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                                               2007 - ÎNTRE  PROMISIUNI  ªI  DEZILUZII

 Primul gând care a dus la naºterea revistei I.D.E.I. a Bibliotecii Judeþene „I. S. Bãdescu“ - Zalãu,

Sãlaj a fost dorinþa de a consemna principalele evenimente parcurse de aceastã instituþie de culturã, evoluþia

ideii de „bibliotecã publicã“ în Sãlaj într-o perioadã a necesitãþii schimbãrii majore a condiþiilor ºi mentalitãþilor.

Faptele scrise rãmân ca mãrturie peste timp a întâmplãrilor, realizãrilor, nemulþumirilor ºi dorinþelor. În

absenþa unei monografii complete (actualizate) a Bibliotecii Judeþene Sãlaj, paginile acestei reviste ne dorim sã

fie punctul de pornire în realizarea oricãrui studiu cu referire la activitatea noastrã. Este imposibil de cuprins

multitudinea activitãþilor, planurilor, eforturilor unui colectiv aflat într-o perioadã dificilã a evoluþiei sale, în momente

în care, când alþi colegi se gândesc la dezvoltare, performanþã, la diversificarea serviciilor ºi modernizarea

activitãþilor, bibliotecarii sãlãjeni se gãsesc de câþiva ani într-o stare de nesiguranþã a spaþiilor de funcþionare, cu

multe mutãri, reorganizãri, ei fiind mai degrabã „muncitori“ decât „intelectuali“, suportând umilinþe ºi întrebãri la

care nu este datoria lor sã rãspundã.

Peste toate problemele legate de spaþiile improprii ºi insuficiente putem  afirma cã activitatea instituþiei

s-a desfãºurat cu maxim profesionalism ºi dãruire, cu optimism, ºi dorinþa de a nu lipsi comunitatea de singura

sursã capabilã sã ofere informaþii din toate domeniile cunoaºterii umane, sã organizeze activitãþi culturale pentru

toate categoriile de utilizatori, sã elaboreze ºi sã conducã proiecte de amploare.

Ca în orice domeniu, sau poate mai mult ca oriunde, pentru a demonstra importanþa ºi utilitatea unei

investiþii ºi, bineînþeles, eficienþa acesteia, este nevoie de planuri strategice bine elaborate ºi motivate, de rãbdare,

tact ºi deosebit profesionalism ºi, de ce sã nu spunem deschis: de atâtea ºi atâtea alte gânduri ºi eforturi care nu

se vor observa niciodatã.

Dacã în primãvara anului 2006, Clãdirea

Transilvania în care funcþiona cea mai mare secþie a

Bibliotecii Judeþene intra într-un proces de consolidare

ºi renovare, secþia fiind mutatã ºi redeschisã publicului

în doar trei sãptãmâni, tot primãvara anului 2007 a adus

alte mutãri, regândiri ºi reorganizãri.

Printr-o adresã primitã de la Direcþia Judeþeanã

pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural

Naþional - Sãlaj, eram informaþi asupra începerii
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lucrãrilor de consolidare ºi modernizare la clãdirea din P-þa Iuliu Maniu, nr. 13, în care se gãseºte sediul central

al instituþiei, cu birouri, sala de lecturã, sala internet, sala periodice, serviciul bibliografic, marketing-publicitate,

informatizare ºi completare-catalogare-prelucrare, informatizare ºi, bineînþeles, cele mai mari depozite de

documente ºi materiale.

Solicitând sprijin Consiliului Judeþean Sãlaj, am intrat

în posesia unor sãli aflate în proprietatea acestora ºi puse

la dispoziþia noastrã ºi prin înþelegerea manifestatã de

Prefectura Judeþului Sãlaj, insuficient din pãcate.

Ne referim la actualul spaþiu în care funcþioneazã

Secþia împrumut pentru copii, iar mai recent: Secþia

Media ºi o mini ludotecã, în zonã ultracentralã, la etajul I

al clãdirii Meseº.

Am regândit activitatea instituþiei, în scopul de a fi funcþionale secþiile de relaþii cu publicul, urmând ca

alte activitãþi sã fie redimensionate, concentrate.

Faptul cã toate clãdirile în care a funcþionat Biblioteca Judeþeanã - Sãlaj (care nu a beneficiat niciodatã

de un sediu propriu, aºa cum ar fi fost normal) se consolideazã ºi modernizeazã, poate fi privit ca aspect pozitiv,

deoarece degradarea s-a accentuat an de an, clãdirile începând sã prezinte reale pericole pentru personal ºi

trecãtori.

Am încercat deci sã privim cu încredere rezolvarea problemelor de reparaþii, sã acceptãm mutãri

rapide, sã acceptãm eforturi speciale pentru ca toate lucrãrile sã se demareze în timpul programat.

Dificultatea situaþiei actuale este datã de nerespectarea termenelor de finalizare a Clãdirii Transilvania

ºi de nevoia schimbãrii permanente a planurilor noastre, de readaptãri la noi situaþii ºi de acceptarea cu mult

calm ºi înþelepciune a realitãþii.

Ca oameni de culturã am încercat sã þinem departe de instituþia noastrã ºi de colectivul acesteia seminþele

de scandal. E foarte greu sã acuzi, e mult mai greu sã înþelegi ºi sã gãseºti soluþii.

Anul 2007 a fost, credem noi, cel mai dificil din istoria instituþiei. Afirmãm aceasta nu datoritã greutãþii

mutãrilor pentru un colectiv în care forþa femininã este majoritarã. A fost însã anul în care ne pusesem o mare

încredere, ar fi trebuit sã  punem piatra de temelie a NOII CONSTRUCÞII, s-au fãcut mulþi paºi, s-au

încercat variante, dar pânã la final de an nu avem un rãspuns ferm ºi concret. Poate e de vinã dorinþa de a

amplasa construcþia pe un teren unde existã o clãdire de patrimoniu (?!), iar avizul de declasare ºi demolare nu

a fost semnat ?! E posibil însã sã nu existe unitate de pãreri, sã mai fie contradicþii pe tema importanþei unei
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astfel de investiþii într-un municipiu reºedinþã de judeþ, care este ºi centru universitar, iar singura bibliotecã s-a

împãrþit atât de mult, încât în curând vom fi nevoiþi sã elaborãm o hartã de orientare pentru utilizatorii noºtri tot

mai numeroºi ºi nedumeriþi, care bineînþeles îºi adreseazã toate nemulþumirile bibliotecarilor, neºtiind cât de

greu este sã nu poþi sã-þi pui în practicã ideile ºi proiectele.

Prima zi a anului 2008 va marca un nou lanþ de mutãri. Din pãcate toate sunt provizorii, nu cunoaºtem

cât va dura aceastã situaþie din moment ce pare cã nimeni nu respectã termenele.

O sã ne înarmãm din nou cu multã rãbdare ºi vom face tot ce depinde de noi pentru ca întreaga

activitate a instituþiei sã se desfãºoare cât se poate de normal în condiþiile date.

Nu vom renunþa la proiecte ºi speranþe, insistând pentru începerea lucrãrilor la o construcþie special

destinatã unei biblioteci judeþene, în mileniul III ºi la nivel european, singura rezolvare.

Avem încredere cã vom fi sprijiniþi de cãtre Consiliul Judeþean Sãlaj sã rezolvãm toate problemele

legate de spaþiu, iar în viitorul nu prea îndepãrtat ne vom muta în casã nouã, uitând toate eforturile care au fost

necesare pentru împlinirea acestui scop nobil. Întotdeauna am beneficiat de înþelegere, iar în mãsura posibilitãþilor,

s-a rãspuns pozitiv la solicitãrile noastre.

Fiecare bibliotecã publicã  (orãºeneascã sau comunalã) din judeþ are probleme specifice sau comune,

iar rezolvarea acestora ne preocupã în fiecare an.

Încercãm în permanenþã sã stabilim colaborãri constructive ºi sã susþinem nevoia modernizãrii bibliotecilor

din reþea, atât sub aspectul spaþiilor în care funcþioneazã aceste instituþii, cât ºi prin explicarea ºi motivarea

nevoii acute de modernizare ºi diversificare a activitãþilor ºi serviciilor pentru utilizatorii activi sau potenþiali.

La întâlnirea cu bibliotecarii comunali din judeþ, la începutul anului 2007, le-am adresat rugãmintea ºi

îndemnul ca acest an sã fie unul al „curãþeniei generale“. Din nenumãratele vizite la biblioteci am constatat ca

foarte multe documente nu îndeplinesc condiþiile minime pentru a face obiectul studiului în interiorul bibliotecilor

sau prin împrumut la domiciliu.

 Motivele pãstrãrii acestor documente uzate ºi distruse ar putea fi:

- lipsa fondurilor necesare înlocuirii lor

- refuzul autoritãþilor locale de a aproba casãrile

- indiferenþa bibliotecarilor sau munca acestora, cu prioritate, în primãrii

 Biblioteca Judeþeanã, prin serviciul de LEGÃTORIE a preluat ºi recondiþionat multe documente din

biblioteci, mai ales pe acelea care fac obiectul bibliografiei ºcolare sau lucrãri valoroase care meritã pãstrate.

 I-am rugat pe bibliotecari sã se implice cu mai multã pasiune ºi dãruire în viaþa culturalã a comunitãþii,

demonstrându-ºi menirea ºi importanþa, în special în acele medii în care nu existã prea multe oferte culturale.
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Biblioteca Judeþeanã a deschis împrumutul mijloacelor audio-vizuale ºi pentru bibliotecile din reþea, astfel încât

încet-încet sã alimentãm nevoia de informare prin mijloace moderne ºi a publicului din mediul rural.

 Dacã mulþi bibliotecari au rãspuns la solicitãri ºi au acþionat pentru schimbarea imaginii generale a

locului în care fiecare persoanã interesatã de cunoaºtere ºi informare sã intre cu plãcere ºi încredere cã va gãsi

un mijloc eficient de înlãturare a plictiselii ºi alungare a singurãtãþii, mai sunt încã de trezit multe sentimente de

participare profesionalã realã.

S-au mutat în alte spaþii bibliotecile din: Agrij, Carastelec (spaþiu foarte generos ºi modern dotat),

Creaca, Horoatu Crasnei, Nuºfalãu (spaþiu care

permite dezvoltarea, dotarea cu mobilier nou,

calculatoare, etc), Plopiº, Sâg, ªamºud.

Au fost renovate ºi modernizate urmãtoarele

biblioteci comunale: Bãniºor, Bobota, Buciumi,

Cristolþ, Dragu, Rus, ªimiºna.

Sunt necesare mãsuri urgente de renovare:

Bocºa, Criºeni, Gâlgãu, Gârbou, Marca.

Am primit promisiuni din partea autoritãþilor

locale pentru mutarea în alte spaþii sau extinderea

bibliotecilor din: Almaº, Bãbeni, Lozna, Mirºid, Poiana Blenchii, Treznea, Meseºeni.

Din 58 de comune existente în judeþul Sãlaj (prin separarea ªimiºna - Rus; Nuºfalãu - Boghiº), în 56

funcþioneazã biblioteci publice.

În comuna Boghiº a fost amenajat un spaþiu în care va funcþiona biblioteca, a fost fãcut un transfer

substanþial de carte din partea Bibliotecii Judeþene, iar urmãtorul pas este organizarea colecþiilor ºi concursul

pentru ocuparea postului de bibliotecar.

Primãria comunei Zalha a acceptat sã organizeze concurs pentru postul vacant de bibliotecar.

Nãdãjduim cã în anul 2008 nu va mai exista nicio comunã în care sã nu funcþioneze biblioteca, vom

insista astfel pentru ca ºi biblioteca Letca, unde bibliotecara a fost transferatã pe un alt post, sã fie angajatã,

prin concurs, o altã persoanã.

Din cele trei biblioteci orãºeneºti, toate necesitã extinderea sediului în care funcþioneazã.

Biblioteca orãºeneascã Cehu Silvaniei a fost selectatã printre cele trei centre-pilot din judeþ în proiectul

GLOBAL LIBRARIES. O condiþie pentru implicarea în proiect a fost ºi susþinerea din partea autoritãþilor

locale cu: spaþiu pentru înfiinþare ºi funcþionare centru-internet. Primãria din acest oraº, participând la mai multe
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întâlniri cu reprezentanþi ai IREX-Bucureºti, Civitas-Cluj ºi Biblioteca Judeþeanã-Sãlaj, au fost de acord cu

toate condiþiile necesare, promiþând susþinerea totalã.

La ªimleu Silvaniei primãria a promis cã va lua mãsuri pentru mansardarea (etajarea) clãdirii în care

funcþioneazã biblioteca orãºeneascã. Este singura bibliotecã orãºeneascã din Sãlaj încadratã cu personal suficient

(6 bibliotecari), secþia copii este într-o încãpere separatã de secþia adulþi ºi unde funcþioneazã din 2007 o secþie

INTERNET cu un numãr de 6 calculatoare conectate.

Au avut loc în acest an (dupã multe insistenþe) promovãri ale personalului, urmând ca acestea sã

continue ºi în anii urmãtori. Existã aici o reticenþã privind casarea publicaþiilor, cu toate cã spaþiul este supraîncãrcat,

iar multe cãrþi stau pe rafturi fãrã sã manifeste interes pentru utilizatori. Ne propunem sã insistãm pentru eliminarea

din colecþiile acestei instituþii a documentelor distruse, uzate sau nesolicitate.

Aici se organizeazã activitãþi culturale deosebite, bibliotecarii implicându-se în toate manifestãrile culturale

de amploare ale oraºului.

 La Jibou anul 2007 a adus (!!!) promovarea celor doi bibliotecari care, împreunã cu noi, cu greu am

reuºit sã convingem ºi explicãm autoritãþii locale modul de aplicare a normelor privind promovarea personalului.

Spaþiul în care funcþioneazã biblioteca orãºeneascã, frecventatã de foarte mulþi utilizatori ºi cu multe

activitãþi culturale organizate, este mult sub nivelul aºteptãrilor. Din pãcate, deocamdatã nu s-au gãsit soluþii

pentru schimbarea acestei situaþii.

            PRINCIPALELE REALIZÃRI AL ANULUI 2007

- mutarea ºi reorganizarea Secþiei pentru Copii

- Secþia Periodice - verificarea foarte severã a tuturor publicaþiilor periodice, mutarea într-un spaþiu

mai generos, scanarea unui mare numãr de publicaþii

locale apãrute înainte de 1989

- achiziþionarea unui autoturism nou (Dacia Logan, 7

locuri) în scopul de a reuºi sã fim mai activi ºi mai eficienþi

în reþeaua de biblioteci publice din judeþ (donaþii pentru

biblioteci, solicitãri împrumuturi de la Biblioteca

Judeþeanã - Sãlaj, recondiþionarea documentelor de

bibliotecã din judeþ, º.a.)
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- deschiderea pe lângã Secþia Copii, a unui spaþiu de joacã, LUDOTECA, precum ºi a unui atelier de

creaþie

- amenajarea, dotarea cu aparaturã necesarã ºi materiale, precum ºi deschiderea Secþiei MEDIA

- schimb profesional: Piatra Neamþ, Deva, Maramureº

- selectarea Bibliotecii Judeþene pentru a fi centru-pilot

în proiectul care se doreºte de mare amploare - GLOBAL

LIBRARIES, finanþat de Fundaþia Bill & Melinda Gates

(selectate în prima etapã patru centre: douã în Zalãu, unul

în Cehu Silvaniei ºi unul în Bobota)

- donaþie substanþialã de carte în limba francezã primitã

de la Fundaþia Culturalã: Bibliotheque et Mediateque

Francofon - Paris, Franþa

- 2500 volume carte pentru copii donatã de Ed. Rao

- parteneriate încheiate cu instituþii de culturã din þarã ºi strãinãtate, cu asociaþii ºi fundaþii culturale

- protocoale de colaborare semnate cu ºcoli ºi licee din Zalãu ºi Sãlaj

- participarea bibliotecarilor sãlãjeni la întâlniri profesionale sau culturale din strãinãtate (Canada,

Ungaria, Elveþia)

- colaborare fructuoasã cu reviste de culturã, cu mass-media

- organizarea unor activitãþi culturale foarte apreciate de participanþi

-  creºterea substanþialã a colecþiilor Bibliotecii Judeþene Sãlaj, atât cu documente clasice cât ºi moderne,

procentul de achiziþie a mijloacelor A-V fiind în continuã creºtere

- participarea bibliotecarilor la cursuri de perfecþionare

ºi schimburi profesionale

- aprecierea activitãþii de cãtre utilizatori (sondaje,

chestionare)

- iniþiativa deschiderii de filiale a Bibliotecii Judeþene

Sãlaj în IMOLA ºi RAVENA - ITALIA, spaþiul propus

de autoritãþile de acolo urmând sã fie pregãtit pentru

luna decembrie (au fost selectate documente pentru

transfer)
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-      obþinerea unei DIPLOME DE MERIT din partea ANBPR pentru implicarea filialei Sãlaj în

activitatea asociaþiei

- rezolvarea problemei de spaþiu în unele biblioteci comunale

- promovarea personalului bibliotecar în grade ºi trepte profesionale

       NEMULÞUMIRI

-       Cea mai mare nemulþumire a anului 2007 rãmâne, cu siguranþã, amânarea începerii unei construcþii

pentru Biblioteca Judeþeanã

    A fost un an al tergiversãrilor, al rãmânerii în nesiguranþã ºi instabilitate.

    Au fost multe promisiuni, întâlniri, discuþii, dar nu s-a concretizat pânã la finele anului nimic.

- imposibilitatea (din cauza nesiguranþei spaþiului) implicãrii în proiecte de amploare

- blocarea unor activitãþi propuse

- nesalarizarea corespunzãtoare (conform legislaþiei în vigoare) a multor bibliotecari comunali

- nerealizarea problemelor de renovare sau mutare în spaþii corespunzãtoare a unor biblioteci din

judeþ

- achiziþia de documente nesatisfãcãtoare în majoritatea bibliotecilor din reþea

- neimplicarea unor bibliotecari în viaþa culturalã a comunitãþii, mutarea activitãþii acestora în primãrii,

în detrimentul serviciilor de bibliotecã

- umilinþa înduratã de bibliotecari la solicitarea cãtre autoritãþile locale a îmbunãtãþirii condiþiilor de

bibliotecã, a înnoirii fondului de publicaþii sau a salarizãrii

Ca o concluzie, la aceastã sumarã prezentare, am putea spune cã în anul 2007 s-au produs

multe schimbãri, activitatea bibliotecilor publice s-a orientat spre diversificare, modernizare ºi respect

pentru nevoile culturale ºi de informare a populaþiei judeþului.

Dacã au mai rãmas probleme nerezolvate, nu putem promite decât cã vom insista pentru a

convinge pe cei care sunt în mãsurã sã ia hotãrâri majore, iar noi vom rãspunde la toate provocãrile

viitorului cu optimism ºi profesionalism.
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1. Cheltuieli curente din finanþare bugetarã/capita 16.86 lei

2. Cheltuieli curente din venituri proprii ºi alte venituri/capita 0.8 lei

3. Cheltuieli pentru personal/capita 12.09 lei

4. % Cheltuieli pentru personal 71.73 %

5. Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã/capita 2.08 lei

6. Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri/capita 0.69 lei

7. % Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã 12.35 %

8. % Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri 80.24 %

9. Cheltuieli de capital/capita 0.27 lei

10. Personal la 1000 de locuitori 0.51 angajaþi

11. Nr. de locuitori/personal de specialitate 2290 loc.

12. % Personal de specialitate 84.84 %

13. Documente în stoc/capita 2.91 doc.

14. Documente achiziþionate din finanþare bugetarã/capita 0.14 doc.

15. Cãrþi ºi periodice achiziþionate din venituri proprii ºi alte venituri/capita 0.016 doc.

16. Documente achiziþionate la 1000 de locuitori 158.69 doc.

17. Exemplare adãugate/titlu adãugat 2 doc.

18. Rata de înnoire a stocului 18 ani

INDICATORI  DE PERFORMANÞÃ  ÎN ANUL  2006  LA  BIBLIOTECA  JUDEÞEANÃ

SÃLAJ  ªI  BIBLIOTECILE  DIN  REÞEA

A. Biblioteca Judeþeanã

       CONTEXTUL BIBLIOTECII:

       PERSONALUL BIBLIOTECII:

      COLECÞIILE BIBLIOTECII:
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      UTILIZARE ªI UTILIZATORI:

B. Bibliotecile orãºeneºti

CONTEXTUL BIBLIOTECII

19. Utilizatori înscriºi ca % din populaþie 11.25 %

20. Utilizatori activi ca % din populaþie 7.19 %

21. Cost/Utilizator activ 247.05  lei

22. Documente împrumutate/capita 1.89 doc.

23. Documente împrumutate/ utilizator activ 26.31 doc.

24. Documente împrumutate/angajat 3679 doc.

25. Documente împrumutate/vizitã 1.6 doc.

26. Vizite la bibliotecã/capita 1.17 vizite

27. Vizite la bibliotecã/utilizator activ 16.28 vizite

28. Cost/vizitã 15.17 lei

1.  Cheltuieli curente per capita 5,90 lei

2.  Cheltuieli pentru personal

a)  per capita 5,03  lei

b)  % Cheltuieli pentru personal 82,81 %

3.  Cheltuieli pentru achiziþii

a)  per capita 0,4  lei

b)  % Cheltuieli pentru achiziþii 0,07 %

4.  Cheltuieli de capital per capita 0,18  lei

5.  Cheltuieli pentru automatizãri / dotãri

a)  per capita 0,6  lei

b)  % Cheltuieli pentru automatizãri / dotãri 0,48 %
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PERSONALUL BIBLIOTECII

COLECÞIILE BIBLIOTECII

UTILIZATORII ªI UTILIZAREA BIBLIOTECII

a)  Personal la 1 000 de locuitori 0,31

b)  % de personal de specialitate 82%

1.  Documente în stoc per capita 4,74  doc.

2.  Documente adãugate stocului

a)  per capita 0,55 doc.

b)  la 1000 de locuitori 55  doc.

3.  Titluri adãugate stocului per capita 0,038 doc.

4.  Exemplare adãugate per titlu adãugat (carte) 1,45 doc.

5.  Rata de înnoire a stocului 85,2  ani

1.  Utilizatori înscriºi ca % din populaþie 13,07 %

2.  Utilizatori activi ca % din populaþie 8,18 %

3.  Cost per utilizator activ 74,15  lei

4.  Documente împrumutate

a)  per capita 2,53 doc.

b)  per utilizator activ 30,88 doc.

c)  per angajat 8130 doc.

5.  Vizite la bibliotecã

a)  per capita 1,32 vizite

b)  per utilizator activ 16,14 vizite

c)  pe zi 184,09 vizite

6.  Cost per vizitã 4,60  lei
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C. Bibliotecile comunale

CONTEXTUL BIBLIOTECII

PERSONALUL BIBLIOTECII

COLECÞIILE BIBLIOTECII

1.  Cheltuieli curente per capita 5,32  lei

2.  Cheltuieli pentru personal

a)  per capita 4,38  lei

b)  % Cheltuieli pentru personal 82,34 %

3.  Cheltuieli pentru achiziþii

a)  per capita 0,38  lei

b)  % Cheltuieli pentru achiziþii 7,18 %

4.  Cheltuieli de capital per capita 0,12  lei

5.  Cheltuieli pentru automatizãri / dotãri

a)  per capita - -

b)  % Cheltuieli pentru automatizãri / dotãri - -

a)  Personal la 1 000 de locuitori 0,36

b)  % de personal de specialitate 100%

1.  Documente în stoc per capita 3,37 doc.

2.  Documente adãugate stocului

a)  per capita 0,55  doc.

b)  la 1000 de locuitori 49,80 doc.

3.  Titluri adãugate stocului per capita 0,04 doc.

4.  Exemplare adãugate per titlu adãugat (carte) 1,08 doc.

5.  Rata de înnoire a stocului 67,78 ani
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UTILIZATORII ªI UTILIZAREA BIBLIOTECII

                  TEMA  DE  PROIECTARE

Biblioteca Judeþeanã ,,Ioniþã Scipione Bãdescu” - Sãlaj, instituþie de culturã care nu a beneficiat niciodatã

de un sediu propriu, propune construcþia unui edificiu modern pentru funcþionarea, dezvoltarea ºi modernizarea

tuturor serviciilor solicitate de comunitatea zãlãuanã ºi sãlãjeanã.

Noua construcþie va avea un design modern, elegant, impunãtor ºi atractiv. Clãdirea va fi situatã în

zona centralã, condiþiile esenþiale ale acesteia fiind: funcþionalitate, luminozitate, eleganþã, rezistenþã ºi perspectivã

(posibilitatea dezvoltãrii în viitor).

O construcþie modernã va deschide noi oportunitãþi pentru utilizatori, calitatea serviciilor va fi mult

îmbunãtãþitã, funcþiile publice ºi instituþionale ale bibliotecii ridicându-se astfel la standardele europene ºi mondiale.

Bibliotecile trebuie sã se pregãteascã pentru noile ºi tot mai diversificatele provocãri ºi prin clãdirile

care adãpostesc colecþiile ºi serviciile acestora.

· SPAÞIU UTIL  NECESAR    - 3.500 - 4.000 mp.

1.  Utilizatori înscriºi ca % din populaþie 9,01 %

2.  Utilizatori activi ca % din populaþie 7,45 %

3.  Cost per utilizator activ 71,42  lei

4.  Documente împrumutate

a)  per capita 0,95  doc.

b)  per utilizator activ 12,82  doc.

c)  per angajat 2613,60 doc.

5.  Vizite la bibliotecã

a)  per capita 0,53 vizite

b)  per utilizator activ 7,22 vizite

c)  pe zi 312,15 vizite

6.  Cost per vizitã 9,88  lei



                    14

· PERSONAL  ANGAJAT  - 35 posturi (prezent)

· FRECVENÞA  MEDIE/ZI -  350 utilizatori

(menþionãm cã odatã cu îmbunãtãþirea condiþiilor, numãrul celor care frecventeazã biblioteca va creºte substanþial)

       STRUCTURA  CLÃDIRII

     D + P + 2 E  +  MANSARDÃ (sau TERASÃ)

  FUNCÞIONALITÃÞI  PE  NIVELURI

DEMISOL

- suprafaþã utilã - 500 mp. (aprox.)

- acces dublu - spate  - acces auto

            - faþã  - acces persoane

UTILITÃÞI

- parcare - 25 - 50 locuri (intrare specialã, amplasare pe partea din spate

  a clãdirii)

-atelier - legãtorie  - 30 mp.

- intrare prin partea de faþã  sau lateral

 - lumina naturalã

- spaþiu pentru  EDITURÃ proprie - 30 mp.

- anticariat  - 50 mp.

- magazie (preluarea ºi primirea tuturor materialelor necesare instituþiei) - 50 mp.

- arhiva - 10 mp.

- atelier pentru întreþinere - 20 mp.

- grup sanitar pentru personal

PARTER (va fi despãrþit în douã pãrþi: depozite ºi hol multifuncþional)

Suprafaþã utilã  - 1.000 mp. (aprox.)

- intrarea prin partea din  faþã a clãdirii, elegantã ºi modernã

-  acest nivel este cartea de vizitã a instituþiei, locul primirii tuturor utilizatorilor sau vizitatorilor

-  parterul va fi multifuncþional

UTILITÃÞI:

- garderoba - 20 mp. (situatã în partea stângã de la intrare, separatã de hol printr-un zid fals sau zid

din sticlã matã)
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- punct unic - pentru informaþii ºi înscriere la bibliotecã - 20 mp. (situat lângã garderobã, separat doar

prin mobilier)

- C.I.C - (Centru de Informare Comunitarã) - 15 mp. (separat prin pereþi din sticlã, aºezat lângã

intrare, accesibil tuturor)

(spaþiu pentru douã birouri - computere)

- cafenea - 50 mp. (situatã în partea dreaptã de la intrare, separarea prin zid din sticlã)

- SALA  DE  CONFERINÞE (amfiteatru) - 100-150 mp. (acces spre cafenea, zid pentru separare,

antifonare)

        - depozit de carte - 400 - 500 mp. (depozitele de carte de la parter ºi etaje vor fi separate prin ziduri

rezistente ºi vor fi situate pe partea din  spate a clãdirii, iar pentru ca lumina sã nu afecteze colecþiile, sticla din

geamuri va fi matã);

        - hol multifuncþional (spaþiul rãmas)

· în centru - gardenã - vedere spre CER

· expoziþii diverse, spaþiu pentru socializare

         - grup sanitar (utilizatori ºi angajaþi)

ETAJUL  I  - suprafaþa utilã - 1.000 mp. (aprox.)

La acest nivel vor fi organizate

SECÞIILE  DE  RELAÞII  CU  PUBLICUL - ÎMPRUMUT  LA  DOMICILIU

        - secþiile:  - împrumut pentru copii

- ludoteca (spaþiu de joacã)

- împrumut pentru adulþi

- împrumut AV (audio vizuale)

- împrumut periodice (ziare ºi reviste), vor fi separate pur ºi simplu prin mobilier diferenþiat

în funcþie de vârsta utilizatorilor - 600 mp.

- depozite - 200 mp. - aºezate pe aceeaºi direcþie cu parterul ºi 3 uºi pentru acces din secþii

- oficiu (micã bucãtãrie pentru personal, spaþiu intim pentru pauzã de masã) - 20 mp.

- birouri - secretariat, contabilitate, direcþiune - 100 mp.

 (din biroul directorului se va intra într-o salã de ºedinþe –masã rotundã  cu

  20 locuri  aprox.)

     - grup sanitar propriu

- grup sanitar (personal/utilizatori)
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ETAJUL II - suprafaþa utilã - 1.000 mp. (aprox.)

Acest nivel va fi destinat spaþiului pentru studiu ºi cercetare, din acest motiv spaþiul de aici va fi compartimentat

în aºa fel încât zgomotul sã nu deranjeze atenþia ºi concentrarea publicului studios.

UTILITÃÞI

Sãli de lecturã - din sãli se va ieºi pe o terasã acoperitã (relaxare)

 - copii - 30 locuri

 - adulþi - 100 locuri

 - periodice - 20 locuri

Sala media - audiþii ºi vizionãri (separatã prin zid pentru a nu deranja studiul)

- 50 - 60 locuri

Depozite - 200 mp. - cu 3 intrãri (pe aceeaºi direcþie cu cele de la PARTER ºi ET. I)

Birouri   - 100 mp. (departajarea se va face prin pereþi din sticlã)

          (catalogare - clasificare; bibliografic; prelucrare; metodic; informatizare; marketing)

Grup sanitar (personal/utilizatori)

NOTÃ: din fiecare salã va exista acces spre terasã

MANSARDÃ

 - 2 garsoniere

 - spaþiu pentru întâlnirea membrilor cenaclului literar sau a cluburilor (concursuri, discuþii, º.a.)

NOTÃ: Acoperiºul va fi realizat într-o formã specialã, modernã ºi va simboliza (ca întreaga construcþie) dorinþa

de a ne înãlþa prin culturã

* în faþa noii construcþii va fi amenajat un pãrculeþ (flori, pomi, bãnci, statui…)

* clãdirea va fi prevãzutã cu scãri interioare (acestea vor fi amplasate pe mijlocul spaþiului util, de

lângã gardenã ºi vor urca în cerc (ºerpuit), iar sus acoperiºul va fi din sticlã, astfel încât scãrile ºi gardena sã fie

luminate natural)

- scãri de serviciu amplasate pe partea din spate a clãdirii, vor coborî pânã la demisol

- lift pentru persoane cu dizabilitãþi

- lift pentru carte ºi materiale

     DIRECTOR,  prof. Florica Pop
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     SERVICIILE  DE  BIBLIOTECÃ  PENTRU  UTILIZATORUL  MODERN

         (În prezentarea D-nei Hermina Anghelescu)

Vara acestui an a fost pentru bibliotecarii din zona Transilvaniei, doritori de noi informaþii în plan

profesional, un eficient prilej de întâlnire cu d-na Hermina Anghelescu, conferenþiar la Facultatea de

Biblioteconomie ºi ªtiinþa Informãrii, Wayne State University, Detroit, Michigan, Statele Unite ale Americii.

Organizatoare ºi gazdã primitoare pentru aceastã întâlnire profesionalã a fost Biblioteca Judeþeanã

„Octavian Goga” Cluj-Napoca, în colaborare cu filiala Cluj ANBPR.

Tema cursului, care s-a desfãºurat pe parcursul a cinci zile, a fost „Bibliotecile în societatea informaþiei”.

Mãrturisim cã, informaþiile profesionale, care s-au vehiculat în cadrul acestui constructiv dialog au stârnit un

larg interes, astfel încât în ultima zi discuþiile s-au prelungit foarte mult,  pe nimeni nu mai interesa plecarea.

Deosebit de interesant ºi captivant s-a dovedit a fi cursul în întregul lui, dar zona de interes major

pentru mine ºi asupra cãreia voi face referire în acest articol a fost „Serviciile de bibliotecã pentru utilizatorul

modern”.

Punctul forte prin care biblioteca publicã poate oferi utilizatorilor ei servicii eficiente îl reprezintã suportul

informaþional, în speþã, cartea, apoi documentele audio-video, internetul.

Pornind de la acest punct, politica de achiziþii în activitatea oricãrei biblioteci ocupã locul primordial.

Bibliotecarul achizitor va trebui sã fie în permanenþã „pe fazã” la ce se doreºte la un moment dat. Pentru o bunã

activitate achiziþionalã acesta va elabora periodic statistici bazate pe chestionare scurte, succinte, relevante. Se

poate chiar profita de anumite evenimente dedicate cãrþii (lansãri de carte, prezentãri, târg de carte, vizite la

bibliotecã, concursuri literare etc.) pentru completarea acestora.

Orice bibliotecã publicã nu este staticã, este într-o permanentã înnoire, în funcþie de populaþia deservitã.

Aºa, spre exemplu, în zonele cu mulþi pensionari vom orienta achiziþia spre literaturã de informare turisticã,

biografii romanþate, material informativ de istorie naþionalã, dar neapãrat ºi istorie localã. În cazul cãrþilor

pentru copii vom avea în vedere în ce mãsurã bibliografia ºcolarã este sau nu acoperitã ca cerinþã de cãtre

bibliotecile ºcolare, atât prin achiziþie, cât ºi prin orarul cu publicul „copii” ºi condiþiile create pentru studiu în

bibliotecã.

Din ce în ce mai solicitate de cãtre utilizatorii serviciilor de bibliotecã sunt  spaþiile de lucru în grup, mai

ales în cazul copiilor ºi  studenþilor. Tot mai frecvent aceºtia îºi rezolvã temele la bibliotecã în grup, fiind vorba

de aceleaºi recomandãri bibliografice. În aceste situaþii, bibliotecarul va delimita materialul bibliografic pe un

raft special, pentru a nu fi epuizat prin împrumut ºi, automat, o parte din utilizatori vor fi nevoiþi sã-ºi lucreze

temele la bibliotecã.
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Politica de achiziþii va permite achiziþionarea a maxim 5 exemplare dintr-un titlu þinându-se seama ºi de

importanþa bibliograficã a ediþiilor. Se va urmãri prin aceastã strategie achiziþionarea a cât mai multor titluri.

Pentru a oferi servicii cât mai complete ºi de calitate, pe segmentul de achiziþii, se vor avea obligatoriu

în vedere, pe lângã utilizatorii activi ºi potenþiali, ºi cei cu nevoi speciale. În cazul utilizatorului potenþial studiile

de marketing ne vor releva în ce mãsurã s-a schimbat în comunitatea deservitã raportul de vârstã, de ocupaþii,

de pregãtire profesionalã. Aº semnala aici

apariþia în Zalãu a multor unitãþi de învãþãmânt

superior, inexistente pânã acum câþiva ani,

precum ºi ideea de a veni cu servicii eficiente

în întâmpinarea comunitãþilor orãºeneºti,

comunale ºi sãteºti din judeþ. Cât priveºte

direcþionarea serviciilor de bibliotecã spre

utilizatorul cu nevoi speciale, tot studiile de

marketing mã pot ajuta sã constat dacã în

procesul de achiziþii este nevoie de cãrþi în

alfabetul Braille, de cãrþi cu fonturi mari, etc.

Un alt element foarte important care

conferã calitate serviciilor de bibliotecã îl

reprezintã crearea ambientului, scopul fiind

acela de a þine cât mai mult utilizatorii în spaþiile

bibliotecii. Ambientul într-o bibliotecã þine, între altele, ºi de:

- existenþa ºemineelor care dau sentimentul de „acasã”

- dotarea teraselor, a balcoanelor cu microspaþii (microunivers) de lecturã, loaisir

-  dotarea secþiilor bibliotecii cu suporturi speciale pentru dicþionare aºezate în loc deschis

- existenþa cafenelei de bibliotecã ar veni în întâmpinarea utilizatorilor care, rãmânând mai mult în

bibliotecã, doresc sã consume un sandviº, un suc, o cafea

Biblioteca poate oferi utilizatorilor ei activi ºi locuitorilor comunitãþii ºi servicii ca:

-  posibilitatea de a-ºi autentifica un act prin existenþa în locaþie a unui notar public, independent de

instituþia bibliotecii

-  posibilitatea achitãrii on line a impozitelor ºi taxelor locale

-  poate asigura asistenþã tehnicã minimã pentru calculator (exemplu: utilizatorilor pensionari li se poate

asigura învãþare-cãutare pe calculator, de la mânuirea mouse-ului pânã la scanare)
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-  utilizatorii serviciilor de bibliotecã trebuie sã ºtie cã, lucrând acasã pe computer, dacã nu ºtiu anumite

operaþii, pot da telefon la bibliotecã pentru a obþine informaþiile dorite (spre exemplu: cum sã-ºi descarce

poze, cum sã le salveze etc.). În aceste situaþii, existenþa CIC - ului în biblioteca publicã devine o

necesitate

Colaborarea cu Camera de Comerþ poate eficientiza serviciile de bibliotecã publicã prin oferirea de

documentaþie, informaþie potenþialilor întreprinzãtori.

Un impact pozitiv în a face eficiente serviciile de bibliotecã îl poate avea organizarea de cursuri de limbi

strãine (exemplu: englezã, maghiarã) cu copiii pe timpul vacanþei de varã.

Tot din categoria serviciilor de bibliotecã publicã pentru utilizatorul modern fac parte ºi bibliotecile sau

secþiile specializate, pentru care se pot face proiecte speciale de finanþare. Spre exemplificare se poate menþiona

biblioteca medicalã care sã funcþioneze în spitalul judeþean ºi sã vinã în întâmpinarea nevoilor informaþionale

pentru tot personalul medical (a nu neglija nevoia de informaþii în acest domeniu a cadrelor medii, care-ºi

completeazã studiile de specialitate).

În sfârºit, dar la fel de important ca oricare din serviciile oferite de bibliotecã utilizatorilor ei, este

programul de sâmbãta. Chiar dacã biblioteca nu este deschisã toatã ziua, orele de eficienþã maximã e bine sã

fie stabilite tot pe baza unui simplu studiu de marketing (ex: 9-14), cu activitãþi media ºi ludo.

Desigur, paleta serviciilor cu care biblioteca publicã poate veni în întâmpinarea utilizatorilor ei ºi a

comunitãþii este mult mai largã ºi parþial cu specific propriu. În prezentul articol am încercat sã prind acele

categorii de servicii care sunt specifice oricãrei biblioteci publice, indiferent de mãrimea (capacitatea) ei ºi

indiferent în ce colþ de lume se aflã.

Multe din aceste idei sau activitãþi s-au pus în practicã la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, dezvoltarea lor

sau extinderea, precum ºi noi servicii care existã în planul nostru pentru viitor, sunt blocate din cauza situaþiei

încã nerezolvate a spaþiilor de funcþionare.

Ileana Neaga
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        PARTENERIAT

Biblioteca Judeþeanã “Ioniþã Scipione Bãdescu” - Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”

Proiectul „Descoperã bucuria lecturii” iniþiat din dorinþa de valorificare ºi promovare a colecþiilor

electronice ale Bibliotecii Judeþene, de perfecþionare a activitãþii noastre astfel încât biblioteca sã devinã o sursã

mai eficientã de instruire ºi educare, o extensie a procesului educaþional, s-a derulat pe parcursul a cinci luni,

februarie-iunie 2007. S-a dorit, de asemenea, crearea ºi dezvoltarea unor parteneriate care sã asigure

diversificarea ofertelor de formare ºi educare a publicului ºcolar.

 Având ca partener Colegiul „Alesandru Papiu Ilarian” Zalãu ºi manager de proiect pe d-na prof.

Monica Rusan, scopul proiectului a fost stimularea interesului pentru lecturã prin prezentarea unor ecranizãri

ale operelor cuprinse în programa ºcolarã ºi orientarea elevilor spre o lecturã selectivã, care sã le permitã

formarea unei culturi generale solide.

Proiectul a avut urmãtoarele obiective:

- organizarea de programe educative în afara spaþiului bibliotecii

- oferirea de mijloace atractive ºi diversificate pentru însuºirea ºi aprofundarea cunoºtinþelor care sã

rãspundã necesitãþilor actuale ale elevilor

- diversificarea ºi îmbunãtãþirea registrului de practici educaþionale

- cultivarea interesului pentru lecturã,  precum ºi dezvoltarea respectului pentru carte ºi autor

Grupul þintã l-au reprezentat elevi din clasele IX - XII ai Colegiului „Alesandru Papiu Ilarian” urmând

ca apoi, dacã proiectul va fi de succes, sã fie extins ºi la alte licee din municipiul Zalãu. Întâlnirile s-au desfãºurat

în Sala media a colegiului, la fiecare activitate biblioteca oferind materialul documentar pentru tematica abordatã,

atât pe suport electronic cât ºi pe suport

hârtie. S-au organizat expoziþii de carte

constând în opere ºi referinþe critice ale

autorilor prezentaþi, astfel încât informaþia

oferitã de imaginea vizualã ºi sunet sã

stârneascã curiozitatea ºi dorinþa de a

descoperi adâncimi ºi sensuri noi prin

cuvântul scris, pentru cã dupã cum opera

literarã nu este o copie a realitãþii, nici filmul

nu este o copie a operei literare. Elevii au
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fost antrenaþi la discuþii, interpretãri ºi comentarii pe marginea materialelor vizionate, astfel încât procesul

instructiv-educativ sã se desfãºoare lipsit de orice inhibiþii pe care le poate oferi o orã obiºnuitã.

Proiectul, debutat în 27 februarie 2007 cu tematica „Ion Creangã - viaþa ºi opera” a continuat în luna

urmãtoare cu un alt clasic al literaturii noastre, I.L.Caragiale, de la a cãrui naºtere s-au împlinit anul acesta 155

de ani, vizionându-se fragmente din piese de teatru ale autorului. Urmãtoarele întâlniri, din lunile aprilie ºi mai,

i-au adus în actualitate pe Liviu Rebreanu ºi Camil Petrescu, elevii putând viziona filmele „Blestemul pãmântului,

blestemul iubirii” ºi „Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi”, ecranizare a romanelor „Ion” ºi

„Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi” care se regãsesc de altfel ºi în aria curricularã studiatã.

Ultima întâlnire a avut ca suport de discuþii personalitatea remarcabilului autor român Marin Preda. Pentru o

mai bunã înþelegere ºi aprofundare a operei s-a vizionat filmul „Moromeþii”, în regia lui Stere Gulea, avându-i în

distribuþie pe Victor Rebengiuc, Dorel Viºan, Miticã Popescu, Florin Zamfirescu, Luminiþa Gheorghiu etc.

Activitãþile au fost mediatizate prin afiºe la cele douã instituþii implicate în proiect, numãrul elevilor

participanþi la fiecare întâlnire fiind cuprins între 25 ºi 30.

Evaluarea proiectului s-a fãcut prin:

- observaþia circulaþiei operelor vizate în colecþiile Bibliotecii Judeþene

- gradul de însuºire a cunoºtinþelor, rezultat din participarea elevilor la procesul instructiv-educativ

- interesul manifestat de cãtre elevi ºi numãrul participanþilor la proiect

- aplicarea unui chestionar elevilor la ultimele douã întâlniri

Chestionarul (Anexa 1) a fost aplicat unui numãr de 19 subiecþi cu vârsta cuprinsã între 16 ºi 17 ani, 13

fete ºi 6 bãieþi. Rezultatele chestionarului, prin rãspunsul la prima întrebare, referitoare la participarea elevilor la

aceastã activitate (52% au mai participat, 42% nu) evidenþiazã pe de o parte succesul proiectului care a permis

o oarecare omogenitate a grupului prin participarea aceloraºi subiecþi la mai multe întâlniri, iar pe de altã parte

eficienþa acestuia prin mobilizarea altor elevi de cãtre cei care participaserã deja. În aceeaºi linie se înscrie ºi

rãspunsul la cea de-a doua întrebare la care 37% dintre subiecþi apreciazã cã le-au fost satisfãcute aºteptãrile

în mare mãsurã, iar 63% în mãsurã potrivitã.

Câteva dintre punctele tari ale acestui proiect menþionate de cãtre subiecþi sunt:

- comunicare, cunoaºtere ºi aprofundare mai bunã cu ajutorul imaginilor

- dezbaterea subiectelor, a scenelor vizionate

- modul de prezentare a filmului sau documentarului

- materialul folosit, tematica abordatã

- discuþiile ºi atmosfera destinsã, relaxantã
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- atenþia persoanelor care participã ºi liniºtea în care se desfãºoarã vizionarea

-  metode moderne de învãþare

-  îmbogãþirea cunoºtinþelor prin prezentarea altor opere ale autorilor abordaþi, prin recomandarea

unor liste bibliografice

- organizarea, materialul folosit, prezentarea

Puncte slabe ale proiectului:

-  timpul scurt

- ora de desfãºurare (sã fie mai devreme)

-  dezinteresul unora din participanþi, precum ºi faptul cã unii dintre ei nu activeazã îndeajuns la proiect

-  deficienþe în organizarea tehnicã, calitatea sunetului

-  faptul cã sunt prezentate teme care se abordeazã la clasã

Sub aspectul metodelor folosite: peste 75% dintre subiecþi acordã calificativul de bine (31.57%) ºi

foarte bine (47.36%), restul în procente egale (10%), acordã calificativul de satisfãcãtor ºi slab. În privinþa

temelor dezbãtute, peste 90% dintre subiecþi acordã calificativul de bine (63.15%) ºi foarte bine (31.57%). În

privinþa timpului cât a durat acþiunea 57,89% dintre elevi acordã calificativul bine, 15,78% f. bine, 10%

satisfãcãtor, iar 15,78% f. slab. Acest lucru s-a observat de altfel ºi la întrebarea anterioarã, unde mai mulþi

elevi au menþionat ca punct slab al proiectului timpul scurt. Moderatoarea proiectului a primit calificativul de f.

bine din partea a 57.89% dintre subiecþi ºi bine din partea a  26,31%, restul au fost mai exigenþi acordând

calificativul satisfãcãtor.

Peste 26% dintre subiecþi apreciazã cã ecranizãrile le-au stimulat în mare mãsurã interesul pentru a

lectura operele, 63% dintre aceºtia considerã cã interesul pentru lecturã le-a fost stimulat în mãsurã potrivitã.

Prin aceste rãspunsuri considerãm cã proiectul ºi-a atins scopul propus, dar mai trebuie gãsite noi metode care

sã îi atragã ºi sã îi incite mai mult spre lecturã.

Câteva dintre mesajele educative desprinse din aceastã activitate, din perspectiva subiecþilor chestionaþi:

- lectura ajutã la dezvoltarea multor calitãþi ºi contribuie la formarea personalitãþii

- se pot folosi mai multe metode de a învãþa ºi a cunoaºte

- actualitatea operelor care exprimã sentimente umane general valabile

-  prin aprofundarea cunoºtinþelor privitoare la contextul istoric ºi cultural în care au trãit autorii se

poate înþelege mai bine subiectul operei, felul în care acþioneazã personajele ºi atitudinea autorului faþã

de cele relatate

-  ajutã la mai buna fixare a cunoºtinþelor prin folosirea imaginii ºi sunetului
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- incitã curiozitatea, interesul pentru lecturã

Propunerile pentru alte activitãþi sau tematici venite din partea elevilor se înscriu tot pe segmentul

literaturii române, în general, ºi anume: opera lui Mircea Eliade, Mihai Eminescu - viaþa ºi opera, Tudor Arghezi,

George Bacovia sau, unul dintre subiecþi, ar dori sã se prezinte tot ceea ce se face la clasã, de unde rezultã

diversitatea opiniilor. Mai sunt menþionaþi ºi autori care s-au prezentat în timpul proiectului Marin Preda, I.L.

Caragiale, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu. Se mai fac propuneri pentru excursii documentare la muzee ºi case

memoriale ale scriitorilor sau dezbateri ºi vizionãri pe tema violenþei.

Ca premii pentru acest proiect am primit din partea subiecþilor chestionaþi felicitãri ºi urãri de succese

în continuare, precum ºi câteva desene care reprezentau figuri vesele ºi zâmbitoare, dar ºi curiozitate, interes ºi

atenþie.

Aºa cum reiese din rezultatele chestionarului, apreciem cã proiectul ºi-a atins scopul, elevii propunând

derularea în continuare a unor activitãþi de acest gen, ca o extensie a procesului educaþional, care îi ajutã la

aprofundarea ºi mai buna înþelegere a operelor ºi autorilor studiaþi, discuþiile pe marginea acestora fãcându-se

într-un cadru diferit de cel obiºnuit, în care elevii se simt mult mai relaxaþi.

Ne gândim la continuarea proiectului, dar probabil sub o altã formã care sã þinã cont ºi de propunerile

fãcute de ei, dar sã aibã ºi un  mai mare impact în rândul elevilor.

             Doina Maniura
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Anexa 1

DESCOPERÃ BUCURIA LECTURII! - PROIECT

CHESTIONAR

1.  Aþi mai participat la aceastã activitate?

1. Da

2. Nu

2.  În ce mãsurã consideraþi cã v-au fost îndeplinite aºteptãrile?

1. În micã mãsurã

2. În mãsurã potrivitã

3. În mare mãsurã

3.  Enumeraþi 3 puncte tari ºi 3 puncte slabe ale acestei activitãþi.

.....................................................................................................................................

4.  Pe o scalã de la 1 la 5 (unde 1 reprezintã f. slabã iar 5 f. bunã ) vã rugãm sã apreciaþi activitatea

desfãºuratã pe parcurs sub aspectul:

- metodelor folosite

- temelor dezbãtute

- timpului cât a durat acþiunea

- moderatoarei.

        5.  În ce mãsurã ecranizãrile vã stimuleazã interesul de a citi operele autorilor?

1. În micã mãsurã

2. În mãsurã potrivitã

3. În mare mãsurã

6.  Care este mesajul educativ pe care l-aþi desprins din aceastã activitate?

....................................................................................................................................

7.  Propuneþi alte activitãþi, teme pe care v-ar face plãcere sã le abordãm în întâlnirile viitoare.

8.  Acordaþi un premiu activitãþii desfãºurate pânã acum (fie un zâmbet, felicitãri, desene apreciative, un

cuvânt).

Vârsta

   Sex      M

      F

Naþionalitate
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CONFERINÞÃ ITINERANTÃ LA MIERCUREA CIUC

Pe meleagurile mirifice ale Harghitei, în inima munþilor, în cel mai apreciat sãlaº de culturã din  zonã,

biblioteca, în perioada 12-13 octombrie 2007, am participat la cea de-a IV-a Conferinþã Itinerantã a

Bibliotecarilor Maghiari din România. Sala de lecturã a Bibliotecii Judeþene Harghita a fost împânzitã de circa

optzeci de bibliotecari maghiari, sosiþi din toatã þara.

Am început prin a ne familiariza unii cu ceilalþi la o cafeluþã caldã. Directoarea bibliotecii - Kopacz

Katalin, preºedintele Asociaþiei Bibliotecarilor Maghiari din

România - Kiss Jenõ ºi ministrul Mediului ºi Dezvoltãrii

Durabile - Korodi Attila ne-au urat un cãlduros bun-venit.

Ministrul ºi-a exprimat toatã admiraþia, stima ºi respectul

faþã de munca pe care o prestãm ºi ne-a asigurat cã ne

acordã tot sprijinul.

Dupã aceastã primire cãlduroasã a musafirilor, invitaþi din

þarã ºi de peste hotare ne-au încântat cu diferite prezentãri

din mai multe domenii care þin de specialitatea noastrã, cu

scopul de a ne ajuta sã ne desfãºurãm activitatea mai bine.

Prima prezentare a fost susþinutã de cãtre Tóth Szabolcs Barnabás, consilier la Centrul de Informare

Europa din Sfântu Gheorghe, centru înfiinþat de Consiliul Judeþean Covasna. Tematica aleasã de el Proiecte

unionale ºi consiliere de proiecte ne-a îndrumat spre proiecte culturale, proiecte iniþiate de Uniunea Europeanã,

condiþii de participare la acestea, termene limitã de depunere a dosarelor - respectiv site-uri care ne pot da mai

multe informaþii despre cum putem fi ºi noi beneficiarii acestor proiecte.

Cu toþii ºtim cã un bun bibliotecar trebuie sã fie tot timpul bine informat, sã fie, printre multe altele, ºi un

bun cunoscãtor al biblioteconomiei ºi termenilor biblioteconomici (ºi nu numai), ºi cã pentru o bunã cunoaºtere

a acestora apelãm la tot felul de materiale de specialitate, printre care ºi presa. Intuind acest lucru, directoarea

Bibliotecii Orãºeneºti din Târgu Secuiesc, Vántsa Judit a fãcut un scurt istoric al revistelor maghiare de specialitate,

datate din 1950 pânã în prezent. Astfel s-au amintit revistele Könyvtárosok Tájékoztatója,

Könyvtári Szemle, Könyvtár, Könyvesház, Könyvjelzõ, Könyvtári Híradó, Könyvtári Hírlevél ºi

ReMeKe-hírlevél, care apare din anul 2006 în format electronic.

Este de lãudat faptul cã în România, nu demult, a apãrut o revistã maghiarã care ne ajutã sã aruncãm o

privire asupra istoriei, culturii, tradiþiei, patrimoniului maghiarilor din þarã. Revista se numeºte Örökségünk.
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Primele douã numere ne-au fost prezentate de cãtre dr. Hermann Gusztáv Mihály, directorul Centrului Judeþean

de Conservare ºi Valorificare a Tradiþiei ºi Creaþiei Populare din Harghita .

Un invitat de onoare a fost informaticianul Németh Péter de la Biblioteca Centralã a Facultãþii „Corvinus“

din Budapesta.El a prezentat un soft de redactare a publicaþiilor bibliografice: alcãtuirea indexurilor, cuprinsului,

subiectelor numerotate, descrieri bibliografice, din pãcate accesibil numai în limba maghiarã, detalii pe

www.npsoft.hu.

Trãind în era informaticii, a calculatoarelor, au urmat douã prezentãri interesante despre procesul - sau

dacã vreþi, procesele digitizãrii.

Domnul Moldován István, de la Biblioteca Naþionalã Széchenyi din Budapesta, a þinut un discurs

interesant intitulat „De la hârtie pânã la calculator, sau de fapt, de ce digitizãm“, dupã care Róth András

Károly, de la Biblioteca „Haáz Rezsõ“ din Odorheiu Secuiesc, cu ajutorul unei prezentãri în Power-Point

foarte sugestivã, ne-a dezvãluit avantajele ºi dezavantajele acestui proces complex.

Dupã atât de multã informaþie, ne-am relaxat. Am avut parte de o searã liricã, lansarea cãrþii A kert

(Grãdina), a scriitoarei venite din Australia, Ferenczi Enikõ. Oláh Gál Elvira, o ziaristã localã ºi doi artiºti cu

sunetul chitarelor  lor dumnezeieºti ne-au

încântat auzul, au liniºtit sufletul ºi ne-au ajutat

sã retrãim prin muzicã emoþiile, gândurile,

revelaþia transmisã de cãtre autoare.

A doua zi, profesorul universitar de la

Universitatea Sapientia din Miercurea Ciuc,

Kolumbán Gábor, a þinut o prelegere

interesantã despre Rolul culturii în epoca

globalizãrii, iar Dr. Bartos Éva, directorul

Institutului de Bibliotecã de la Budapesta,

ne-a oferit bogate informaþii din Întrebãri

actuale privind biblioteca: despre competenþa, calificarea, autoevaluarea bibliotecarilor, calificativul primit

de bibliotecari, despre problema mãsurãrii calitative ºi nu cantitative a muncii de bibliotecar.

Pentru ca ieºirea noastrã în aceastã zonã sã fie completã, ºi sã avem ºi o altfel de satisfacþie decât cea

profesionalã,  ne-am decis sã vizitãm Muzeul Secuiesc al Ciucului, Biserica din ªumuleu Ciuc ºi patinoarul

acoperit Vákár Lajos al oraºului.

                          Fazakas Éva, Bódis Ottilia
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                     CARTEA  ELECTRONICÃ, VIITORUL  CÃRÞII  TRADIÞIONALE…?!

O carte bunã, o carte adevãratã, te ajutã sã trãieºti ºi sã înþelegi mai bine realitatea ce te înconjoarã, te

ajutã sã iubeºti, sã gândeºti mai profund, sã fii mai fericit. „A ceti o carte înseamnã a te împãrtãºi de dânsa, a

gãsi prin ea sufletul, omul care a scris-o, a sta de vorbã cu el, a te lãsa înrâurit de el, a primi de la bunãtatea lui

lecþii de iertare, de la ºtiinþa lui lecþii de învãþãturã. O adevãratã carte va fi aceea care, în domeniul scrierilor de

cetire obiºnuitã, de petrecere, va lãsa sufletul mai bun de cum a fost înainte ca ochiul sã-i fi petrecut rândurile.

Cartea de învãþãturã nu trebuie sã pluteascã deasupra nevoilor practice ale omului, ci sã meargã drept cãtre

ele“. (N. Iorga)

S-a încercat de-a lungul timpului sã se gãseascã o definiþie completã ºi definitivã a cãrþii, însã conþinutul

ei, noþional, este greu de prins într-o formã tabu. ªi totuºi, credem cã ºtim ce este cartea. Mirajul ei ne

copleºeºte.

Ce am putea însã spune despre cartea electronicã?! Putem considera cã este transformarea spontanã

de carte în aceastã erã tehnologicã, fiind rãspunsul la cerinþele oamenilor aflaþi într-o continuã cãutare de

informaþii, dar care pot aloca un timp tot mai scurt pentru aflarea rãspunsurilor?

Cartea electronicã este definitã „tradiþional“ ca fiind „varianta electronicã a unei cãrþi tipãrite, care

poate fi cititã pe calculator, laptop, pe dispozitive portabile de lecturã, pe dispozitive gen Palm/PDA, pe

ecranul telefonului mobil sau terminale internet”.

Mai pe înþelesul tuturor, cartea electronicã este cartea care poate fi împrumutatã dacã cea în format

tradiþional nu se gãseºte în bibliotecã.  Cartea electronicã este cartea din calculator disponibilã pentru un numãr

infinit de  utilizatori ºi care poate avea parte de o prezentare graficã net superioarã unui tipar clasic.

În momentul actual, cartea electronicã este modalitatea prin care se pot pune la dispoziþia utilizatorilor

cãrþile ce solicitã condiþii speciale de depozitare,  cãrþile vechi care vor putea fi multiplicate fãrã a deteriora

cartea originalã.

            Dezbaterile pe tema cãrþii electronice au evidenþiat de multe ori neliniºtea oamenilor cu privire la viitorul

cãrþii tradiþionale, crezând cã acestea vor fi înlocuite într-un viitor mai mult sau mai puþin îndepãrtat de formatul

electronic. Obstacolele ce se aflã în calea viitorului cãrþii electronice sunt obiºnuinþele ºi tehnologiile, însã

speranþa este cã cele douã forme de carte vor exista ºi vor conduce la apariþia acelui univers al comunicãrii ºi

comuniunii oamenilor  în structurile perene ale valorilor civilizaþiei.

Printr-un sondaj de opinie am încercat sã aflãm de la utilizatorii bibliotecii care este pãrerea lor cu

privire la cartea electronicã. Rezultatul sondajului a fost împãrþirea pãrerilor în douã tabere: „pro“ ºi „contra“
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cãrþii electronice. Cele mai multe pãreri „contra“

sunt dominate, în general, de argumente de naturã

sentimentalã, precum nostalgia de a citi pe o bancã

în parc, plãcerea pe care o oferã o carte frumos

tipãritã sau aceea de a cãuta o anumitã lucrare în

rafturile unei biblioteci sau librãrii, mirosul specific

cãrþii, sau, dupã spusele unor cititori fideli: „este o

blasfemie la adresa operelor beletristice de

valoare… nu mã vãd citindu-i pe Hesse,

Dostoievski, Goethe stând cu ochii aþintiþi pe un

ecran“. Alþi utilizatori susþineau cã formatul

electronic este preferabil enciclopediilor ºi dicþionarelor.

 Printre cei care au pãreri „pro“ cãrþii electronice se gãsesc majoritatea tinerilor care folosesc internetul

atât la ºcoalã cât ºi acasã, ei fiind foarte interesaþi, dacã ar exista în format digital, pe site-ul bibliotecii, de cãrþi

incluse în programa ºcolarã, precum materiale ajutãtoare pentru ultimul an de liceu, cu exerciþii ºi rezolvãri la

materiile de bacalaureat. Utilizatorii ce depãºesc vârsta de 20 de ani sunt interesaþi de cãrþile electronice din

diferite domenii de specialitate care i-ar ajuta sã se documenteze mai uºor ºi mai repede în domeniile lor de

activitate, însã, când vine vorba de literatura de relaxare, beletristica, ei rãmân fideli cãrþilor tradiþionale.

Putem spune cã ea, cartea, devine un nod într-o complexã reþea informaþionalã. Indiferent dacã o vom

citi pe ecranul computerului, cu un  aparat special sau chiar pe „hârtie digitalã“, este cert cã nici autorii nu vor

ignora noile posibilitãþi care li se deschid. Chiar dacã îºi va schimba definiþia ºi nu se va mai întrupa în hârtie ºi

cernealã, cartea îºi va pãstra prestigiul pe care l-a dobândit de-a lungul secolelor.

Acumulând în timp facilitãþi pe care nu le are încã, cartea electronicã nu va înlocui totuºi dorinþa oamenilor

de a avea, frunzãri ºi citi cãrþi pe hârtie. Textul electronic se dovedeºte de pe acum folositor, indispensabil chiar,

pentru oameni din mai multe medii, începând cu cei care trebuie sã aibã la îndemânã informaþii de referinþã ale

ocupaþiei, interesului, educaþiei, pânã la cei care stau doar la masa divertismentului.

Am încercat sã vã prezint câte ceva despre cartea electronicã pentru a vã face o idée cu privire la ceea

ce tehnologia a realizat ºi de ce nu, va descoperi, poate chiar ceva mai avansat, mai de neimaginat, dar am sã

vã las pe dumneavoastrã sã decideþi modul în care veþi citi ºi vã veþi documenta.

Din dorinþa de a vã oferi dumneavoastrã, cititorilor, informaþia necesarã pe suport preferat (hârtie sau

electronic), biblioteca judeþeanã achiziþioneazã, în paralel, ambele variante.

                                                                                                                                        Sanda Cherecheº
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                                   SECÞIA  PERIODICE…  ÎNTRE  IERI  ªI  AZI

 Împlinirea, în acest an, la 29.05.2002, a 5 ani de funcþionare a sãlii de lecturã - periodice din cadrul

Bibliotecii Judeþene  „Ioniþã Scipione Bãdescu” - Sãlaj, e moment de analizã ºi prilej de cãutare a noi mijloace

de atracþie spre informare ºi relaxare.

        Aceastã situaþie statisticã ne ajutã sã analizãm rolul ºi importanþa secþiei nou înfiinþate ºi mãsurile pe care

le propunem pentru eficientizarea întregii activitãþi.

Secþia periodice este frecventatã zilnic, în medie de 20 - 25 cititori, numãrul acestora crescând în

perioada de iarnã la 30 pe zi.

Fondul de publicaþii periodice al Bibliotecii Judeþene „Ioniþã Scipione Bãdescu” reflectã caracterul

enciclopedic al existentului din biblioteca noastrã, însumând peste 7.458 volume de bibliotecã; 100 titluri de

reviste ºi 120 titluri de ziare.

         Abonamentele fãcute prin finanþare proprie, 100 ca numãr, la care se adaugã de obicei în fiecare an

abonamente prin intermediul M.C.C., aproximativ 10 abonamente la diferite reviste ºi cotidiene care formeazã

Colecþii ºi alte donaþii (de la ambasade, ONG-uri, Asociaþii culturale ºi Profesionale).

Publicaþiile seriale reprezintã o importantã sursã de informare ºi cunoaºtere pentru toate categoriile de

utilizatori. Serialele conþin în general, informaþia cea mai nouã dintr-un domeniu ºi sunt deosebit de utile în

comunitãþile ºtiinþifice.

An 2002 2003 2004 2005 2006 Mai 2007

Numãr abonamente
161 67 107 108 114 106

Numãr titluri
159 65 67 93 112 102

Frecvenþa anualã
3782 3828 5501 4651 3196 1370

Volume consultate
9596 11901 16400 13003 9862 4310
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De asemenea, serialele sunt adesea prima sursã de informare despre un subiect sau evoluþia unui

domeniu sau fenomen.

Activitatea desfãºuratã la Secþia periodice :

· Se întocmesc fiºe de frecvenþã a

primirilor, care permit urmãrirea ºi marcarea

sosirii fiecãrui numãr dintr-un periodic. Aceste

fiºe cuprind principalele informaþii referitoare

la periodic: se înscrie pe parcursul anului, în

cãsuþe speciale, ultimul numãr sosit. Acesta

permite un control regulat al continuitãþii

fiecãrei colecþii.

· Periodicele sunt protejate prin legare

ºi copertare pe ani ºi trimestre de apariþie,

dupã cum se face înregistrarea.

· Orice periodic care intrã pentru prima datã în bibliotecã este înregistrat în Registrul Inventar;

informaþiile trecute în registru vor fi : numãr de intrare, titlu, adresa, preþul abonamentului, cota.

La finalizarea înregistrãrilor în Registrul Inventar se trece completarea în Registrul de Miºcare a

Fondurilor; repartizarea informaþiilor se efectueazã astfel:

Partea I - INTRÃRI PUBLICAÞII SERIALE

a) se înregistreazã informaþiile dupã provenienþa publicaþiilor (abonamente, donaþii) cantitativ-valoric,

inventariate de la numãrul... la numãrul...

b) dupã categoria documentelor (cãrþi, publicaþii seriale, documente electronice), dupã limbã

c) repartizarea documentelor dupã conþinutul lor (clasificare zecimalã)

Partea a II-a - IEªIRI PUBLICAÞII SERIALE

- reflectã scoaterea din evidenþã, atunci când este cazul, datoritã uzurii fizice ºi morale a periodicelor

secþiei noastre, respectiv procesul de casare.

Partea a III-a - RECAPITULARE

- la sfârºitul anului calendaristic se centralizeazã toate informaþiile ºi reflectã existenþa numericã ºi valoricã a

documentelor din secþia periodice.
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· Consemnarea evenimentelor importante din viaþa bibliotecii apãrute în presa localã ºi centralã.

· Efectuãm bibliografii la cerere, pentru diverse concursuri cu conþinut legislativ.

În cele ce urmeazã, voi face o scurtã prezentare a revistelor ºi ziarelor de la sala de lecturã a periodicelor,

publicaþii seriale apãrute.

Biblioteca oferã: informaþii bibliografice, fond documentar (cãrþi, ziare ºi reviste).

Dintre cele mai importante reviste de culturã existente în biblioteca noastrã notãm revistele cu îndelungatã

tradiþie: Steaua, Viaþa româneascã, Vatra, Convorbiri literare, Familia, Transilvania, Teatrul azi,

Contemporanul, Luceafãrul, România literarã, Adevãrul literar ºi artistic, toate aceste periodice având

caracter de colecþie.

Serialele constituie cel mai important vehicul pentru comunicarea globalã a informaþiilor ºi reprezintã în

acelaºi timp, o provocare pentru biblioteci. Utilizatorii apeleazã la seriale pentru a se informa în legãturã cu

noutãþile despre diverse „lucruri” ºi subiecte sau cu tendinþele domeniilor lor de interes ºi apeleazã la monografii

pentru a aprofunda cunoºtinþele promovate ºi prezentate în seriale.

a) Reviste din perioada interbelicã la fondul documentar:

· Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice din anul 1926

· Revistã istoricã - 1926-1945

· Familia - 1934-1938

· Transilvania -1924-1926

· Cultura creºtinã - 1936-1943

· Revista Fundaþiilor Regale - 1936-1937

· Luceafãrul - 1904-1914

· Convorbiri literare -1900

· Cuget clar

Toate aceste publicaþii vechi au fost transferate de la carte ºi introduse în gestiunea secþiei periodice în

anul 2003.

b) Presa localã: Graiul Sãlajului, Sãlãjeanul, Magazin Sãlãjean, Sportul Sãlãjean, Sãlajul European.

Majoritatea celor care intrã în Secþia periodice consultã presa localã, în special cei care îºi cautã locuri

de muncã sau sunt interesaþi de anunþurile publicitare din aceste ziare. Presa localã este în topul preferinþelor

cititorilor.

c) Cotidiene centrale: Adevãrul, România liberã, Evenimentul zilei, Jurnalul naþional, Ziua.

d) Reviste culturale: România literarã, Suplimentul de culturã, Revista 22, Dilema veche,

Contemporanul, Idei în dialog.
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e) Reviste din domeniul psihologiei ºi filozofiei: Dosarele istoriei, Magazin istoric, Lumea magazin,

Revista de filozofie, iar în cel muzeal revista – Acta Musei Porolissensis, Alma Mater Porolissensis.

f) Domeniul ºtiinþelor economice ºi financiare este ºi el foarte bine acoperit de seriale ca: Tribuna

economicã, Idei de afaceri, Capital ºi Ziarul financiar.

g) Fiind în mare vogã revistele de economie casnicã, biblioteca noastrã s-a grãbit sã vinã în întâmpinarea

utilizatorilor cu reviste precum: Casa Lux, Locuinþa mea, Grãdina mea de vis, Domus util etc.

h) Domeniul tehnic, cu cele mai recente descoperiri tehnologice ºi ºtiinþifice este reprezentat de revistele:

ªtiinþã ºi tehnicã, Tehnium, iar lumea ultra dinamicã a computerelor prin publicaþiile PC Magazine,

CHIP - CD, CHIP - DVD.

i) Reviste de specialitate (biblioteconomie). Pentru colegii care doresc sã se perfecþioneze sau sã se

documenteze le putem oferi reviste precum: Biblioteca, Biblioteca Bucureºtilor, Revista Bibliotecii

Naþionale, ABIR ºi colecþia de publicaþii ale Bibliotecii Naþionale cuprinzând titluri ca:

Biblioteconomie, Culegere de traduceri prelucrate, Abstracte în bibliologie ºi ºtiinþa informãrii,

Articole din publicaþii seriale ºi altele la care se însumeazã reviste editate ºi de alte biblioteci judeþene

din þarã.

j) Reviste în limba maghiarã - pentru conaþionalii de etnie maghiarã avem în colecþie numeroase

reviste ºi ziare: Korunk, Erdélyi Gazda, Krónika, Új magyar szó, Hepehupa, Mûvelõdés.

Pe lângã cele în limba maghiarã avem periodice în limbi strãine, printre care cele francofone: La

recherche, Bulletin européen, Anuar statistic al României 1998 - bilingv.

k) Reviste de divertisment: Avantaje, Ioana, Unica, Formula AS, Taifasuri, Bravo, Lumea femeilor,

Femeia de azi, România pitoreascã, Vacanþe ºi cãlãtorii, Secretele bucãtãriei, Farmacia ta, Sãnãtatea

noastrã etc.

l) Alte servicii: oferim informaþii legislative ºi de drept, care sunt reprezentate de colecþia: Hotãrâri ale

Guvernului, Legislaþia României, colecþia de Monitoare Oficiale ºi revista Dreptul.

Dupã cum se ºtie, suportul electronic devine o componentã tot mai pregnantã în lumea informaþiei

datoritã multiplelor avantaje pe care le oferã. Astfel, Secþia periodice oferã utilizatorilor programul informatic

Lex Expert, care asigurã posibilitatea consultãrii legislaþiei României, înglobând în baza sa de date întreg

fondul legislativ de dupã 1989,  precum ºi cea mai mare parte a celui precedent, volumul informaþional se

extinde pânã înainte de anul 1900. La aceasta fiind ataºate toate modificãrile sau completãrile ulterioare, existã

posibilitatea regãsirii actelor de interes dupã multiple criterii: numãrul legii, cuvinte cheie etc.

Existã posibilitãþi de listare precum ºi accesul la versiunea în limba englezã a legislaþiei româneºti cu

aceleaºi modalitãþi de cãutare, afiºare, listare, dar ºi o gamã largã de cereri ºi contracte tipizate.
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Actualizarea bazei de date se face sãptãmânal cu toate actele nou apãrute.

 În prezent secþia funcþioneazã de aproape 5 ani în cadrul serviciului  „Relaþii cu publicul” ca unitate de

sine stãtãtoare la cerinþa cititorilor ºi din

respect pentru ei.

În prima decadã a acestui an s-au

efectuat casãri la o parte din periodice din

mai multe motive:

- cele care nu au avut continuitate

- spaþiul nu ne permite sã le pãstrãm decât

pe cele care reprezintã o importanþã

informaþionalã sau culturalã deosebitã

- multe din periodice nu au avut circulaþie

Din aceste motive în februarie

2007 am hotãrât purificarea (dupã o foarte riguroasã verificare) a Secþiei periodice, respectând ºi legislaþia în

vigoare.

Printre nemulþumiri amintim lipsa spaþiului pentru a ne putea expune la vedere colecþiile pe care le

avem. Ne simþim de multe ori complexaþi faþã de cititori prin faptul cã sala de lecturã a secþiei periodice nu are

intimitatea necesarã studiului.

Tot o neîmplinire este faptul cã numãrul utilizatorilor din rândul profesorilor ºi al altor categorii de

intelectuali s-a cam redus datoritã (în primul rând introducerii internetului), dar ºi a faptului, probabil, cã unele

biblioteci ºcolare dispun ºi ele de reviste culturale ºi informaþii din domeniul culturii.

Prin faptul cã secþia periodice a primit un nou spaþiu,  aceastã neîmplinire este, în parte, rezolvatã ºi

sperãm sã se rãsfrângã asupra activitãþii pe care o desfãºurãm.

Publicaþiile seriale s-au putut organiza mai bine, cititorii având acces la publicaþiile existente. Sala de

lecturã este mult mai generoasã, utilizatorii au intimitatea necesarã studiului, au acces la calculator, atât pentru

programul Lex Expert cât ºi la internet.

Amplasarea sãlii de lecturã în noul spaþiu este la îndemâna utilizatorilor ºi prin faptul cã este la parter ºi

comunicã direct cu strada, iar zona este ultracentralã.

Din discuþiile purtate cu cititorii reiese cã se simt mult mai bine în noul spaþiu.

Reamintim cã programul a fost prelungit ºi la cererea utilizatorilor; unitatea fiind deschisã ºi sâmbãta

între orele 08,00 - 12,00 ºi suntem mulþumiþi de frecvenþa cititorilor.
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Deoarece este foarte importantã pentru noi impresia lãsatã utilizatorilor, redãm douã opinii:

· „Biblioteca I. S. Bãdescu Sãlaj, rãspunde cu generozitatea menirii sale. În cadrul acesteia

funcþioneazã ºi secþia de publicisticã. Un vechi dicton spune cã nimic nu e nou sub soare. Conform acestuia,

referitor la informaþie, au apãrut noi mijloace moderne dintre care amintim televizorul ºi internetul. Dar oricât de

performante ar fi acestea nu pot înlocui tradiþionalele reviste ºi ziare ce rãspund imperios momentului efemer.

Pe acestea le cautã ºi le gãseºte zilnic cititorul îndrãgostit de pagina scrisã ºi adesea semnate de autorul preferat,

în ambianþa specificã a bibliotecii. Deºi modestia, datoritã spaþiului restrâns ºi inadecvat… au gãsit modalitãþi

pentru o servire promptã, amabilã ºi autorizatã.

În urma sondajelor efectuate în rândurile cititorilor biblioteca a fãcut abonamente la ziare ºi reviste cu

o largã circulaþie. Astfel aceºtia gãsesc aici o adevãratã „bancã” de informaþii din periodicele preferate care

reprezintã realitatea. Toate acestea sunt prezentate muzeistic, dar orice cititor are posibilitatea sã se autoserveascã,

sporindu-se astfel gradul de funcþionalitate ºi eficienþã.

Desigur cã selecþia abonamentelor la publicaþii nu ne pune la dispoziþie reviste de specialitate din

diferite domenii de activitate, care presupun un mod sistematic de informaþie ºi vizeazã fenomenul cultural ºi

social, imaginea interesantã chiar dacã este relativã a momentului efemer…

Lucrãtorii bibliotecii au gãsit, dupã posibilitãþile modeste de care dispun în prezent, arta de a ne informa.”

Prof. Gheorghe Pop, utilizator fidel al Secþiei periodice

· „Sala de lecturã periodice, în accepþiunea mea, este o locaþie indispensabilã unui mare cerc de

cititori, dar mai ales pensionarilor. Dacã ai nevoie de un document legislativ, diverse legi care îþi atestã anumite

drepturi ºi pe care doreºti sã le faci cunoscute, mai ales, celor care-þi cer sã argumentezi o cerere pe care þi-ai

dori-o favorabilã le poþi consulta pe toate la sala de periodice. Aici gãseºti totul gratuit, informaþii din toate

domeniile ºi pentru toate vârstele, iar dacã ai nevoie poþi obþine fãrã dificultate copii xerox dupã textele care te

intereseazã.

Te poþi relaxa rãsfoind revistele de divertisment la care biblioteca are abonament.

Dacã vrei sã ºtii cum ºi de ce a murit marele Alexandru Macedon în plinã floare a tinereþii sau amãnunte

despre figuri legendare ale istoriei arunci o privire în revista Magazin cultural ºtiinþific. Simþi cumva cã se

revarsã acumularea peste supraplin, întinzi mâna ºi citeºti Caþavencu, care-þi descreþeºte fruntea ca prin farmec.

M-am explicat sumar, cãci bogãþia titlurilor de gazetã, reviste ºi alte publicaþii care populeazã sala de

lecturã a periodicelor este foarte vastã.

Þin totuºi sã spun cã ceea ce gãseºte cititorul mai de preþ aici, este personalul. Un personal cu o solidã

pregãtire profesionalã, care te întâmpinã cu o amabilitate înnãscutã, citeºti pe faþa lor cã nu este amabilitatea de
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faþadã, de complezenþã ci dorinþa de a-þi veni în întâmpinare. Mi s-a întâmplat chiar mie sã nu ºtiu exact ce caut,

am observat ºi la alþi cititori, dar bibliotecarul cu migalã, uneori cu oarecare greutate gãseºte ºi oferã cititorului

ce ºi-a dorit. Primirea caldã, solicitudinea îþi dã imbold sã revii ºi a doua zi ºi a treia, mereu, în cazul meu

perpetuu. Te întrebi în multe ocazii de ce în unele locaþii unde te duci sã plãteºti dãri sau mai ºtiu eu ce eºti primit

cu acrealã când ar trebui sã fii primit cu zâmbetul pe buze ca ºi la secþia PERIODICE.

Desigur, sunt multe de spus, dar mã opresc aici la gândul cã oricând aº fi solicitat aº putea continua.”

Ing. Selinceanu Vasile, utilizator fidel al Secþiei periodice

Concluzionând am putea spune urmãtoarele:

Mutarea secþiei în noul spaþiu va atrage un numãr mult mai mare de utilizatori, aceasta se observã ºi din

situaþiile statistice zilnice pe care le conducem.

Separarea publicaþiilor periodice din cadrul sãlii de lecturã - carte s-a dovedit a fi beneficã atât

pentru instituþie cât ºi pentru utilizatori, dar cel mai mare câºtig al secþiei periodice este mutarea în spaþiul în care

funcþioneazã la ora actualã, el asigurând un mediu prielnic pentru lecturã ºi chiar studiu.

Eficienþa secþiei noastre este

doveditã prin frecventarea acesteia nu

numai de cãtre utilizatorii din municipiul

Zalãu ci ºi a celor din judeþ ºi din þarã.

De multe ori suntem bucuroºi

când primim, fãrã falsã modestie,

felicitãri de la diferiþi cititori, când îi

putem ajuta în domeniul legislativ sau

alte domenii. Ne simþim utili pentru

faptul cã mulþi utilizatori recunosc cã

suntem singura instituþie culturalã unde

gãsesc informaþii ºi din anii precedenþi.

Un rol important îl are micul Centru de Informare Europeanã la care a apelat un numãr mare de

utilizatori.

Pentru eficientizarea activiþii secþiei am propune:

· Organizarea eficientã a fondului de publicaþii de care dispunem.

· Împrumut la domiciliu, mai ales la sfârºit de sãptãmânã, a cotidienelor, iar în cursul sãptãmânii

ºi a celorlalte publicaþii.
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· Definitivarea procesului de casare a publicaþiilor periodice început în februarie 2007 ºi o finalizare

a situaþiei rãmase în vechea locaþie.

· Continuarea scanãrii ziarelor locale.

· Deschiderea în viitor, în cadrul secþiei, a Centrului de Informare Comunitarã.

· O publicitate mai mare atât în presa localã cât ºi prin alte mijloace pentru desfãºurarea activitãþii

secþiei periodice, pentru atragerea spre secþia noastrã ºi a celorlalte categorii mai puþin

reprezentate.

Demersurile fãcute de conducerea instituþiei pentru construirea unei clãdiri noi, moderne ºi funcþionale

destinate unei biblioteci publice de nivel judeþean, va deschide ºi pentru SECÞIA PERIODICE noi perspective.

         Maria - Adriana Savu

                                                             EDITURI  DIN JUDEÞUL SÃLAJ

Într-un stat modern, numãrul editurilor, al seriilor ºi colecþiilor editoriale poate fi considerat - ca ºi acela al

partidelor politice, al jurnalelor, ori al posturilor de radio ºi televiziune independente - un indice important al

procesului de democratizare.

Editurile, ca instituþii cu personalitate juridicã specializate în valorificarea dreptului de autor, care editeazã

cãrþi, publicaþii periodice etc., adicã efectueazã lucrãrile de tipãrire ºi de rãspândire a acestora, îºi au

rãdãcinile în tipografii, „întreprinderi sau ateliere în care se executã tipãrirea de cãrþi, de ziare etc.” (DEX:

Dicþionarul explicativ al limbii române, Bucureºti: Editura Univers Enciclopedic, 1996).

Istoria modernã a cãrþii se leagã de descoperirea tiparului. În general, când se vorbeºte despre cartea tipãritã

referirile se fac la tiparul inventat de Gutenberg (1397 - 1468). În tipografia lui Gutenberg din Mainz s-au imprimat

mai multe cãrþi, unele atribuite acestuia, altele ucenicilor sãi. Se pare cã prima carte tipãritã este un fragment din

„Cartea sibilelor”.

În þara noastrã tiparul a fost introdus la puþin timp dupã apariþia lui. Prima carte tipãritã pe teritoriul României

este Liturghierul slavon (1508), realizatã de cãtre cãlugãrul sârb Macarie, care ºi-a fãcut ucenicia tipograficã la

Veneþia.

Prima carte tipãritã în limba românã pe teritoriul românesc este Catehismul românesc sau Catehismul luteran

(1544), realizatã la Sibiu de cãtre Filip Moldoveanul, diaconul ºi translatorul român al oraºului.
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  Nu se cunoaºte nici un exemplar din aceastã carte, dar existenþa ei este atestatã documentar.

Printre cele mai vechi ºi importante edituri din România au fost „Socec” (1852), „Casa ªcoalelor”

(1896), „Minerva” (1898), „Datina Româneascã”(1908), înfiinþatã de Nicolae Iorga, „Cartea Româneascã” (1919),

„Cultura Naþionalã” (1921), continuatã de „Fundaþia Regalã pentru Literaturã ºi Artã” (1933).

În prezent, în România existã circa 5000 de edituri ºi case editoriale, dintre care 2500 se aflã la

Bucureºti.

Deºi nu prea îndepãrtat, despre trecutul primelor maºini de tipãrit ºi activitatea tipograficã din Sãlaj avem

puþine informaþii documentare care sã contribuie la prezentarea unei imagini despre aceastã activitate în

judeþul nostru.

În judeþul Sãlaj, prima tipografie pe care o gãsim menþionatã la anul 1865 este cea condusã de

Dobay Sándor, în Zalãu, dar se pare cã tipografia este mai veche decât acest an.

Urmãtoarea menþiune despre tipografiile sãlãjene o gãsim în 1877, când în tipografia lui Gámán Ferencz

vede lumina tiparului primul ziar tipãrit în Sãlaj, intitulat Szilágy (Sãlajul, 1877 - 1879). Tot în aceastã perioadã mai

existã ºi tipografia lui Weisberger Soma. În septembrie 1889 îºi începe activitatea tipograficã Seres Sámuel,

care va funcþiona fãrã întrerupere pânã la naþionalizarea sa în 1949.

Anual, în aceste tipografii, pe lângã ziare, vor mai apãrea diferite anuare ale ºcolilor din oraº,

precum ºi numeroase cãrþi. La ªimleu Silvaniei consemnãm la 1883 existenþa tipografiei „A Szilágysomlyói nyomda

részvénytársaság”, care va imprima ziarul Szilágy - Somlyó (ªimleu Silvaniei). Aceastã tipografie va

funcþiona pânã în anul 1890. În 15 august 1895 îºi începe activitatea în ªimleu Silvaniei o nouã tipografie

condusã de Heimllich Izidor.

La începutul secolului al XX-lea consemnãm întemeierea primei tipografii româneºti în nordul Transilvaniei,

tipografia „Victoria”, întemeiatã la ªimleu Silvaniei, la începutul anului 1903, de cãtre Ioan P. Lazãr, contabil ºef

la Institutul de Credit ºi Economii „Silvania”. Aceastã primã tipografie româneascã va juca un rol important

în viaþa culturalã a locuitorilor români sãlãjeni. În tipografia „Victoria” vor apãrea primele ziare româneºti (Învãþãtorul

român, Gazeta de Duminecã, Pãstorul sufletesc ºi Gazeta învãþãtorilor), precum ºi primele cãrþi, manuale ºcolare

scrise pentru locuitorii acestui vechi þinut.

Mai gãsim menþionate pânã la 1918, urmãtoarele tipografii: „Nádler Béni”, „Szövetség”(„Uniunea”), la

Zalãu; „Heimlich és Brüll”, „Kraus E. és társa”, „Globus” ºi „Stenberg Ignácz” la ªimleu Silvaniei; „Berger

Bernat” la Cehu Silvaniei; „Berczy Gyula” la Jibou ºi  „Grünfeld Géza” la Crasna.

La 10 noiembrie 1919 în judeþul Sãlaj îºi desfãºurau activitatea un numãr de ºapte tipografii cu un

personal de 23 de muncitori.
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În anul 1924, Grigore Avram (noul proprietar al tipografiei „Victoria” din ªimleu Silvaniei) îºi mutã

tipografia în oraºul de reºedinþã al judeþului Sãlaj, unde va funcþiona, pânã în  1949, sub denumirea de „Institut

tipografic ºi de editurã Luceafãrul”.

Aºa cum este ºi firesc, în noua tipografie, pe lângã varietatea de imprimate necesare diverselor

instituþii ale statului, încep sã aparã numeroase cãrþi, ziare ºi reviste. Din august 1924 se tipãrea deja Gazeta

oficialã a judeþului Sãlaj ºi revista pedagogicã a învãþãtorilor sãlãjeni „ªcoala noastrã” (1 septembrie). Din

februarie 1925 ºi pânã în decembrie 1931 apare „Meseºul” organ cultural informativ al Astrei sãlãjene

(reapare în 1936 pânã în 1938 sub titlul Gazeta Sãlajului). Vor mai apãrea pe rând Steaua (1926), Glasul

Sãlajului (1928), Foaia plugarului (1929 - 1931), Sãlajul nou (1934), Stropi de rouã (1938), Acþiunea româneascã

(1938 - 1939).

Dintre cãrþile pentru care au trudit cei care le-au scris ºi care au vãzut lumina tiparului la tipografia

Luceafãrul din Zalãu (peste 20 la numãr), amintim câteva mai importante: Dumitru Mãrgineanu - Cãlãuza administraþiei

ºcolare ºi a comitetelor ºcolare (1926), Leontin Ghergariu - Zalãu. Schiþa monograficã (1926), Gheorghe

Popovici - Poemele mele (1927), Dumitru Mãrgineanu - O paginã culturalã la graniþa de nord - vest a

þãrii. Situaþia învãþãmântului primar din judeþul Sãlaj (1932), Dr. Ilie Miclean, Vasile Zaharia, Iuliu Dreghices-

cu - Indicatorul kilometric al judeþului Sãlaj (1933), Simion Oros - Almanahul dascãlilor noºtri. Viaþa

ºi activitatea învãþãtorilor din judeþul Sãlaj, ieºiþi la pensie ºi a celor decedaþi de la Unire. 1919 - 1934

(1934), Mihail P. Robu - Contribuþii la consolidarea ºi propãºirea vieþii cultural - economice în spirit naþional

(1935), Ioan Ardeleanu Senior - Istoria învãþãmântului românesc din Sãlaj (1936), Dumitru Ilea - Monografia

ºcolii primare din comuna Jibou (1937), Gheorghe Tulbure - Sate ºi dascãli (1936), Ioan Ardeleanu

Senior - Oameni din Sãlaj. Momente din luptele naþionale ale românilor sãlãjeni (1938), Corneliu

Coposu - Ungaria ne cere pãmântul (1940).

Puþine la numãr, raportat la alte tipografii din þarã, având o tematicã diversã, cãrþile tipãrite la

Tipografia Luceafãrul exemplificã rodul ºi rostul preocupãrilor pe care le-au avut cei care au reuºit sã se aplece, cu

respect, asupra cuvântului scris.

Dupã cum am mai amintit, în iulie 1949 se încheie activitatea singurei tipografii româneºti din oraºul

Zalãu, care prin tipãriturile pe care le-a realizat a avut o contribuþie esenþialã la promovarea culturii pe strãvechile

þinuturi ale Þãrii Silvaniei.

Dupã 1989 numãrul de edituri ºi case editoriale a crescut vertiginos, dupã cum aminteam anterior,

la nivelul þãrii existând peste 5000 de edituri. Dupã cum e firesc, ºi în Sãlaj numãrul acestora a crescut, totuºi

într-un numãr modest, raportându-ne la situaþia altor judeþe, mai dezvoltate din punct de vedere economic sau

cu o activitate culturalã ºi universitarã de mai mare amploare.
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Voi încerca, în continuare, o prezentare a acestor edituri, insistând asupra profilului editorial, tirajului,

evoluþiei lor.

1. Editura „Caiete Silvane” a Centrului Culturii Tradiþionale Sãlaj

Prima apariþie editorialã este: Fehér Fekete Alb Negru. Poeþi contemporani sãlãjeni. Antologie, traducere

de Szabó K. István, 1998.

Printre ultimele apariþii, din 2007, se pot consemna: Pop, Dãnuþ; Goron, Doru E Prefecþii judeþului

Sãlaj: o istorie în documente. Dupã un scurt istoric al judeþului Sãlaj, este prezentatã istoria instituþiei prefecturii

în perioada interbelicã ºi dupã 1944, legislaþia ei, instituþiile administrative sãlãjene pânã la Marea Unire de la

1 Decembrie 1918. Urmeazã apoi lista prefecþilor (1919 - 2007), prefecþii din perioada interbelicã, între anii

1944 - 1949, precum ºi cei dupã 1990; Mocanu, Augustin   Folclor poetic: Antologie din aria Codru-Valea

Sãlajului; Croitoru, Grigorie M.; Croitoru, Maria V.   Obiceiul de a chiui ºi chiuiturile din satul Almaº, judeþul

Sãlaj; ªteiu, Nicolae; Bara, ªtefan    Fildurile - Frumuseþe, istorie ºi artã popularã.

Producþia editorialã este structuratã în ºapte serii, dupã cum urmeazã: Ethnos, Memoria, Poesis, Eseu,

Roman, Restituiri, Scientia, serii care reflectã preocupãrile autorilor care au publicat la aceastã editurã: sociologie,

etnografie, folclor, istoria, cultura ºi religia în aceste þinuturi, date referitoare la geografia judeþului, monografia

unor localitãþi sãlãjene, nu pe ultimul loc situându-se cartea beletristicã.

Diplome obþinute:

- la „Zilele Culturii în Euroregiunea Carpaticã” (Baia Mare, 22 iulie - 4 august 2002)

- la Salonul editurilor din Transilvania - „Efortul editorial contemporan” (Expo Transilvania, Cluj,

11 - 14 octombrie 2002)

Lansãri de carte:  Zalãu, Baia Mare, Cluj, Oradea, Bistriþa, Satu Mare, Bucureºti, Veneþia (Centrul

Cultural Român), Gyõr, Budapesta (la Centrul Cultural Român), Viena (Institutul Cultural Român), Ravenna

Bagnocavvalo (Italia)

2. Editura Dacia Porolissensis

În anul 2000 se înfiinþeazã Fundaþia „Alma Mater Porolissensis”, pe lângã Universitatea de Vest „Vasile

Goldiº” - filiala Zalãu, având editurã ºi revistã proprie.

Editura Dacia Porolissensis apare din anul 2001 ºi are ca scop publicarea unor lucrãri menite sã vinã în

sprijinul învãþãmântului universitar din cadrul acestei instituþii de învãþãmânt.

3. Editura “Floare Albastrã”

Înfiinþatã în anul 1998, ºi-a desfãºurat activitatea doar pe parcursul a doi ani (1998-1999) având

în perioada respectivã trei apariþii editoriale.

4. Editura Gil
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Editurã privatã, înfiinþatã de prof. Mircea Mihai Lascu, director general al editurii, în anul 1993, are prin

excelenþã o orientare ºcolarã editând cãrþi pentru pregãtirea diferitelor concursuri ºcolare, pentru testarea naþionalã,

admiterea în liceu, în învãþãmântul superior, participarea la olimpiadele ºcolare.

Puþine din titlurile apãrute au ca obiect materiile: geografie, limba românã, filozofie, istorie, chimie,

orientarea editurii mergând spre obiectul matematicã, aici fiind editate cãrþi care vin în sprijinul pregãtirii din:

învãþãmântul primar, gimnazial, liceal, universitar. Cãrþile reprezintã un instrument necesar în

operaþionalizarea cunoºtinþelor de matematicã ºi asigurã formarea, dezvoltarea ºi testarea abilitãþilor de

rezolvare a exerciþiilor ºi problemelor din programele ºcolare ºi nu numai.

5. Editura HEPE ART HUPA

Este singura editurã în limba maghiarã din judeþ, apãrutã în anul 2003. În cadrul ei s-au editat un numãr

mic de volume, care evidenþiazã preocupãri diverse: culturã, muzicã, literaturã, religie.

6. Editura Lekton

A fost fondatã în anul 1997 (dr. ist. Cornel Grad, Ioan - Maria Oros - cons. edit. Mihai Boldan ºi Nicolae

Costruþ).

Obiective:

 - regenerarea creaþiei istoriografice locale, regionale, în vederea stabilirii corecte a identitãþii culturale

specifice toposului nord-transilvan

                   - promovarea ºi recuperarea valorilor autentice ale culturii ºi civilizaþiei din nord-vestul României

7. Editura Limes

A luat fiinþã în anul 1999 pe lângã Inspectoratul pentru Culturã ºi Culte al Judeþului Sãlaj, condus la

vremea aceea de dr. Cornel Grad, el fiind coordonatorul tuturor titlurilor apãrute la aceastã editurã.

Cãrþile scoase la editura Limes vorbesc despre preocupãrile autorilor: istorie medievalã, modernã,

contemporanã, sociologie, etnografie, antropologie, etnologie, istoricul unor localitãþi.

8. Editura “Marysan”

A luat fiinþã în 1997, director-editor fiind Vâscu Alex. C.

Opt din cele nouã titluri apãrute pânã în prezent se adreseazã, în special, elevilor din învãþãmântul primar ºi

pun la dispoziþia ºcolarilor materiale, exerciþii, culegeri de jocuri didactice necesare însuºirii la cote maxime a

programei ºcolare la obiectele matematicã, limba românã, ºtiinþele naturii.

9. Editura Porolissum a Muzeului Judeþean

Editura fiinþeazã pe lângã Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu din anul 1996. Din cele 20 de titluri

apãrute la aceastã editurã, de la înfiinþare ºi pânã în prezent, se poate observa cã are ca obiectiv prezentarea, pe

baza descoperirilor arheologice, a vieþii din timpul stãpânirii romane.
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Titlurile apãrute ilustreazã viaþa în Dacia Romanã, sub multiplele ei aspecte: cultural, comercial, militar,

administrativ, putându-ne face o imagine despre cultura ºi civilizaþia acelor vremuri.

Mai nou, editura îºi lãrgeºte aria preocupãrilor editând ºi cãrþi despre cultura tradiþionalã ºi din sfera politicului:

Burghele, Camelia   Repere de culturã tradiþionalã sãlãjeanã, 2006; Pop, M.   Viaþa politicã în nord-vestul

României (1869-1948). Partidul Naþional Român ºi Naþional Þãrãnesc din Sãlaj, Editura Argonaut ºi Editura

Porolissum a Muzeului Judeþean, 2007

10. Editura Silvania

Cu scopul de a stimula, sprijini ºi promova cultura scrisã, în anul 2002 ia fiinþã aceastã editurã în cadrul

Direcþiei Judeþene pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural Naþional.

În cei peste cinci ani de activitate, la Editura Silvania a DJCCPCN Sãlaj au apãrut peste 70 de cãrþi,

majoritatea ale autorilor sãlãjeni - literaturã, istorie, monografii, carte de specialitate, dicþionare etc.

De la înfiinþarea ei, de activitatea editurii se ocupã ziarista Ileana Petrean - Pãuºan, consilier în

domeniul culturii scrise în cadrul acestei instituþii.

Politica editurii este de a promova personalitãþile culturale locale în domeniul creaþiei literare - poeþi,

prozatori, dramaturgi, eseiºti, etc., membri ai Cenaclului Literar Judeþean „Silvania”, în domeniul istoriei, etnografiei,

etc., de a stimula tipãrirea unor monografii ale localitãþilor sãlãjene, precum ºi ale unor tradiþii ºi obiceiuri

populare. Criteriile de selecþie a manuscriselor ce vor fi tipãrite sunt: originalitatea, calitatea ºi claritatea mesajului,

þinuta limbajului.

Editura Silvania a mai publicat pânã în anul 2006 carte ºi auxiliare didactice; deoarece în judeþ existã editura

„ ªcoala Noastrã” - în cadrul Casei Corpului Didactic din Zalãu, editura a hotãrât ca din anul 2007 sã nu mai

tipãreascã carte didacticã.

Aceastã editurã nu se ocupã de comercializarea cãrþilor tipãrite, doritorii în achiziþionarea cãrþilor dorite

putându-se adresa doar direct autorilor.

A participat la promovarea editurii prin acþiuni specifice - lansãri de carte, târguri de carte, expoziþii de

carte º.a.

11. Editura StadiForm

A  luat fiinþã în 1996, în judeþul Bihor, iar din 2002 s-a mutat în Sãlaj.

 Specificã editurii e colecþia „Enciclopedia de buzunar” cu seriile:

-  Seria PRIMARÃ: Gramaticã, Matematicã

- Seria GIMNAZIU: Gramaticã, Sintaxa frazei, Teorie literarã, Literaturã românã - poezie, Literaturã

românã- prozã, Geografia României, Istoria românilor, Matematicã, Fizicã, Chimie, Biologie
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 - Seria LICEU: Literaturã de bacalaureat, Teorie literarã, Matematicã, Fizicã - liceu, Geografia României,

Anatomia ºi fiziologia omului, Filozofie, Economie, Chimie organicã, Chimie anorganicã

 - Seria LIMBI  STRÃINE

   -  Seria DICÞIONARE: Dicþionar de sinonime, Dicþionar de antonime, Dicþionar de neologisme, Dicþionar

de omonime, Dicþionar de paronime, Mic dicþionar explicativ al limbii române

   -  Seria INFORMATICÃ: Norton commander, Limbajul Pascal, Limbajul C, instrucþiuni, Sistemul de

operare Windows, Internetul, o nouã lume, Algoritmi

Pe lângã cãrþile editate în aceste serii, aici mai apar tipãrituri de mic tiraj: caiete de ortografie, pliante,

monografii, calendare.

12. Editura ªcoala Noastrã

Funcþioneazã pe lângã Inspectoratul ªcolar ºi Casa Corpului Didactic Zalãu, din anul 2002.

Apariþiile de la aceastã editurã, cu o orientare pedagogicã, în primul rând, vin atât în sprijinul cadrelor

didactice cât ºi al elevilor, ajutându-i în perfecþionarea profesionalã ºi punând la dispoziþia ºcolarilor din învãþãmântul

primar, gimnazial ºi liceal culegeri ºi materiale auxiliare, necesare însuºirii la un nivel superior a programelor ºcolare.

     PRESA  CULTURALÃ  SÃLÃJEANÃ

Dimensiunea spiritualã, culturalã a vieþii este fundamentalã atât pentru viaþa individului, cât ºi pentru

viaþa societãþii. Omul nu poate fi gândit în afara circuitelor culturale, nici societatea fãrã sau în afara culturii:

„fãrã steag de culturã un popor este o gloatã, nu o oaste” - spunea Nicolae Iorga care opina cã „între frânturile

unui neam cultura poate statornici acele legãturi ce nu se vãd ºi nu se pot împiedica”.

Se poate afirma, pe drept cuvânt, cã Sãlajul dispune de un veritabil potenþial cultural, sub toate aspectele.

Existã aici oameni talentaþi care îºi încearcã inspiratele condeie în poezie, prozã, eseu ºi criticã literarã, sunt

sculptori ºi pictori deja consacraþi, cunoscuþi ºi apreciaþi în þarã ºi în strãinãtate, existã în judeþ o zestre etnograficã

ºi folcloricã deosebit de bogatã. Urme istorice sunt presãrate pretutindeni pe teritoriul judeþului, avem un

impresionant numãr de situri arheologice ºi de monumente istorice.

Pentru a putea fi cunoscutã toatã aceastã zestre culturalã atât în judeþ, cât ºi în þarã sau dincolo de

graniþele ei, este nevoie de valorificarea patrimoniului existent.

În acest scop, în judeþ îºi desfãºoarã activitatea un numãr însemnat de reviste culturale, reviste care pun

în valoare tezaurul cultural existent ºi pun la dispoziþia celor interesaþi ºi preocupaþi de actul de culturã, spaþii de

manifestare.
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 1. Acta Musei Porolissensis

Revistã editatã de Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã, cu apariþie anualã.

Pânã în anul 1989, Acta Musei Porolissensis, conceputã ca o revistã de arheologie ºi istorie a

nord-vestului României, s-a transformat, între timp, într-o publicaþie a întregului spaþiu transilvan, neexcluzând

colaborãrile privind o problematicã de interes general (naþional).

Primul numãr al revistei a apãrut în anul 1977, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existenþã a Muzeului

de Istorie ºi Artã, fiind „corolarul firesc al unei îndelungate activitãþi închinate cercetãrii vestigiilor trecutului

nostru, prezente peste tot în vechea Þarã a Silvaniei, în Sãlajul de astãzi. Numele revistei este inspirat din

trecutul daco-roman al Sãlajului realizând legãtura vie a trecutului îndepãrtat, dar mereu actual, cu prezentul,

asigurând o mai bunã privire spre viitor”.

Se poate afirma cu certitudine cã Acta Musei Porolissensis este cel mai reprezentativ ºi bogat capitol

al publicisticii culturale sãlãjene pânã în 1997.

În paginile revistei semneazã, pe lângã oameni de culturã din Sãlaj, autori din aproape toate centrele

culturale ale þãrii, cu menþiune specialã pentru Cluj-Napoca, Bucureºti, Sibiu, Alba-Iulia, Buzãu.

Printre cei mai harnici autori, singuri sau în colaborare, s-au dovedit a fi:

- la secþiunea arheologie: Bajusz István, Eugen Chirilã, Nicolae Gudea, Gheorghe Lazarovici, Lakó

Éva, Vasile Lucãcel, Alexandru Matei, Dan Tamba, Sanda Bãcueþ - Criºan, loan Bejinariu, Daniel V.

Sava, Horea Pop, Dan Bãcueþ - Criºan

- la secþiunea istorie: Paul Abrudan, Vasile Ciubãncan, Valentin Dãrãban, Doru E. Goron, Cornel Grad,

Valer Hossu, Kovács Géza, Elena Musca, Ionel Penea, loan Tomole, Wágner Ernest, Dãnuþ Pop,

Marin Pop, Cãlin Sabou, loan Musca, loan Ciocian, Nicolae Bulat

- la secþiunea carte veche, istoria culturii, personalitãþi, învãþãmânt: Ana Cânda, loan Ciocian, Elisabeta

Moroti, loan Musca, Gelu Neamtu, loan Oros, Emil Trif, Vlad Valer, Liviu Bordaº, Gabriel Vasiliu

- la secþiunea etnografie, folclor, toponimie, populaþie: Leontin Ghergariu, loan Augustin Goia, Gheorghe

ªiºeºtean, Camelia Burghele, Gabriel Vasiliu, Corina Bejinariu, Olimpia Fãrcaº, Anca Bologa, Pamfil

Bilþiu

- la secþiunea restaurare - conservare: Ana Pop, Elisabeta Marinciuc, Emanuel Pripon

- la secþiunea artã - ºtiinþele naturii: Elena Bãjenaru, Takács Adalbert, Cãlin Cornel Pop, Bodola Kinga

Dupã cum se poate observa din secþiunile amintite, în Acta Musei Porolissensis figureazã alãturi de

articole axate pe arheologie ºi istorie veche ºi articole din domeniul istoriei medii, moderne ºi contemporane, al

istoriei culturii, etnografiei, istoriei artelor, conservãrii ºi restaurãrii. Majoritatea articolelor se referã la aspecte

din istoria Sãlajului.
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Revista numãrã, pânã în prezent, 26 de apariþii, ultimul numãr fiind cel din anul 2004.

2. Alma Mater Porolissensis

Revistã editatã de Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”, Filiala Zalãu ºi Fundaþia „Alma Mater

Porolissensis” Zalãu.  Primul numãr al revistei a apãrut în mai 2000.

Colegiul redacþional: Ioan Ardelean - directorul Filialei Zalãu a Universitãþii ,,Vasile Goldiº”, Eugen

Crihan - decanul Filialei Zalãu a Universitãþii „Vasile Goldiº”, Ioan Ciocian - prodecanul aceleiaºi instituþii.

Pânã în anul 2003, când apare ultimul numãr, din colectivul de redacþie mai fac parte, pe rând Ioan

Lesuþan, Florin Mirgheºiu, Zoe Crihan, Felix Corneliu Ardelean, Sorin Mureºan, Cornel Someºan, Eugen

Teglaº, Cãlin Pop, Doru Goron.

În paginile revistei semneazã personalitãþi marcante ale ºtiinþei, vieþii culturale, politice, universitare:

acad. Camil Mureºan, prof. univ. dr. Ioan Chindriº, prof. univ.dr. Vasile Popeangã, prof. univ. dr. Vasile Avram,

prof. univ. dr. Vasile Latiº, Ioan Mac, Cozmin Guºã, sculptorul Victor Gaga; sunt doar câteva nume, alãturi,

bineînþeles, de personalitãþi ale Sãlajului: Ioan Ardelean, Ioan Ciocian, Eugen Crihan, Zoe Crihan, Dãnuþ Pop,

Gheorghe ªiºeºtean, Ioan Abrudan, Marin Pop, Cãlin-Cornel Pop.

O bunã parte a cuprinsului revistei cuprinde materiale cu un pronunþat caracter practic - aplicativ din

domeniul economic, al resurselor umane, managementului, geografiei, protecþiei mediului, jurisdicþiei, circulaþiei

cãrþii, artei ºi literaturii, publicisticii.

Meritã menþionat, de asemenea, cã un mare numãr de pagini se ocupã de spiritualitatea Þãrii Silvaniei

de-a lungul istoriei, fiind evocate figuri de primã mãrime ale acestor meleaguri: Simion Bãrnuþiu, Alimpiu

Barbuloviciu, Victor Deleu; Iuliu Maniu, Ioan Ossian, Andrei Cosma, Corneliu Coposu.

3. Árkád

Ziar sãptãmânal cu profil cultural, social, de actualitate, apolitic. Este fondat la 1 martie 2006. Ziarul

este editat de Civilpress S.R.L Zalãu, proprietar ºi redactor-ºef fiind Beksi Ida. Colaboratori: Bodola János,

Kállai Sándor, Veres Piroska, Veres Péter, László László, Keresztes József Róbert, tehnoredactor Kállai

Katalin. Ziarul este tipãrit la Tipografia Color Print din Zalãu.

4. Caiete Silvane

Revistã de culturã editatã de Centrul Creaþiei Populare Sãlaj, sub patronajul Consiliului Judeþean

Sãlaj. A apãrut în decembrie 1998 în format A3, 8 pagini.

Colectivul de redacþie: Cristian Contraº - redactor-ºef , Katona Szabolcs, Daniel Sãuca - secretari de

redacþie. Cu numãrul 3 al revistei intrã în colectivul de redacþie Alin Fumurescu, Daniel Hoblea, Florin Horvath,

Valentin Meseºan. În anul 2000, nr. l, revista trece pe format A4,  cu 66 pagini, colectivul redacþional rãmânând

acelaºi.
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Începând din anul 2002, nr. l., revista se intituleazã Origini - Caiete Silvane, în format A4 cu 204

pagini ºi apare aproape un an ºi jumãtate în aceastã formã.

Colectivul de redacþie este format din Liviu Bordaº - redactor-ºef, Cristian Contraº - redactor-ºef

adjunct, Daniel Hoblea - secretar de redacþie. În nr. 2 din 2002 apar un numãr de 41 de pagini în limbile

francezã ºi englezã.

Revista se situeazã într-un context românesc deschis cãtre universalitate, în paginile ei apãrând studii

dedicate culturii române, cercetãrilor de antropologie ºi istorie româneascã, de culturã popularã ºi etnologie

româneascã cu un firesc accent asupra zonei Sãlajului. Multe pagini se opresc asupra dezbaterii principiale a

unor chestiuni de relevanþã comunitar - politicã.

Dintre rubricile mai importante ale acestei serii a revistei putem aminti: Ethnos, Historia, Tradiþia, Provincia

culturalã, Tentaþia provinciei, Gnosis, Noesis, Indica, Poesis, Prozeme, Restituiri.

Bine apreciatã a fost revista la „Târgul Internaþional de Carte Bookarest”. Mai mulþi oameni de culturã

importanþi, printre care reprezentanþi ai Institutului de Etnografie ºi Folclor, ai Muzeului Literaturii Române, ai

Institutului de Studii Sud-Est Europene sau ai Centrului de Antropologie al Academiei Române s-au arãtat

interesaþi sã colaboreze la revistã.

În anul 2005 revista revine la titlul iniþial Caiete Silvane, în format A3 cu apariþie lunarã, editatã de

Centrul Culturii Tradiþionale, sub egida Consiliului Judeþean Sãlaj. Colectivul de redacþie este urmãtorul: Cristian

Contraº - director, Daniel Sãuca – redactor-ºef, Daniel Hoblea - secretar de redacþie.

Din septembrie 2007, revista apare în format A4, având acelaºi colectiv redacþional.

5. Dalbimbó

Revistã de culturã creºtinã pentru copii ºi adolescenþi. Apare trimestrial, este tipãritã la Tipografia

Color Print Zalãu. Primul numãr a apãrut în anul 2001, în 16 p., format A5

Redactor-ºef este Gáspár Attila, tehnoredactor Szilágyi Sándor, graficã ºi tehnoredactare realizate de

Szabó Attila, secretarã de redacþie Szabó Erzsébet.

6. Gazeta de duminicã

Publicaþie trimestrialã de culturã, învãþãturã creºtinã, socialã ºi umanistã. A apãrut la ªimleu Silvaniei în

26 septembrie 2004, director fiind prof. univ.dr. Vasile Vetiºanu.

7. Hepehupa

Revistã culturalã cu apariþie trimestrialã, într-un tiraj de 500 exemplare. Apare în Zalãu din ianuarie

2002. Revista se tipãreºte la Tipografia Color Print Zalãu, este sponsorizatã de directorul acestei tipografii,

Major István, Centrul Creaþiei Populare Sãlaj, Fundaþia Communitas, Consiliul Local Zalãu. Redactor-ºef

este Fejér László, secretar de redacþie Szõke Anna. Colaboratori: Kovács Kuruc János, Major Miklós, Bekõ
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N. Ildikó, Hajdu Attila, László László, Lakóné Hegyi Éva, B. Simon György. Revista are mai multe rubrici,

publicã lucrãri etnografice, demografice, lingvistice, de istorie a artelor, monografice, de istorie localã.

8. I.D.E. I. (Informare. Documentare. Educaþie. Implicare)

Revistã editatã de Biblioteca Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj, cu sprijinul Consiliului Judeþean

Sãlaj.

Apare din 2005, fiind o publicaþie anualã.

Colectivul de redacþie: Florica Pop, director - redactor -ºef, Balogh Gabriella, Lucia Bãlaº, Bódis

Ottilia, Mariana -Lucia Cãrpineanu, Alina -Diana Paina, Veronica Petrean.

Revista se cheamã I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educaþie. Implicare), deoarece de la idee porneºte

totul, iar ideile sunt în CARTE. „Un om informat, documentat ºi educat se va implica activ în viaþa comunitãþii

ºi va învârti cu mare convingere roata progresului” (F. Pop).

Revista cuprinde articole ale bibliotecarilor de la Biblioteca Judeþeanã, dar ºi ale bibliotecarilor de la

bibliotecile publice din judeþ.

Prin intermediul revistei se face cunoscutã activitatea desfãºuratã de bibliotecile publice din judeþ ºi

oferã informaþii despre personalitãþile acestor meleaguri, activitatea culturalã, evenimente importante, turism,

educaþie, datini, obiceiuri, tradiþii.

9. LIMES

Revistã de culturã a Sãlajului editatã de Inspectoratul pentru Culturã al Judeþului Sãlaj ºi Centrul de

Conservare ºi Valorificare a Tradiþiei ºi Creaþiei Populare Sãlaj.

A apãrut în perioada 1998 - 2001.

S-a afirmat ca o revistã regionalã (NV - ul României), trimestrialã, cu un profil cultural complex ºi

echilibrat (literaturã, istorie, filozofie, sociologie, etnologie, artã, eseu etc.)

În revistã gãsim pagini semnate de istorici, sociologi, etnografi, etnologi, poeþi, prozatori etc.: Nicolae

Gudea, Cornel Grad, Ioan Ciocian, Doru E. Goron, Ioan Augustin Goia, Gheorghe ªiºeºtean, Camelia Burghele,

Corina Bejinariu, Viorel Tãutan, Cornel Cicortaº, Marcel Lucaciu, Florin Mirgheºiu, Viorel Mureºan, Daniel

Sãuca, Ioan  Maria Oros, Fejér László, Gáspár Attila ºi nu numai.

Dintre rubricile acestei reviste, care s-au menþinut de-a lungul anilor de apariþie, amintim: Historia,

Ethnos, Rãdãcini, Confluenþe, Poesis, Prozã, Cronicã literarã, carte, artã, eseu, Literaturã universalã, Lampa

de veghe, Oameni, fapte ºi locuri, Prognosis, Szépliteratúra, Philobiblon.

10. SILVANIA

Ni se pare firesc, înainte de a aduce în discuþie revista de culturã „Silvania”, sã pomenim câteva cuvinte

despre revista „Þara Silvaniei” precursoarea noii serii de acum. La 25 august 1940, apãrea la Zalãu, într-un
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tiraj de 1500 exemplare, primul ºi ultimul numãr din revista regionalã de culturã „Þara Silvaniei” - azi raritate

bibliograficã, avându-i ca redactor pe Leontin Ghergariu ºi Graþian C. Mãrcuº. Publicaþia, în viziunea celor doi

redactori, voia sã fie „revistã regionalã de culturã”: „Dorim ca prin scrisul nostru sã dãm o icoanã a Sãlajului,

sã-1 scoatem din anonimat ºi sã pretindem pentru el locul pe care îl meritã în viaþa noastrã româneascã”.

La scurt timp dupã Revoluþia din 1989, la 49 de ani de la apariþia „Þãrii Silvaniei”, la 1 martie 1990,

apare primul numãr al „revistei de culturã, literaturã ºi artã Silvania”, format tabloid, în 12 pagini, rod al

preocupãrii unui colectiv redacþional format din intelectuali sãlãjeni, avându-1 drept redactor - ºef pe regretatul

profesor ºi ziarist, dr. Valentin Dãrãban. Urmãtoarele numere apar în 8 pagini, revista, care se dorea a fi lunarã,

încetându--ºi apariþia la numãrul 16-17, în iunie - iulie 1991.

În februarie 1997, revista reapare într-un alt format.

Editorii revistei: Inspectoratul pentru Culturã al Judeþului Sãlaj, Centrul de Conservare ºi Valorificare a

Tradiþiei ºi Creaþiei Populare Sãlaj, cu sprijinul Asociaþiei Române „Silvania”.

Colegiul de redacþie: Ioan Chezan, Eugen Pînzar, Doru Goron, Ioan Maria Oros, Gheorghe ªiºeºtean,

Eugen Crihan.

Începând cu numãrul 2 al revistei ºi ultimul din aceastã serie, colegiul de redacþie este urmãtorul: Cornel

Grad, Doru E.Goron, Ioan Maria Oros, Gheorghe ªiºeºtean, Eugen Crihan.

O nouã serie, cu titlul Silvania. Culturã. Culte. Patrimoniu, apare din 2 martie 2002, ultimul numãr

al revistei apãrând în decembrie 2004.

Este o revistã periodicã de culturã editatã de Direcþia pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural

Naþional Sãlaj cu spijinul Ministerului Culturii ºi Cultelor.

Colegiul de redacþie: prof. Gheorghe Chende-Roman - director; prof. Iuliu Suciu- redactor-ºef; prof.

Marcel Lucaciu - redactor-ºef adjunct; red. Ileana Petrean-Pãuºan - secretar de redacþie.

Dupã cum sugereazã ºi titlul, revista este structuratã în trei mari capitole: Culturã. Culte. Patrimoniu.

Fiecare capitol are rubricile sale permanente. Din domeniul culturii nu lipsesc rubricile de poezie, prozã, eseu,

ori criticã literarã, arte plastice, etnografie ºi folclor, precum ºi articole de opinie.

La capitolul dedicat cultelor, gãsim informaþii despre cultele religioase existente în judeþul nostru, despre

ritualurile specifice, rubrici precum: „Cuvânt de învãþãturã creºtinã”, „Credinþa în lãcaºul din suflet”, fiind deschise

tuturor bisericilor ºi cultelor religioase, ori credincioºilor care doresc sã se exprime, bineînþeles, în spiritul

toleranþei ºi respectului reciproc pentru opþiunea religioasã a fiecãrui cetãþean.

Partea de Patrimoniu serveºte la cunoaºterea obiectivelor ºi obiectelor de patrimoniu mobil ºi imobil, la

lãmurirea unor termeni cu care se opereazã în domeniu, la informarea cititorilor despre preocupãrile instituþiei
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pentru evidenþa, conservarea, restaurarea ºi punerea în valoare a acestor bunuri. Într-un cuvânt, revista încearcã

sã evidenþieze tot ceea ce este mai valoros în cultura din judeþul nostru.

11. ªcoala noastrã

Revistã pentru educaþie ºi pentru culturã pedagogicã.

Apare la Zalãu, bilunar. Nr. l -2, primul numãr al revistei, apare la 15 aprilie 1924 în 32 pagini, având

formatul 150 x 230. Redactor era Nicolae Nistor. Revista îºi încheie existenþa în 1940.

A reapãrut în anul 1991 cu subtitlul „Revistã pentru educaþie ºi culturã”, editatã de Inspectoratul ªcolar

ºi Casa Corpului Didactic Zalãu. Seria nouã a revistei a avut ca redactor responsabil pe Nicolae Costruþ, iar

secretar de redacþie pe Florica Dãrãban.

ªi-a încetat activitatea în anul 1998, reapãrând, în serie nouã în 2003, iar din 2005 nu mai apare. În

revistã publicã cadre didactice din judeþ, seria a 3-a, ºi ultima, având urmãtoarele rubrici: Educaþie - Învãþãmânt,

Strategii educaþionale în învãþãmântul preuniversitar, Pagini de istorie, Literaturã ºi artã, Cãrþi - Idei, Cronica,

In memoriam, Magazin.

12. Reviste ºcolare

Arcadia; Colocvii - reviste de culturã editate de Liceul pedagogic „Gheorghe ªincai” din Zalãu. Se

bucurã de coordonarea profesorului Iuliu Suciu, preºedinte de onoare, precum ºi de sprijinul prof. Marcel

Lucaciu, redactorul-ºef.

Diversitatea tematicã oglindeºte, pe de o parte, varietatea elementelor majore din þarã, judeþ ºi municipiu,

iar pe de altã parte, mozaicul preocupãrilor tinerilor cãrora aceste publicaþii li se adreseazã. Poate fi apreciatã,

în mod deosebit, calitatea literaturii din paginile revistelor, îndeosebi a poeziei.

Gânduri - revistã ºcolarã, editatã de elevii de la ªcoala “Mihai Eminescu”, Zalãu

Gânduri - revista ªcolii Gimnaziale ,,Porolissum“

Îngeri de luminã - revistã creºtinã editatã de ªcoala cu clasele I - VIII “Corneliu Coposu” Zalãu.

Liteza - revista Colegiului Naþional “Silvania” Zalãu

Ritmuri - revistã semestrialã de aspiraþie ºi culturã a elevilor de la Grupul ªcolar „Voievodul Gelu”

Zalãu

Veronica Petrean
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SUNTEM  PRIETENII  TÃI!

- MODELE DE VIAÞÃ -

PROPUNERE  – PROIECT

1. Mesajul: „Toþi oamenii au fost mai întâi copii. Dar puþini îºi mai aduc aminte.”

                                                                              (Antoine de Saint Exupery)

2. Domeniul ºi tipul de activitate în care se încadreazã:

                        - educaþie pentru drepturile copilului ºi promovarea egalitãþii de ºanse.

3. Tipul de proiect: judeþean

PREZENTAREA APLICANTULUI

Numele instituþiei: BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ I.S.BÃDESCU - ZALÃU

          SECÞIA PENTRU COPII

Adresa instituþiei: Str. I.Maniu, Nr.13

Numele  coordonatorilor de proiect: Director Pop Florica

                   iniþiator: Secþia Copii a Bibliotecii Judeþene

 bibliotecarii secþiei pentru copii

PARTICIPANÞI:

                              - Bibliotecile orãºeneºti ºi comunale din judeþ

                         - ªcolile partenere

Proiectul instructiv - educativ “ SUNTEM PRIETENII TÃI! - MODELE DE VIAÞÃ” este o

propunere pentru o colaborare între bibliotecile publice din judeþ, ºcolile din judeþ ºi copiii singuri.

Descrierea proiectului

1) SCOP:

· identificarea nevoilor cognitive, social - emoþionale ale copiilor singuri cu pãrinþii plecaþi în strãinãtate

sau cu locuri de muncã multiple (cu program prelungit)

· atragerea copilului spre magnificul univers al literaturii ºi înþelegerea lui ca parte integrantã a culturii

universale

· dezvoltarea gustului pentru lecturã la ºcolarii mari ºi iniþierea în tainele cãrþii a celor mici

· apropierea de culturã a celor defavorizaþi social, fizic sau psihic, prin adaptarea activitãþilor la specificul

acestora

· familiarizarea copiilor cu mijloacele moderne de rãspândire a culturii: aparate de proiecþie, televizor,

video, etc.
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· apropierea pãrinþilor, tutorilor de biblioteci ºi carte, prin intermediul copiilor; o mai mare încredere în

instituþia bibliotecii, care poate oferi copilului supravegherea ºi securitatea necesarã, satisfãcându-i

totodatã nevoile de miºcare, de cunoaºtere, de socializare, etc.

2) OBIECTIVE GENERALE:

· sã oferim copiilor, ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate sau vin târziu acasã, ocazia  sã se pregãteascã

pentru lecþii într-un cadru organizat

· prin diverse activitãþi suplimentare, copiii din aceastã categorie vor fi ajutaþi sã dobândeascã cunoºtinþele

necesare pentru a nu rãmâne  corigenþi, repetenþi, pentru a face faþã examenelor

· sã sprijinim ºi sã protejãm copiii expuºi riscului de a fi exploataþi prin muncã de cãtre rudele sau vecinii

în grija cãrora au fost lãsaþi de cãtre pãrinþi

· sã descoperim preocupãrile ºi pasiunile copiilor ai cãror pãrinþi sunt plecaþi, contactul copiilor cu

operele literare de mare valoare, adecvate vârstei lor, sub îndrumarea bibliotecarilor ºi a animatorilor

· deprinderea lucrului cu cartea, cu cataloagele bibliotecii ºi ale editurilor

· organizarea unor cursuri speciale (de limbi strãine, de cântece de muzicã popularã ºi uºoarã, de iniþiere

în informaticã

· desfãºurarea de activitãþi specifice care sã conducã la familiarizarea copiilor cu cultura ºi civilizaþia

diferitelor þãri în colaborare cu ambasadele respective

· organizarea de ateliere pentru creere ºi confecþionare de jucãrii, mãºti de teatru, lecturã activã, etc.

· vizite la muzee, case memoriale, locuri încãrcate de istorie ºi culturã, vizite la tipografii, edituri, etc.

· disponibilitatea de a coopera cu bibliotecarii ºi educatorii

· educarea copiilor pentru cunoaºterea drepturilor lor ºi a responsabilitãþilor, creºterea gradului de implicare

a acestora în diferite activitãþi

· dezvoltarea unor calitãþi personale care promoveazã participarea eficientã în viaþa civilã ca: optimism,

initiaþivã, încredere în forþele proprii, spirit critic

· dezvoltarea capacitãþii de a comunica celorlalþi dorinþele, sentimentele lor în  legãturã cu modul lor de

viaþã

· dezvoltarea unor atitudini pozitive faþã de alte persoane care promoveazã respectul faþã de drepturile

lor ºi ale celorlalþi, toleranþa faþã de grupuri sau persoane cu pãreri diferite, solidaritatea cu alþi colegi

care se aflã în situaþii similare

· înfiinþarea unui club al copiilor (acolo unde nu este)

3) GRUP ÞINTÃ:

 - copiii de vârstã preºcolarã ºi ºcolarã pânã la 14 ani
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 - bibliotecari

 - cadrele didactice

 - comunitatea localã

4) DURATA:

10 luni (15 noiembrie 2008 - 15 septembrie 2009)

5) MOTIVAÞIA

În judeþul nostru existã un numãr destul de mare de copii ai cãror pãrinþi sunt plecaþi în strãinãtate, sau

au mai multe locuri de muncã, aceºtia fiind lãsaþi în grija unor rude ori vecini, sau a fraþilor mai mari, ei înºiºi

copii. În cele mai multe familii, mama este cea plecatã la muncã în strãinãtate, copiii rãmânând în îngrijirea

taþilor. Din informaþiile obþinute prin diferite mijloace s-a constatat cã în aceastã situaþie sunt pãrinþi tineri cu

vârsta cuprinsã între 25 ºi 45 de ani ºi care au mai mult de doi copii. Când pleacã din þarã, sau când lucreazã

cu program prelungit, pãrinþii transferã responsabilitatea rudelor sau altor persoane. Principala lor preocupare

este  dorinþa de a câºtiga cât mai mulþi bani, copiii trecând pe planul doi, neînþelegând cã aceºtia au nevoie de

dragostea, poveþele ºi mângâierile lor.

Copiii de vârstã ºcolarã micã sunt cei mai afectaþi de lipsa pãrinþilor, lucru care influenþeazã în mod

negativ rezultatele ºcolare. Aceºti copii nu se mai concentreazã, se  izoleazã, sunt triºti, devin mai indisciplinaþi,

mai neliniºtiþi, uneori abandoneazã ºcoala.

 S-a observat cã acestor copii li se asigurã cele necesare zi de zi (alimente, haine, rechizite ºcolare ºi

chiar bani de buzunar), dar nu ºi dragostea pãrinteascã. În cele mai multe cazuri nimeni nu se intereseazã de

ceea ce simt copiii, de evoluþia lor ºcolarã ºi socialã. Astfel, aceºti copii sunt lipsiþi de modele educaþionale,

uneori cad pradã diferitelor modele întâlnite pe stradã, în gaºca de cartier sau din alte locuri, modele care nu

sunt demne de urmat. Practic sunt victime ale unei noi forme de abuz.

Derularea proiectului îºi propune sã se ocupe educaþional ºi social prin intermediul  culturii, de soarta

copiilor singuri, cu pãrinþii plecaþi în strãinãtate, sau cu locuri de muncã cu program prelungit, sã suplineascã

parþial lipsa familiilor.

6) METODE ªI TEHNICI DE LUCRU (DE ANIMAÞIE):

Metodele ºi tehnicile de animaþie vor fi adaptate, în cadrul grilei fiecãrei acþiuni în parte, dupã spaþiul

în care se vor desfãºura activitãþile:

INTERIOR:

a) lectura activã, realizatã prin:

- poveºti puse în scenã dupã lecturã, cu fiºa de caracterizare a personajului ºi evaluare criticã

(“critica literarã”) la sfârºit desene ºi picturã dupã lecturã (mãºti, costume, etc.)
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- realizarea de personaje ºi scenografie; concursuri pe baza lecturilor fãcute în biblioteci; discuþii

pe marginea cãrþilor

b) iniþierea în obþinerea de informaþii din diverse domenii ºi munca de cercetare sub formã de concursuri

c) concursuri pe discipline de interes ºi aptitudini

d) cursuri de limbi strãine

e) serate, cenacluri, ºezãtori literare, cu participarea unor personalitãþi în domeniu

f) proiecþii, vizionãri video-tv

g) concursuri între biblioteci, spectacole etc.

h) realizarea unui jurnal, în care sã fie trecute cele mai interesante fraze întâlnite în lecturile citite în acea

zi

i) jocuri de mimicã, expresie, interpretãri cântate, dansate etc.

j) ateliere de creaþie ºi îndemânare

EXTERIOR:

- aplicarea în naturã a unor cunoºtinþe acumulate în urma lecturii (plante, roci), excursii  de cunoaºtere

a mediului

· lecturã în aer liber

· vizite la case memoriale ale scriitorilor

· picturã dupã naturã

· activitãþi de agrement

7) PARTENERI:

Biblioteca Judeþeanã ºi bibliotecile orãºeneºti ºi comunale din judeþ

Inspectoratul Judeþean ªcolar Sãlaj - ªcolile din judeþ

Primãriile locale

Instituþii ºi organizaþii implicate în educaþia copiilor

8) CONÞINUTUL PROIECTULUI:

Etapa I: Lansarea proiectului

Etapa II: Proiectarea, organizarea ºi desfãºurarea activitãþilor la nivelul participanþilor

Etapa III: Evaluarea ºi valorificarea rezultatelor

Etapa IV: 1 IUNIE 2009 - “DIN UNIVERSUL COPILÃRIEI”

                                                     (expoziþie -  concurs)

Etapa V: Vacanþele copilãriei



I.D.E.I.

                  53

9) CALENDARUL PROIECTULUI:

· septembrie 2008 - elaborarea proiectelor proprii pe baza domeniilor din conþinutul proiectului

· 15 octombrie 2008: termenul limitã pentru încheierea unui Protocol de colaborare cu unitãþile ºcolare

· 01 octombrie 2008 - 01 septembrie 2009: implementarea proiectelor la nivelul bibliotecilor

· pânã pe data de 20 mai 2009 are loc trimiterea materialelor pentru expoziþia - concurs dedicatã zilei de

1 IUNIE (lucrãri ale copiilor ºi miniproiecte în format electronic)

· selecþia se va face pânã pe 25 mai 2009

· 1 IUNIE 2009 - expoziþia - concurs „Din universul copilãriei”

· 31 iulie 2009 - expedierea diplomelor participanþilor la  expoziþia- concurs

· pânã pe data de 15 septembrie 2009 se trimit la Biblioteca Judeþeanã rapoartele de activitate

· 01 octombrie 2009 - expedierea diplomelor participanþior la derularea proiectului, adeverinþe,

CD - uri

10) LOGISTICA PROIECTULUI cuprinde:

- Protocol de colaborare

- Parteneri

11) FORME DE ORGANIZARE:

- frontal

- pe grupe

- individual

12) RESURSE:

- umane: bibliotecari, cadre didactice active ºi pensionari, elevi, pãrinþi, mentori, supraveghetori,

muzeografi, funcþionari publici, cadre medicale, voluntari etc.

- materiale: surse de finanþare proprii - (activitãþile se vor desfãºura în regim de voluntariat); sponsorizãri,

parteneriate

13) DISEMINARE:

· Afiºe, pliante

· Mass-media

· Emisiuni la televiziunea localã, Radio

· Articole în publicaþii locale

· Internet: site-ul proiectului

· Grup de discuþii



                    54

14) REZULTATE AªTEPTATE:

· pãrinþii copiilor vor fi informaþi ºi formaþi privind rolul ºi importanþa familiei în educaþia ºi dezvoltarea

timpurie a copilului, metode de sprijin în cadrul intervenþiei timpurii

· analiza stilurilor parentale promovate de pãrinþii sau supraveghetorii copiilor în relaþiile cu aceºtia

· conºtientizarea riscului la care sunt predispuºi copiii ,,orfani cu pãrinþi” ºi mãsuri ameliorative a acestei

noi forme de abuz

· identificarea soluþiilor la problemele de adaptare ale copiilor

· realizarea unui CD care va cuprinde acþiunile realizate de cãtre toþi partenerii implicaþi în proiect

· diminuarea sentimentului de abandon ºi creºterea stimei de sine

· dezvoltarea relaþiilor de colaborare între bibliotecari, cadrele didactice din judeþ ºi bibliotecile orãºeneºti

ºi comunale, ºi în acelaºi timp între copiii pe care îi îndrumã

· înfiinþarea ºi funcþionarea unui club pentru aceºti copii (ºi nu numai)

15) MONITORIZARE

· La nivel central - Biblioteca Judeþeanã - Secþia Copii, directorul bibliotecii, bibliotecarii secþiei, elev

desemnat din cadrul Clubului Copiilor

· La nivelul bibliotecilor din judeþ - directorul Bibliotecii Judeþene, metodistul, coordonatorul proiectului

( bibliotecarul), un elev desemnat sau un voluntar

· La nivelul ºcolilor - responsabilii cu programe educative, dascãlul contactat

16)  MODALITÃÞI DE EVALUARE:

CRITERII:

- numãrul de copii ºi frecvenþa lor

- graficul ºi jurnalul bibliotecii

- aprecieri publice (radio, presa, tv)

 - anchetarea ºi chestionarea socialã dupã realizarea proiectului

MODALITÃÞI:

a) în cadrul echipei de lucru (1-2 animatori + bibliotecarul)

b) evaluarea împreunã cu copiii, de la sfârºitul fiecãrei activitãþi

c) întâlnirea semestrialã a responsabililor de acþiuni pentru evaluarea activitãþilor ºi realizarea grilei

generale semestriale (diferitã de grila particularã a fiecãrei biblioteci)

d) evaluarea generalã de la sfârºitul proiectului

Evaluarea cantitativã va fi datã de:

Numãrul de acþiuni realizate de cãtre bibliotecile din judeþ
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Numãrul de lucrãri premiate ale copiilor din fiecare bibliotecã

Date statistice cu privire la scãderea nevoilor emoþionale ale copiilor, a integrãrii cu uºurinþã în colectivul

clasei, ca urmare a derulãrii proiectului

Numãrul de biblioteci care implementeazã proiectul ºi implicit numãrul de ºcoli participante

Evaluarea calitativã va consta în:

Dezvoltarea motivaþiei ºi sensibilizãrii copiilor prin activitãþile realizate

Gradul de implicare ºi de comunicare a bibliotecilor din judeþ

Gradul de participare a ºcolilor în proiect

Valoarea acþiunilor prezentate

Stimularea interesului pentru activitatea de grup

Portofolii:

Dezbateri, exemple de bunã practicã

Fotografii, filme, pliante, afiºe etc

Premierea  lucrãrilor ºi evidenþierea proiectelor

17) SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:

Derularea proiectului la nivelul judeþului într-un numãr mare de biblioteci

Pagina web a proiectului la nivelul bibliotecii judeþene

Implicarea comunitãþilor locale, dezvoltarea de parteneriate

Colaborarea cu centrele de educaþie ºi culturã de la nivelul judeþului

18) BUGETUL PROIECTULUI:

Surse de finanþare proprii - Activitãþile se vor desfãºura în regim de voluntariat

Cofinanþator: Asociaþia Prietenii Bibliotecii - ZALÃU

ALÞI PARTENERI ÎN PROIECTUL „SUNTEM PRIETENII TÃI! - MODELE DE

VIAÞÃ!”:

Poliþia Municipiului (prevenirea abandonului ºcolar ºi a delincvenþei juvenile)

Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã

Societãþi Comerciale: asigurarea transportului copiilor, organizarea zilei de 1Iunie

Inspectoratul ªcolar cu ºcolile înscrise în proiect

Presa ºi televiziunea localã

Veronica Pop



                    56

      ROLUL BIBLIOTECARULUI ÎN FORMAREA ªI ÎNDRUMAREA UTILIZATORILOR

Biblioteca este locul unde se deschid toate ºansele pentru a afla, a cerceta, a ºti, ea se adreseazã

publicului larg, tuturor celor ce, situându-se sub semnul concurenþei ºi al competiþiei valorilor, aspirã sã fie mai

înþelepþi, pentru cã aici se împlineºte acel drept fundamental al omului, care este accesul universal la informaþie.

Prin serviciile oferite, Biblioteca

Judeþeanã Sãlaj reuºeºte sã-ºi îndeplineascã rolul

de popularizare a cãrþii, îºi atrage semenii în

„lumea mirificã a acesteia”, satisface nevoia de

cunoaºtere prin lecturã, dã informaþii precise

tuturor celor care doresc sã se apropie de carte.

Una din principalele misiuni ale

bibliotecarului este aceea de a asigura utilizatorilor

asistenþã specializatã, de a ajuta la formarea

deprinderilor necesare pentru gãsirea, folosirea

ºi evaluarea informaþiei de cãtre ei înºiºi. Activitatea cu utilizatorii trebuie sã se bazeze pe un sistem chibzuit de

forme ºi procedee de muncã, adaptate specificului fiecãrei vârste ºi categorii socio-profesionale, în concordanþã

cu interesele lor de informare, de cultivare ºi de destindere.

Vârsta de la 7 la 14 ani este perioada la care începe educaþia viitorului cititor, cãci, de dezvoltarea

deprinderilor temeinice de lecturã, înrãdãcinate în primii ani ºi de dezvoltarea simþului estetic din aceastã perioadã

depinde în mare mãsurã formarea lor ca cititori fideli. Deci bibliotecarul trebuie sã acorde o mare atenþie

acestei categorii de utilizatori, sã le ofere o îndrumare diferenþiatã ºi adecvatã fiecãruia în parte. El trebuie sã

dezvolte ºi sã întãreascã deprinderea de orientare independentã în alegerea lecturii, sã le lãrgeascã orizontul

lecturii, trecând de la beletristicã la alte domenii, sã dea cartea potrivitã la momentul potrivit.

Utilizatorii peste 14 ani au deja formate unele deprinderi de muncã intelectualã, reþin corect numele

autorului ºi titlul cãrþii, fac deosebire între ediþii, întocmesc recenzii, referate, comunicãri pentru participarea la

olimpiade ºi sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, lucreazã cu bibliografii. Îndrumarea cãtre cartea de referinþã, în

aceastã perioadã, trebuie sã fie fãcutã cu precãdere de cãtre bibliotecar tocmai pentru a se putea ghida în

alegerea materialelor de la informaþia concretã, dar sumarã la una bogatã. Trec de la citirea fragmentarã,

impusã oarecum de programa ºcolarã, la citirea integralã a unor opere voluminoase. Mulþi tineri nu acordã

suficient timp lecturii, sunt mai superficiali, se mulþumesc doar cu referatele scoase de pe internet. Totuºi existã

ºi o categorie care preferã, în locul falselor relaxãri din localuri, „ dulcele efort al parcurgerii unor lecturi din
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propriul univers sentimental ºi psihologic”. Am aflat cã mulþi dintre ei sunt interesaþi de informaþiile din toate

domeniile, de pildã cel al science-fiction-ului, al istoriei, geografiei, turismului, informaticii, religiei.

Utilizatorii aparþinând grupei de vârstã 25-60 de ani dispun de tot mai puþin timp pentru lecturã ºi

aceasta este orientatã în funcþie de interesele lor:

- pregãtirea ºi perfecþionarea profesionalã

- învãþarea diferitelor limbi strãine pentru a putea munci în strãinãtate

- informarea privitoare la unele boli, diverse îndeletniciri practice profitabile(zootehnie, apiculturã,

pisciculturã, cultivarea ciupercilor etc.)

Bibliotecarul intervine ori de câte ori este nevoie pentru a ajuta utilizatorii în gãsirea informaþiei dorite,

dar intervenþia se face întotdeauna într-un mod

discret ºi niciodatã imperativ, lãsând

întotdeauna ca decizia în alegerea cãrþii sã

aparþinã utilizatorului.

Nu este uitat nici publicul de vârsta a

treia, cãruia i se acordã o atenþie deosebitã

mai ales cã biblioteca le poate oferi o

alternativã utilã ºi plãcutã de petrecere a

timpului liber. Tot pentru aceastã categorie de

public, biblioteca a deschis un punct de

împrumut cu salã de lecturã în incinta Clubului

Pensionarilor. Nici telenovelele cele mai îndrãgite nu-i pot îndepãrta de filele cãrþii tipãrite.

Fondul de carte de la Secþia de împrumut pentru adulþi l-am organizat astfel încât sã scoatem în faþã

colecþia cea mai solicitatã de o anumitã categorie de public(se evidenþiazã astfel rafturi cu: literaturã de loisir,

cãrþi pentru învãþarea limbilor strãine, culegeri ºi antologii pentru bacalaureat ºi admitere, noutãþi editoriale etc.)

Accesul liber la raft permite o apropiere a utilizatorului de carte, dar aceasta nu înseamnã cã rolul

bibliotecarului în îndrumarea lecturii scade, ci se transformã. Bibliotecarul este un mediator între carte,informaþie,

utilizator ºi un specialist în domeniul informaþiei. El îndrumã ºi orienteazã publicul în:

- utilizarea mijloacelor de informare

- utilizarea materialelor de referinþã

- regãsirea publicaþiilor la raftul liber

Bibliotecarul intervine doar atunci când utilizatorul este în crizã de timp, nu se descurcã sau când

manifestã o anume nerãbdare în a cãuta singur informaþia.
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Cel mai mare duºman al nostru este timpul. Totdeauna când utilizatorii vin cu solicitãri mai puþin precise,

bibliotecarul trebuie sã intervinã de fiecare datã, se stabileºte un dialog între bibliotecar ºi utilizator, în urma

cãruia bibliotecarul e nevoit sã intuiascã nevoia de informare a celui cu care dialogheazã ºi sã îi ofere în cel mai

scurt timp publicaþia de care are nevoie, deoarece aceºtia manifestã aproape întotdeauna nerãbdare. În consecinþã,

bibliotecarul trebuie sã manifeste rãbdare ºi calm pentru a putea satisface toate categoriile de utilizatori:

- unii mai hotãrâþi care ºtiu ce vor

- alþii mai timizi, pentru a le îndepãrta sentimentul de nesiguranþã ºi indecizie în a-ºi alege o carte, de

a-i îndruma ºi a le recomanda o lecturã pe gustul ºi dorinþa lor

- utilizatori care nu îºi exprimã clar cererea, neºtiind exact ce anume cautã

- utilizatori care presaþi de timp, refuzã sã dea explicaþii ºi preferã sã plece fãrã a împrumuta, motivând

cã revin în altã zi

- utilizatori care, pur ºi simplu, resping ideea de a fi ajutaþi de bibliotecar, cãutând pânã gãsesc

informaþia sau documentul dorit

Totuºi, cea mai mare parte a utilizatorilor au nevoie de asistenþa unui bibliotecar în cãutarea sau obþinerea

informaþiilor mai ales atunci când vin doar cu titlu pentru un referat, o comunicare sau un eseu fãrã un minim de

bibliografie. Mã refer aici, în special, la grupul þintã  - elevi, care în perioadele de evaluare a cunoºtinþelor vin în

numãr foarte mare la bibliotecã cu astfel de solicitãri. De aceea, personalul secþiei întocmeºte adevãrate liste

bibliografice, accesând baza de date a bibliotecii dupã cuvânt cheie ºi introduce noi vedete de subiect, mai ales

la înregistrãrile mai vechi.

Timpul de cãutare este mult îmbunãtãþit de facilitãþile oferite de calculatorul electronic. Ei s-au arãtat

interesaþi de cãutãrile unor cãrþi sau tematici pe care baza noastrã de date le oferã într-un timp foarte scurt.

Ce aºteaptã utilizatorul de la bibliotecã ºi ce poate biblioteca sã-i ofere prin priceperea, interesul ºi

profesionalismul bibliotecarului?

Un bibliotecar trebuie sã stãpâneascã în primul rând foarte bine colecþia ºi s-o facã accesibilã utilizatorilor

în funcþie de cerinþele acestora. El trebuie sã înþeleagã bine o cerere de informare, sã facã conexiuni între

domeniile de interferenþã a tematicii solicitate pentru a putea rãspunde cât mai bine calitativ cererii formulate.

Satisfacþia cititorului nu poate fi deplinã decât atunci când gãseºte ceea ce doreºte sau când i se oferã peste

aºteptãrile sale ºi aceasta nu se realizeazã decât prin calitatea colecþiilor ºi a serviciilor pertinente ale bibliotecarilor.

Bibliotecarul îºi ajutã, aºadar utilizatorii de toate vârstele sã se pregãteascã pentru a trãi într-o lume în

care progresul ºtiinþelor se accelereazã neîncetat, ceea ce impune nu numai o informare completã ºi însuºirea

unor metode de lucru cu cartea, ci ºi stimularea creativitãþii.
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Bibliotecarul trebuie sã-ºi facã simþitã prezenþa, sã-i cunoascã bine pe cei ce doresc sã-i devinã cititori,

sã-i ajute sã fie în mãsurã sã se descurce în „labirintul”cunoaºterii, sã-i ofere fiecãruia cãrþile ºi instrumentele

muncii cu cartea, necesare pentru ºcoalã, pentru viaþã. Pentru a-i face sã ne viziteze trebuie sã-i „cãutãm”,

sã-i încurajãm sã ne calce pragul fãrã rezerve, sã le incitãm ºi sã le satisfacem curiozitatea de a cunoaºte mai

mult. Pentru noi, bibliotecarii, este extrem de important sã putem demonstra colectivitãþii pe care o servim cã

informaþia oferitã de un specialist este consistentã, cuprinzãtoare, la zi. Este important ca societatea sã

conºtientizeze cã numai un specialist îi poate furniza într-adevãr informaþia de care are nevoie.

                                                                                                    Pap Erika

   DISEMINAREA INFORMAÞIILOR DE PROPRIETATE INDUSTRIALÃ PRIN

INTERMEDIUL BIBLIOTECILOR PUBLICE

În perioada 28-30 noiembrie s-a desfãºurat la Sinaia

Seminarul naþional de formare în domeniul proprietãþii

industriale pentru bibliotecarii din bibliotecile publice, partenere

OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci), Biblioteca Judeþeanã

„I.S. Bãdescu” Sãlaj semnând parteneriatul cu aceastã instituþie în

anul 2006.

Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci îºi desfãºoarã activitatea

ca organ de specialitate al administraþiei publice centrale, în subordinea

Guvernului, cu autoritate unicã pe teritoriul României în asigurarea

protecþiei proprietãþii industriale..

Serviciile oferite sunt grupate astfel: servicii de informare

generalã, servicii în domeniul brevetelor de invenþie, servicii în domeniul

mãrcilor, servicii în domeniul desenelor ºi modelelor industriale, servicii editoriale ºi tipografice, servicii de

bibliotecã ºi salã de lecturã.

„Raþiunea existenþei serviciilor OSIM rezultã din cantitatea uriaºã de informaþii publice în domeniul

proprietãþii industriale pe care OSIM o gestioneazã. Prin punerea la dispoziþia publicului a unui fond important

de informaþii, OSIM oferã posibilitatea tuturor agenþilor economici, în primul rând, de a se înarma cu argumente

solide în luarea deciziilor economice într-o perioadã de tranziþie.
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           Colecþiile de documente de proprietate industrialã reprezintã una din cele mai importante surse de

informaþii în domeniu, sursã care se cere exploatatã mult mai intens decât este în prezent.” (www.osim.ro)

Prin atragerea bibliotecilor publice ca partenere OSIM se doreºte diseminarea informaþiilor din domeniul

proprietãþii industriale. Pentru aceasta e nevoie ca bibliotecarii sã fie informaþi despre sistemul naþional ºi

internaþional al protecþiei proprietãþii industriale, despre importanþa protejãrii acesteia, despre procedura de

înregistrare, cum se solicitã un serviciu OSIM, cum se depune o cerere de brevet, o cerere de înregistrare a

unei mãrci, precum ºi despre problematica combaterii pirateriei ºi contrafacerii.

 În acest sens s-a organizat ºi acest seminar la care au participat cele 13 biblioteci publice, deja

partenere OSIM, printre care ºi biblioteca noastrã.

Aºadar, am avut ºi eu plãcerea sã particip la aceastã întâlnire profesionalã în domeniul proprietãþii

industriale, iar temele dezbãtute au fost de

mare interes pentru mine ºi mi-au rãspuns

multor întrebãri privitoare la invenþii, mãrci,

indicaþii geografice, desene ºi modele

industriale, toate constituind elemente ale

acestui tip de proprietate. Am reuºit sã mã

familiarizez cu noþiunile esenþiale ºi sã iau

cunoºtinþã de serviciile oferite de OSIM, de

metodologia depunerii unei cereri de brevet,

de marcã sau design, de importanþa

protejãrii proprietãþii industriale.

Cuvântul de deschidere „Proprietatea industrialã ºi bibliotecile” al directorului general OSIM Gábor

Varga, a explicat de ce se doreºte perfectarea unui astfel de parteneriat între instituþia condusã de dânsul ºi

bibliotecile judeþene: „… în patrimoniul acestor instituþii publice intrã în mod firesc ºi rezultatul final al creativitãþii

tehnice: brevetul de invenþie.”

Pe parcursul celor trei zile, durata întregului seminar, s-a subliniat importanþa diseminãrii informaþiilor

de proprietate industrialã ºi prin intermediul bibliotecilor publice ºi s-au punctat chestiuni extrem de interesante

ºi importante, care mi-au stârnit cu adevãrat interesul pentru întrebãri. Ce este proprietatea industrialã, de ce

trebuie sã o protejãm ºi sã o promovãm?, Ce este un brevet de invenþie, ce drepturi au titularii unui astfel de

brevet, cum se acordã un brevet ºi de ce sunt necesare acestea? Ce este o marcã sau un desen industrial, care

sunt utilitãþile lor ºi cum se înregistreazã acestea?
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D-l director CNIS Bogdan Boreschievici ne-a introdus în miezul problemei lãmurindu-ne cã proprietatea

industrialã, alãturi de drepturile de autor, constituie proprietatea intelectualã,  rodul creativitãþii ºi inventivitãþii

umane. Acest tip de proprietate este imperios necesar a fi protejatã deoarece prosperitatea ºi progresul umanitãþii

depind de creativitatea ei în domeniul  tehnic ºi cultural, iar protecþia juridicã a creaþiilor noi încurajeazã investiþiile

ºi conduc la alte inovaþii, stimuleazã creºterea economicã ºi îmbunãtãþesc calitatea vieþii.

Prin temele dezbãtute pe parcursul seminarului (documentarea – primul pas spre înregistrare; cum se

citeºte un document de P.I.; serviciile OSIM; cum se solicitã un serviciu? cine ne poate ajuta? cui ne adresãm

pentru ajutor ºi cum se primeºte acesta?; apãrarea dreptului de P.I.; introducerea în problematica combaterii

pirateriei ºi contrafacerii; cum se depune o cerere de brevet, o cerere de înregistrare a unei mãrci sau a unui

desen?; utilizarea internetului pentru documentare: site-uri de P.I. ºi baze de date  - espacenet, mãrci naþionale,

baze de date a mãrcilor înregistrate) s-au atins punctele esenþiale ale acestui domeniu atât de fascinant.

 Workshop-urile, numeroasele materiale informative puse la dispoziþie, precum ºi toate informaþiile

sistematic ºi clar furnizate au reuºit iniþierea bibliotecarilor în acest domeniu, astfel încât sã putem oferi potenþialilor

utilizatori informaþii utile privind brevetele, legea brevetelor de invenþie, dreptul de autor ºi drepturile conexe,

brevetarea invenþiilor în strãinãtate, inovaþia în România ºi în strãinãtate, dreptul de PI, protecþia PI, dar ºi

completarea cererilor de înregistrare a unei mãrci sau a unei invenþii, cãutarea în baze de date etc.

 Motivaþiile în alegerea bibliotecilor publice ca partenere OSIM au fost instinctive ºi logice: acestea

acoperã un teritoriu vast - cca. 2300 de unitãþi, se adreseazã unei game largi de persoane (de la 1 an la

peste 80), sunt bine motivate pentru a servi comunitatea localã, sunt un sistem complementar al sistemului de

învãþãmânt, au un personal orientat pozitiv, sunt puse în situaþia de a face management, marketing, de a fi

creative.

În multe þãri ale Europei existã o astfel de colaborare de multã vreme, colaborare care funcþioneazã

foarte bine.

Sperãm într-un parteneriat eficient, iar împreunã sã conºtientizãm comunitatea de importanþa promovãrii

ºi protejãrii proprietãþii intelectuale.

      Alina-Diana Rus
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DULCEA  SCLAVIE  A  LECTURII

“Nu iaste altã mai frumoasã ºi mai de folos în toatã viaþa omului zãbavã decât cetitul cãrþilor” - este

poate cea mai cuprinzãtoare definiþie a actului magic al lecturii datã de cronicarul moldovean Miron Costin.

La ce sunt bune cãrþile? La totul ºi la nimic! Mulþi ar spune cã se poate trãi foarte bine ºi fãrã sã citeºti.

Poate milioane de oameni n-au deschis niciodatã o carte. A încerca sã le explici ce pierd este acelaºi lucru cu

„a explica unui surd frumuseþea muzicii lui Mozart”. (Nicolae Manolescu).

Verbul „a citi”ca ºi „a iubi” nu suportã imperativul! Actul lecturii rãmâne, deci, o opþiune personalã.

Cartea ascunde în paginile sale „firave” un univers magic, nebãnuit, o lume aparte, care îþi permite sã

fugi de realitate ºi sã te transpui în pielea personajelor. Pentru o clipã poþi fi tot ceea ce þi-ai dori ºi poþi cãlãtori

pe aripile mãiestre ale imaginaþiei.

Pentru generaþiile actuale bombardate de vulgaritatea sau violenþa unor programe TV, de invazia jocurilor

pe calculator, plãcerea lecturii trebuie indusã, cultivatã. Cei obiºnuiþi încã din copilãrie cu lecturarea cãrþilor, vor

citi cu siguranþã ºi la maturitate.

Lectura a fost ºi este o modalitate de dezvoltare intelectualã pentru oricine. Citind, indiferent de vârstã,

îþi lãrgeºti orizonturile ºi îþi îmbogãþeºti limbajul.

Tot mai multe sondaje aratã cã oamenii citesc din ce în ce mai puþin. Timpul alocat altãdatã citirii unui

roman este folosit acum pentru ore interminabile de navigat pe Internet. De multe ori auzim în jurul nostru „când

sã mai ai timp pentru citit?”

timpul lecturii este întotdeauna

un timp furat altor preocupãri,

dar care reuºeºte - ca ºi timpul

dedicat iubirii - sã dilate timpul

vieþii.

În profesiunea mea de

bibliotecar, din discuþiile cu

utilizatorii bibliotecii , am

încercat sã aflu ce mai citesc

tinerii azi, pe ce criterii îºi aleg

cãrþile, ce cãrþi au avut un impact

deosebit asupra lor, dacã preferã lectura în locul unui alt mijloc de relaxare, etc.
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Lectura ocupã un loc important în preocupãrile tinerilor cu un nivel de ºcolarizare ridicat, însã mulþi îºi

petrec o bunã parte a timpului în faþa televizorului sau accesând diferite programe pe internet. Toþi subiecþii sunt

unanim de acord cã nu au timp suficient pentru lecturã pe cât ºi-ar dori ºi aleg cãrþile în funcþie de nevoile ºi

preocupãrile de moment sau de stãrile sufleteºti. Consumul de carte este determinat, în general, de trebuinþele

ºcolare ºi profesionale. Opþiunile pentru un anumit tip de lecturã pot fi foarte bine evidenþiate de cuvintele lui

Mircea Eliade: „cetim ca sã trecem examene” (lectura de studiu), „ca sã omorâm timpul” (lectura de relaxare)

sau „ cetim din profesiune” (lectura informativã).

Trebuie sã-i citez ºi pe cei care au avut bunãvoinþa sã-mi împãrtãºeascã pãrerile lor cu privire la locul

ºi importanþa lecturii în preocupãrile personale.

- I.S. (studentã) - citesc pentru a fi informatã, pentru a avea un subiect de discuþie, pentru a mã

relaxa. Aleg o carte dupã volumul vânzãrilor, mediatizare sau recomandãrile prietenilor. Un impact

asupra mea pot spune cã au cãrþile de automotivare sau perfecþionare de genul Secretele succesului

a lui Dale Carnegie.

- T.Þ. (elevã) - citesc cãrþile care mã ajutã sã-mi îmbogãþesc cultura generalã, cãrþile care au o

moralã, care mã fac sã observ viaþa ºi dintr-o altã perspectivã.

- V.S. (muncitor) - Ce citesc tinerii? mai citesc tinerii? Nu ºtiu! Eu sunt profund dezamãgit de generaþia

actualã care preferã Internetul, televizorul, jocurile pe calculator, decât o carte. Eu nu pot sã

adorm dacã nu citesc ceva, îmi place mai ales literatura filosoficã.

- M.M. (jurnalist) - citesc mult pentru cã îmi place, prefer sã citesc decât sã mã uit la TV, considerând

cã îmi ocup timpul cu ceva util. De obicei , aleg cãrþi din domeniul comunicãrii ºi beletristicã

(Umberto Eco, A.J. Cronin, Al. Dumas, St.King, etc.)

- C.S. (student) - viaþa noastrã ar fi cu adevãrat sãracã dacã ar fi lipsitã de cãrþi. Ele sunt principalele

mijloace pe care le folosim pentru a ne îmbogãþi orizontul mintal, în afara contactelor ºi  experienþelor

noastre de zi cu zi. Cãrþile reprezintã unicul nostru mijloc de comunicare cu marile spirite care au

trãit de-a lungul timpului - filosofi, istorici, poeþi, eseiºti, oameni de ºtiinþã, scriitori.

- M.P. (muncitor) - treceam printr-o perioadã tulbure - probleme, situaþii încurcate din care nu

vedeam ieºirea. Atunci mi-a cãzut în mânã cartea „Conversaþii cu Dumnezeu” ºi acolo am gãsit

rãspunsurile pe care le cãutam. De atunci, am început sã citesc constant (nu prea m-au interesat

cãrþile pânã atunci), mai ales cãrþi de autocunoaºtere, cãrþi religioase ºi viaþa mea este alta.

- L.B. (elevã) - cãrþile sunt prietenii noºtri de-o viaþã ºi cei mai buni tovarãºi pe care îi avem, niciodatã

inoportuni ºi întotdeauna la îndemânã.
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Însã, printre cei care au acceptat sã-mi împãrtãºeascã gândurile lor cu privire la preferinþele de lecturã,

am întâlnit ºi adevãraþi „sclavi” ai cititului, adevãraþi devoratori ai cãrþii. Rãspunsurile lor vã vor convinge:

- P.C. (scriitor) - aproape toþi prietenii mei sunt morþi - marii scriitori ai literaturii universale mi-au

devenit prieteni prin cãrþile lor. Socrate, Platon, Shakespeare, Tolstoi ºi-au scris cãrþile cu mult

timp înainte ca eu sã mã nasc, deci ei n-au ºtiut cã-mi vor deveni prieteni atât de dragi. Aceºti

prieteni pe care mi i-am fãcut citindu-le cãrþile sunt peste tot pe unde mã duc. Când mã simt singur

ºi mi-e dor de prietenii mei scriitori, merg la bibliotecã ºi-mi trec degetele peste acest „recif de

corali” ºi ei mã salutã.

- R.O. (profesor) - iubirea mea de cãrþi este uriaºã ºi mã simt întotdeauna apropiat de ele. Umanitatea

ar fi infinit mai sãracã din toate punctele de vedere dacã nu ar fi existat marile cãrþi care au hrãnit

civilizaþia umanã încã din cele mai vechi timpuri.

- P.V. (student) - existã persoane care se bucurã când îºi cumpãrã de mâncare, alþii când îºi cumpãrã

de îmbrãcat, unii când îºi iau o maºinã… pentru fiecare dintre ei, acele lucruri îi fac fericiþi. Eu, când

reuºesc sã-mi cumpãr cãrþi, ºi cãrþile sunt pentru mine acele care te îmbogãþesc sufleteºte, sunt cel

mai fericit om de pe Pãmânt.

Din toate aceste rãspunsuri se desprinde o singurã concluzie: omul care citeºte se reinventeazã cu

fiecare lecturã, se schimbã imprevizibil.

Am sã închei cu o frazã a lui Nicolae Iorga care, în memoriile sale, înalþã un adevãrat imn cãrþilor: „O,

sfintele mele cãrþi, mai bune ºi mai rele, pe care soarta prielnicã mi le-a scos înainte, cât vã datorez cã sunt om,

cã sunt om adevãrat… ”

Dalia Mintaº



I.D.E.I.

                  65

 DIN CELE MAI FRUMOASE ACTIVITÃÞI ALE ANULUI

    NICOLAE  TITULESCU

    4 martie 1882 - 17 martie 1941

- 125 de ani de la naºterea juristului, diplomatului ºi omului politic român -

„...Eu care sunt pãmântean, adânc pãmântean, eu care particip de atâþia ani la viaþa internaþionalã fãrã

a uita cã sunt român, eu care sunt un soldat al þãrii mele în tranºeele

pãcii ºi care n-a cunoscut încã demobilizarea, eu care am vãzut toate

þãrile la ele acasã sau la muncã spre a ajunge la concluzia cã nimic nu

poate preþui mai mult ca glia pãrinteascã…”

Cel care a adus acest vibrant omagiu þãrii sale s-a nãscut la

4 martie 1882 la Craiova. Nicolae Titulescu ºi-a luat doctoratul în drept

la Paris, a ajuns profesor universitar la 23 de ani, deputat la 30 de ani

ºi ministru la 35 de ani, nefiindu-i nimic strãin din viaþa politicã a þãrii,

din frãmântãrile sociale ale acesteia.

Elementul fundamental, permanent al gândirii ºi practicii diplomatului

român l-a reprezentat respectarea suveranitãþii ºi independenþei naþionale, a integritãþii teritoriale a tuturor

statelor. Recunoaºterea suveranitãþii statelor, afirmã el, reprezintã „piatra unghiularã a edificiului vieþii

internaþionale” în lumea contemporanã. Cu ocazia întâlnirilor diplomatice pe care le-a avut Titulescu declara

„vrem sã fim prietenii tuturor naþiunilor fãrã excepþie, dar în treburile noastre nu primim ca stãpâni decât pe noi

înºine”. Apãrarea drepturilor ºi intereselor României a constituit vreme de aproape douã decenii obiectivul

întregii activitãþi diplomatice a lui Nicolae Titulescu.

Nicolae Titulescu a fost unul dintre cei mai activi luptãtori pentru pace ai timpului sãu. Concepþia lui

despre pace a fost formulatã, cu claritate în mai multe dintre discursurile sale celebre:

- Dinamica pãcii

- Progresul ideii de pace

- Ordinea în gândire

„Pacea înseamnã înainte de toate o stare de spirit alcãtuitã din încredere, din înþelegere reciprocã ºi din

nãdejde în ziua de mâine. Pacea nu se proclamã. Pacea se cucereºte”.
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Ceea ce îndeamnã la studiu ºi reflecþii este actualitatea bogatului fond de idei privind construirea pãcii,

scoaterea rãzboiului în afara legii, soluþionarea conflictelor dintre state prin mijloace politice.

Într-o lume care ar fi trebuit sã devinã, în concepþia sa, un univers al pãcii, al stabilitãþii, al cooperãrii ºi

progresului, el s-a strãduit sã sãdeascã în conºtiinþa opiniei publice, a comunitãþii internaþionale o nouã mentalitate

paºnicã, sã elucideze cauzele rãzboiului ºi sã indice cauzele care ar fi permis excluderea folosirii forþei.

La 20 octombrie 1932 Nicolae Titulescu a fost numit pentru a doua oarã ministru al afacerilor strãine

ale României. Diplomatul român era considerat unul dintre reprezentanþii de seamã ai puterilor mici, un om

politic dotat cu o înþelegere realã a chestiunilor internaþionale. „Noi vrem, spunea Titulescu, prietenia tuturor

marilor puteri fãrã deosebire: a Franþei, a Marii Britanii, a Germaniei, a Italiei, a URSS-ului, suntem gata sã

aducem tuturor acestor mari puteri dovezile concrete ale sincerei noastre dorinþe de a trãi cu ele în pace ºi

prietenie. Dar în schimb nu vom renunþa niciodatã în favoarea nici uneia ºi nici chiar în favoarea tuturor marilor

puteri împreunã, la principiul egalitãþii statelor, adicã la dreptul suveran de a dispune fiecare de soarta noastrã

ºi de a nu primi niciodatã o hotãrâre care sã ne priveascã, la care noi nu am fi consimþit.”

Evenimentele din 1940, culminând cu Dictatul vienez, l-au îndurerat profund pe Titulescu aflat departe

de þarã ºi neputincios sã acþioneze. Fizic ºi moral se dezorganiza ºi se descompunea paralel cu mutilarea

României Mari pe care o apãrase cu tot sufletul, înþelepciunea ºi talentul sãu.

ªi-a petrecut ultimii ani în sudul Franþei, ca un exilat. Nicolae Titulescu a murit la Cannes pe 17 martie

1941, chinuit de suferinþe fizice ºi de faptul cã temerile sale cele mai cumplite erau confirmate în primele luni ale

celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Titulescu ºi-a alcãtuit epitaful într-o scrisoare cãtre sora sa, Cornelia Neniºor,

în mai 1939: „Strãinul e tot strãin. Prin tot ce am fãcut am dovedit cã sunt român ºi cã mi-am iubit patria”. O

inimã mare care aparþinuse nu numai României, ci ºi umanitãþii întregi încetase sã batã.

În cinstea personalitãþii sale au apãrut case memoriale ºi numeroase bulevarde de mare circulaþie

care-i poartã numele. Reºedinþa sa din Bucureºti a devenit sediul Asociaþiei de Drept Internaþional ºi Relaþii

Internaþionale. Titulescu se bucurã acum de recunoaºterea ºi respectul pe care atât de mult le-a meritat.

Marea personalitate a lui Titulescu a fost apreciatã elogios de presa vremii, de mari personalitãþi politice

ºi culturale ale Europei. Unul din cele mai rãspândite ziare de searã din Anglia, în editorialul Titulescu scria:

„Domnul Titulescu este nu numai o personalitate. El este simbolul unei politici. El este omul menþinerii tratatelor

de pace la a cãror redactare a contribuit.”. În el se rezumã o civilizaþie veche ce coboarã din vechii umaniºti, din

veacurile trecute. El nu s-a ridicat decât dupã rãzboi, dar de atunci a fost o forþã europeanã aproape fãrã

pereche.
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Eduard Beneº, ministru de externe cehoslovac, declara: „Titulescu a fost una dintre personalitãþile cele

mai distinse ale vieþii internaþionale dintre cele douã rãzboaie. El a fost cel mai mare campion al Micii Înþelegeri

ºi unul din oratorii cei mai strãluciþi ai lumii”.

George Enescu era ºi el mândru de marele lui contemporan declarând: „nu l-am cunoscut prea bine pe

Nicolae Titulescu, deoarece nu aveam contingenþã cu lumea politicã, dar îmi amintesc adesea cât eram de

mândru ca român sã vãd lumea întreagã admirându-l ºi aducând omagii acestei inteligenþe briliante”. Acelaºi

sentiment îl stãpâneºte ºi pe Tache Ionescu: „un mare, un extraordinar talent, a urcat la tribunã ºi acest talent

este al nostru. Titulescu nu ºi-a fãcut doar cel mai strãlucit debut din istoria elocinþei parlamentare româneºti,

dar acest debut l-a catalogat dintr-o datã drept gânditor ºi orator”. M. M. Litvinov, ministru de externe al

URSS-ului, apreciazã: „a fost un mare diplomat, unul din cei mai iluºtri ai perioadei dintre cele douã rãzboaie

mondiale”.

Peste toate aceste aprecieri inima Elenei Vãcãrescu þipa de durere „A murit Titulescu! Marele nostru

Titulescu nu mai este! Ce fiinþã minunatã am pierdut: enigmaticul maestru al verbului cu forþa sa extraordinarã a

cãrui siluetã se proiecta pe toate orizonturile politice”.

                                                                                                                                             Gavril ªerban

FESTIVALUL

„PRIMÃVARA POEÞILOR“ / Le Printemps des Poetes

    Zalãu 12-18 martie 2007

  Coordonator: dir.  FLORICA POP

Luni, 12 martie

Ora 16.00 - Deschiderea festivã a Festivalului, Sala de lecturã a Bibliotecii Judeþene „I.S. Bãdescu” Sãlaj

- expoziþie de carte: „Poeþi sãlãjeni” (Marcel Lucaciu, Daniel Sãuca, Daniel Augustin Hoblea, Dina

Horvat, Viorel Mureºan, Ion Piþoiu Dragomir, Luiza Zaharia, Ileana Petrean, Ioan Ardelean, Györfi Deák

Elisabeta Simone, Viorel Tãutan, Vladimir Pop Mãrcanu, Bodea Sãlãjean Silvia, Vasile Rusu, Viorel Varga,

Müller Dezsõ, Simonfy József

- Recital din opera poeþilor prezenþi

Marþi, 13 martie
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Ora 15.30 - „Cu poezia, mereu tineri” - recital de poezie, expoziþie de carte - Clubul Pensionarilor Zalãu

Miercuri, 14 martie

Ora 13.00 - Atelier de creaþie - membrii Clubului Copiilor vor alcãtui un poem, editarea unei broºuri cu

creaþiile participanþilor, Secþia împrumut pentru copii

Joi, 15 martie

Ora 17.00 - „DOR” - Recital extraordinar, spectacol de muzicã folk, versuri din folclorul românesc, invitat

special: actorul Paul Antoniu, Casa de Culturã a Sindicatelor Zalãu

Vineri, 16 martie

„Sã ne hrãnim sufletul cu poezia” - împãrþirea de fluturaºi conþinând versuri din opera poeþilor

aniversaþi în anul 2007, ºcoli, licee.

•  ALEKSANDR  SERGHEEVICI  PUªKIN (1799-1837)  - 170 de ani de la moartea scriitorului

• JOHANN  WOLFGANG von GOETHE (1749-1832)  - 175 de ani de la moartea scriitorului

german

• ALFRED de MUSSET (1810-1857)  - 150 de ani de la moartea scriitorului francez

• GEORGE  TOPÂRCEANU (1886 -1937)  - 70 de ani de la moartea poetului român

• GEORGES  BRAQUE (1882 - 1963)  - 125 de ani de la naºterea poetului francez

• DSIDA  JENÕ (1907-1938)  - 100 de ani de la naºterea poetului maghiar

• GEORGE  BACOVIA (GEORGE VASILIU) (1881 - 1957)  - 50 de ani de la moartea poetului

român

• TUDOR  ARGHEZI  (ION THEODORESCU) (1880-1967)  -  40 de ani de la moartea poetului

român

• CHARLES  BAUDELAIRE (1821-1867)  - 140 de ani de la moartea poetului francez

• BOGDAN  PETRICEICU  HAªDEU (1836-1907)  - 100 de ani de la moartea scriitorului ºi

istoricului român

• ION  AGÂRBICEANU (1882 -1963)  - 125 de ani de la naºterea scriitorului

• WALTER  SCOTT (1771 - 1832)  -175 de ani de la moartea scriitorului scoþian

• JALAL ad-DIN MUHAMMAD RUMI (1207 - 1273)  - 800 de ani de la naºterea poetului

persan

• ARANY  JÁNOS (1817-1882)  -125 de ani de la moartea poetului maghiar
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• ALFRED  JARRY (1873-1907)  -100 de ani de la moartea dramaturgului, romancierului ºi poetului

francez-

• ÁPRILY  LAJOS (1887- 6 august 1967) - 120 de ani de la naºterea ºi 40 de ani de la moartea

poetului ºi traducãtorului

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

• ADY  ENDRE (1877 - 1919) - 130 de ani de la naºterea poetului maghiar

• JÓZSEF  ATTILA (1905-1937) - 70 de ani de la moartea poetului maghiar

Sâmbãtã, 17 martie

„Din poezia de dragoste a lumii“ - selecþie de versuri, vizionãri Video, DVD, din opera celor mai

cunoscuþi poeþi români

         PROIECT CULTURAL

TEMA PROIECTULUI: Concurs literar - CEL MAI BUN POVESTITOR

DENUMIREA PROIECTULUI: Copilãria lui Constantin Brâncuºi - 50 de ani de la moartea artistului

ARGUMENT: -   transmiterea prin intermediul lecturii, cãtre copii, a mesajului informaþional despre

valorile culturii româneºti - în speþã, Constantin Brâncuºi

- aniversarea a 50 de ani de la moartea sculptorului

OBIECTIVE: -        dezvoltarea sentimentului de prietenie ºi comunicare între copii

- stimularea spiritului competitiv la copii

- dezvoltarea la copii a capacitãþii de autoapreciere, dar ºi de apreciere a

semenului

- dezvoltarea capacitãþii de exprimare oralã

- dezvoltarea interesului pentru lecturã, respectiv cunoaºtere

- stimularea potenþialului artistic.

SUSÞINÃTORII ªI BENEFICIARII PROIECTULUI (sau publicul vizat):

- copii ai clasei a III-a - Liceul de Artã „Ioan Sima” Zalãu - învãþãtor Cornel

Mureºan

- copii ai clasei a IV-a - ªcoala Generalã „Gheorghe Lazãr” Zalãu - învãþãtor

Maria Grigoruþ
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- copii ai clasei a V-a C - ªcoala Generalã „Simion Bãrnuþiu” Zalãu, diriginte

-  prof. Maria Pãdureanu

TIMPUL ªI LOCUL DESFÃªURÃRII: Luni, 19.03.2007, Secþia pentru copii a Bibliotecii Judeþene.

METODOLOGIA ORGANIZÃRII ªI DEFÃªURÃRII PROIECTULUI (CONCURSULUI):

- Luceferi (C. Brâncuºi - 50 de ani de la moartea sculptorului  român)

- realizarea unei expoziþii tematice

- au fost contactaþi susþinãtorii proiectului

- am stabilit bibliografia recomandatã pentru concurs, respectiv cartea

Toiagul ciobãnesc, povestea Copilãria lui C-tin Brâncuºi - autor Helen

Kay Bucureºti: Editura Ion Creangã, [1986]. Cartea cuprinde povestea

copilãriei lui Brâncuºi, în 11 capitole, fiecare capitol purtând un subtitlu

reprezentativ

- au fost selectaþi 11 copii astfel încât fiecare capitol sã fie povestit de un

copil, menþionându-se de cãtre concurent ºi titlul povestirii

- a fost numit un juriu (2 - 3 persoane) între care obligatoriu un bibliotecar ºi

un profesor de limba ºi literatura românã, juriu care a fãcut aprecierea

concurenþilor în funcþie de:

o exprimarea corectã din punct de vedere gramatical

o exprimarea literarã (folosirea / redarea în povestire a unor expresii

stilistice alese)

o exprimarea artisticã

o interpretarea artisticã

o originalitatea interpretãrii

o conciziune (aproximativ 5 - 6 minute)

DESFÃªURAREA PROPRIU-ZISÃ A CONCURSULUI:

- bibliotecarul responsabil cu organizarea ºi desfãºurarea acestui concurs a

fãcut o scurtã referire la motivaþia acestuia ºi o scurtã trecere în revistã a

câtorva date legate de viaþa ºi activitatea artistului, altele decât cele din

bibliografie, în scopul familiarizãrii copiilor cu subiectul concursului

Constantin Brâncuºi s-a nãscut la 19 februarie 1876 în satul Hobiþa, comuna Peºtiºani, judeþul Gorj,

într-o familie de þãrani. Urmeazã ºcoala primarã la Peºtiºani ºi Brãdiceni, continuând cursurile la ªcoala de Arte

ºi Meserii din Craiova. Se înscrie apoi la ªcoala Naþionalã de Arte Frumoase din Bucureºti.
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În anul 1904 (la numai 31 de ani) ajunge la Paris unde va lucra în atelierul cunoscutului sculptor

francez, Auguste Rodin, iar din anul 1907 va lucra singur.

În anul 1913 sculpturile sale ajung în expoziþii de artã din Paris,

Bucureºti, Londra, München, New York, Chicago, Boston. La

New York a avut 3 expoziþii personale; 57 de expoziþii colective:

23 în SUA, 5 în România, 13 în Anglia, Canada, Brazilia, Olanda,

Germania.

Minunate sunt cuvintele unui scriitor român, Geo Bogza, care

între altele spune despre Brâncuºi: „Tãind piatra ºi lemnul cu mâinile

lui de þãran din Gorj, Brâncuºi a creat pasãrea mãiastrã ºi coloana

fãrã sfârºit…”

Deºi s-a stins din viaþã, zburând spre cerurile înalte în martie

1957, prin arta sa, el rãmâne veºnic.

La 19 martie 2007 am comemorat 50 de ani de la intrarea sa în veºnicie.

ªi, ce omagiu mai minunat i-am fi putut aduce noi, copiii mai mici - acestui mare artist - , decât acela de

a ne îmbogãþi mintea ºi sufletul citind POVESTEA COPILÃRIEI LUI BRÂNCUªI, din cartea Toiagul

ciobãnesc scrisã de Helen Kay.

Am felicitat toþi copiii care au citit cartea sau mãcar câte o povestioarã din ea ºi care s-au  strãduit sã

ne povesteascã ºi nouã, celorlalþi, cele citite, în cadrul Concursului literar: CEL MAI BUN POVESTITOR!

- s-a citit lista cu numele ºi ºcoala participanþilor la concurs

- s-a explicat modul  de desfãºurare propriu-zisã a acestuia cu recomandãrile

necesare

- s-au menþionat criteriile de apreciere

- în ordinea capitolelor, cei 11 concurenþi au povestit copilãria lui Constantin

Brâncuºi

- pentru a evita oboseala ºi monotonia, dupã primele 4 povestitori s-a

intervenit cu un moment poetic - lectura poeziei - „Casa de la Hobiþa” din

volumul de poezii Pentru eterna vatrã româneascã, autor Nicolae

Dragoº, în lectura elevei Andreea Zaharia - clasa a V-a C, ªcoala Generalã

„Simion Bãrnuþiu”. Momentul poetic a fost urmat de un recital muzical

susþinut de un elev al Liceului de Artã „Ioan Sima“
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- s-a revenit la concurs. Dupã încã 4 povestitori s-a intervenit din nou cu un

moment poetic - lectura poeziei - Brâncuºiana - din volumul Aer de

tulnice, Rusu, V., autor, în lectura aceleiaºi eleve ºi cu o audiþie muzicalã

(recital de vioarã)

- s-a continuat concursul

EVALUAREA: Pânã ce juriul a deliberat câºtigãtorii, copiilor li s-au prezentat imaginile câtorva din

lucrãrile sculptorului (Poarta Sãrutului, Masa Tãcerii, Coloana fãrã sfârºit) cu foarte scurte comentarii, ºi cu

recomandarea organizãrii unei excursii ºcolare la Târgu Jiu precum ºi prezentarea expoziþiei realizate pentru

acest eveniment.

S-a fãcut premierea celui mai bun  povestitor, 3 locuri câºtigãtoare, iar celorlalþi 8 participanþi li s-au

înmânat diplome de participare.

CONCLUZII: Prin astfel de proiecte culturale realizate la Secþia pentru Copii reuºim sã transmitem

celor mai mici utilizatori:

- informaþii într-un mod atractiv ºi uºor de asimilat

- sentimentul participãrii active la evenimente culturale importante

- dorinþa de competiþie ºi autoapreciere a talentului personal

- socializarea ºi colaborarea între ºcoli

- dragoste faþã de valorile culturii române ºi universale

- atragerea spre lecturã ºi bibliotecã

Ileana Neaga
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   PREMIERÃ EDITORIALÃ

Gheorghe Chende-Roman, Dicþionarul Etimologic al Localitãþilor din judeþul Sãlaj

Marþi, 20 martie a.c., a avut loc lansarea lucrãrii prof. drd. Gheorghe Chende-Roman, Dicþionar

Etimologic al Localitãþilor din judeþul

Sãlaj.

Sala de lecturã a Bibliotecii Judeþene

“Ioniþã Scipione Bãdescu” a fost

neîncãpãtoare, poate ºi datoritã valorii

subiective pentru sãlãjeni a cãrþii.

Continuator al tradiþiei în studiul

onomasticii de la universitatea

clujeanã, discipol al profesorului Ioan

Pãtruþ ºi al academicianului Emil

Petrovici, prof. univ. dr. Marius Ilie

Oros de la Facultatea de Filologie a Universitãþii “Babeº Bolyai” din Cluj-Napoca, personalitate ºtiinþificã

bine cunoscutã în lumea slavisticii, a fãcut observaþii pertinente asupra dicþionarului prezentat:

 - pânã în momentul de faþã, este unica lucrare care analizeazã etimologia tuturor localitãþilor unui

judeþ

 - dicþionarul are o structurã ºtiinþificã impecabilã (...), foarte puþine cãrþi, foarte puþini autori îºi permit

a realiza ºi indicele de nume

 - etimologizarea este foarte dificilã datã fiind problema grafiei generatã de faptul cã scribii locali

n-au înþeles bine ºi n-au scris corect numele respectiv

 - o altã etapã importantã - de a lega etimologia pur lingvisticã de anumite elemente de obiceiuri, legende,

istorii legate de numele respectiv

 - m-a surprins fineþea observaþiei; sunt foarte bine ºi frumos explicate denumirile slave; aici 1-a

ajutat ºi specializarea pe care o are

 - aº sublinia bibliografia foarte consistentã ca numãr de pagini ºi ca valoare

Gabriel Vasiliu,  cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Lingvisticã ºi Istorie Literarã “Sextil Puºcariu”,

a afirmat :

 - judeþul Sãlaj se bucurã ºi de data aceasta de favorul de a beneficia de o lucrare, care sperãm sã

deschidã o serie din domeniul onomasticii. În lexicul fiecãrei limbi, ºi în cazul limbii române din motive întemeiate, de
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facturã istoricã, în primul rând, studiul antroponimiei ºi toponimiei are o importantã majorã. Onomastica cu toate

ramurile ei, chiar ºi zoonimia, au avut ºi mai au conotaþii de facturã politicã ºi chiar juridicã

 - dicþionarul etimologic scris cu pasiune de Gheorghe Chende-Roman este  structurat pe 6 capitole:

Argument, Studiu introductiv (format din 6 subcapitole), Abrevieri, Simbolurile judeþelor, Glosar de termeni

lingvistici, Scurt istoric al judeþului Sãlaj, care este însoþit de trei hãrþi: Transilvania, Banatul, Criºana,

Maramureºul- 1929; Judeþul Sãlaj (1876) ºi Judeþul Sãlaj (1968) - anul hotãrârii noii împãrþiri administrative a

României. În componenþa volumului avem o bibliografie care cuprinde 229 de titluri ºi o bibliografie selectivã.

Volumul mai beneficiazã de trei rezumate (în lb. românã, englezã ºi francezã). Suntem convinºi cã cititorii din

România, chiar din Sãlajul de astãzi, nu mai ºtiu de frontiera Sãlajului istoric, care ajungea pânã la graniþa cu

Ungaria. Autorul cãrþii ºi nici cel care semneazã aceste rânduri nu este un nostalgic, dar istoria adevãratã nu

trebuie modificatã, ca sã nu spunem alt cuvânt mai grav. Autorul, de la început, ºi-a propus sã reabiliteze adevãrul într-

un domeniu în care uneori fantezia sau reaua voinþã a fãcut carierã, ºi acest lucru îl va susþine cu informaþii lingvistice

ºi istorice

 - Gh. Chende-Roman este conºtient cã pot sã existe ºi alte pãreri, doar este ºtiut - stabilirea

etimologiei unui cuvânt, uneori, este o adevãratã aventurã. Din cele 229 de titluri menþionate în bibliografie,

aproximativ 80 sunt lucrãri de diplomã sau de licenþã, monografii care au avut ca temã de cercetare localitãþi din

judeþ. Cei doi indici (de toponimie ºi antroponimie) uºureazã consultarea lucrãrii. Pentru a înþelege o astfel de

lucrare cititorul este obligat sã o studieze (nu sã o citeascã) cu atenþie ºi cu siguranþã rãmâne cu multe

informaþii.

 - Cartea, în întregime, este o reuºitã ºi poate fi un reper pentru lucrãri similare din alte judeþe.

Cu emoþiile fireºti unui

asemenea eveniment  care

încununeazã circa cinci ani de

trudã, profesorul drd. Gheorghe

Chende-Roman a vorbit, pe

scurt, despre ideea naºterii unei

asemenea cãrþi,despre istovitorul,

îndelungatul dar atât de plãcutul

travaliu de scriere a ei ºi a

mulþumit celor care l-au sprijinit,

în primul rând familiei ºi în mod
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deosebit Consiliului Judeþean Sãlaj, fãrã de care aceastã importantã lucrare nu ar fi putut ieºi de sub tipar, cel

puþin acum ºi în condiþiile  grafice deosebite în care a apãrut.

Opinii ºi aprecieri asupra cãrþii au mai exprimat Ionel Penea ºi Tiberiu Marc, preºedintele Consiliului

Judeþean Sãlaj.

Dicþionar Etimologic al Localitãþilor din Judeþul Sãlaj al  prof. drd. Gheorghe Chende-Roman,

a apãrut la Edituri “Silvania”, ºi “Caiete Silvane” (Zalãu, 2007), va intra în toate bibliotecile universitare, bibliotecile

judeþene din þarã, bibliotecile comunale din judeþul Sã1aj ºi, în mãsura exemplarelor disponibile, în marile

biblioteci ºcolare din Sãlaj

     (I.P.-P.)

În anul 2007, la 60 de ani, D-l prof. drd. Gheorghe Chende Roman a fost aniversat ºi omagiat la

Biblioteca Judeþeanã “Ioniþã Scipione Bãdescu”  - Sãlaj în cadrul manifestãrii de suflet “SÃLÃJENI  LA  EI

ACASÃ”, acordându-i-se diploma - OAMENI  DE  SEAMÃ AI  SÃLAJULUI.

   „SÃLÃJENI  LA EI ACASÃ“

Continuând seria întâlnirilor de suflet: ,,Sãlãjeni la ei acasã”, Biblioteca Judeþeanã ,,Ioniþã Scipione

Bãdescu” Zalãu - Sãlaj, a organizat în data de 22 martie 2007, la Casa de Culturã a Sindicatelor din Zalãu,

Sala de Conferinþe, un Recital omagial

- (PAUL  ANTONIU) - ,,VÃ

DÃRUIESC IUBIREA”, marele actor

a fost însoþit ºi acompaniat de prof.

IOAN  VELE, solist vocal.

Au fost omagiaþi ºi invitaþi sã

participe la acest eveniment:

· invitat special: ANTONIU

PAUL - actor cu o bogatã

carierã interpretativã, nãscut la

LETCA(Sãlaj), în 2 februarie

1937; carierã interpretativã de excepþie; peste 150 de roluri
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· Florica Bud - inginer, prozatoare (50 de ani de la naºtere), nãscutã la 21 martie 1951, la Ulmeni (azi

judeþul Maramureº)

· Viorica Bãlãnean - învãþãtoare, autoare a unor lucrãri cu profil didactic, (50 de ani de la naºtere);

s-a nãscut la 25 mai 1957, la Cuceu (Sãlaj)

· Ion Ivãnescu - profesor, colaborator la diferite reviste de specialitate, autor al monografiei oraºului

Jibou (75 de ani de la naºtere), s-a nãscut la 12 februarie 1932 - Buºteni, din 1960 fiind profesor la

Jibou pânã la pensionare

· Horváth Iosif - istoric (50 de

ani de la naºtere); membru în

multe asociaþii ºi fundaþii

culturale, colaborator ºi redactor

de reviste; autor în mai multe

volume colective; traduceri în

colaborare

· Mircea Mihai Lascu -

profesor (50 de ani de la

naºtere), s-a  nãscut la 5 aprilie

1957, la Zalãu; în prezent

manager general ºi editor al Editurii ,,GIL” Zalãu; colaboreazã la reviste de specialitate (matematicã);

a publicat în colaborare trei volume în domeniul matematicii

Au mai fost invitaþi, dar nu au confirmat:

· Fazakas László - preot, poet (50 de ani de la naºtere); autor a trei volume de poezii, colaborator la

diverse reviste, membru în asociaþii ºi fundaþii culturale

· Mátis Géza - poet (70 de ani de la naºtere); autor a douã volume de poezii

· Cornel Brudaºcu - artist plastic (70 de ani de la naºtere); multe din creaþiile sale se gãsesc la muzeul

din Zalãu ºi în numeroase colecþii ale unor instituþii

· Fazakas Ferenc - prozator (90 de ani de la naºtere); a publicat un serial de memorii ºi un volum de

prozã

· Ioan Pop - epigramist (70 de ani de la naºtere); a publicat numeroase epigrame în multe reviste; a fost

preºedinte de cenaclu, membru al Uniunii Epigramiºtilor Români; a publicat epigrame ºi în volume

individuale (16 volume)
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· Horváth Gabriella-Maria - chimistã (50 de ani de la naºtere); colaboreazã la diferite reviste de

specialitate; opera sa cuprinde un volum colectiv ºi trei volume proprii

· Eszenyei Mária - profesor universitar, teolog (80 de ani de la naºtere); a colaborat la reviste de

specialitate; opera: un volum colectiv ºi douã volume proprii

Celor prezenþi le-au fost acordate diplome ºi cãrþi valoroase.

Pentru ei ºi pentru numãrul mare de invitaþi prezenþi, actorul ANTONIU PAUL a susþinut un RECITAL

extraordinar: ,,VÃ DÃRUIESC IUBIREA”.

Cea mai mare bucurie a sãrbãtoriþilor a fost aceea cã nu s-a aºternut uitarea peste oameni ºi fapte.

A fost o searã bogatã spiritual, organizatorii promiþând continuitate.

                        Florica Pop

       130 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPENDENÞEI ROMÂNIEI

,,... De cele mai multe ori ceea ce cãutãm în trecut este originea noului. Vrem sã ºtim cum s-au nãscut

ideile ºi formele de viaþã noi, care strãlucesc în toatã plenitudinea lor în vremurile de mai târziu, cercetãm fiecare

epocã în primul rând de dragul fãgãduinþelor care le conþine pentru epoca urmãtoare.” Sunt cuvinte ale lui

Johan Huzinga, istoric olandez, din cartea ,,Amurgul Evului Mediu”.

Eveniment remarcabil în istoria poporului român, Cucerirea Independenþei de Stat a României, în

1877, plãtitã cu sânge de ostaºii români în redutele de la Smârdan, Plevna ºi Griviþa, a constituit încununarea

nãzuinþelor de libertate ale românilor.

Nãzuinþã secularã în zbuciumata istorie a poporului român, ideea de independenþã naþionalã o regãsim

subliniatã cu tãrie în programul Revoluþiei de la 1848 ºi îndeosebi în revendicãrile susþinute dupã constituirea

Statului Naþional Român, în 1859.

A fost o vreme, se precizeazã în ,,dorinþele Partidei Naþionale din Moldova”, publicate în 1848, când

VALAHIA  ªI  MOLDOVA, deºi de sute de ani sub suzeranitatea Înaltei Porþi, pãstrau încã mai toate

libertãþile ce le fuseserã asigurate prin tratatele lui Mircea cel Bãtrân ºi ale lui Bogdan. Amândouã þãrile aveau

deplinã neatârnare, o cârmuire ºi Domn Naþional. Hotarele, instituþiile ºi religia erau respectate cu sfinþenie, ºi,

în sfârºit, toate însuºirile a douã state suverane destul de puternice pentru ca alianþa lor sã fie cãutatã de cei mai

mari monarhi ai Europei.
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Istoria confirmã cã lupta pentru libertate ºi neatârnare a reprezentat o constantã a întregii existenþe a

românilor. Cum este cunoscut, în anumite perioade, autonomia Principatelor Române a fost redusã, dar niciodatã

n-a fost desfiinþatã. Principatele Române se constituie într-un model pentru celelalte popoare din Balcani în

eforturile de reglementare a raporturilor lor cu Poarta.

Dupã Unire, þelul naþional primordial l-a constituit transformarea statutului de autonomie, oricât de

largã era ea, în statut de independenþã absolutã. Pentru atingerea acestui obiectiv s-au întocmit planuri concrete

care aveau în vedere trei momente:

- o pregãtire diplomaticã spre câºtigarea sprijinului marilor puteri, pentru realizarea acestui deziderat

- proclamarea independenþei de cãtre Parlamentul Þãrii

- negocieri bilaterale cu Poarta pentru aranjarea raporturilor româno - otomane pe baze noi.

Cu toatã reacþia negativã a Porþii ºi poziþiei dezamãgitoare a puterilor garante, România n-a încetat sã

lupte pentru deplina sa independenþã, luptã ce se va accentua odatã cu redeschiderea ,,PROBLEMEI

ORIENTALE” ca urmare a rãscoalei antiotomane a popoarelor din Balcani, reprimatã cu extremã duritate de

forþele otomane.

Criza Orientalã de acum se înfãþiºeazã ca un fenomen extrem de complex, al cãrui conþinut era condiþionat

de evoluþia contradicþiilor din epocã, pe care Nicolae Ciachir, bun cunoscãtor al istoriei Sud - Estului  Europei,

le grupeazã astfel:

- contradicþii extrem de puternice între Imperiul Otoman ºi popoarele din Balcani, care au culminat cu

înfruntãri armate

- între Imperiul Otoman ºi parte dintre celelalte mari puteri, care doreau sã ocupe poziþii cheie din

spaþiul european dominat de Poartã

- între popoarele balcanice, care deºi aveau un þel comun - înlãturarea dominaþiei otomane, aveau ºi

opþiuni proprii care veneau în contradicþie cu interesele celorlalte

- de contradicþii puternice era frãmântat ºi Imperiul Otoman în interiorul lui, care nu puteau sã nu aibã

repercusiuni asupra capacitãþii sale de supravieþuire.

Având în vedere complexitatea situaþiei, România trebuia sã-ºi defineascã poziþia faþã de conflict, în

ansamblu, ºi sã-ºi fixeze opþiunile strategice privind folosirea conjuncturii internaþionale în vederea promovãrii

propriilor interese. Statul român a adoptat o politicã de neutralitate, poziþie care îi  putea permite realizarea

independenþei totale faþã de Poartã. Pentru aceasta douã erau cãile posibile de urmat:

-  negocierile diplomatice

- confruntarea armatã
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Dificultãþile întâmpinate de partea românã în negocierile cu autoritãþile de la Istambul ºi insistenþa acestora

pentru menþinerea Principatelor Unite, ca parte integrantã a Imperiului Otoman, au adus în prim planul activitãþii

guvernului de la Bucureºti problema obþinerii independenþei, pe calea armelor.

Factorii politici interni, atât cei de orientare liberalã, cât ºi cei de orientare conservatoare ºi-au concentrat

eforturile în direcþia promovãrii unei diplomaþii ofensive, de afirmare a suveranitãþii statale, în relaþiile internaþionale

ale României.

Fiecare schimbare în politica externã ºi internã a României, dupã recunoaºterea, chiar condiþionatã a

lui Carol de Hohenzollern, ca domn al Principatelor Unite - viza afirmarea ca entitate de sine stãtãtoare în

relaþiile externe. Guvernul a fãcut efortul pentru a obþine dreptul de a bate monedã, de a conferi decoraþii ºi de

a încheia acorduri ºi convenþii separate cu diferite state.

La 16 - 28 iunie 1876, în schimbul neutralitãþii României, Mihail Kogãniceanu, în calitate de ministru al

afacerilor strãine, cerea :

- recunoaºterea individualitãþii statului român ºi a denumirii sale istorice (pentru prima

datã în mod oficial, denumirea de România) care a fost statuatã prin Constituþia din iulie 1866.

- admiterea reprezentantului României în Corpul diplomatic

- inviolabilitatea teritoriului românesc ºi delimitarea insulelor Dunãrii

- reglementarea situaþiei supuºilor români aºezaþi în Turcia

- recunoaºterea paºaportului românesc

- fixarea graniþei între România ºi Turcia la gurile Dunãrii, luând ca bazã calea

navigabilã a braþului principal a acestui fluviu.

Cu aceste revendicãri, la 25 iulie 1876 Mihail Kogãlniceanu s-a adresat direct ministrului de externe al

Turciei, Savfet Paºa, subliniind: ,,toate aceste cereri sunt pe cât de modeste pe atât de juste ºi de legitime

drepturile ºi interesele noastre, îndatoririle care le avem faþã de þarã ne impun obligaþia imperioasã de a solicita

rezolvarea lor, pe care o aºteptãm de foarte multã vreme”.

În urma negocierilor diplomatice dintre România ºi Rusia, s-a ajuns la concluzia cã se impunea încheierea

unei convenþii privind trecerea trupelor ruse prin România cãtre teatrul de rãzboi din Balcani. Partea românã

aprecia cã stabilirea unei cooperãri cu Rusia ar putea ajuta România sã-ºi cucereascã independenþa.

Guvernul României asigurã, armatei ruse, prin Convenþia încheiatã la Livadia, 4 - 16 aprilie 1877,

libera trecere pe teritoriul þãrii ºi tratamentul rezervat armatelor amice. În articolul 2 al Convenþiei se stipula în

mod expres ,,cã guvernul majestãþii sale împãratul tuturor ruºilor, se obligã sã menþinã ºi sã facã a fi respectate
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drepturile politice ale statului român cum rezultã din legile interioare ºi tratatele existente, precum ºi a menþine ºi

apãra integritatea actualã a României”.

Proclamarea Independenþei de Stat a României a survenit dupã câteva evenimente politice ºi diplomatice

foarte importante:

- atitudinea României în cazul unui rãzboi între Rusia ºi Turcia

- semnarea Convenþiei româno - ruse privind trecerea armatelor ruse prin România

- Mihail Kogãlniceanu a cerut puterilor garante sã intervinã pe lângã Poarta Otomanã pentru ca

aceasta sã nu mute teatrul de operaþii militare la nord de Dunãre

- la 10 - 17 aprilie 1877 România a întrerupt relaþiile diplomatice cu Poarta Otomanã, fiind ferm

hotãrâtã sã-ºi obþinã independenþa

- ca urmare a bombardãrii de cãtre artileria turcã a oraºelor de pe Dunãre, Camera deputaþilor a

votat o moþiune prin care ,,se recunoaºte în stare de rãzboi, stare creatã României de însuºi guvernul

otoman” 

- la 9 Mai 1877 Adunarea deputaþilor ºi senatul au luat act de rãzboiul dintre România ºi Turcia

declarând independenþa absolutã a României. ,,suntem independenþi, suntem naþiune de sine

stãtãtoare” este declaraþia fãcutã în mod solemn în faþa adunãrii deputaþilor la 9 mai 1877 de Mihail

Kogãlniceanu, ministrul afacerilor strãine.

De asemenea, semnificativã pentru acest

moment este ºi declaraþia lui Carol I când

România a fost proclamatã regat la

12 - 22 mai 1887, iar el, Carol I, rege al

României, arãta ,,cu mândrie primesc

aceastã coroanã fãcutã din metalul unui

tun stropit cu sângele eroilor noºtri... o

primesc ca simbol al independenþei ºi

puterii României... Ea va fi mãrturie

despre timpurile grele ºi glorioase prin care împreunã am trecut ºi va aminti generaþiilor viitoare

despre eroismul pãrinþilor lor ºi despre unirea ce a domnit între Principe ºi popor.”

Recunoaºterea independenþei, proclamatã la 9 mai 1877 ºi consfinþitã cu sângele ostaºilor ºi ofiþerilor

pe câmpul de luptã, a fost impusã marilor puteri. În urma încheierii Tratatului de la Berlin, independenþa României

a fost recunoscutã în 1878, de Rusia, Austro - Ungaria, Turcia apoi, în 1880, ºi de Anglia ºi de Germania.
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Independenþa nu a rezultat din bunãvoinþa puterilor europene, ci din acþiunea energicã a românilor, din

proclamarea îndrãzneaþã a neatârnãrii ºi mai ales din jertfele de sânge pe care românii le-au adus pe câmpul de

luptã.

Încheiem aceste rânduri tot cu un citat din cartea lui Johan Huizinga despre necesitatea istoriei : ,,Fiecare

epocã tânjeºte dupã o lume mai frumoasã. Cu cât deznãdejdea ºi descurajarea produse de prezentul tulbure

sunt mai adânci cu atât este mai atrãgãtoare aceastã nãzuinþã… fiecare epocã lasã posteritãþii mai multe urme

ale suferinþei ei decât ale fericirii ei.”

Gavril  ªerban

             SATUL  SÃLÃJEAN

La 2 septembrie 2007 s-a desfãºurat la Zalãu, în coordonarea ºi organizarea Consiliului Judeþean Sãlaj

o deosebitã manifestare culturalã iniþiatã în scopul de a aduce în atenþia celor interesaþi bogãþia tradiþiilor

sãlãjene, frumuseþea portului ºi obiceiurilor, precum ºi nevoia pãstrãrii ºi transmiterii zestrei culturale din mediul

rural: SATUL SÃLÃJEAN: Resursã. Iniþiativã. Acþiune. Dezvoltare.

Printre comunele selectate sã-ºi prezinte specificul local s-au aflat: Crasna, Plopiº, Meseºeni, Pericei,

ªamºud,...

Biblioteca Judeþeanã „I.S.Bãdescu” Sãlaj, ca instituþie implicatã în organizarea evenimentului a organizat

expoziþii cuprinzând lucrãri despre

judeþul Sãlaj, articole despre sat, un

colaj de versuri ºi umor culese ºi

selectate din bogatul folclor sãlãjean.

În seria lucrãrilor despre judeþul Sãlaj

avem bucuria sã semnalãm apariþia, în

2007, la Editura „Cãlãuza v.b.” - Deva,

a volumului BÃNIªORUL MITIC,

autor TIBERIU VANCA.

Nãscut în Bãniºor, Sãlaj, la 1 august

1933, dar pãrãsind locurile natale în
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urmã cu mulþi ani, cunoscutul avocat Tiberiu Vanca s-a simþit onorat de invitaþia locuitorilor Bãniºorului de a

participa la manifestarea „Fiii satului” ºi din dorinþa de a aduce un dar de preþ a cuprins în acest volum zestrea

adunatã, trãitã ºi pãstratã cu sfinþenie în minte ºi suflet din satul sãlãjean care i-a legãnat copilãria.

Absolvent al Facultãþii de

Drept, din dorinþa de a deveni

(dupã cum însuºi mãrturiseºte) „un

apostol al dreptãþii”, autorul

prezintã date complexe nu numai

despre satul Bãniºor cât ºi

încadrarea faptelor petrecute aici

în istoria neamului ºi cea universalã,

cititorul având în faþã o operã

bogatã în informaþii despre cele

mai diverse manifestãri ale satului,

izvorul veºniciei unui neam.

Volumul începe cu un „Cuvânt înainte” în care autorul motiveazã gândul ºi ideea naºterii acestei cãrþi.

Opera este structuratã în trei capitole mari: MIT ªI ETNOLOGIE; CIUMA ROªIE ªI POVESTIRI,

fiecare parte cuprinzând mai mutle subcapitole cu titluri foarte sugestive (ex. Puterea de a rãzbate a þãranului

român, Satul cu sfinþi, Ceapa prevestitoare, Miezuri de stalinism, Procesul de imbecilizare, º.a.)

Cartea aceasta reprezintã mult mai mult decât o monografie a satului Bãniºor, lectura ei, extrem de

plãcutã ºi presãratã cu bogate ºi documentate informaþii, dã cititorului bucuria de a descoperi adevãratul sat

sãlãjean în sãrbãtoare ºi durere.

Autorul prezintã, în prima parte, istoricul localitãþii Bãniºor, prima lui atestare documentarã (1312),

elemente ce-i justificã vechimea ºi prezenþa locuitorilor aici, natura populaþiei, vecinãtatea, explicaþii referitoare

la denumirea unor localitãþi din zonã.

Sunt prezentate tradiþii ºi obiceiuri specifice spaþiului cercetat, se explicã multe fenomene, credinþe,

superstiþii, cititorul fiind familiarizat cu acel „cod moral nescris”, dar sfânt al fiecãrei comunitãþi.

În partea a doua, Ciuma roºie, amintirile dor, autorul redã, cu simþitã durere, întâmplãri trãite de el sau

de cunoscuþi în perioada comunismului.
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Sunt pagini memorabile care transmit celor de azi ºi de mâine adevãrul despre o epocã ce se credea

„de aur”, când, de fapt, comunismul a distrus valorile, cultivând mediocritatea. Autorul însuºi a fost o victimã a

regimului totalitar, petrecându-ºi 45 de ani din cei care ar fi trebuit sã fie „cei mai frumoºi ani”, în lagãr (aºa

considerând autorul regimul comunist).

Ultima parte a volumului cuprinde povestiri inspirate ºi ele din frãmântãrile satului, de amintirile care nu

se pot ºterge de timp sau de vremuri (ex. De ce n-am murit?, Bunica, Bunicul, La þâþa naturii º.a.)

Cu toate cã a plecat de multã vreme din Bãniºor ºi Sãlaj, în mintea ºi sufletul lui Tiberiu Vanca sunt vii

întâmplãrile, locurile, oamenii, iar cartea aceasta se constituie nu numai ca document peste timp, cât ºi ca o rugã

pentru toþi cei care au har sã adune, sã îmbogãþeascã zestrea ce o vom lãsa celor de mâine.

În conþinutul propriu-zis al acestei valoase lucrãri i-a introdus pe cei prezenþi prof.Veronica Petrean,

bibliotecarã.

Toþi cei care ne-am nãscut ºi copilãrit la þarã, purtãm în suflet, nostalgic, ºi, odatã cu  trecerea anilor

poate dureros, satul natal, cu întâmplãrile, evenimentele ºi poveºtile lui.

„Veºnicia s-a nãscut la sat”, spunea marele poet L. Blaga. Da, aici toate se desfãºoarã dupã niºte

reguli, obiceiuri, datini care vin de foarte departe în timp, toate îºi au rostul lor, timpul lor, simþi acea legãturã

tainicã cu pãmântul, din care parcã urcã în tine putere, liniºte, pace, oamenii cunosc ºi se conduc dupã semnele

cerului ºi ale pãmântului.

În toþi mai trãieºte satul,

mãcar „într-o stare de somnolenþã

latentã”, iar autorul mãrturiseºte cã,

retrãind anii copilãriei, „am fost

copleºit de idei nãscãtoare de eseuri,

de amintiri ºi povestiri.”

„Sãmânþa” - invitaþia de a

participa la sãrbãtoarea „Fiii satului”

a rodit ºi astfel a luat naºtere aceastã

carte, mai mult decât o monografie a

satului Bãniºor, deoarece faptele

petrecute aici sunt încadrate în istoria neamului ºi cea universalã.
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„Veºnicia s-a nascut la sat”… da, aici, de-a lungul vremurilor s-a

nãscut o veritabilã civilizaþie, iar autorul, prin Bãniºorul mitic scoate din

necunoaºtere bogãþia vieþii culturale, spirituale, comorile cunoaºterii, toate

venind ca o mãrturie a dãinuirii noastre de-a lungul timpurilor, „într-o unicã

credinþã ºi limbã.”

Mã bucur cã aceastã carte existã, am citit-o cu multã plãcere, am

regãsit în ea multe din obiceiurile, datinile, tradiþiile din satul meu natal, m-am

regãsit pe mine la vârsta copilãriei, cea mai fericitã a vieþii unui om, „mãcar

sã zicã cine ce-o zice”, cum spune Creangã.

Nu ºtiu câþi din tineri vor avea curiozitatea, rãbdarea, dorinþa de a

se apleca asupra acestor  pagini deoarece acum, la „cumpãnã de vremuri”, societatea tinde sã devinã tot mai

mult una de consum, suntem tot mai mult preocupaþi de „a avea”, decât de „a fi”, se trãieºte într-o stare de

agitaþie, alergãturã, nemulþumire ºi nu mai avem timp, sau avem tot mai puþin timp pentru suflet, ne îndepãrtãm

parcã de esenþa lucrurilor, de ceea ce ne caracterizeazã ºi ne face unici printre popoarele lumii, ca spiritualitate,

culturã, civilizaþie. E în firea lucrurilor ca satul sã se schimbe, dar avem obligaþia moralã de a nu uita trecutul ºi

de a fi mândri de el.

În subcapitolul cãrþii - „Anuarul - un posibil letopiseþ al satului” -, autorul noteazã cã „trãim un

segment temporal în care civilizaþia þãrãneascã moare ºi tot parþial se reconstituie, fiind înlocuitã de altceva, un

ceva ce duce spre globalizare… iar prin amestecul civilizaþiilor… se va malforma spiritul local.” Sperã ca prin

editarea acestui Anuar va fi posibilã recuperarea „memoriei satului”,  generaþiilor tinere revenindu-le datoria de

a nu lãsa sã se  uite spiritul locului ºi al oamenilor sãi.

Poate tineretului i se pare satul de azi plictisitor, depãºit, desuet, dar pornind de la titlul cãrþii - Bãniºorul

mitic - vreau sã spun cã în postmodernism mitul nu se anuleazã, ci asistãm la o deconstrucþie ºi o reconstrucþie

a mitului, în fiecare instituþie se pot regãsi azi reconstrucþii ale mitului. Þãranii îºi þineau evidenþa socotelilor

personale ºi obºteºti prin limbajul semnelor, încrestãturi pe un bãþ, pe grinzile caselor sau prispei. Semnul arhaic

ºi medieval nu a fost numai un instrument de lucru al populaþiilor de atunci, cât a constituit model pentru o

seamã de instituþii contemporane - marca de fabricã, stemele de state, judeþe, municipii etc., iar obiceiul furtului

miresei e privit ca un gest iniþiatic prin care autorul furtului îºi fãcea intrarea în rândul bãrbaþilor.

Opera este structuratã în trei capitole mari: Mit ºi etnologie, Ciuma roºie ºi Povestiri, fiecare cuprinzând

mai multe subcapitole cu titluri foarte sugestive: Puterea de rãzbatere a þãranului român, Bãniºorul, pãmânt

sfânt, Satul cu sfinþi, Momente sacrale.
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Autorul prezintã, în prima parte, istoricul localitãþii Bãniºor, prima lui atestare documentarã, 1312,

elemente ce-i justificã vechimea ºi prezenþa locuitorilor aici, natura populaþiei, vecinãtãþile. Se fac referiri, în

special, la satul ºi locuitorii lui dintre cele douã rãzboaie mondiale ºi primul deceniu al „cotropirii roºii.”

Reînvie din amintiri, evocãri, întâmplãri un sat mitic, un sat ce se conducea dupã legi morale nescrise,

liber consimþite, dupã „obiceiul pãmântului”, unde relaþiile de cãsãtorie, împãrþeli, învoieli, certuri - aveau loc

dupã tradiþii rãmase de la moºi - strãmoºi, un sat în care pentru þãranul arhaic casa lui ºi el însuºi reprezintã un

fel de centru al universului, iar el este înfrãþit cu sistemul solar, cu pãmântul, semãnãtorul identificându-se cu

mirele acestuia.

De pe paginile cãrþii ne întâmpinã adevãrate personalitãþi ale acestei lumi apuse: Diacul cel Bãtrân,

Oniþa Gavrilii, Florea Natului, Flore Petrii Moaºii, Sigãloaia - moaºa satului, apoi târgul de la Crasna era un

adevãrat eveniment al zilei de marþi.

Vedem, lecturând cartea, cu ochii minþii, bãrbaþi ºi femei în frumosul port popular, cu cioareci, gaci,

cãmãºi de cânepã, sumane, clop, femei cu zadie ºi chiºchineu, în opinci, iar în sãrbãtori cu cizme, fete cu pãrul

împletit în 8 sau 16, cu fastuoasa morunã pe cap. Astfel gãtiþi, în dangãtul clopotelor, se îndreptau spre biserica

care domina satul prin înãlþimea turlei.

Sunt prezentate obiceiuri, datini, se explicã credinþe, superstiþii:

- strigãrile peste sat - la intrarea în postul Paºtilor ºi al Crãciunului

- Irozii, Capra, Cucuþa - colindãtorii fãrã voce ai Crãciunului

- „Chiraleisa! Popa cu feisa” - în ajunul Bobotezei - datinã precreºtinã pentru alungarea

spiritelor malefice - azi doar cu rolul de a anunþa venirea preotului

- „Sânzâienele” - manifestare miticã oracularã, cu origini precreºtine, peste care s-a suprapus

sãrbãtoarea creºtinã a Naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul

- „Floriile” - cu rãdãcini în mitologia romanã - închinatã cultului zeiþei Flora

- explicarea blestemului „lua-te-ar Han Tãtarul”, transmis din generaþie în generaþie timp de

peste 764 de ani, dovedeºte suferinþa imensã provocatã de nãvãlirile tãtarilor

Prin partea a doua, „Ciuma roºie”, autorul vrea sã ofere „generaþiilor postdecembriste o fãrâmã din

coºmarul trãit de antecesori”. Amintirile despre o aºa-zisã „epocã de aur” sunt dureroase; poporul a fost adus

la o stare de amorþire, funcþiona teoria despre omul nou, multilateral dezvoltat, asupra oamenilor apãsa greu

sentimentul de fricã, nesiguranþã, teamã; în ºcoli, ziua începea cu o informare politicã ºi cu lecturarea articolelor

de fond din gazetele comuniste ale vremii.
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Nici autorul n-a fost scutit de spaimele vremii, fiind torturat de frica exmatriculãrii, tatãl sãu fiind deþinut

politic. Anii plini de lipsuri ai studenþiei sunt evocaþi în subcapitolul „Student cerºetor”.

Ultima parte a volumului cuprinde „povestiri” inspirate ºi ele din frãmântãrile satului, de amintirile care

nu se pot ºterge de timp sau de vremuri. Îl vedem pe autor la pãºunatul calului ºi caprelor, umblând dupã cuiburi

de pãsãri ºi la furat de cireºe pe Mãgura ªimleului. Vii au rãmas în memoria autorului chipurile luminoase ale

bunicului ºi bunicii.

Satul îºi derula rosturile dupã calendarul sãu milenar: semãnatul, culesul porumbului, al viilor, storsul

vinului, fiertul pãlincii, desfãcutul de cucuruz.

Convins cã spiritualitatea unei colectivitãþi este fundamentatã pe mituri, prejudecãþi, obiceiuri, datini

cartea se constituie nu numai ca document peste timp, cât trage ºi un semnal de alarmã asupra necesitãþii ºi

datoriei, acum în ceasul al doisprezecelea, de a ne îndrepta spre lumea satului. Acum, când încã bãtrânii

pãstrãtori ai valorilor spirituale ºi cunoaºterii mai trãiesc: „Cititorul sãlãjean trebuie sã-ºi îndrepte privirea spre

sat. Acesta ascunde, încã, un fabulos tezaur etno-mitologic care sã fie cules ºi cercetat… Ultimii bãtrâni ai

satelor reprezintã unica ºansã de scoatere la luminã a acelor civilizaþii. Mâine, iar prin mâine înþeleg viitorul

apropiat, va fi prea târziu.”

Au fost prezenþi la acest eveniment: autorul, fratele acestuia, primarul comunei Bãniºor cu un grup de

sãteni, mândri ºi bucuroºi de acest dar, preotul satului, reprezentanþi ai Consiliului Judeþean Sãlaj: Tiberiu Marc,

preºedinte, Mircea Ghiurco- vicepreºedinte, mulþi iubitori ai satului ºi cuvântului care, dãinuind peste vremi, vor

vorbi despre acesta.

          F. P.
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       ZILELE BIBLIOTECII JUDEÞENE

                                                                    TÂRGUL DE CARTE

                                                                       Ediþia a III-a  2 0 0 7

         ~ Cerem CÃRÞII  fericirea pe care nu a putut-o procura OMULUI  ignoranþa ~

Cu acest gând Biblioteca Judeþeanã ,,Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj a organizat ºi în acest an, în

perioada 2 - 4 octombrie, mai multe manifestãri dedicate cãrþii ºi culturii.

La deschiderea oficialã au fost

prezenþi: Andrei Barbu Todea, prefectul

judeþului Sãlaj, Tiberiu Marc,

preºedintele Consiliului Judeþean, Mircea

Ghiurco, vicepreºedintele Consiliului

Judeþean Sãlaj, Onorica Abrudan,

viceprimar al municipiului Zalãu,

Gheorghe Chende-Roman, directorul

Direcþiei Judeþene pentru Culturã, Culte ºi

Patrimoniul Cultural Naþional Sãlaj, Elena

Muscã, director al Muzeului Judeþean

Sãlaj, Dãnuþ Pop, director al Arhivelor

Naþionale Sãlaj, directori de edituri , oameni de culturã, scriitori, bibliotecari, º.a.

La Târgul de Carte din acest an au confirmat participarea multe edituri, unele, din diverse motive, nu au

mai ajuns la Zalãu.

Printre editurile prezente amintim: Aquila ’93, Byton, Dacia, Eduard, Eikon, Emia, Mentor,

Nemira, Paralela’45, Institutul European, Steaua Nordului. Au participat de asemenea edituri sãlãjene:

Caiete Silvane, Dacia Porolissensis, Silvania, precum ºi Librãriile Sãlajului ºi Librãria Tulipan.

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj nu este rãspunzãtoare pentru problemele organizatorice ale editurilor care,

deºi au confirmat, nu au mai reuºit sã fie prezente.

În intervenþiile pe care distinºii noºtri invitaþi: Andrei Barbu Todea - prefect ºi Tiberiu Marc,

preºedintele Consiliului Judeþean Sãlaj le-au avut, a fost apreciatã activitatea culturalã din judeþ, dar ºi nevoia

unui spaþiu nou, modern în care sã se desfãºoare asemenea manifestãri.

Publicul prezent a urmãrit apoi momentul artistic prezentat de:
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- Grupul Andrada - Treznea, instructor prof. Terezia Stoica; recitalul susþinut de elevi ai Liceului de

Artã ,,Ioan Sima” - Zalãu, coordonator: Cornel Mureºan; Rodica Pop Seling ºi grupul de dans: NEW STYLE

DANCE, instructor Roxana Dobocan, cãrora le mulþumim pentru calitatea spectacolului oferit.

Pe toatã durata desfãºurãrii Târgului de Carte editurile prezente au fost invitate sã îºi lanseze noutãþile

editoriale, sã prezinte planuri ºi semnale ale celor mai importante lucrãri care au vãzut sau urmeazã sã vadã

lumina tiparului.

La dezbaterile pe tema: ,,ªtiinþã, cunoaºtere, sãnãtate”, inventatorul de renume mondial  ANCU

DINCÃ a prezentat aspecte legate de efectul ,,dispozitivelor” ce sunt considerate ca o mare realizare ºtiinþificã

a mileniului III. Cei prezenþi au primit apoi rãspunsuri la problemele puse în discuþie.

S-a stabilit la aceastã întâlnire o colaborare directã cu medici din municipiul nostru, astfel încât ºi

sãlãjenii sã beneficieze de remediile energo-fito-terapeutice descoperite de fizicianul ºi cercetãtorul român.

Este cunoscutã ºi apreciatã de sãlãjeni manifestarea de suflet organizatã de Biblioteca Judeþeanã:

,,SÃLÃJENI LA EI ACASÃ”. În fiecare an, instituþia noastrã omagiazã sau comemoreazã personalitãþi

sãlãjene care ºi-au pus numele pe o carte sau

au lãsat semne durabile ale trecerii lor prin

efemera existenþã.

Ca DAR pentru cei prezenþi ºi mai ales în

cinstea sãrbãtoriþilor, micii artiºti coordonaþi de

pasionatul dascãl ºi coordonator, Cornel

Mureºan, Liceul de Artã ,,Ioan Sima”, au pus

în valoare frumoasele tradiþii sãlãjene,

obiceiurile de nuntã.

A fost o întâlnire specialã care ne-a convins

cã intenþia noastrã de a nu-i uita pe cei care,

prin munca ºi dãruirea lor, lasã urme despre aceste locuri, meritã continuatã.

Biblioteca Judeþeanã  ,,Ioniþã Scipione Bãdescu” - Sãlaj, Zalãu se gãseºte încã într-o situaþie foarte

dificilã în ceea ce priveºte spaþiul în care funcþioneazã. Mulþi oaspeþi ai noºtri, ajunºi în Zalãu, ne gãsesc cu greu,

deoarece sunt îndrumaþi la mai multe adrese. Indiferent cât este de complicat pentru personalul instituþiei sã

asigure servicii moderne, de nivel european, în spaþii improprii, mãrturisim cã facem tot ce este omeneºte

posibil pentru ca dornicii de informaþie ºi culturã sã nu fie dezamãgiþi. Suportãm ºi criticile atribuite de cei care

considerã cã noi suntem vinovaþi de situaþia creatã. Niciodatã nu cãutãm, ,,vina”, încercãm sã gãsim  ,,soluþii”,

dar sunt foarte multe aspecte care nu þin de ,,slujbaºii cãrþii”.  În domeniul profesional rãspundem la orice
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întrebare, nu vom renunþa la organizarea activitãþilor culturale, la nimic din ceea ce presupune pasiune, dãruire,

respect pentru informaþie ºi vom continua sã convingem de necesitatea ºi importanþa investiþiei în acest domeniu.

Ne preocupã în permanenþã ºi imaginea bibliotecilor publice din judeþ.

Sãlajul va intra acum într-un proiect pilot: ,,Biblioteci Globale”, finanþat de Fundaþia BILL & MELINDA

GATES. Este un proiect de mare amploare, care ne onoreazã ºi ne obligã în aceeaºi mãsurã. Vom încerca sã

pregãtim comunitãþile rurale, primãriile ºi consiliile locale din judeþ pentru a reuºi sã respectãm condiþiile cerute

ºi termenele stabilite. Despre fiecare etapã a acestui proiect vom da explicaþii, dar îi vom ºi implica pe toþi cei

responsabili.

ªi faþa bibliotecilor din mediul rural trebuie sã-ºi schimbe înfrãþiºarea ºi menirea.

Dacã se întreabã unii de ce insistãm sã organizãm aceastã sãrbãtoare a cãrþii în Sãlaj când, marea

majoritate are cu totul alte preocupãri, le rãspundem deschis cã exact în aceste momente e mai mare nevoie de

întoarcerea la adevãratele valori, cã un om care ,,citeºte” va fi întotdeauna mai bogat decât altul care ,,adunã”,

cã materialul fãrã spiritual nu poate dãinui, cã poate îndepãrtarea de lecturã aduce atâtea stãri de plictisealã,

depresie sau sentimentul inutilitãþii, cã dacã am þine mereu o carte deschisã, nu am îmbãtrâni cu adevãrat, cã…

multe ar fi de adãugat.

Organizãm TÂRGUL  DE  CARTE ºi pentru cei care lucreazã în domeniul informãrii, pentru bibliotecarii

noºtri din judeþ, invitându-i de fiecare datã sã achiziþioneze noi volume pentru biblioteci, cunoscut fiind faptul

cã, la TÂRG preþul de vânzare este mai redus decât în mod normal (20-30%).

Din pãcate mai sunt încã multe primãrii ºi consilii locale din Sãlaj care nu înþeleg importanþa acestui

aspect, motivând de fiecare datã lipsa fondurilor. Legea este lege pentru fiecare, iar înnoirea fondului de

publicaþii din fiecare bibliotecã este un drept al cetãþeanului, nu un moft al bibliotecarului care simte de prea

multe ori cã nu-ºi poate împlini scopul ºi meseria. În anul urmãtor, pentru a fi înlãturate aceste mari diferenþieri

între biblioteci (soarta fiecãreia depinde de cei aleºi sã-i conducã destinele) membri Comisiei Naþionale a

Bibliotecilor se vor deplasa în þarã ºi vor verifica modul în care se aplicã articolele Legii Bibliotecilor.

Considerãm cã este momentul ca ºi acest domeniu (cultura) atât de multã vreme marginalizat, sã devinã o

prioritate.

Mulþumim Casei de Culturã a Sindicatelor Zalãu, D-lui director Dinu Iancu Sãlãjeanu ºi personalului

de aici, care, în fiecare an, înþeleg importanþa acestui eveniment ºi ne gãzduiesc în casa lor, fãrã rezerve. Avem

încredere cã în viitorul nu prea îndepãrtat, cu sprijinul Consiliului Judeþean Sãlaj ºi al tuturor celor care se pot

implica, va avea ºi Zalãul o CASÃ  A  CÃRÞII, unde promitem cã vom oferi mult mai multe activitãþi pe gustul

ºi la sufletul iubitorilor de frumos ºi cunoaºtere. Încercãm sã rãmânem optimiºti, asta ne învaþã CÃRÞILE, dar

se cere ACÞIUNE, vorbele nu-ºi mai au rostul, au fost prea multe… F.P.
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       JURNAL DE CÃLÃTORIE PRIN „GALAXIA GUTENBERG”

În urbea de la poalele Meseºului a avut loc, în intervalul 2-3 octombrie 2007, o manifestare culturalã

deosebitã, respectiv „Zilele Bibliotecii Judeþene“ - cu cea de-a treia ediþie a Târgului de carte. Am avut posibilitatea

sã particip ºi eu, printre alþi bibliotecari din judeþ sau iubitori ai evenimentelor de acest gen, considerând cã

activitatea a avut un ecou în rândul publicului larg.

Cuvântul de deschidere al primei zile a aparþinut doamnei Florica Pop, directoarea  Bibliotecii Judeþene

„I.S.Bãdescu“, care ºi-a manifestat bucuria cã, iatã, încã un act de culturã gãseºte receptivitate în rândul

oamenilor, un motiv în plus pentru ca Târgul de carte sã se înscrie  pe viitor ºi mai pregnant, în tradiþia culturalã

sãlãjeanã. Domnia sa a adus un elogiu cãrþii, pornind de la sloganul acestei ediþii: „Cerem CÃRÞII fericirea pe

care nu i-a putut-o procura omului ignoranþa“, manifestându-ºi totodatã optimismul cã, într-un viitor apropiat,

instituþia pe care o conduce va dispune de un sediu nou, pentru a asigura un spaþiu propice desfãºurãrii la înalte

standarde a activitãþii bibliotecii.

În continuare, prefectul judeþului, domnul Andrei Barbu Todea, a vorbit, printre altele, de plãcerea

lecturii pe care ºi-a cultivat-o în anii adolescenþei, menþionând cã ºi acum la maturitate, deºi mai rar, îi place sã

se aºtearnã lecturii.

Preºedintele Consiliului Judeþean, domnul Tiberiu Marc, ºi-a axat cuvântul pe o carenþã a societãþii

actuale, legatã de faptul cã se citeºte tot mai puþin, preferându-se în locul cãrþii alte surse ºi mijloace de

informare ºi documentare. ªi-a manifestat disponibilitatea de a sprijini mai departe proiectul privind noul local

al Bibliotecii Judeþene.

A exprimat câteva gânduri  ºi renumitul fizician Ancu Dincã, referindu-se la faptul cã este deosebit de

impresionat de oamenii pe care i-a gãsit pe aceste meleaguri, de primirea care i-a fost fãcutã, fiind deschis în a

le împãrtãºi celor prezenþi aspecte legate de frãmântãrile sale pe drumul sinuos al descoperirilor ºtiinþifice,

semnalând ºi faptul cã o parte din lucrãrile sale pot fi gãsite la unul din standurile amplasate în holul Casei de

Culturã a Sindicatelor din Zalãu.

În continuare s-a desfãºurat un program artistic, avându-i pentru început, în prim-plan, pe copiii ce

alcãtuiau grupul „Andrada“ din Treznea, aceºtia prezentând o serie de  „incantaþii“. Le-au urmat elevi ai Liceului

de Artã „Ioan Sima“ din Zalãu, sub coordonarea învãþãtorului Cornel Mureºan, prezentând, sub genericul

„Armonii autumnale“, cântece ºi versuri din opera unor reprezentanþi consacraþi ai genului liric. Au revenit

pentru o nouã evoluþie cei de la „Andrada“, prezentând de astã datã, printre altele, dansuri de societate cu

specific medieval, impresionându-mã acordurile inconfundabile ale unor vremi de mult apuse, dar care au

rãzbãtut cristaline prin perdelele de fum ale timpului, direct în contemporaneitate.
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Pe melodia ce alcãtuieºte coloana sonorã a filmului „Ultimul Mohican“ au evoluat membrele grupului

„New Style Dance“, supranumite „Zânele Zalãului“, întoarse nu demult de la un concurs prestigios, prezentân-

du-ne acum o combinaþie între graþie, frumos ºi bun gust, încântându-ne privirile ºi mângâindu-ne sufletele, la

gândul cã, zânele din cãrþile copilãriei au poposit pentru câteva clipe în lumea pãmântenilor.

Pe tãrâmul cãrþilor, pãºea oricare dintre cei care treceau pragul Casei de Culturã a Sindicatelor din

Zalãu. La parter, încã din dimineaþa primei zile, într-unul din holuri, erau pregãtite spaþiile pentru cei aºteptaþi

sã-ºi ocupe „poziþiile“ pe frontul cunoaºterii, în luptã cu ignoranþa, sub multiplele ei aspecte, prezentând o

paletã largã de lucrãri adresate publicului vizitator. Dintre participanþi amintesc doar câþiva, ºi asta, într-o

ordine aleatorie: Editura „Dacia“, Editura „Paralela 45“, Editura „Aquila ‘93“, Editura „Caiete Silvane“, „Byton“

colecþii de muzicã, „Librãriile Sãlajului“. M-a impresionat motto-ul  sub care era organizat standul de carte al

acestora din urmã, anume: „Cititul nu

dãuneazã sãnãtãþii“, sesizând cât adevãr zace

în acest enunþ pentru cei care, asemeni mie,

se lasã mângâiaþi de lumina binefãcãtoare a

„Galaxiei Gutenberg“, în loc sã prefere zonele

obscure ale „Zodiei Norocului“, sub auspiciile

cãreia se deruleazã iureºul aºilor scoºi din

mâneca sorþii de cãtre cei care, sã zicem,

preferã cãrþile de joc.

Personal, perindându-mã de la un

stand la altul, consider cã, prin achiziþiile fãcute,

mi-am îmbogãþit propriile colecþii de carte ºi fonoteca, dar am luat ºi un suvenir pentru biblioteca la care lucrez.

Este vorba, mai întâi, de un set de douã C.D.-uri, intitulat „100% Country Songs“ (2007), cumpãrat la un preþ

promoþional, oferit de firma „Byton“, ce importã produsele de acest gen tocmai din Germania. Apoi, mi-am

achiziþionat un volum cu titlul „Reiki - ghid ilustrat“, autori: Aurelian Curin ºi Mihai Albu, apãrut la Editura

„Paralela 45“ din Piteºti, în anul 2006, în cadrul colecþiei „Practic“. La fel, m-am oprit asupra unui volum de

povestiri, intitulat „Suflet de crin“, autoarea monahia Parascheva Avãdanei, lucrare ce este rodul unei colaborãri

între Editura „Sophia“ ºi Mãnãstirea Diaconeºti (Bacãu). ªi, în sfârºit, volumul „Abecedar duhovnicesc (sau

alfabet duhovnicesc)“, avându-l ca autor pe Sfântul Dimitrie de Rostov, lucrare apãrutã la Editurile „Egumeniþa“

ºi „Cartea Ortodoxã“, în 2006.

Fãcând slalom printre standuri am realizat, în cele din urmã, cã timpul se scurge vertiginos ºi se apropie

un alt moment din programul manifestãrilor, respectiv întâlnirea cu fizicianul Ancu Dincã, fixatã pentru ora 13.
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Am intrat într-o salã de la etajul I al clãdirii, unde, într-o atmosferã de calm ºi liniºte, am urmãrit imaginile

transpuse de pe desktop-ul unui computer, pe ecranul portabil amplasat în centru, de fapt, un întreg desfãºurãtor

al pledoariei susþinute de fizicianul Ancu Dincã, bazat pe date ºtiinþifice ºi fotografii, furnizate de domnia sa, dar

ºi de colectivul de colaboratori din domeniul fizicii ºi din domenii conexe, totul pentru a fi în sprijinul celor aflaþi

în nevoie. Mi-au venit în minte emisiunile de pe Etno T.V. ale extraordinarului realizator Florin Condurãþeanu,

ce l-a avut de multe ori ca ºi invitat, dar acum aveam posibilitatea sã vãd, pe viu, un om vorbind degajat despre

„câmpuri de energie vitalã“, „câmpuri informaþionale“, „câmpuri electromagnetice“, „radiaþii telurice“, „radiaþii

nocive“, etc. dar ºi de o întreagã gamã de aparate, ce ne-au invadat habitatul în aceastã erã a tehnologiilor

avansate, cum ar fi: telefoanele mobile, cuptoarele cu microunde, monitoarele calculatoarelor, antenele de

transmisie pentru telefonia mobilã ºi pentru televiziune, etc. toate acestea având efecte devastatoare asupra

sãnãtãþii noastre, indiferent de rasã, categorii socioprofesionale, sex, religie, stare materialã.

 Domnia sa ne-a captat, de asemenea, atenþia, insistând asupra remediilor energo-fitoterapeutice,

descoperite în cadrul „Centrului de Studii ºi Cercetãri Biosinergice - Dincã Ancu“ - Bucureºti. Este vorba de o

serie de dispozitive, având în componenþa lor ºi cristale din plante - prin ale cãror vibraþii se reface acel

echilibru energetic, atât de necesar organismului aflat în contact permanent cu sursele destabilizatoare. Purtând

diferite denumiri („D.I.E.“, „D.E.A.“, „D.N.R.N.“) aceste realizãri ºtiinþifice ale mileniului III, „nu solicitã

schimbarea metodei de tratament clasic prescris de medic ºi constituie o metodã suplimentarã, de completare

a tratamentelor, stimulând efectul terapeutic al acestuia“ - dupã cum se specifica în pliantele ce ne-au fost

distribuite în salã.

Distinsul fizician ne-a mai vorbit despre lupta titanicã pe care a trebuit sã o ducã ºi o duce ºi la ora

actualã, pentru a demonta o serie de prejudecãþi prezente ºi în mediul academic legate de activitatea ºi

descoperirile sale, despre ploaia de injurii pe care a trebuit sã le îndure pentru ca, într-un sfârºit, adevãrul sã

iasã la ivealã - prin multitudinea  de cazuri pe care le-a rezolvat sau ameliorat. Am apreciat faptul cã a recunoscut,

fãrã reþinere, cã nu este un zeu, având limite ca oricare altul, dar o dorinþã nestrãmutatã, îi dã puterea sã meargã

mai departe în domeniul ºtiinþific, fiind deschis colaborãrilor ºi parteneriatelor, în cele patru puncte cardinale,

tocmai pentru a-i ajuta pe cei aflaþi în dificultate. Eu aº spune, cã acele dispozitive inventate de dânsul, niºte

„pliculeþe plastifiate“ sunt de fapt niºte permise de trecere dincolo de barierele bolilor, rãmânând ca „bariera

morþii“ sã fie ridicatã de Cel care „a pus în inima omului gândul veºniciei“, respectiv Dumnezeu.

În cea de-a doua zi a manifestãrilor, figura în program o întâlnire cu scriitori, sub genericul Sãlãjeni la

ei acasã, fapt pentru care, în jurul orei 16 am ajuns în aceeaºi salã, unde cu o zi în urmã am audiat expunerea

fizicianului Ancu Dincã. Pe o laturã a sãlii era o expoziþie cu lucrãrile condeierilor sãlãjeni, printre care am
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observat una legatã de Masacrele de la Ip ºi Treznea, scrisã de un þãran sãlãjean, supravieþuitor al atrocitãþilor.

La prima vedere, am crezut cã este o expoziþie cu vânzare, dar erau cãrþi aparþinând Bibliotecii Judeþene din

categoria celor þinând de depozitul legal al instituþiei. Tot aici era amplasat un panou, conceput foarte sugestiv,

conþinând aprecieri critice ale unor cunoscãtori ai domeniului, legate de opera, viaþa ºi activitatea slujitorilor

slovei.

Într-un sfârºit, am ocupat loc în salã, nerãbdãtor sã parcurg alãturi de alþi participanþi întregul desfãºurãtor,

într-o atmosferã electrizantã. Cãci am aflat de o surprizã, respectiv omagierea la scenã deschisã a unor

reprezentanþi ai acestei nobile profesii.

Doamna Florica Pop, în cuvinte emoþionante, a adus un prinos de mulþumire celor care se dedicã trup

ºi suflet materializãrii valorosului tezaur de gândire ºi simþire, de pe aceste meleaguri, în pagini ce alcãtuiesc

acest indispensabil produs cultural - cartea - deºi, o concurenþã neloialã pare cã schimbã, dupã mine, în mod

forþat prioritãþile, în aceastã erã a tehnologiilor avansate.

Ca un cadou de suflet le-au fost

oferite sãrbãtoriþilor momente de

desfãtare, în compania elevilor de la

Liceul de Artã „Ioan Sima“ din Zalãu,

care sub „bagheta“ inimosului învãþãtor

Cornel Mureºan, au prezentat un

program cuprinzând, printre altele,

obiceiuri de nuntã specifice zonei noastre,

dar ºi zonelor limitrofe. M-a impresionat

aerul ºugubãþ al învãþãtorului, ce cãuta

sã-i introducã pe copii în acea atmosferã

care, adult fiind, domniei sale îi era familiarã, dar încerca sã transmitã ºi altceva, acea putere a românului, de a

se dedubla, în vremuri de restriºte, tocmai, paradoxal, pentru a-ºi pãstra nealteratã fiinþa naþionalã.

Festinul folcloric s-a încheiat în acordurile melodiei „Mulþi ani trãiascã!“ ºi într-un ropot de aplauze al celor

prezenþi.

Cu câteva luni în urmã, consultasem volumul „Oameni de seamã ai Sãlajului“, conceput în „laboratoarele“

Bibliotecii Judeþene, iar aceastã manifestare omagialã mi-a permis sã-i vãd „în carne ºi oase“ pe câþiva dintre

cei care au lãsat o urmã a trecerii lor prin lume. Sãrbãtoriþii au ieºit la „rampã“, timizi, fãrã aplombul celor

obiºnuiþi sã iasã cu orice preþ în faþã dând din coate ºi din genunchi, domniile lor „mãturând“ cu coatele masa de



                    94

scris, în ritmul dictat de zvâcnirile tâmplei ºi flexibilitatea pe care o dã acea dulce îmbrãþiºare dintre degete ºi

condei în inconfundabilul dans de pe hârtie.

Printre sãrbãtoriþi s-au numãrat: Gheorghe Chende-Roman, B. Simon György, Radu Berceanu, Ioan

Maria Oros ºi enumerarea ar putea continua. Emoþionant a fost momentul în care soþia regretatului om de litere,

Vasile Avram, a dat citire unui adevãrat testament post-mortem, provocând aduceri-aminte în rândul celor care

l-au cunoscut ºi apreciat. Am aflat cu acest prilej faptul cã domnul profesor Ioan Piþoiu-Dragomir este proaspãt

membru al Uniunii Scriitorilor din România, alãturi de încã un sãlãjean cu care ne mândrim, poetul Viorel

Mureºan.

Intervenþiile celor prezenþi, fãcute într-o notã decentã, departe de accentele patologice, specifice unor

vremuri de tristã amintire, au întãrit încã o datã, dacã mai era nevoie, faptul cã într-o perioadã în care adevãratele

valori sunt împinse spre periferie de cãtre potentaþii momentului, se gãsesc, iatã, oameni care ºtiu sã-ºi aprecieze

semenii pentru osârdia lor de a da umanitãþii un „strop“ din preaplinul lor sufletesc.

Am punctat astfel ultimul act al acestor manifestãri, întorcându-mã acasã mai bogat din punct de vedere

spiritual, convins cã orice asociere fãcutã între urbea sãlãjeanã ºi acel târg de care vorbea Sadoveanu,

numindu-l „locul unde nu s-a întâmplat nimic“, este practic imposibilã, cel puþin pentru cei care înþeleg ca,

dincolo de vicisitudinile vieþii, sã-ºi rezerve timp pentru a se „rãcori“ la izvoarele nesecate ale culturii.

  Septimiu Chiº - Biblioteca ªcolii  Halmãºd
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50 DE ANI DE ERÃ SPAÞIALÃ

   invitat special General maior (r) dr.ing. - D.D. PRUNARIU

                   ,,E frumos sã visezi, dar ºi mai frumos este sã-þi vezi visul împlinit”

Cu aceste cuvinte i se adresa, în 1970, marele savant Henri Coandã, tânãrului DUMITRU - DORIN

PRUNARIU („Am intrat în istorie prea

tânãr“ – devine cosmonaut la numai 29 de

ani).

Ca instituþie de culturã care doreºte

sã-ºi împlineascã menirea ºi sã informeze

asupra tuturor evenimentelor importante din

diverse domenii ale cunoaºterii umane,

Biblioteca Judeþeanã ,,Ioniþã Scipione

Bãdescu” - Sãlaj a reuºit sã mai împlineascã

un vis, de care ar fi dorit sã se bucure cât mai mulþi sãlãjeni.

Evenimentele care am dorit sã fie marcate prin prezenþa la Zalãu a unicului cosmonaut român au fost:

2006

- 100 de ani de la zborul cu mijloace proprii de bord al lui Traian Vuia;

- 25 de ani de la primul zbor al unui român în spaþiul cosmic

- 10 ani de la organizarea Agenþie Spaþiale Române

2007

- 27 septembrie - 55 de ani de la naºterea lui DUMITRU - DORIN  PRUNARIU

- 4 octombrie - 50 de ani de Erã Spaþialã

- 19 noiembrie - 125 de ani de la naºterea lui Aurel Vlaicu, pionier al aviaþiei române ºi mondiale

Am avut privilegiul sã-l cunosc personal pe unicul cosmonaut român, în Canada, cu ocazia participãrii

la Forumul Unitãþii Românilor de Pretutindeni.

Am constatat ºi acum cã personalitãþile adevãrate îºi respectã promisiunile, astfel încât am avut bucuria

sã fie prezent la Zalãu, în 31 octombrie 2007, general-maior (r), dr.ing. DUMITRU - DORIN PRUNARIU,

cel care la 14 mai 1981 ducea steagul românesc în spaþiul extra-atmosferic, devenind astfel primul ºi singurul

(pânã la aceastã datã) cosmonaut român. Zborul acesta i-a schimbat gândirea ºi modul de a privi lumea:
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,,Am avut ºansa unicã sã admir planeta natalã din exteriorul ei. La fiecare 15 milioane de locuitori ai

acesteia existã astãzi doar un singur zburãtor în cosmos, iar eu fac parte din primul sfert al acestora. Perceperea

cu propriile simþuri a grandorii ºi a unicitãþii Terrei, dar ºi a fragilitãþii ei îþi dã un sentiment aparte de putere, de

libertate, dar ºi de îngrijorare, de înþelegere a interacþiunii proceselor terestre la nivel global, dar ºi a responsabilitãþii

pe care þi-o atribui în promovarea unei

lumi mai bune, mai tolerante, dar

nedistructive, a înþelegerii ºi protejãrii

semenilor tãi pãmânteni. Profesiunile cu

grad înalt de risc îi apropie pe oameni,

iar cosmonautica se aflã în topul

acestora.”

Cei prezenþi la manifestarea ºtiinþificã

organizatã în Sala Avram Iancu a Primãriei

Municipiului Zalãu au vizionat un film

despre zborul în cosmos din 1981, momente importante din istoria aviaþiei ºi spaþiului cosmic, au intrat în dialog

cu DUMITRU PRUNARIU, au primit poze cu autograf de la unicul cosmonaut român, reuºind chiar sã se

fotografieze cu acesta.

Consiliul Judeþean Sãlaj, reprezentat de Mircea Ghiurco - vicepreºedinte, Alexandru Liviu ªerban,

consilier;  Primãria Municipiului Zalãu, prin prezenþa primarului  Radu Cãpîlnaºiu  ºi a viceprimarului Onorica

Abrudan, au salutat prezenþa în Sãlaj a lui DUMITRU - DORIN PRUNARIU, nume cunoscut ºi apreciat

în þarã ºi în lume.

Amintim doar cele mai importante momente ale activitãþii sale profesionale:

- 1976 - absolvent al Facultãþii de Inginerie Aerospaþialã - Universitatea Politehnicã  Bucureºti,

specializarea inginerie aeronauticã

- 1981 - a fost confirmat ca primul nominalizat în cadrul zborului spaþial româno-sovietic

(INTERCOSMOS), fiind al 103-lea cosmonaut al lumii, primul ºi singurul, deocamdatã, cosmonaut român;

eveniment de importanþã epocalã pentru România

- 1990 - prezintã propunerea de înfiinþare a Agenþiei Spaþiale Române, propunere soluþionatã prin

Hotãrâre Guvernamentalã în 1992.

Agenþia Spaþialã Românã - reprezintã România pe linie de activitãþi cosmice la ONU în relaþiile cu

agenþii internaþionale sau naþionale: Agenþia Spaþialã Europeanã, NASA, º.a.
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- 1999 - obþine titlul ºtiinþific de DOCTOR INGINER în specialitatea: Dinamica sistemelor

aerospaþiale

- 25 octombrie 2000 - prin decret prezidenþial a fost înaintat la gradul de general de  flotilã aerianã

(general cu o stea) ºi decorat cu ORDINUL NAÞIONAL ,,Steaua României” în grad de Mare Ofiþer

- 24 octombrie 2003 - prin Decretul nr. 680, a fost avansat la gradul de general-maior de aviaþie

(general cu douã stele)

Este coautor al mai multor lucrãri, printre care amintim:

- La cinci minute dupã Cosmos (Ed. Militarã, 1981)

- Cosmosul - Laborator ºi uzinã pentru viitorul omenirii (Ed. Tehnicã, 1984)

- Istoria Aviaþiei Române (Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1984)

- Dimensiuni psihice ale zborului aerospaþial (Ed. Militarã, 1984)

Dumitru - Dorin Prunariu are o foarte bogatã activitate profesionalã, fiind membru în numeroase asociaþii

ºi comisii de specialitate din România ºi strãinãtate. Este membru corespondent al Academiei Internaþionale de

Astronauticã (1992) ºi membru al Comitetului Naþional COSPAR (1994). Din 1995 este reprezentant al

Asociaþiei Exploratorilor Spaþiului Cosmic la ONU.

- 2005 - prin decret prezidenþial, a fost numit în postul de ambasador extraordinar ºi plenipotenþiar al

României în Federaþia Rusã.

Printre distincþiile primite amintim:

· Erou al RSR

· Erou al URSS

· ,,Steaua de Aur”

· medalia de aur ,,Iuri Gagarin”

· medalia de aur ,,Herman Oberth”

· Ordinul Naþional ,,Steaua României în grad de Mare Ofiþer”

· ,,Doctor Honoris Causa” - acordatã de Univ. Tehnicã Cluj-Napoca

· cetãþean de onoare al multor oraºe din România

Din anul 2002 este membru de onoare al Academiei Americano-Române de Arte ºi ªtiinþe, înregistratã în

California (SUA).

- 7 februarie 2007 - trece în rezervã cu gradul de general maior, dar continuã activitatea profesionalã.

Îndeplineºte în prezent funcþia de DIRECTOR al Oficiului Român pentru ªtiinþã ºi Tehnologie de pe

lângã Uniunea Europeanã, fiind mai mult la Bruxelles.
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Am avut bucuria sã îl avem oaspete la Zalãu ºi ne-am fi dorit ca mai mulþi sãlãjeni sã beneficieze de

aceastã întâlnire specialã, de la care multe am putut învãþa, chiar ºi legate de experienþa unui OM cu o bogatã

activitate ca persoanã publicã:

,,Spirite înalte se regãsesc în oameni

neajutoraþi, dar ºi multe spirite mizere sunt

gãzduite în oameni cu putere trecãtoare,

dobânditã chestionabil. Aceºtia îºi satisfac

periodic falsul sentiment al puterii lovind în valori

adevãrate, de cele mai multe ori lipsite de o

structurã care sã îi poatã apãra. Existã însã ºi

spirite înalte în oameni puternici, aceºtia

reprezentând adevãrata ºansã de a echilibra

societatea. Din pãcate, acest lucru se petrece

în general la nivel de generaþii.”

Florica Pop

            TRIPLÃ LANSARE DE CARTE – autor dr. ing. Aurica Grec

Ca o încununare a bogãþiei de activitãþi culturale deosebite realizate de Biblioteca Judeþeanã

„I.S.Bãdescu” Sãlaj în anul 2007, în data de 7 decembrie, la Sala de Lecturã a instituþiei a avut loc o triplã

lansare de carte, având ca subiect mediul înconjurãtor, lucrãri semnate de dr.ing. AURICA GREC, în prezent

director al Agenþiei pentru Protecþia Mediului Sãlaj: Management ecologic, Cluj-Napoca, Editura Dacia,

2007; Contribuþii privind reducerea poluãrii aerului determinatã de unii compuºi anorganici,

Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2007; Oxidarea compuºilor anorganici la tratarea apelor, Zalãu, Editura

Gil, 2002 (coautor).

Spaþiul s-a dovedit neîncãpãtor pentru participanþii dornici sã aprecieze realizãrile unei sãlãjence

într-un domeniu de tot mai mare importanþã pentru fiecare dintre noi, lucrãri foarte aºteptate ºi de utilizatorii

instituþiei noastre, care se arãtau mereu nemulþumiþi de insuficienþa bibliografiei pe teme de mediu înconjurãtor.

Au fost prezenþi: Andrei Barbu Todea - prefectul judeþului Sãlaj, Tiberiu Marc - preºedintele Consiliului

Judeþean Sãlaj, Radu Cãpîlnaºiu - primarul municipiului Zalãu, Onorica Abrudan - viceprimar al municipiului
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Zalãu, Ioan Abrudan - inspector ºcolar general, directori ai diferitelor instituþii, oameni de ºtiinþã, profesori,

deputaþi, senatori, studenþi.

Ca un om deplin, ajuns într-un moment special al vieþii, la ora unui bilanþ de excepþie, Aurica Grec a

impresionat mulþimea prin faptul cã nu i-a uitat pe cei care i-au dãruit educaþie, dragoste ºi au ajutat-o sã

descopere primele bucurii ale ºtiinþei ºi cunoaºterii, sãdindu-i dorinþa de a lãsa urme vrednice de aprecieri:

pãrinþii, primul dascãl ºi directorul ºcolii din Agrij - satul natal al autoarei.

Absolventã a Facultãþii de Chimie din Iaºi, Aurica Grec a demonstrat încã din anii studenþiei abilitãþi de

conducãtor, de cercetãtor ºi om de ºtiinþã pasionat în domeniul ales.

Obþine diploma „Doctor în ºtiinþe” în anul 2001, cu lucrarea: Contribuþii privind reducerea poluãrii

aerului determinatã de unii compuºi anorganici, cunoscând o remarcabilã evoluþie profesionalã, în prezent

fiind în curs de susþinere a examenului pentru obþinerea gradului de Conferenþiar Universitar la Universitatea de

Vest Vasile Goldiº.

A urmat numeroase cursuri de perfecþionare, demonstrând calitãþi manageriale de excepþie. A publicat

multe articole în reviste de specialitate din þarã ºi strãinãtate, a elaborat ºi condus proiecte importante pentru

schimbarea ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de mediu din judeþul Sãlaj.

Prezentarea celei mai noi apariþii editoriale a autoarei Aurica Grec - Management ecologic - a fost fãcutã de

Serena Adler, expert internaþional:

„Din facultate am învãþat cã în domeniul literaturii de specialitate, tehnicã ºi economicã, o carte meritã

sã fie cumpãratã dacã cel puþin 10% prezintã lucruri care te intereseazã direct ºi nemijlocit. În cartea doamnei

Aurica Grec, aproape 100% regãsim lucruri de interes, pentru toþi cititorii, de la nivel mediu la cititorul de cea

mai înaltã calificare, de la tehnician pânã la ministru sau profesor universitar aplecat spre studiul acestei ºtiinþe

care este MEDIUL.

Referindu-ne la obiectul de

fond al lucrãrii de faþã, anume

managementul de mediu, acest subiect

este atât de folosit ca termen, de cãtre

tot activul ecologic, încât marea

majoritatea a acestora cunosc, în cel

mai bun caz, doar superficial acþiunea

ºi mijloacele prin care se realizeazã

acest management de mediu, vârful
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sistemelor de management. A prezenta, în 220 de pagini, atât problemele de fond ale managementului de

mediu, precum ºi modul de desfãºurarea al activitãþilor, ºi ceea ce mi se pare cel mai important, modul de

gândire a acestora, este în sine o realizare.

Aºa cum aratã ºi autoarea în prefaþã, originea ideii de management de mediu apare ºi se dezvoltã în

Marea Britanie. Am avut ocazia, acum mai mulþi ani sã particip la cursuri cu acest subiect, în aceastã þarã. Cât

de bine mi-ar fi prins dacã aº fi putut sã citesc aceastã carte sau una pe aceastã temã, înaintea acelor cursuri!

Presupun cã fiecare cititor, realmente interesat de acest subiect de bazã în problematica protecþiei

mediului, va putea dobândi cunoºtinþe, prezentate clar ºi pe înþelesul tuturor, într-o singurã lucrare. Pornind de

la noþiuni de bazã privind protecþia mediului, autoarea trece în revistã elementele de bazã ale managementului

ecologic. Modul cum se prezintã aceste elemente, þine seama de fiecare datã, de urmãtoarele criterii:

- importanþa ºi complexitatea problematicii

- reglementãrile legale existente

- mijloacele tehnice ºi economice pentru realizarea obiectivului, ºi ceea ce mi se pare interesant, feed

back-ul aºteptat, cât ºi modul de comparare a rezultatului cu ceea ce s-a dorit la iniþierea acþiunii.

Dacã pânã acum câþiva ani, protecþia mediului însemna sã se rãspundã pozitiv la cerinþele unor

reglementãri, fãrã sã se gândeascã prea mult la raþiunile acestor reglementãri ºi la mijloacele de realizare, în

etapa actualã problema nu mai poate fi privitã decât în ansamblul ei. Acest mod de a gândi se impune cu

deosebire în þara noastrã, mai mult decât în alte þãri, pentru cã, pe de o parte, într-un termen relativ scurt trebuie

sã ajungem la nivelul exigenþelor UE, iar pe de altã parte, pentru cã tradiþia, realmente existentã în þara noastrã,

în acest domeniu, pânã acum 15-20 de ani, nu numai cã era incompletã, dar problemele se rezolvau printr-un

telefon venit „de sus“.

Stadiul actual al problemei, impune, de la cazul cel mai simplu, al unei mici organizaþii, mergând pânã la

marile combinate, cã lucrurile trebuie privite într-un mod unitar, în strânsã interdependenþã între ele ºi evitând

liberul arbitru. Am folosit în mod special termenul de “organizaþie”, consacrat internaþional ºi folosit în domeniu,

mai ales în managementul mediului, sau când vorbim despre orice agent economic, orice fostã “întreprindere”.

Daþi-mi voie sã vã dau un exemplu din lucrare, unul dintre cele pe care le cunosc poate mai bine decât

alþii, mai ales prin comparaþia situaþiei de la noi, cu realitãþile internaþionale: aplicarea sistemului de management

de calitate de mediu (SMM) conform ISO14001, subiect corect tratat de doamna doctor Aurica Grec în

lucrarea domniei sale. Un asemenea sistem porneºte de la o declaraþie de politicã de mediu ºi se terminã cu o

analizã periodicã a conducerii organizaþiei. Punctul nodal este auditul, intern sau extern din categoria celor

acreditate, activitate complexã, tratatã ca atare în paginile cãrþii, fapt ce l-am apreciat în cursul lecturii.
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Mi-aº permite sã vã mai dau un exemplu.

Dacã pânã acum, neconformitãþile minore sau

majore, erau tratate în cel mai bun caz ca o

abatere ce se putea penaliza cu avertisment

sau amendã, în cazul conformãrii, în momentul

de faþã problema aplicãrii ºi evaluãrii

conformitãþii, capãtã o dimensiune de abatere

cu caracter extins pânã la nivel naþional,

pentru cã, adunarea acestor abateri, pe grupe

de directive europene ce ne-am angajat sã le

aplicãm, determinã penalizãri plãtite de toatã þara, de cãtre toþi cetãþenii.

Pe de altã parte, avem iatã, obiective naþionale, impresionante la prima vedere, dar posibil a fi realizate

în condiþiile concrete din þara noastrã, cum ar fi reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã cu 8%, aºa cum a

fost asumat iniþial de þara noastrã, la semnarea Protocolului de la Kyoto. În  prezent, vorbim de angajamente

politice, fãcute de România ca Stat Membru al UE, angajamente ce necesitã susþinere tehnicã, tehnologicã ºi

economicã, care sã permitã ca perpectiva relativ apropiatã, de a reduce cu 20% ºi ulterior cu 50% emisiile de

gaze cu efect de serã sã poatã fi posibilã. Ceea ce se realizeazã relativ fãrã dificultate, printr-o reducere a

activitãþilor economice de dupã anii 90, devine o necesitate de programare ºi de adoptare a unor mãsuri deja

costisitoare, în investiþiile de energie alternativã, regenerabile.  Pe neobservate pentru publicul general, oricât

de interesat ar fi, s-a ajuns ca mediul sã fie o problemã real globalã, cu influenþe în toate sectoarele economice.

O asemenea problemã majorã nu poate fi realizatã dacã nu se þine seama ºi de modul de gândire ºi analizã din

perspectiva proactivã ºi preventivã aºa cum este considerat în carte.

Auzim deja, chiar dacã încã timid, declaraþii care spun, în împrejurãri dintre cele mai diverse, cã mediul

este o ºtiinþã care necesitã planificare pe termen mediu ºi lung în toate domeniile de activitate, dar fãrã a exclude

domeniul structurilor proprii centrale ºi teritoriale de mediu. Da, este adevãrat! Avem nevoie de o planificare

care sã ajute ºi operatorii economici, organizaþia, indiferent de profilul acesteia, sã aplice legislaþia ºi sã ºtie ce

are de fãcut ca sã ajungã ºi sã rãmânã în conformitate cu reglementãrile de mediu. Cartea doamnei doctor

Aurica Grec ne conduce pe drumul gândirii de mediu ºi actiunii de prevenire a poluãrii, tratând subiectul prin

prisma unei vaste experienþe în domeniul mediului. Pentru cine cunoaºte activitatea doamnei doctor Grec, este

recunoscutã experienþa sa în domeniu, cu atât mai mult cu cât ºi-a canalizat ºi lucrarea de doctorat tot în

aceastã direcþie.
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Un medic gândeºte în termeni anatomici ºi fiziologici, un economist gândeºte în termeni de bilanþ

economic, un energetician gândeºte pe baza principiilor conservãrii energiei ºi eficienþei acesteia, ajungând la

mediu de la efect la cauzã. Un expert în protecþia mediului gândeºte þinând cont de principiile de bazã care

determinã acþiunile proactive, interdependenþa acestora. Sã recunoaºtem cã “acþiunea la sursa de poluare” a

devenit istorie în lumea actualã. Cartea ne creioneazã, aproape în fiecare capitol, acest mod de gândire modern,

care trebuie sã devinã un “modus vivendi” pentru noi toþi, permiþând eliminarea arbitrarului din activitatea

specialistului de mediu.

Poate cã unii dintre cititori s-ar fi aºteptat sã gãseascã ºi date practice, valori maxim admisibile emise

în mediu ºi altele de acest fel. Cred însã, cã nu intrã în obiectivele unei asemenea cãrþi tratarea unor date de

breviar. Mai cred cã autoarea se gândeºte deja la urmãtoarea ediþie, pentru cã sunt sigurã cã aceasta va exista,

în care sã introducã eventual ºi anexe de felul amintit pentru cei ce doresc sã o foloseascã ca pe un ghid de

mediu total.

Cartea doamnei Aurica Grec mai are o mare calitate, aparent fãrã legãturã cu mediul, este un exemplu

de reînviere a unei vechi tradiþii din þara noastrã, care impuneau gândirea ºtiinþificã ca nefiind apanajul doar al

capitalei ºi marilor centre universitare, ci ºi sã provinã din activitatea intelectualã a întregului teritoriu, în care

oraºele cu tradiþie sã aibã un rol pe mãsurã. Aceastã tradiþie a supravieþuit în domeniul literaturii ºi artei, chiar ºi

al medicinei, dar mai rar specialiºtii în tehnicã ºi economie, cu reale calitãþi profesionale, au reuºit sã dea marelui

public munca lor. De aceea, îndrãznesc sã afirm cã în domeniul mediului, apariþia cãrþii “Management ecologic”

scrisã de doamna doctor Aurica Grec, este un semn cã ºi oraºele importante ale þãrii vor revigora aceastã

frumoasã tradiþie.

Închei felicitând autoarea ºi recomandând audienþei sã citeascã aceastã carte. Sigur veþi avea de câºtigat.”

Vã prezentãm ºi alte pãreri ale unor specialiºti în domeniu despre cãrþile prezentate:

Teza analizatã este o lucrare valoroasã, cu contribuþii originale, cu efecte benefice asupra reducerii

noxelor industriale poluante. Este o temã de mare actualitate, în condiþiile în care pe plan mondial se

acordã o mare atenþie protecþiei mediului, încã din anii 1970, iar în þara noastrã asemenea preocupãri

au devenit intense abia în anii mai recenþi. Este meritul tezei analizate de a contribui la acest efort.

Prof.dr. Ionel Haiduc, actualul Preºedinte al Academiei Române

Materialele elaborate la fiecare etapã ºi care reprezintã câte un capitol distinct din lucrarea de

doctorat dovedesc:

- capacitatea de a analiza critic materialele documentare

- abilitatea de a manevra un aparat matematic complex
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- talentul de a realiza ºi experimenta o instalaþie pilot

- spirit analitic ºi sintetic în procesarea ºi interpretarea datelor

În aceste condiþii sunt evidente calitãþile de cercetãtor ale doamnei Aurica Grec, subliniate de

capacitatea de a construi un program de cercetare, de a conduce un astfel de program de la faza

documentarã la faza de finalizare, într-o succesiune logicã ºi urmãrind un obiectiv precis: soluþii pentru

reducerea poluãrii pentru o anume activitate industrialã.

Prof.dr.ing. Vladimir Rojanschi, prorector al Universitãþii Ecologice Bucureºti

Interpretarea datelor experimentale, propunerea de soluþii tehnologice ºi conceperea unor instalaþii

dimensionale pe baza unor studii riguroase, cinetice, termodinamice si de transfer de masã, precum ºi

elementele de modelare matematicã a procesului de absorbþie studiat, subliniazã nivelul pregãtirii

profesionale foarte ridicat al autoarei.

Prof.dr.ing. Matei Macoveanu, Universitatea Tehnicã „Gh. Asachi” Iaºi, Catedra Ingineria

Mediului

Au intervenit cu foarte interesante aprecieri, probleme ºi întrebãri: dr.ing. Gheorghe Lupan, expert

naþional în domeniul mediului, Petre Stan, senator, membru în Comisia de Mediu a Senatului, precum ºi: Tiberiu

Marc, preºedintele Consiliului Judeþean Sãlaj, Radu Cãpîlnaºiu, primarul municipiului Zalãu, Ioan Abrudan,

inspector ºcolar general.

A fost o lansare de excepþie, una dintre acelea pentru care timpul a fost mult prea scurt, discuþiile pe

tema mediului antrenând publicul prezent.

Pentru o activitate atât de bogatã, cuvintele sunt de prisos, ele neavând puterea sã cuprindã multiplele

valenþe ale personalitãþii prezentate.

Cuvântul autoarei a venit sã încununeze plenitudinea momentului.

                                              Florica Pop
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   SIMION BÃRNUÞIU

    (anii de ºcoalã ºi profesorat)

Simion Bãrnuþiu este unul din cei mai de seamã oameni pe care Sãlajul i-a dat

neamului românesc.

S-a nãscut în anul 1808, la 21 iulie dupã calendarul vechi, 2 august dupã cel

nou, în comuna Bocºa Românã din Comitatul Crasnei.

Învaþã sã scrie ºi sã citeascã în satul natal de la însuºi pãrintele sãu, cantorul de

bisericã ºi învãþãtorul Ioan Bãrnuþiu.

Copilãria ºi-o petrece în casa pãrinteascã, alãturi de cele ºase surori ºi un

frate, în total opt copii, obiºnuindu-se de mic nu numai cu greutãþile vieþii, dar ºi

cu respectul ºi dragostea pentru cei din jur. La vârsta de numai nouã ani pleacã

sã-ºi continue studiile în oraºul ªimleu Silvaniei, unde între anii 1818-1820 face primele clase primare. Se

transferã apoi pânã în anul 1825 la Carei, unde urmeazã cursurile Liceului Piarist, obþinând note foarte bune la

învãþãturã. Îºi îndreaptã apoi paºii spre „mica Romã”, cetate a românismului ardelean, Blajul, unde în acea

vreme studia ºi preda floarea inteligenþei româneºti din Ardeal ºi nu numai. Între anii 1825-1826 urmeazã aici

cursul de filozofie pe care îl terminã cu distincþie, fiind cel mai bun între elevii eruditului profesor Bazil Raþiu.

De la început, Simion Bãrnuþiu ar fi dorit sã-ºi aleagã o carierã juridicã, pentru a-ºi putea apãra mai

bine neamul, din care se trãgea, de nedreptãþile vremii. Dar greutãþile nu-i îngãduie sã îmbrãþiºeze cariera

juridicã ºi atunci se hotãrãºte sã-ºi îndrepte paºii spre cariera preoþeascã, singura care se deschidea tinerimii

române cu carte.

Intrã, deci, în toamna anului 1826, la Seminarul Teologic din Blaj, unde, pânã în anul 1829 se pregãteºte

cu cei mai buni teologi ai bisericii greco - catolice din acea vreme. Dupã terminarea seminarului, Bãrnuþiu

porneºte munca sa plinã de roade pe toate tãrâmurile societãþii pânã la sfârºitul vieþii.

La început, pe tãrâmul bisericesc, unde, în anul 1829 predã sintaxa ºi apoi devine arhivar consistorial.

În anul urmãtor, 1830, i se încredinþeazã una dintre cele mai importante catedre de atunci - filozofia. În anul

1834 a fost ales notar consistorial, calitate în care culege informaþii despre starea bisericilor din Dioceza

Blajului. În 1837 devine secretar al Episcopiei în Dieta de la Sibiu, unde îºi dã mai bine seama de primejdia

care paºte naþia românã din Ardeal. Putea sã rãmânã mai departe la Episcopie ºi sã urce toate treptele ierarhiei

bisericeºti, dar în 1839 se reîntoarce la catedrã.

Pe tãrâmul învãþãmântului, Simion Bãrnuþiu a fost cel dintâi care a sãdit în inimile seminariºtilor nu numai

învãþãturile creºtineºti, ci ºi idealurile politice ºi naþionale: „Am socotit la 17 octombrie 1839 sã scap filozofia
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din jugul ºi robia limbei latine (batãr pe jumãtate).” De la catedra sa, Bãrnuþiu venea cu o nouã revoluþie a

spiritelor, cu idei liberale, învãþãturi noi ºi neobiºnuite pânã atunci în ºcolile Blajului. El aducea în prelegerile sale

lucruri care li se spuneau cursanþilor pentru prima datã aºa de convingãtor ºi într-o limbã româneascã atât de

frumoasã. Dar acest dascãl, care în câþiva ani a fãcut din catedra sa o tribunã de luptã pentru emanciparea

neamului sãu, nu putea sã rãmânã neobservat de autoritãþi.

În martie 1845 este destituit de la catedrã ºi trimis într-o parohie la þarã, însã Simion Bãrnuþiu refuzã.

Aºteaptã sã i se facã dreptate, dar în 1847, împreunã cu alþi dascãli, este exclus din rândul dascãlilor ºi clerului.

Lipsit de catedrã ºi ºters din rândul preoþilor, dascãlul Simion Bãrnuþiu se retrage la Sibiu ºi acolo studiazã

dreptul, nãdãjduind sã fie mai folositor neamului sãu ºi timp de doi ani studiazã la Academia Sãseascã.

În 1848 se reîntoarce la Blaj - vine în triumf sã-ºi cucereascã nemurirea ºi acest an este cel mai

strãlucitor din viaþa sa. Nu vom aborda aceastã colosalã contribuþie a marelui Bãrnuþiu în Revoluþia de la 1848,

deoarece s-au scris ºi se vor mai scrie multe pagini despre rolul ºi contribuþia sa la acest mãreþ eveniment. Vom

continua sã punctãm pe scurt contribuþia sa de om de ºtiinþã ºi mare dascãl al neamului românesc.

Vãzând cã revoluþia este înfrântã în Þãrile Române, Bãrnuþiu se hotãrãºte sã studieze mai departe

dreptul. Între anii 1850-1851 participã la mai multe seminarii la Universitatea din Viena unde stã trei trimestre,

apoi trece în Italia, la Pavia, unde studiazã dreptul pânã în iunie 1854. Aici îºi ia doctoratul în drept ºi apoi se

îndreaptã spre þarã. Refuzã slujbele oferite de austrieci ºi preferã sã treacã în Moldova, unde la propunerea lui

August Treboniu Laurian, primeºte catedra de filozofie la Gimnaziul Academic din Iaºi. Vasta sa erudiþie,

punctualitatea ºi priceperea sa îl fac cunoscut în întreaga Moldovã. Datoritã succeselor sale de la catedrã, a

fost numit în acelaºi an, 1854, „locþiitor al ºcoalelor”. În anul 1855 deschide cursurile facultãþii cu catedra de

filozofie ºi catedra dreptului natural politic ºi privat. Nu peste mult timp i se propune conducerea Inspectoratului

ªcoalelor, dar îl refuzã cu modestie. În 1862 îºi dã demisia de la Gimnaziul Academic ºi rãmâne numai la

facultate.

Munca asiduã în slujba învãþãmântului din Moldova, greutãþile materiale ºi nu numai, au fãcut sã aparã

semnele unei boli necruþãtoare pe care o va duce cu demnitate pe picioare.

Dupã nouã ani petrecuþi în Moldova ca profesor, vestind de la tribuna sa cu demnitate ºi hotãrâre

tainele filozofiei ºi ale dreptului, marele om de stat ºi al neamului românesc îºi ia rãmas bun de la studenþii,

ºcoala ºi prietenii pe care i-a iubit cu întreaga lui fiinþã.

Oameni de toate categoriile, care au fost în preajma marelui Bãrnuþiu, fie elevi, studenþi, colegi sau

simpli ascultãtori, au avut numai cuvinte de laudã la adresa personalitãþii sale. „Ilustru nostru profesor (zicea

Brandea, unul din foºtii lui studenþi) a stors admiraþia ºi veneraþiunea noastrã, prin modul cum ºtia el sã deºtepte

interesul ºi atenþiunea noastrã pentru cele mai grele ºi delecate chestiuni… ºi niciodatã nu vom putea uita
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învãþãturile sale despre omul virtuos… care fie în public, fie singur ºi fãrã martori, nu face decât ce e bine, just

ºi onest - numai acela este om integru ºi virtuos.”

„Studenþii, profesorii, toþi întru cuvânt priveau în el (precum se exprima ºi George Mârzescu) nu numai

un profesor învãþat, dar ºi un stâlp solid pentru toate aºezãmintele ºi  instituþiile publice ºi trebuie sã fie citat ca

model al profesorilor.”

Presimþindu-ºi sfârºitul, îl cuprinde dorul sã-ºi mai vadã satul ºi þara. Mânat de acest dor, cu ajutorul

domnului A.I. Cuza pleacã în Ardeal, sã moarã pe pãmântul pe care s-a nãscut.

Din pãcate, nu reuºeºte sã-ºi vadã satul lui atât de drag, Bocºa, ºi nici neamurile ºi consãtenii pe care

i-a purtat în nobilul lui suflet prin toate peregrinãrile vieþii sale ºi la 28 mai 1864 se stinge din viaþã pe Valea

Almaºului, la Fântâna Gorgana, la 50 km înainte de satul sãu natal.

La 2 iunie a fost petrecut pe ultimul drum spre veºnicie ºi odihnã în Bocºa Românã Sãlãjeanã de mii de

oameni ºi de înalte feþe bisericeºti.

Întreaga sa viaþã, operele, ºi mai ales, faptele sale sunt un adevãrat tezaur pentru istoria  neamului

românesc. Astãzi în Bocºa natalã existã un centru cultural care gãzduieºte biblioteca comunalã ºi muzeul, loc de

pelerinaj pentru sute de vizitatori care îi pãºesc pragul în memoria marelui  înaintaº.

Bustul din faþa acestui aºezãmânt, ridicat în cinstea ilustrului om, care a fost Simion Bãrnuþiu, îndeamnã

parcã ºi acum la neuitarea celebrelor cuvinte rostite la Adunarea de la Blaj „Þineþi cu poporul ca sã nu

rãtãciþi.”

În 2 august 2008 se împlinesc 200 de ani de la naºterea filosofului ºi omului politic.

                                                                       Ioan Popiþiu
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REPERE SÃLÃJENE

                       BISERICA  „SFINÞII ARHANGHELI MIHAIL ºi GAVRIIL“ din Racâº

     Motto: „O societate care nu-ºi cunoaºte istoria, trãieºte doar pe jumãtate.“

                                                                                                                      (Nicolae Iorga)

Istoria poporului român este istoria unui popor zbuciumat,

a unui popor care a fost nevoit sã-ºi apere ºi „nevoile“ ºi „neamul“,

glia ºi credinþa strãmoºeascã, sã-ºi apere fiinþa naþionalã.

În multele „Golgote“ pe care le-a traversat, neamul

românesc ºi-a pus întotdeauna nãdejdea în Dumnezeu, pentru

a-l ajuta sã scape din necazurile ºi greutãþile abãtute asuprã-i.

Aºa se face cã þãranul român ºi-a construit locaºuri de cult - din

lemn la început - unde sã se poatã aduna ºi sã înalþe „rugi fierbinþi“,

de izbãvire. Astãzi, România numãrã peste 1200 de biserici de

lemn, construite înainte de 1900, iar judeþul nostru este unul dintre

judeþele cu cele mai multe biserici de lemn - 68 - declarate

monumente istorice, aºezate pe cele 5 vãi ce strãbat teritoriul Sãlajului: Agrij, Almaº, Someº, Crasna ºi Valea

Sãlajului.

Satul Racâº, situat pe Valea Almaºului (în partea de sud-est a judeþului, la nord de comuna Hida), este

o localitate veche româneascã, atestatã documentar în anul 1350, sub denumirea de Rakus, numele actual,

Racâº, datând de pe la 1573.

Evenimentele marcante din istoria neamului românesc se oglindesc ºi în trecutul locuitorilor acestei

aºezãri de pe Valea Almaºului.

Astfel, la 1437, într-un iulie fierbinte, sãteni din Racâº ºi satele învecinate se gãseau adunaþi cu furci, coase,

topoare, pe dealul Bobâlna.

În anul revoluþionar 1848, este consemnatã o miºcare þãrãneascã la Dragu, unde s-au adunat oameni din peste

40 de sate, printre care vor fi fost ºi locuitorii Racâºului, pentru a discuta despre necazurile ºi asuprirea lor.

Mãreþul act de la 1 Decembrie 1918, Unirea cea Mare, ºi-a gãsit un puternic ecou în sufletele rãcâºenilor, mai

ales cã reprezentantul judeþului la Alba Iulia era un fiu al satului: dr. Iulian Andrei Domºa, fiul preotului Ioan

Andrei Domºa.
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Primul Rãzboi Mondial a adus mari suferinþe satului, deoarece 30 de ostaºi din Racâº au cãzut pe câmpul de

luptã.

În Al Doilea Rãzboi Mondial cad jertfã 25 de ostaºi din sat, precum ºi un sergent ºi un fruntaº, aceºtia din urmã

fiind înmormântaþi în cimitirul satului, în zorii zilei de 19 octombrie 1944, în mod absolut restrâns, de cãtre

preotul militar ºi cantorul din localitate.

Pentru a avea un loc sfânt unde sã-ºi plângã înaintaºii ºi sã se roage pentru vremuri mai bune, rãcâºenii

ºi-au construit, în secolul al XVIII-lea, o bisericã  de lemn, cu hramul “Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavril”.

Construcþia a fost edificatã înainte de 1783, an în care s-a fãcut prestolul (Sfânta Masã din Altar), dar tradiþia

localã presupune cã pe acelaºi loc dãinuise un locaº anterior consemnat ºi de conscripþia de la 1760-1762, cu

88 de familii ortodoxe. Aceastã idee este întãritã ºi de faptul cã la 1733, cele 165 de suflete aveau un preot, pe

popa Andrei.

Planul construcþiei este dreptunghiular, cu turnul-clopotniþã de peste pronaos scund ºi cu o fleºã înaltã

poligonalã, pe bazã circularã. Ceea ce atrage privirea este pictura, pãstratã pânã în zilele noastre, în toate cele

trei pãrþi ale locaºului de cult. Aºa se face cã din podoaba zugrãvitã a pronaosului reþinem chipurile pline de

luminozitate ale soþiei lui Cleopa (Cleopa, care, alãturi de Ilie, L-a întâlnit pe Hristos Cel Înviat, pe drumul spre

Emaus), a surorii lui Lazãr (cel înviat din morþi de cãtre Iisus), ca ºi al Mariei Magdalena (femeia pãcãtoasã

care s-a pocãit ºi a fost iertatã de Iisus, devenind sfântã), precum ºi chipurile celor zece fecioare (Pilda cu

acelaºi nume).

Pe pereþii naosului sunt înºiraþi mucenici ºi muceniþe, în timp ce pe supraînãlþarea peretelui ºi pe boltã este

înfãþiºatã viaþa lui Hristos, cuprinzând ºi minunile Duminicilor, printr-un spor de frumuseþe remarcându-se scenele:

“Spãlarea picioarelor”, “Ducerea Crucii”, “Când L-a încoronat” (amintindu-ne parcã de Gheorghe Doja). În

centru, Pantocratorul (chipul lui Dumnezeu Atotþiitorul) ºi trei cercuri cu închipuirea Trinitãþii.

În altar este pictatã “Naºterea Domnului Iisus Hristos”, cãreia i se alãturã Sfinþii Ierarhi, îngeri ºi medalioane cu

prooroci. Tot aici  atenþia este reþinutã de câteva ferestre mici, minuscul-semicirculare, care sunt originale,

celelalte ferestre din acest loc, precum ºi cele din naos, fiind tãiate ulterior.

În pictura bisericii, mâinile zugravului Ioan Pop din Românaºi , autor al multor alte biserici din Sãlaj, se

recunosc nu numai în iconografie, în lumina chipurilor, în coloritul viu (roºu, galben, albastru), dar ºi în bogaþia

fãrã seamãn a florilor presãrate printre scene.

Biserica de lemn din Racâº a trecut prin douã restaurãri, între anii 1985-1986 ºi  2001-2004. În anul

1978, cu prilejul unor lucrãri de reparaþie, s-a gãsit “limba” unui clopot, despre care oamenii spun cã în Primul

Rãzboi Mondial ar fi fost luat de cãtre trupele ungare, pentru a face din el tunuri de luptã.
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            Obiecte de cult cu valoare istorico-artisticã

Dintre icoanele pe lemn:

-“Maria cu Pruncul”(1774), pe care gãsim însemnarea: “Pe seama bisericii din Racâº, ca sã le fie pomanã viilor

ºi morþilor”

-“Deisis” (icoanã ce-L reprezintã pe Iisus Hristos ca împãrat, aºezat pe tron, încadrat în dreapta de Sfânta

Fecioarã, iar în stânga de Sfântul Ioan Botezãtorul), unde gãsim continuarea însemnãrii de pe prima icoanã,

“Maria cu Pruncul”: “… Le-au plãtit jupîn Dragomir Nemeº Gheorghe cu jupîneasa Nastasiia, 1774”

-”Sfântul Nicolae” – sec. al XVIII-lea

“Sfântul Arhanghel Mihail” – sec. al XVIII-lea

Adãugãm ºi Uºile împãrãteºti, care dateazã din “1834 noiembrie, 18”

Cãrþi vechi de cult:

-Strasnic, Blaj, 1753; carte de slujbã bisericeascã, cuprinzând Slujba Sfintelor Patimi ºi a Învierii

-Evanghelie, Rîmnic, 1784

-Triod, Blaj, 1800

-Penticostar, Sibiu, 1805

-Octoih, Blaj, 1825

-Apostol, Sibiu, 1851

-Liturghier, Sibiu, 1856

Triod, Penticostar ºi Octoih sunt cãrþi de slujbã care se folosesc în cele trei perioade omonime ale

anului bisericesc, care începe la 1 septembrie.

În viaþa românilor transilvãneni, Biserica a jucat un rol multiplu: tribunã naþionalã, ºcoalã, aºezãmânt de

culturã ºi artã. Ea a fost martor ocular al tuturor evenimentelor petrecute de-a lungul veacurilor. Cunoscându-

ne trecutul, ne cunoaºtem istoria, care este, aºa cum spunea Mihail Kogãlniceanu: “cartea de cãpetenie a

popoarelor”. Altfel, istoria ne va judeca, ne vor judeca generaþiile viitoare, copiii noºtri… când nu vor mai fi

copii…

                      Mihaela Turian
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AªEZÃMÂNTUL SOCIAL SFÂNTUL PANTELIMON

         DE PE LÂNGÃ SFÂNTA MÃNÃSTIRE BIC

Asistenþa socialã în þara noastrã a avut la început un puternic caracter religios, dezvoltându-se secole

de-a rândul în jurul mãnãstirilor. Încã din secolul al XIII-lea au fost organizate, pe lângã mãnãstiri, aºa-numitele

„bolniþe” care nu erau altceva decât aziluri pentru bolnavii sãraci, pentru invalizi ºi în general pentru bãtrânii

sãraci. Aºa au luat naºtere bolniþele-spital ale mãnãstirilor Putna, Bistriþa de Vâlcea, Cozia (sec. XVI), apoi

cele ale mãnãstirilor Dragomirna (1619), Sadova (1692), Hurezi (1696), Sfântul Spiridon Iaºi (1757) ºi altele.

Pânã la apariþia Regulamentului Organic din anul 1831, prin care se organizeazã servicii sociale în

cadrul instituþiilor Statului, nu exista nici o organizaþie de asistenþã socialã a statului, protecþia diferitelor categorii

defavorizate realizându-se exclusiv prin instituþiile Bisericii ºi cele domneºti, patronate de ea.

Începând cu primele decenii ale sec. al XIX - lea, ºi mai ales cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, se

constatã dorinþa autoritãþilor publice de a se implica în domeniul asistenþei sociale prin înfiinþarea de instituþii

care sã nu funcþioneze sub patronajul Bisericii. Cu toate cã Statul se implicã din ce în ce mai mult în acest

domeniu, Biserica Ortodoxã, a cãrei situaþie financiarã fusese slãbitã prin secularizarea averilor mãnãstireºti, îºi

menþine poziþia sa privilegiatã în câmpul asistenþei sociale, majoritatea instituþiilor de profil având pânã în 1948

caracter  bisericesc.

Instalarea regimului comunist în România a fãcut sã fie desfiinþate toate instituþiile de asistenþã socialã

care funcþionau în cadrul Bisericii. Au fost, de asemenea, desfiinþate ºi majoritatea  mãnãstirilor prin decretul

410 din octombrie 1959.

Biserica a continuat însã sã se preocupe de formarea spiritualã a oamenilor ºi de ocrotirea socialã, prin

intermediul comitetelor parohiale din cadrul parohiilor ortodoxe de pe cuprinsul þãrii.

Pânã în 1990, Sãlajul a fost printre singurele judeþe din þarã care nu avea nici un aºezãmânt monahal. În

anul 1994, cu dezlegarea ºi binecuvântarea Preasfinþitului Ioan Mihãlþan, episcopul Oradiei, Bihorului ºi Sãlajului,

la 29 august, în frumoasa poianã de la marginea localitãþii Bic, ce aparþine de oraºul ªimleu Silvaniei, s-a pus

piatra de temelie a primului aºezãmânt monahal de maici, în Þara Silvaniei, dupã prigoanele austro-ungare ºi

apoi cele comuniste. Strãmutarea bisericii de lemn, monument istoric, din localitatea Stânã (judeþul Sãlaj),

datatã în anul 1720, reprezintã momentul de început pentru mãnãstire. În timp, mãnãstirea, cu hramul „Tãierea

Capului Sf. Ioan Botezãtorul” ºi „Adormirea Maicii Domnului” se dezvoltã, fiind construit un complex arhitectural

format din biserica de lemn, biserica  de piatrã, muzeu, corpurile de chilii ale maicilor ºi a preotului mãnãstirii,

trapeza, locuri pentru cazarea pelerinilor, azilul de bãtrâni, altarul de varã ºi alte anexe.
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Ideea înfiinþãrii unui aºezãmânt social de gãzduire, îngrijire ºi educaþie a copiilor proveniþi din familii

aflate în dificultate a existat încã din 1995, când mãnãstirea a primit, ca donaþie, 10 hectare de pãmânt.

Odatã cu finalizarea ºi mutarea maicilor în noile corpuri de chilii, în anul 2000, vechea ºcoalã din sat,

primitã de cãtre maici odatã cu aºezarea acestora la Bic, a fost amenajatã, prin grija mãnãstirii, iar în anul 2001,

dupã 25 de ani, se redeschide ºcoala din sat. Evenimentul a fost unul deosebit pentru comunitatea satului Bic

ºi s-a bucurat de participarea prefectului judeþului, Tiberiu Marc, inspectorului ºcolar general, Ioan Driha, ºi a

altor oficialitãþi locale ºi judeþene, atât din rândul clericilor, cât ºi al laicilor. În alocuþiunile rostite s-a fãcut

referire la dascãlii care au adus lumina în sat, la fostul director al ºcolii, domnul Vilagoº Viorel, om cu o putere

de dãruire deosebitã faþã de semeni, care a dorit sã dezvolte pe lângã activitatea educaþionalã a ºcolii ºi o

activitate culturalã ºi spiritualã în sat. A fost iniþiatorul unei trupe de teatru în care a implicat nu numai elevii mai

mari din ºcoalã, ci ºi tinerii din sat. Tot pentru dragii lui sãteni a dorit sã construiascã ºi un cãmin cultural în jurul

cãruia sã adune comunitatea pentru dezvoltarea vieþii culturale, a pãstrãrii ºi valorificãrii tradiþiilor locale.

În anul 2001 ºcoala funcþioneazã doar ca ºi grãdiniþã pentru un grup restrâns de copii preºcolari din

satul Bic, (ºapte la numãr), având vârste diferite, de pânã la ºapte ani, iar din anul 2002 aceasta funcþioneazã ca

ºi ºcoalã cu clase simultane I - IV

ºi o grupã combinatã de grãdiniþã,

având 15 copii. Educaþia culturalã

ºi spiritualã a acestor copii era

asiguratã de o maicã cu pregãtire

specificã în acest domeniu, având

o grijã deosebitã de sufletul ºi

mintea lor.

Deoarece, în anul 2006, în

satul Bic nu mai existau copii

pentru învãþãmântul primar, decât

câþiva preºcolari, Consiliul de

Conducere al Sfintei Mãnãstiri

ºi-a îndreptat atenþia spre ajutorarea copiilor proveniþi din familii aflate în dificultate ºi cu acces limitat la educaþie.

În colaborare cu primãriile ºi cu parohiile s-au fãcut primele demersuri pentru depistarea cazurilor care necesitau

ajutor ºi care corespundeau criteriilor de selecþie impuse de înfiinþarea unui astfel de aºezãmânt (familii

monoparentale, fam. cu venituri mici, orfani etc.).
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În primãvara anului 2006 clãdirea vechii ºcoli a necesitat ample lucrãri de consolidare, prin contraforturi,

datorate, pe de o parte, vechimii clãdirii, iar pe de alta, terenului în pantã. Tot cu aceastã ocazie s-au fãcut

demersuri ºi s-au obþinut aprobãrile necesare schimbãrii configuraþiei interioare a clãdirii, ridicându-se câteva

camere în locul contraforturilor ºi fãcându-se o mansardã, clãdirea transformându-se într-una adecvatã

desfãºurãrii unor activitãþi de gãzduire, îngrijire ºi educare a copiilor. Astfel s-au realizat o salã de mese ºi o

bucãtãrie la subsol, sãli de clasã la primul nivel, iar dormitoarele la mansardã, precum ºi alte anexe.

Este uimitor ceea ce a reuºit sã realizeze acolo obºtea de maici a mãnãstirii, având-o ca stareþã pe

monahia stavroforã, Marina Lupou, fiicã a acestor meleaguri. Preasfinþitul Sofronie Drincec, episcopul Bihorului,

Oradiei ºi Sãlajului a dat dezlegare ºi binecuvântare acestui aºezãmânt, vizitând, împreunã cu un grup de maici

ºi alþi reprezentanþi ai episcopiei, locaºuri similare din zona Bihorului, Bratec ºi Vadu Criºului,  pentru a vedea

ºi a schimba opinii cu maici care conduc astfel de aºezãminte. Vizitele s-au dovedit a fi rodnice pentru cã, de

cum ai intrat pe poarta ºcolii te simþi într-o altã lume. O alee pavatã te conduce pânã la intrarea în ºcoalã, florile

îþi încântã privirea. În interior se deschide o lume care îþi spune parcã „Bine ai venit acasã!”. ªi, într-adevãr,

copiii care în familie  au fost lipsiþi de condiþiile materiale ºi  afectivitate, atât de necesare dezvoltãrii sãnãtoase

a fiecãrui copil, aici, prin grija ºi dãruirea întregului personal (o educatoare ºi o învãþãtoare, maici, bucãtãreasã,

ajutor de bucãtãreasã, doi supraveghetori de noapte, îngrijitoare de zi, paznic, ºofer) aici se pot simþi cu

adevãrat acasã. De aceste servicii deosebite beneficiazã un numãr de 21 de copii, 12 de grãdiniþã, iar 7  în

clase simultane I - IV, doi fiind la ªcoala Horea din ªimleu Silvaniei, în ciclul gimnazial. Mulþi dintre copii sunt

fraþi ºi provin din: Plopiº, Bobota, ªimleu Silvaniei, Valcãu de Sus, Derºida, Iaz. Tot ceea ce s-a realizat în

cadrul acestui aºezãmânt legat de confortul, dotarea cu mobilier a tuturor încãperilor, a sãlilor de clasã cu

material didactic necesar, precum ºi echipament modern (calculator, imprimantã, scanner, dvd - player, televizor

etc.),  a fost posibil prin efortul propriu al mãnãstirii, prin donaþii ale unor firme ºi familii, precum ºi al altor

oameni cu o inimã sensibilã ºi generoasã.

Existã o permanentã colaborare ºcoalã-familie, având grijã sã se respecte întotdeauna Regulamentul

de ordine interioarã al serviciului social. Munca, fiind una deloc uºoarã, s-a recurs ºi la implicarea unor voluntari,

unii dintre aceºtia lucrând în instituþii similare sau având pregãtire specificã unui astfel de domeniu. Copiii îºi

petrec vacanþele în familie, iar cu ocazia unor evenimente deosebite (zile de naºtere, sãrbãtori naþionale ºi

religioase, evenimente speciale în familie) li se permite sã fie alãturi de cei dragi, pãrinþi, fraþi, rude ºi prieteni.

Toate aprobãrile pentru acest aºezãmânt au fost obþinute iar documentaþia ºi actele necesare sunt

depuse la Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi Direcþia de Muncã ºi Protecþie Socialã Sãlaj pentru acreditare.

Doina Maniura
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     COMUNA MESEªENII DE JOS

        Schiþã monograficã

AªEZARE  GEOGRAFICÃ

Spaþiul geografic al geosistemului rural Meseºeni ocupã partea centralã sud-esticã a judeþului Sãlaj,

cuprinzând în limitele sale teritoriale o parte a versantului vestic al culmii Meseºului ºi o parte din sud-estul

depresiunii centrale a ªimleului.

Comuna Meseºenii de Jos, situatã la poalele munþilor Meseº, este constituitã din patru sate. Aceste

sate au avut denumiri legate fie de aºezarea lor geograficã sau caracteristicile florei, fie de numele unor mari

proprietari de pãmânturi.

Aºezatã la o distanþã  de 12 km de Municipiul Zalãu, se întinde pe o suprafaþã de 62 km², ceea ce

reprezintã 1,63% din suprafaþa totalã a judeþului.

Mesesenii de Jos se învecineazã:

- la nord-est - Municipiul Zalãu

- la sud-est - comunele Agrij ºi Treznea

- la sud-vest - comuna Horoatul-Crasnei

- la nord - comunele Vârsolþ ºi Hereclean

- la nord-vest - comuna Crasna.

Teritoriul comunei se prezintã ca o zonã pronunþat deluroasã pe întreaga suprafaþã, altitudinea maximã

fiind  în partea de sud-est (750 m), iar cea minimã, în zona Meseºenii de Jos (250 m). Lunca cea mai dezvoltatã

este cea a Vãii Coliþca care strãbate teritoriul pe direcþia sud ºi nord-vest.

SCURT  ISTORIC

Încãrcãtura istoricã a comunei este strâns legatã de prezenþa liniei de apãrare a Imperiului Roman,

formatã din turnuri ºi castre dispuse pe graniþa acestuia.

Ruinele acestora se regãsesc în zonele înalte din masiv, ruine care se pot distinge ºi acum dupã multe

secole de uitare în timp. Teritoriul comunei este bogat în situri arheologice ºi monumente de arhitecturã, cum ar

fi:

În Fetindia:

- aºezare dacicã din sec. II-III,  pe pãºunea de la nord de sat, la 3-4 km de cu Meseº în dreptul zonei

„Coasta Ciungii”.

În Meseºenii de Sus:
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- aºezare din epoca neoliticã, cultura Coþofenei II ºi aºezarea dacicã la 500 m distanþã de Bãile Meseºeni

la „Osoiul Mãcãului”

- ruine de turn roman de la locul „Groapa Mare”, situate între  vârfurile „Podina”  la sud ºi „Coasta Latã“

la nord, lângã cãrarea ce duce la „Fântâna Oilor”

- ruine de turn roman lângã bãile din sat, la locul „Sub Groapa Muierii”

- ruine de turn roman la „Coasta Latã”, la sud-est de sat

- ruine de turn roman la „Osoiul Ciontului”, la 300 m de punctul geodezic din Vârful Osoiului 870 m.

În Meseºenii de Jos:

- Biserica Reformatã, sec. XVI

- clopotniþa care dateazã din sec. XVII

Alãturi de numeroase alte descoperiri arheologice din nordul Transilvaniei s-au mai gãsit douã monede

romane de argint, care întãresc afirmaþia cã dacii liberi au pãstrat fãrã întrerupere legãtura cu populaþia provinciei.

Atestãrile istorice dovedesc cã în timpul ocupaþiei romane, graniþa provinciei Dacia trecea prin partea de sud a

comunei, pe creasta Meseºului, teritoriul comunei rãmânând în stãpânirea  dacilor liberi.

Primele menþiuni scrise despre romanii din aceste locuri sunt fãcute de cronicile bizantine.

Atestãrile documentare ale localitãþilor comunei sunt datate astfel:

- Meseºenii de Jos, atestat în anul 1341 cu denumirea de „Magyar Keczel”

- Meseºenii de Sus, aºezare menþionatã încã din 1213, fiind cea mai veche atestare documentarã cu

denumirea de „Olah Keczel”

- Aghireº dateazã din anul 1361 cu denumirea de „Egrespatak”

- Fetindia dateazã din anul 1549 cu denumirea „Gurzofalva”

Aceste denumiri ale localitãþilor au suferit modificãri în timp.

Meseºenii de Jos - din înregistrãrile fãcute în anii 1950 - din „Magyar Keczel” a trecut printr-o

succesiune de denumiri: ,,Magyarkeczel”, „Cãþelul Unguresc”, „Cãþeluºa”, iar prin decretul 799/1964 se stabileºte

denumirea de „Meseºenii de Jos”.

Meseºenii de Sus - care avea denumirea de „Olah Keczel”, pânã în 1930, când s-a trecut la o altã

formã de scriere a denumirii „Olahkeczel”, în 1940 devine „Cãþelul Român”, „Cãþelul”, iar prin acelaºi decret

799/1964 din „Cãþelul” devine „Meseºenii de Sus”.

Satele Aghireº ºi Fetindia au rãmas cu denumirile neschimbate.

Epoca modernã în istoria românilor are o importanþã deosebitã din punct de vedere al evoluþiei noastre

naþionale, culminând cu desãvârºirea statului naþional unitar român la 1 Decembrie 1918, eveniment la care au
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participat un numãr de 5 þãrani ºi 3 intelectuali din comuna Meseºenii de Jos. În aceastã perioadã, principala

ramurã a  activitãþilor economice o constituie agricultura, în special creºterea animalelor, nelipsind ºi alte activitãþi:

cultura cerealelor, pomicultura, viticultura ºi apicultura.

ECONOMIA  COMUNEI

Evenimentele din Decembrie 1989 au produs, pe lângã schimbãri de ordin politic, ºi schimbãri de

ordin economic, fãcându-ºi apariþia asociaþiile familiale ºi societãþile cu capital privat.

Activitãþile industriale mai importante sunt: prelucrarea pieilor de ovine ºi bovine, confecþii textile,

fabricarea bãuturilor alcoolice tradiþionale, produse de panificaþie, confecþii metalice (seifuri, tâmplãrie termopan)

ºi ateliere mecanice.

TURISM  ªI  CULTURÃ

Din punct de vedere turistic, comuna este conoscutã pentru calitãþile balneoclimaterice ale apelor

sulfuroase-bicarbonatate de la Meseºenii de Sus. Punerea în valoare a acestor izvoare, dezvoltarea bazei de

cazare ºi dezvoltarea infrastructurii ar putea face din aceastã localitate o staþiune balneoclimatericã de mare

succes.

În comunã sunt pãstrate tradiþii, obiceiuri populare ºi, nu în ultimul rând, frumoasele costume populare.

Din anul 2005 se desfãºoarã, în prima duminicã dupã praznicul „Sf. Maria”, festivalul dansului femeiesc

„Ecouri Meseºene”.

Sãrbãtorile religioase, cum ar fi Crãciunul poartã de-a lungul timpului nealterate acele obiceiuri ºi datini

din strãmoºi cum ar fi colindele, transmise din generaþie în generaþie, frumosul dans ,,Cãluºarul”, dansurile

populare care sunt specifice zonei: dansurile mixte, dansul femeiesc ,,Muiereasca” ºi „ Roata”. Religia

predominantã este cea ortodoxã, fiind urmatã de cea reformatã ºi penticostalã. Pe raza comunei sunt 4 biserici

ortodoxe, 2 reformate, 3 baptiste ºi 3 penticostale.  Prima bisericã în Meseºenii de Jos dateazã din 1733, fiind

construitã din lemn, iar un credincios (care a dorit sã rãmânã anonim) a dãruit un teren în perimetrul satului ºi în

1857 s-a construit prima bisericã din cãrãmidã.

COMPONENÞA  ETNICÃ

Populaþia stabilã a comunei este în numãr de 3078 locuitori, care dupã etnie este reprezentatã astfel:

2069 - români, 944 - maghiari ºi 65 rromi.

În 1968 s-a stabilit centrul de comunã în Meseºenii de Jos.

Situatã la poale de MESEª, comuna noastrã pãstreazã cu sfinþenie tradiþiile specifice zonei, tinerii

satului învãþând cu mare drag ºi interes dansul popular, cântecele ºi obiceiurile pe care le prezintã tuturor celor

care doresc sã-ºi alimenteze sentimentul naþional aici, la obârºie.
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În anul 2007, la prima ediþie a manifestãrii culturale - SATUL SÃLÃJEAN (Resursã. Iniþiativã. Acþiune.

Dezvoltare) - organizatã de Consiliul Judeþean Sãlaj, comuna Meseºenii de Jos a fost selectatã sã-ºi prezinte

comorile culturale tradiþionale în faþa unui public numeros care a ºtiut sã aprecieze modul exemplar de pregãtire

a evenimentului.

 Informaþii transmise de

                                                                                             bibliotecara comunei, Valeria Mureºan

                                 LOCALITATEA ALMAªU - ÎNTRE ISTORIE ªI LEGENDÃ

Comuna Almaºu din judeþul Sãlaj, situatã la 14 km de Huedin, este aºezatã de-a lungul ºoselei ce trece

de la Huedin la Jibou, la încruciºarea Vãii Fildului cu Valea Babiului, ele primind numele de Valea Almaºului,

care se varsã în Someº, în localitatea Jibou.

Legenda spune cã, sub Principele Ardealului, Apafy, Almaºu a fost pustiit de turci în trecerea lor prin

Ardeal la începutul sec. al XVII-lea, dând foc localitãþii Almaºu ºi altor sate de pe Valea Almaºului. Puþinii

oameni rãmaºi în Almaºu au ridicat o bisericã de lemn ºi au ales ca preot pe un anume Popa Vasile (vezi

ªematismul de la Blaj din 1900, p. 150).

 Pe teritoriul comunei au fost descoperite obiecte din epoca bronzului ºi fierului (nuclei de silex ºi

opsidare de marmurã roºie, ciocane de bronz - vezi antichitãþile Clujului). În dreptul satului Almaºu s-a gãsit un

miliariu din anul 1873, pe care era inscripþionat VICUS ARMATORU.

 Comuna Almaºu, pe timpul stãpânirii maghiare, se numea Váralmás, iar românii îi spuneau Almaºul

Mare. Dupã unirea Transilvaniei cu România, numele comunei a fost ºi este ºi azi Almaºu.

Data întemeierii acestei localitãþi se pierde în negura vremurilor, primele semne concrete fiind atestate

abia prin secolul al IX-lea, la data apariþiei cetãþii cu acelaºi nume, Castru Almaºul sau Mãnãstirea Almaºului.

 În privinþa unei existenþe mai vechi, rãmâne un lucru îndeobºte admis: „Cronica lui Anonimus“  pomeneºte

despre luptele lui Tuhutum cu Voievodul Ardealului, Gelu, pe Valea Almaºului (Sad Tuhutum dei situam per

transiensis ad fluviu Almaºu -  Cronica Anonim Bela Regis notori, cap 26).

Nu se precizeazã dacã la acea datã exista ºi comuna, nici dacã aripa frontului ce s-a desfãºurat dupã

trecerea Meseºului a atins sau a depãºit hotarul ei, dar dacã se pomeneºte valea, trebuie admisã ºi existenþa

comunei de la care ºi-a luat numele.
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Dacã nu sunt date istorice despre realitatea acestor împrumuturi de nume, ne clarificã legile

toponomastice. Astfel, cercetãtorul maghiar Szabó T. Attila spune: ”nu se ºtie dacã numele râului e luat de la sat

sau satul i-a împrumutat râului numele, este mai sigur cã râul ºi-a împrumutat numele de la sat, deoarece numai

dupã ce râul soseºte în sat, ia acest nume, înainte având alte denumiri, ca: Valea Fildului, Valea Babiului” - c.f.

Szabó T. Attila: Kalotaszeg Közlöny I. Adatok vár, 1942, p. 315.

 În perioada Imperiului Roman, împãratul Traian a construit un drum bãtut cu piatrã de la Cluj, pe

Valea Nãdãºelului, prin Cordoº - Baciu, iar de aici spre nord, prin Nãdãºel, Sard, Fundãtura, Stobor, pe lângã

Ruginoasa la Praedium de la Bozolnic, unde se varsã în Valea Almaºului. Drumul lui Traian se cunoaºte, pe

alocuri, ºi azi, la Castrum Statium  de la Sutor, unde a fost podul peste Valea Almaºului.

 Începând de prin sec. al III-lea, graniþele Daciei au fost atacate de cãtre vandali ºi goþi. Romanii fiind

slabi, Aurelian a retras din Dacia legiunile în anul 271.

 La sfârºitul veacului al IX-lea, Dacia Romanã a fost atacatã de cãtre unguri, aceºtia nãvãlind din

Munþii Galiþiei, spre Carpaþi, în vãile Maramureºului, ºi, de acolo, în Dacia Romanã. Una dintre cãpeteniile

ungurilor, cu numele Tuhutum, a fost trimis sã cucereascã Ardealul, locuit în cea mai mare parte de români, sub

ascultarea Voievodului Gelu de la Gilãu. Trecând Meseºul pe la Zalãu, s-a întâlnit cu românii lui Gelu pe Valea

Almaºului, unde va avea loc o îndârjitã luptã. Ungurii i-au înconjurat pe români, care au fost siliþi sã se retragã.

Pe Voievodul Gelu, ajungându-l în Valea Cãpuºului, l-au omorât, iar trupele române rãmase fãrã conducãtor nu

s-au mai împotrivit ºi au fãcut jurãmânt de credinþã lui Tuhutum între satele Aºchileu Mare ºi Aºchileu Mic, al

cãror nume deriva tocmai de la cuvântul unguresc “eskü” (jurãmânt).

 Izvoarele istorice ne relateazã faptul cã, în anul 1437, când a avut loc rãscoala de la Bobâlna, la ea au

participat ºi români iobagi din Almaºu, conduºi de Ilie cel Mare.

La începutul anului 1600, Mihai Viteazul ocupã Cetatea Almaºului ºi face o incursiune asupra Huedinului,

trimiþând 500 de dorobanþi români, punând ºi pe ªtefan Csáki din Aghireº sã porneascã cu ei,  sã ardã tot ceea

ce este în Huedin. Mihai a luat aceastã mãsurã de represalii deoarece locuitorii din Huedin au omorât 170 de

soldaþi din cei 180 care formau garnizoana Huedinului. În 15 mai 1601, garnizoana Cetãþii Almaºului este

felicitatã de Mihai Viteazul pentru actul de vitejie cu care au apãrat cetatea de incursiunile fãcute de „duºmanii

neîmpãcaþi” din Huedin.

 În 1709, viteazul Pintea Grigore, cãpetenia haiducilor români din întreg Ardealul, care s-a ridicat sub

steagul lui Francisc Rákóczi al II-lea împotriva nobililor ºi a funcþionarilor imperiali germani, ºi-a stabilit tabãra

în partea de sud-est a Cetãþii Almaºului, la locul pomenit în toponimie ºi document, „curtea lui Pintea” sau „aria

lui Pintea”. O urã stãpânea sufletul lui Pintea împotriva nobililor, când a auzit din gura lui Leopold Kolomanci,

arhiepiscop de Kalocsa, zicând: „Dacã vrei sã nu crâcneascã sãrãntocii, fã-i întâi robi, apoi cerºetori, la urmã



                    118

catolici. Aºa poþi stãpâni fãrã grijã turma proºtilor”. O altã tabãrã a avut în Meºtereaga, la groapa Fagilor, pe

dealul din faþã. ªi azi a rãmas cântecul lui Pintea în popor, cântat dupã cum urmeazã:

Frunzã verde de secarã

 Colea des de primãvarã

 Când se-mbracã codrii iarã

 A pornit haiducii afarã,

              A lãsat cetãþi ºi sate

              Cã sunt pline de pãcate.

              Foaie verde-a nucului,

               La curþile stupului

               Stupului bogatului.

              Cine pe stup i-l slujea,

             Cine toate le fãcea

              Era Pintea cel tãcut

               ªi la minte priceput.

În veacul al XVIII-lea, cel mai însemnat eveniment a fost rãscoala condusã de Horea, Cloºca ºi Criºan,

din anul 1784. Desfãºuratã relativ departe de Almaºu, în judeþele Alba, Hunedoara ºi Turda, a avut mari

repercusiuni asupra românilor din Almaºu. Avem date despre starea agitatã a românilor din Bonþida, Feleac,

Gilãu, precum ºi de pe întreaga Vale a Almaºului.

Fiindcã viaþa satului a fost legatã de viaþa cetãþii, vom aminti datele mai însemnate din trecutul cetãþii,

aºa cum apar în documente. În sec. al IX-lea, în locul unde se aflã ruinele cetãþii de azi, se gãsea o mãnãstire a

Ordinului Benedictinilor, ea fiind distrusã în timpul marilor expansiuni ºi distrugeri tãtãreºti din anul 1241. Din

pietrele ruinelor ºi dupã retragerea tãtarilor s-a edificat cunoscuta Cetate a Almaºului.

Cetatea Almaºului este a doua aºezare medievalã cu renume istoric, prima cetate medievalã fiind

Cetatea Bolojii despre care se vorbeºte din anul 1319.

Cetatea Almaºului este aºezatã pe malul drept al vãii ºi pe coama dealului, la locul numit „Întreºanþuri”.

Atât mãnãstirea cât ºi cetatea au fost zidite pe acest deal, la o înãlþime de 440 m.

Ctitorul acestei cetãþi este considerat un slujitor viteaz al regelui Béla al IV-lea, care s-a distins în multe

lupte, anume Pal Decherghi. Sub regele Ludovic cel Mare, e donatã unui vistiernic al regelui cu numele de

Bedec Gheorghe. Mai târziu, trece în stãpânirea unui cumnat al lui Ioan Corvin.
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    În sec. XV-XVI trece în posesiunea mai multor nobili. În anul 1551 Cetatea Almaºului este pustiitã de

generalul Casteldo, comandantul oºtilor germane. În 1594 Sigismund Bathory a dãruit-o generalului ªtefan

Csáki, prefectul Transilvaniei, iar în anul 1601 cetatea este refãcutã de Csáki. Abia refãcutã, este asediatã ºi

ocupatã de cãtre Gheorghe Basta, acesta conducând

de aici luptele împotriva lui Sigismund Báthory, timp

de trei sãptãmâni, între 18 decembrie 1601 ºi

7 ianuarie 1602.

   În noiembrie 1601, în tabãra din Uioara, principele

Báthory scrie cãtre garnizoana Cetãþii Almaºului:

“primind cu bucurie vestea norocului cu care v-aþi

bãtut cu vrãºmaºii”, îndemnând militarii garnizoanei

la statornicie pentru a putea scãpa þara de inamici.

Istoricul maghiar Kovács László susþine cã Basta a distrus ºi satele din jur.

    Domeniul Cetãþii Almaºului cuprinde mai multe sate din zona Huedin,  Sãlaj ºi  Someº. Dintre ele, 14 sate de

iobagi i-au aparþinut aproape permanent. Iobagii localnici ai satului Almaºu aveau misiunea de a o apãra ºi de

a o întreþine, iar iobagii din restul satelor aveau obligaþia de a munci pãmânturile. Tot de Cetatea Almaºului

aparþinea ºi Voievodatul Român din Nyires (Mesteacãnu).

   Urmele de amãrãciune ºi revoltã faþã de viaþa tiranicã a celor din cetate, se reflectã ºi azi în cântecele

poporului din Almaºu, ce se pãstreazã în memoria bãtrânilor:

                      Sus pe deal, mãi frate,

                      S-a zidit cetate

                      Plinã de pãcate

                      ªi de rãutate.

 În anul 1658 tãtarii au ars din nou cetatea ºi satul, o parte a populaþiei fugind, o altã parte fiind ucisã,

iar cei care au fost prinºi au fost duºi în robie. Dupã distrugere a fost rezidit satul pe locul de azi. Din pãcate, azi,

din Cetatea Almaºului, a mai rãmas un singur turn, pe jumãtate ruinat. Din ruinele cetãþii, în anul 1808, urmaºii

grofului Csáki au zidit un nou castel, de data aceasta la marginea satului. În anul 1966 cetatea a fost reparatã de

Institutul Monumentelor Istorice din Cluj.

                                                                                                  Adrian Florian - Biblioteca Publicã Almaºu
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                                         OBICEIURI TRADIÞIONALE DIN COMUNA FILDU

Comuna este situatã pe marginea de vest a bazinului transilvan ºi este una din comunele mici ale

judeþului Sãlaj, situându-se la periferia acestuia.

 Portul popular ºi diferitele obiceiuri, de nuntã, înmormântare ºi petreceri sunt cele specifice satelor de

pe Valea Almaºului. Importante sunt mai ales obiceiurile tradiþionale de sãrbãtori, în special cele de iarnã.

OBICEIUL COLINDATULUI, cu întregul sãu complex de manifestãri, se înscrie perioadei de sãrbãtori

de iarnã, odatã cu începutul postului Crãciunului ºi pânã la Boboteazã. Mãrturiile obþinute de la localnicii mai

vârstnici, afirmã posibilitatea disocierii colindei de perioada sãrbãtorilor de iarnã. Conform acestor mãrturii, nu

este bine sã se colinde în altã perioadã, pentru cã ar atrage diferite necazuri: „sã face tãciune în grâu dacã colinzi

pãstã an ºi þi se fac bube”.

De asemenea, în perioada sãrbãtorilor de iarnã, erau excluse „horile”. Dacã se întâmpla sã horeascã

unul, acela era considerat „fluºturatic” ºi era dezaprobat de ceilalþi. În timpul „jocurilor” organizate la sãrbãtorile

de iarnã, în pauzele dintre dansuri, tinerii se adunau în cerc ºi colindau. Aceste mãrturii evidenþiazã stricteþea

coordonatelor temporale ale colindei, tangenþa obiceiurilor cu sfera sacrului. Colindatului i se atribuiau efecte

binefãcãtoare: bogãþia recoltei de grâu ºi cânepã, belºug ºi sãnãtate.

    Interpretarea corectã a colindelor ºi stãpânirea întregului repertoriu constituie o condiþie esenþialã a obiceiurilor.

Gazdele îºi manifestã dezaprobarea faþã de „zmintirea” colindelor, iar colindãtorii nu puteau nesocoti cenzura

exercitatã de comunitatea sãteascã. De aceea „colindãtorii“ se instruiau în fiecare searã, odatã cu lãsarea

postului Crãciunului, pentru învãþarea ºi repetarea colinzilor.

Ceata de colindãtori era ºi este alcãtuitã din feciori care îºi alegeau un „alduitor“, responsabil de buna

desfãºurare a colindatului. Alduitorul rãspundea de comportarea colindãtorilor ºi avea dreptul sã-i pedepseascã

pe cei care se abãteau de la regulile impuse de ceatã ºi chiar sã-i excludã dintre ei. Alduitorul este ales de regulã

dintre feciorii „scãpaþi“ de armatã ºi care se bucurã de respectul celorlalþi.

O preocupare de bazã a cetelor de colindãtori era aceea de a-ºi gãsi „gazda“ în casa cãreia se vor

întruni pentru învãþarea ºi reîmprospãtarea repertoriului de colinzi. Colindãtorii se mai întruneau ºi în „habe“

(ºezãtori), unde colindau împreunã cu fetele adunate acolo. În ultima perioadã, gazdele au devenit pentru

colindãtori, cãminele culturale.

 Colindatul propriu-zis, cu întreaga sa desfãºurare ceremonialã, are loc la Crãciun ºi începe în ziua de

24 decembrie, dupã lãsarea întunericului, când colindãtorii se adunã la primul „corator“ acasã, în satul Fildu de

Jos, ºi la bisericã, în satul Fildu de Sus. Casierul feciorilor este cel care a angajat muzica. Semnele distinctive
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ale alduitorului sunt cârja ºi straiþa din piele, frumos ornamentate, straiþa care era nelipsitã ºi de la grãitorul de

nunþi.

Alduitorul îi numeºte din rândul colindãtorilor pe cei care urmeazã sã ducã „burcuºul“ (canta în care se

adunã vinul) ºi pe cel care adunã „ptistolul“ (un colãcel ºi o bucatã de cârnaþ). Aceºtia erau numiþi dintre cei

care fãceau parte pentru prima datã din rândul colindãtorilor.

Dupã ce sarcinile sunt împãrþite, alduitorul le recomandã sã aibã o comportare civilizatã ºi, în mod

deosebit, sã nu ocoleascã nicio gospodãrie. În satul Fildu de Jos, la îndrumarea colindãtorilor, în casa „primului

corator“, participã primarul ºi, de asemenea, ºeful de post.

Înainte de a porni la colindat, colindãtorii cântã una sau douã colinde, dupã care îºi etaleazã mãiestria

ºi muzicanþii. În trecut, ceata de colindãtori colinda însoþitã de un „zicalãu“ care era fluieraº, iar ulterior de un

violonist (ceteraº în Fildu de Jos ºi „hededuº“ în Fildu de Sus) sau un taragotist.

Prima gospodãrie colindatã este cea a preotului, dupã care colindãtorii trec din casã în casã, de-a

lungul satului. Aºa dupã cum am mai arãtat, cetei îi revine obligaþia de a colinda toate casele din sat. Colindãtorii

intrã în casele oamenilor numai dupã ce alduitorul a primit încuviinþarea la întrebarea: „Lãsaþi colindãtorii?“

Colinda e începutã afarã ºi numai atunci când gazda le deschide uºa intrã în casã, se rãspândesc în jurul mesei

ºi îºi continuã colinda. Rãsplata oferitã colindãtorilor era, în vechime, un colac frumos împletit (azi se oferã

bani). Colacul este alduit de alduitor printr-o oraþie care este asemãnãtoare ca text cu pluguºorul din alte zone,

unde obiceiul este încã activ.

 „Alduitura” colacului cuprinde un ºir de imagini caracteristice din lumea plugarilor: alegerea locului de

semãnat, aratul, semãnatul, plivitul, creºterea grâului, seceratul, treieratul ºi vânturatul, dusul la moarã, mãcinatul

ºi pregãtitul colacilor, de la cernutul fãinii ºi pânã la scoaterea lor din cuptor. Toate acestea au menirea de-a

ilustra, poetic, ideea vieþii agrare a locuitorilor satelor, care s-au ocupat din  toate timpurile, nu numai cu

creºterea animalelor, ci ºi de cultivarea pãmântului.

În contrast cu tonul colindelor propriu-zise, serios ºi recules, alduiturile care le urmau erau hazlii ºi

telurice, cu referiri frecvente la festinul care urma unei perioade de post aspru. Se evidenþiazã, astfel, o altã

funcþie a colindatului, cea de „îngropare“ festivã a postului ºi a anului vechi, a cãrui încheiere cu veselie era

socotitã de bun augur pentru anul viitor. Dacã gazda avea fatã de mãritat, colindãtorii erau rugaþi sã îi zicã

„colinda fetii“ pentru care erau rãsplãtiþi cu bani. Pentru banii primiþi, alduitorul mulþumea prin „alduitura banilor“.

La fel ca alduitura colacului, ºi alduitura banilor era hazlie, cu referire la modul în care „jupânul gazdã“ a plecat

sã facã rost de bani pentru colindãtori.
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 În fiecare casã colindãtorii erau „omeniþi“ cu vin ºi nelipsitul colac umplut cu nucã ºi dulceaþã de prune

(un fel de ruladã). În prezent se oferã colindãtorilor prãjituri diverse, care mai de care mai gustoase ºi mai

aspectuoase. Deoarece vinul oferit feciorilor era din belºug, aceºtia închinau cu gazda ºi serveau simbolic din

pahar, iar restul îl goleau în burcuº, neuitând sã cearã ºi „ptistolul“ (cârnaþ).

Un obicei aparte, întâlnit în satul Fildu de Sus, este ºi obiceiul lanþului. Gazdele, care aveau fete de

mãritat, atârnau la grinda casei, deasupra mesei, un lanþ ºi legau de una din verigi o panglicã, având pretenþia la

colindãtori sã le cânte atâtea colinde câte verigi au rãmas de la panglicã în jos. Era o mare falã pentru cei la care

colindãtorii stãteau mai mult în casã.

 Înainte de a pãrãsi gazdele, colindãtorii jucau în ritmul muzicii care-i însoþea, pe toate femeile din

gospodãrie, indiferent de vârstã, ºi pe fetele din sat, care veneau sã întâmpine ceata de colindãtori. Acest

aspect dezvãluie unul dintre sensurile originale ale colindatului, cel de stimulare a fertilitãþii ºi fecunditãþii.

În final, dupã ce au urat tuturor cãsenilor „Sãrbãtori fericite“, un an rodnic ºi sãnãtate, la îndemnul

alduitorului, „no, mãi, no“, colindãtorii îºi continuã drumul, trecând ºi colindând fiecare gospodãrie.

Pe uliþã, pentru a vesti gospodarilor cã se apropie, se deplasau cântând ºi cu îndemnul „no, mãi, no“.

Dupã ce întregul sat era strãbãtut, în satul Fildu de Jos se obiºnuia, ca la una dintre ultimele case, sã se

opreascã ºi sã se ospãteze din „ptistolul“ adunat ºi sã bea din vinul din „burcuº“, dar fãrã a întrece mãsura.

Cârnaþul ºi colacii rãmaºi dupã ospãþ erau daþi, de regulã, ceteraºilor. Dupã ospãþ, se urcau pe culmea nord-

esticã de unde se vedea tot satul, aprindeau o grãmadã de paie, procurate de la gospodãriile apropiate ºi

colindau în jurul focului, înºtiinþând astfel localnicii cã ºi-au încheiat misiunea. De aici, ceata de colindãtori se

îndrepta spre bisericã, intra colindând ºi, dupã terminarea colindei, participa alãturi de toþi sãtenii la slujba

religioasã.

Colindatul, cu întreaga sa desfãºurare ceremonialã, are loc noaptea, excepþie fãcând satele Fildu de

Mijloc ºi Fildu de Sus, care sunt mai întinse ºi unde colindatul se prelungeºte ºi în ziua de Crãciun, chiar pânã

seara. Practica nocturnã a colindatului are, desigur, o veche tradiþie, confirmatã de faptul cã textul colindei

abundã de interpelãri prin care gazdele sunt trezite uneori din somn:

             „Sculaþi, sculaþi, boieri mari,

             Sculaþi, voi, români plugari,

            Cã vã vin colindãtori

           Noaptea pã la cântãtori“.

Majoritatea colindelor cântate de feciori erau atât de vechi, încât unele fragmente ale lor au devenit,

prin prescurtãri de cuvinte ºi prin prezenþa arhaismelor, de neînþeles pentru cei care le cântã azi.
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Conþinutul lor era divers, predominând temele vânãtorii mitice ºi cele pastorale sau agrare.

 În grupul colindelor pe care le cântau fetele, gãsim variante în care acestea se pregãtesc din timp sã

aºtepte colindãtorii, printre care se vor afla, în mod sigur, ºi iubiþii lor:

           Mândru s-o gãtit în casã,

           Pãstã pat, panã de brad,

           Pãstã masã, panã-aleasã,

            La fereºti, pene domneºti,

             La obloace, busuioace.”

O altã categorie de colinde îi vizeazã pe cei care se ceartã în familie, pe cei care înjurã, beþivii care îºi

petrec timpul în crâºme ºi pe necredincioºi.

Cea mai numeroasã categorie de colinde  este cea care prezintã fapte biblice.

Adresându-se cu urãri indirecte diferitelor categorii sociale din sat sau diferiþilor membri din familie,

colindele au ajuns la un mare numãr de tipuri ºi subiecte, la o mare varietate tematicã. Descriind rituri ºi

ceremonii care azi, în mare parte au dispãrut ori s-au schimbat, cântând pe un ton idilic viaþa gospodãreascã

sau faptele voinicilor, colindãtorii au creat în cursul timpului minunata poezie a colindelor.

Colindele se grupeazã în jurul problemelor majore ale vieþii satului de altãdatã, în jurul dorinþelor ºi

idealurilor þãranilor plugari ºi pãstori, de a avea recolte bogate, belºug în turme, viaþã fericitã în familie, feciori

voinici, fete frumoase ºi harnice. Ca urmare, colinda viza viitorul celui cãruia i se adresa.

Cu TURCA se colinda în întreg intervalul dintre 25 Decembrie ºi Anul Nou, fãrã întrerupere. Pe

„clonþul“ ei din lemn se fixau, peste o piele de iepure cu urechile întregi, coarne de þap, de gât i se atârnau

zurgãlãi, iar corpul purtãtorului era acoperit cu o cuverturã de lânã. Turca era însoþitã de un fluieraº ºi de un

grup de trei feciori îmbrãcaþi în „bonde“, nefiind mascaþi, care dansau odatã cu turca. Textul care însoþea dansul

se rostea sacadat de cãtre un fecior, în  ritmul în care bãtea turca din clonþ, iar conþinutul sãu stârnea râsul

asistenþei. Astãzi se colindã cu turca numai în noaptea de Crãciun. Banii oferiþi de gazdã erau prinºi de turcã cu

clonþul, dupã care toþi componenþii grupului erau serviþi cu vin ºi colac.

ªi colinda cu STEAUA face parte din obiceiurile practicate în noaptea de Crãciun, în satele comunei.

Cu steaua, colindã grupuri alcãtuite din câte trei copii care se deplaseazã din casã în casã, vestind Naºterea

Mântuitorului. Colinda Stelei era urmatã de o alduiturã rostitã de unul dintre copii, care exprima dragostea cu

care au aºteptat „acest Praznic Luminat“. Pentru Colindã ºi alduiturã, copiii erau rãsplãtiþi cu colaci, mere ºi

nuci.

  Lenuþa Sabãu -  Biblioteca Comunalã Fildu de Jos
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                      IMPRESII DE CÃLÃTORIE

          ASPECTE  ALE  VIEÞII  CULTURALE  ROMÂNEªTI  DIN

                                                                  CANADA

Cultura românã contemporanã nu poate fi completã fãrã cunoaºterea deplinã a tuturor celor care,

vorbitori de aceeaºi limbã, ºi-au înscris numele pe o OPERÃ durabilã.

Invitaþia primitã de la Asociaþia Românã din Canada (ARC) - MONTREAL de a participa la FORUMUL

UNITÃÞII ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI, în perioada 5 - 15 august 2007 (prima ediþie) ne-a onorat.

Am considerat cã este o oportunitate de a deschide multiple colaborãri cu românii de peste tot, de a aduna

informaþii despre activitatea culturalã a celor care, din diverse motive locuiesc, gândesc ºi îºi poartã ideile sau

dorul la mii de km distanþã de ÞARA-MAMÃ.

Ideea organizatorilor a fost mai mult decât nobilã ºi avem încredere cã de la o ediþie la alta va aduna

substanþã ºi valoare. E un proiect ambiþios coordonat de Ionel Þãranu, preºedintele actual al ARC, fiul medicului

Jean Þãranu, un român a cãrui

inimã bate mereu pentru

România, deºi trãieºte în

Canada de peste 50 de ani.

CANADA, þara de la

Atlantic la Pacific, locul plin de

abundenþa miracolului

economic, trezeºte vizitatorilor

admiraþie fãrã rezerve ºi atrage

an de an imigranþi din toate

colþurile lumii. Numai

Montrealul gãzduieºte peste 40.000 de români. Acest oraº imens, în formã de insulã ovalã de la vest la est, cu

o lungime de aproximativ 50 km ºi o lãþime de cca 20 km, cu podurile sale impunãtoare peste fluviul St.Laurent

impresioneazã trecãtorii. Sunt multe alte locuri ºi aspecte care ar merita menþionate: cartierele - oraºe ele

însele; zgârie-norii; oratoriul St.Joseph (cea mai mare catedralã din America de Nord; Université de Montreal;

insula Laval; parcul imens Mont-Royal; Biblioteca Naþionalã, Stadionul Olimpic; Cosmodromul,  º.a.)

Am încercat sã observãm toate aspectele vieþii românilor stabiliþi în Canada, în special activitatea

culturalã. Am cunoscut scriitori, jurnaliºti, oameni de culturã din diverse domenii, am locuit la familii de români,

astfel încât am reuºit sã avem o imagine a ceea ce înseamnã viaþa de român în strãinãtate: ,,…nu e durere mai

mare pe lume decât sã fii român fãrã patrie ºi poet fãrã þarã”, aºa cum spune Alex Cetãþeanu.
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Am avut bucuria sã constatãm cã atât de departe de

þarã, se scrie româneºte. Jurnale precum: Pagini Româneºti,

Zigzag Român-Canadian, Actualitatea Canadianã,

reviste: Destine, Candela informeazã comunitatea românã din

Canada despre cele mai importante evenimente din România,

dar ºi despre diverse aspecte de interes privind modul de viaþã

din þara adoptivã.

Cele mai emoþionante momente s-au desfãºurat pe

CÂMPUL ROMÂNESC de la VAL DAVID, unde românii

din Canada se întâlnesc pentru a-ºi încãrca sufletele secate de

dorul de ACASÃ sau în Piaþa Românã din Montreal, la statuia

poetului Mihai Eminescu (mai existã în Canada încã douã statui

ale poetului nostru - simbol naþional).

Ne-au impresionat, în mod deosebit:

- prof. dr. CLAUDIU MÃTASÃ, consulul onorific al României în Florida (SUA), membru marcant al

Consiliului Naþional Român al Academiei Româno-Americane (ARA), membru al Academiei de ªtiinþe, Literaturã

ºi Arte (A.S.L.A. - Oradea) ºi al Academiei de ªtiinþe Medicale a României, personalitate americanã recunoscutã

de guvernul SUA (care i-a decernat medalia de aur ,,Ronald Reagen” ºi Ordinul de merit al Congresului

American);

- medicul JEAN ÞÃRANU (nea Jean, cum i se spune). Emigreazã în Canada în 1951 ºi dupã pãrerea

majoritãþii, nu existã altã persoanã care sã fi fãcut atât de mult pentru românii din Montreal ºi nu numai, care sã

fie atât de român, în sensul curat ºi frumos al românitãþii pierdute de cei plecaþi; în 1952 devine unul din membrii

fondatori ai ARC; în 1970 inaugureazã  ORA ROMÂNÃ, emisiune  de radio la Montreal, iar în 1974, buletinul

Curierul Român; este membru de onoare al Fundaþiei Culturale Române din Bucureºti (1996); membru al

Asociaþiei Medicilor din Canada º.a; a primit numeroase premii ºi distincþii, fiind ºi autorul multor publicaþii;

- avocatul GILLES DUGUAY, fostul ambasador al Canadei în România, cãsãtorit cu o frumoasã

româncã; în prezent candidat al Partidului Conservator pentru un loc în Parlamentul Canadian. Românii din

Canada sunt convinºi cã alegerea d-lui Duguay ar putea fi un lucru pozitiv ºi pentru comunitatea româneaascã

din întreaga Canadã.

Una din temele de interes pentru noi la întâlnirile din Canada a fost: Contribuþia culturii române la

cultura universalã, dezbateri ce ne-au permis sã stabilim solide colaborãri cu scriitorii români de acolo
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despre activitatea cãrora se pot gãsi informaþii pe site-ul Asociaþiei Scriitorilor Români din Canada:

www.scriitoriiromâni.com.

             Preºedintele Asociaþiei, Alexandru Cetãþeanu, a prezentat cele mai importante realizãri ale membrilor

asociaþiei. Autor el însuºi al mai multor lucrãri dintre care recomandãm: Un român în Canada; Strãin în

America (lucrãri dãruite ºi Bibliotecii Judeþene - Sãlaj); fondator ºi editor al revistei de culturã DESTINE. Cei

interesaþi de adevãrata faþã a emigrãrii vor gãsi în paginile lucrãrilor recomandate informaþii, care, puse în

balanþa sufletului românesc, vor putea hotãrâ drumul cel mai bun.

L-am cunoscut,  de asemenea,  pe GEORGE FILIP, românul cãruia toþi îi spun ,,POETUL”. Printre

volumele sale amintim: ’89 Poeme îndoliate; Era confuziilor; Metafore risipite; Aezii ne privesc; Vise

colorate; Eliptica, dar ºi: Matematica pe degete; Zilele sãptãmânii; Aventuri prin alfabet - volume

care pot fi utilizate ca material didactic pentru ºcoalã. Toate aceste volume se gãsesc de acum în colecþiile

instituþiei noastre.

George Filip, aºa dupã cum spune ºi  Alex Cetãþeanu, este poetul care ,,se întoarce mereu ºi mereu la

matcã… este al nostru, al tuturor românilor de pe pãmânt.”

Am vizitat mai multe biserici româneºti din Canada. La Buna Vestire am vizitat  biblioteca de la Centrul

Cultural Român. Am aflat cã aici se desfãºoarã multe întâlniri ale românilor, se þin cursuri pentru copii ºi tineri,

în limba românã, despre istoria ºi cultura României.

Existã mai multe grupãri în jurul bisericilor sau a asociaþiilor culturale. Din pãcate nici o organizaþie,

asociaþie sau bisericã nu întruneºte un numãr important de adepþi ºi nu reprezintã interesele majoritãþii românilor

din Canada.

Astfel, pe lângã bucuria descoperirii unei activitãþi culturale reale ºi bogate, am simþit dezbinarea ºi

conflictele dintre români, când acolo, departe, ar fi

atât de mare nevoie de unitate ºi susþinere. Biserica ºi

oamenii de culturã ar trebui sã joace un rol binefãcãtor

pentru moralul românilor de aici care, dupã cum am

fost informaþi, suferã, în proporþie de 70 %, de

puternice depresii.

Canada este þara care 7 ani la rând a fost

consideratã ca având cel mai ridicat nivel de trai din

lume, dar în mintea ºi sufletul românilor am observat

un mare gol. Dacã nici mãcar BISERICA nu reuºeºte
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sã uneascã, dacã ºi aici sunt alt gen de interese, poate

ar fi bine ca fiecare sã caute acel sâmbure de divinitate

sãdit în fiecare dintre noi ºi sã-l ajute sã iasã la luminã.

Poate dacã în viitor s-ar renunþa la anumite

orgolii (!!?), iar toate asociaþiile ºi bisericile de aici

ar colabora în interesul semenilor îndemnându-i

sã-ºi aminteascã ce îi uneºte (iubirea de þarã, limbã,

culturã, obiceiuri, credinþã, legãturi de rudenie sau

de prietenie), nu ce îi dezbinã.

Printre românii din România invitaþi special la manifestãrile româneºti din CANADA mai amintim pe:

DUMITRU - DORIN PRUNARIU, primul ºi singurul astronaut român care a ieºit în spaþiu; ANCU DINCÃ,

fizicianul ºi cercetãtorul de renume mondial, cunoscut deja de sãlãjeni; profesor dr.ing. POMPILIU MANEA,

de la Cluj-Napoca, care a dus în Canada macheta statuii primului emigrant român în Canada, ce urmeazã sã fie

realizatã de Universitatea Tehnicã din Cluj, coordonator fiind rectorul universitãþii, prof.dr.ing. RADU

MUNTEANU; publicistul CONSTANTIN MUSTAÞÃ - Cluj ºi alþii.

Multe ar fi de spus despre þara ,,de gheaþã, dar cu inimã caldã”, despre civilizaþia ºi protecþia socialã de

aici, despre imensitate ºi frumuseþe, despre atracþia pe care CANADA continuã sã o exercite. Pentru fiecare

DAR se dã, în schimb, un preþ. Cei hotãrâþi sã emigreze ar trebui sã fie convinºi mai întâi dacã sunt pregãtiþi

sã-l plãteascã.

Dac-am fi cântat a verde,

Foaie verde ÞARA MEA,

Azi nu ne scãldam cu lacrimi

În cãuºul dintr-o stea.

Lumânarea de-ar fi verde

m-aº tot închina la dânsa.

Sã ne ierte toþi pãrinþii

ºi ÞARA ce-atât ne plâns-a.

                                    (George Filip)

F.P.
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       ELVEÞIA - O ATRACÞIE  PENTRU  MITURI

Despre Elveþia, o þarã a contradicþiilor care sfideazã cliºeele, întotdeauna s-a scris exagerat ºi denaturat.

Imaginea cunoscutã a Elveþiei este atât de învãluitã în mituri, încât cãrþile care îºi propun sã ofere o

descriere corectã nu reuºesc sã-ºi atingã scopul. Þara lui Wilhelm Tell nu are graniþe naturale, nu are o limbã

comunã, nu are culturã ºi nici religie.

Din 1863, când Thomas Cook a organizat pentru prima oarã o excursie din Anglia, Elveþia a devenit o

destinaþie de vacanþã. Prizonierul din Chillon al lui Byron ºi disputa dintre Sherlock Holmes ºi Profesorul

Moriarty de la cascada Reichenbach, a lui Conan Doyle, au ajutat la crearea unei imagini eronate despre

aceastã þarã a munþilor, aºa cum a fãcut-o ºi Johanna Spyri, cu povestirile sale celebre despre Heidi.

Vizitez pentru a doua oarã Elveþia, participând la Conferinþele organizate de Initiatives of Change, în

Caux, Montreux. Conferinþele se organizeazã în fiecare an, cam în aceeaºi perioadã, iar accesul este nelimitat.

În anul 2007 acestea s-au derulat în perioada 5 iulie – 19 august ºi au participat 1490 de persoane din toatã

lumea.

Ce este Initiatives of Changes (Iniþiativele schimbãrii)? Este o organizaþie independentã, înfiinþatã în

anul 1946, ca ºi fundaþie internaþionalã,

cu sediul în Luzern ºi este deschisã

persoanelor de orice culturã,

naþionalitate, religie sau credinþã.

Misiunea organizaþiei este: sã

vindece rãnile istoriei care

provoacã valuri de rãzbunare, în

special acolo unde culturile ºi civilizaþiile

se întrepãtrund, sã consolideze

dimensiunea spiritualã ºi moralã a

democraþiei aºa încât sã confrunte

interesele personale ºi corupþia, sã ajute familiile ºi persoanele individuale sã înlocuiascã climatul de

reproº ºi egoism cu o culturã a reponsabilitãþii ºi grijii pentru altul, sã consolideze o motivare spre angajament

moral ºi solicitudine în viaþa ºi gândirea economicã, cu scopul de a creea locuri de muncã, a corecta

dezechilibrele economice ºi de mediu ºi de a lupta împotriva cauzelor sãrãciei, sã reconsolideze spiritul

comunitãþii ºi a speranþei în oraºe ºi sã lupte împotriva cauzelor rasismului ºi a discriminãrilor sociale, sã
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creeze reþele de persoane aparþinând diferitelor culturi ºi credinþe care sã se dedice muncii pentru

reconciliere, dreptate ºi pace.

Pe lângã activitatea desfãºuratã în cadrul conferinþelor, la care de fiecare datã au participat oameni de

renume mondial (în anul 2007 a fost prezent Kofi Annan, secretar – general al Naþiunilor Unite), am reuºit sã ne

bucurãm ºi de excursiile organizate în împrejurimi.

Peisajul elveþian caracteristic este legat de un

lanþ muntos înalt situat în zona central-sudicã a þãrii.

Între vârfurile înalte ale Alpilor Elveþieni, Vârful Dufour,

care atinge 4.634 metri peste nivelul mãrii, este cel mai

înalt. Pe muntele Dufour se gãsesc numeroase vãi,

inclusiv câteva glaciare. De aici izvorãsc câteva dintre

râurile principale ale Europei, precum râul Rin, Rhon,

Inn, Aare sau Ticino, care se leagã de câteva lacuri

alpine precum Lacul Geneva, lacul Zürich, Lacul

Neuchâtel ºi Lacul Constanþa.

Singurul parc naþional al Elveþiei este „Parcul

Naþional Elveþian” care a fost creat în 1914 în partea

de sud-est a þãrii. Acesta conþine pãduri de conifere,

pãºuni montane ºi un peisaj montan aspru foarte impresionant. Partea de nord a Elveþiei, cea mai populatã, este

mai deschisã, are însã mulþi munþi de înãlþime medie.

Viaþa tradiþionalã de la þarã se deruleazã în acelaºi mod dintotdeauna în comunitãþile rurale din Alpi, cu

muzica lor specificã, meºteºugurile ºi portul popular.

Elveþienii, renumiþi pentru eficienþa lor, economi ºi serioºi, afiºeazã ºi caracteristici neconfirmate ºi

neaºteptate. Grijulii cu banii, având o gândire ordonatã ºi conºtienþi de mediu, elveþienii acordã o atenþie

deosebitã detaliului. Nu e de mirare cã ei sunt buni la conducerea bãncilor, hotelurilor, cãilor ferate, dar ºi la

fabricarea ceasurilor de mânã ºi executarea unor proiecte inginereºti complexe.

Aceasta este o micã parte din ceea ce am vãzut în Elveþia ºi oricine ajunge aici va avea o experienþã de

neuitat.

                                                             Mariana-Lucia Cãrpineanu
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                                                                  REPERE SPANIOLE

Omenirea va iubi întotdeauna castelele! Pentru orice vârstã, ele ascund mistere ºi basme eterne.

 Acesta a fost unul din gândurile-mi ascunse atunci când mi s-a ivit oportunitatea unei vizite în Spania,

precum ºi ocazia de a împãrtãºi impresiile mele personale despre vizita la câteva biblioteci publice spaniole, în

paginile revistei bibliotecii judeþene, pagini printre care mã voi regãsi pentru prima datã.

Fiind încã sub euforia momentului, am pornit la un drum lung, dar deloc plictisitor. Un adevãr confirmat

este acela cã odatã cu ieºirea din þarã,

încetul cu încetul m-am îndreptat spre o

Europã aºezatã ºi stabilizatã, spre o lume

solemnã în care peisajele austriece deþin

supremaþia în materie de pitoresc. Apoi,

pe neaºteptate, spre o Italie ce-ºi

dezvãluie vag ºi latent fiecare colþ cu

impresionantele peisaje alpine, cu piscuri

de calcar, repere de o mãreþie unicã. De

departe privirea îþi este atrasã de Coasta

de Azur, o incantaþie senzaþionalã, o salbã

strãlucitoare de frumoase ºi noi staþiuni ce

se disting printr-o arhitecturã modernã, de

oraºe restaurate pavate cu marmurã, o

lume magicã, o irizare a Mediteranei, toate regãsite sub un cer albastru azuriu, unde mirosul de pin ºi levãnþicã

pluteºte în aer. De-a lungul acestei coaste a Mediteranei stau aliniate ca un ºirag de mãrgele Cannes, Nisa,

Monte Carlo, Antibes ºi St. Tropez ce se cer a fi admirate în toatã splendoarea, staþiuni ce ºi-au consolidat

reputaþia prin farmecul lor.

Înaintând pe autobandã, ale cãrei sensuri erau strãpunse de un superb canal floral de arbuºti multicolori,

ce dau o notã în plus de atractivitate drumului, ni se aratã spectaculos Costa Brava, un paradis terestru, al

cãrui þãrm stâncos cu plaje înguste, poale de deal ºi „sierre” înalte se încheie cu frumoasa ºi impunãtoarea

Barcelonã. Barcelona nu este doar cel mai mare oraº din Mediteranã, ci ºi unul din cele mai strãlucitoare oraºe

ce se aflã în prim planul arhitecturii moderne, a modei ºi a designului. O Barcelonã a lui Gaudi, cu  opere

mãreþe ºi extraordinara sa lucrare Sagrada Familia, cu multe alte clãdiri uluitoare în stil gotic, muzee, temple,
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plaje minunate, precum ºi dealul cu

deschidere spre mare ce dominã portul

olimpic. Cum destinaþia mea nu era

Barcelona, m-am îndreptat spre provincia

Zaragoza, pe ale cãrei întinderi existã

frumoase monumente de arhitecturã

maurã.

Regiunea  Castilia y León sau mai

exact, Aranda de Duero, era locul meu

de întâlnire, unde eram aºteptatã de bunele

mele prietene ºi unde, timp de trei

sãptãmâni, am admirat splendorile

arhitectonice ale oraºelor regiunii, peisajul montan fãrã vârstã, satele ce evocã zilele cavalerismului, precum ºi

impunãtoarele castele înfipte în istorie a cãror splendoare  pentru mulþi reprezintã un vis de neatins.

Aranda de Duero este un oraº spaniol situat la sud de provincia Burgos (Castilla y León), este

capitala regiunii þinutului Ribera del Duero, vestitã ºi cunoscutã în mod special pentru calitatea superioarã a

vinurilor D.O. Ribera del Duero. Are o populaþie de aproximativ 31 000 locuitori, de origine arandinã. Este un

însemnat centru economic cu o industrie dezvoltatã, preponderent în domeniul producþiei viticole, chimice,

alimentare ºi farmaceutice. Domeniul serviciilor, de asemenea, nu este de neglijat. Recunoscut ca  fiind un

centru economic însemnat, are un numãr semnificativ de instituþii de învãþãmânt, biserici ºi alte monumente

istorice.

De remarcat este faptul cã în Plaza del Trigo se gãseºte un modern centru cultural, mai exact Casa de

Culturã Municipalã, care la rândul ei gãzduieºte Biblioteca Publicã Municipalã. Este o clãdire nouã ºi modernã,

construitã pe 3 niveluri. La intrarea în clãdire, la parterul acesteia, se gãseºte un punct de informare comunitarã

ºi culturalã, o frumoasã salã de expoziþie (de picturã la acea datã), salã de concerte ºi alte sãli. La etajul întâi se

aflã punctul unic de primire de Relaþii cu Publicul al bibliotecii, unde am fost întâmpinatã cordial de cãtre d-na

Maria Cruz Barahosa care prin amabilitatea sa mi-a facilitat vizitarea bibliotecii, precum ºi realizarea de fotografii

în incinta acesteia, fapt ce-mi permite sã fac o scurtã descriere.

Deºi este o bibliotecã cu un fond de carte relativ mic, cca. 35.000 de titluri, activitatea acesteia se

desfãºoarã pe un spaþiu impresionant de larg ºi luminos, ceea ce permite aºezarea printre rafturi a unui mobilier

(fotolii, mãsuþe) uºor, modern ºi foarte comod, unde cititorul poate sã-ºi aleagã în liniºte cartea doritã, accesul
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la raft fiind liber. La un nivel superior se gãseºte sala de lecturã, ºi aceasta spaþioasã, luminoasã ºi modern

utilatã. Clasificarea cãrþilor este dupã principiul sistematic alfabetic, catalogul informatic este realizat în sistem

ABSYS. Fondul de carte este variat ºi cuprinde toate domeniile cunoaºterii. Tot pe acest nivel se aflã Secþia

pentru copii, un spaþiu cochet, aerisit, cu multe materiale decorative, cu rafturi uºoare în formã longitudinalã,

pe care cãrþile sunt aºezate pentru a fi la îndemâna copiilor. Fonoteca - videoteca, Sala de internet, sunt

dotate cu echipament de ultimã generaþie, calculatoarele funcþioneazã în sistem de operare Windows Vista ºi cu

programe de ultimã versiune. Hemeroteca - sala de periodice - pune la dispoziþie informaþia atât în format

scris, cât ºi în format digital. Biblioteca mai deþine un elegant depozit de carte veche, servicii bibliografice,

precum ºi alte servicii specifice bibliotecilor publice.  Activitatea bibliotecii este una foarte bogatã ºi constã

într-o serie întreagã de acþiuni ºi programe ce se deruleazã pe întreg cuprinsul anului. Biblioteca, deºi la rândul

ei este coordonatã de cãtre Biblioteca Publicã din Burgos, are rol de centru coordonator pentru secþiile locale

ºi regionale, activitate ce constã în coordonarea metodologicã, dotarea materialã, bibliograficã, inclusiv

deplasarea  la sediul acestora pentru a se completa cererile de lecturã, prin aºa numitul bibliobus. Într-o zi de

marþi, acesta se afla în localitatea Sotillo de la Ribera, localitate în care mã gãseam ºi eu la acel moment, ºi a

cãrui nume nu doresc a-l trece cu vederea deoarece este un sat turistic, cu clãdiri foarte vechi, cu monumente

în stil baroc, de asemenea este satul natal al renumiþilor pictori Fermín Aguayo, Santiago Izquierdo Abad ºi

a nu mai puþin celebrului scriitor, poet, critic literar ºi publicist contemporan  Pascual Izquierdo.

De asemenea, am avut deosebita plãcere de a surprinde în imagini alte mici biblioteci din regiune, dar

ºi Biblioteca Publicã de Stat, Biblioteca Universitarã, Biblioteca de la Diputación de Burgos Monasterio

de San Agustín, precum ºi alte edificii importante din oraºul Burgos. Unul dintre acestea este Catedrala din

Burgos, o adevãratã glorie arhitecturalã, consideratã a fi mausoleul lui El Cid ºi caracterizatã de Felipe al II-lea,

drept “opera îngerilor”, clãdire ce într-un final dominã oraºul.

Madridul l-am vizitat într-o zi de

duminicã, aºa cã din pãcate nu am reuºit sã

reþin decât o imagine panoramicã a acestuia,

dar am avut ocazia sã vizitez un stand

impresionant de carte, amenajat în grandiosul

centru Plaza Norte.

Cãlãtoria mea a avut douã constante.

Una a fost intenþia  de a vizita cât mai multe

biblioteci publice  regionale, locale ºi obiective
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turistice, iar cealaltã a constat în dorinþa de a surprinde o micã pãrticicã din specificul vieþii spaniole. Am avut

plãcerea de a constata inimaginabila vitalitate omniprezentã a  spaniolilor vãzutã prin cafenele, în rândul tinerilor

ce ies la un concert sau la o plimbare, pânã la exuberanþii dansatori, curajoºii toreadori sau artiºti de clasã din

cadrul bogatelor programe, festivaluri ºi sãrbãtori denumite generic fiestas, ce dau o strãlucire sãrbãtoreascã

tuturor aºezãrilor spaniole. Dacã noi vedem cafeneaua ca locul în care poþi savura o cafea, nu putem spune

acelaºi lucru ºi despre spanioli;

pentru ei aceasta reprezintã locul

în care poþi sã-þi întâlneºti

prietenul sau colegul, în care poþi

privi lumea trecând sau chiar un

loc de informare culturalã ori un

refugiu terapeutic în faþa lumii.

Existã o mare varietate a

acestora, de la cele obiºnuite

precum cea a lui Almudena ºi

Jorje din Sotillo de la Ribera,

pânã la cele mai moderne ºi mai

stilate din Burgos, Madrid ºi nu

numai, care au o clientelã variatã.

Un lucru constatat deja este cã spaniolii sunt un popor mândru, exuberant ºi extrovertit, iar spaniolul se

simte cel mai bine într-o mulþime gãlãgioasã. Sunt foarte generoºi, niºte gazde perfecte, dar care au  totuºi

controlul asupra propriei existenþe, cu fler ºi imaginaþie ºi cu un veritabil sentiment al mândriei naþionale.

Comunitatea româneascã din zonã, deºi importantã ca numãr, este foarte timid reprezentatã, iar spiritul

cultural românesc, în opinia mea, nu se resimte deloc.

Nu aº dori sã închei aceastã „incursiune” fãrã a aduce mulþumiri cãlduroase bunei mele prietene, Dana,

care a fãcut posibilã aceastã cãlãtorie ºi care a fost un ghid de nepreþuit la faþa locului.

                                                                                                        Maria Demble
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O ALTFEL DE VACANÞÃ : USA – CHICAGO

Un concediu în strãinãtate, peste

ocean, mi-am dorit demult. S-a întâmplat

anul acesta, în luna septembrie, sã mi se

împlineascã acest vis. Cu emoþiile inerente

unei plecãri aºa de lungi, spre ceva

necunoscut, am ajuns cu bine, fãrã pierderi

de avion, teamã de ocean sau rãu de

altitudine.

Primul popas l-am fãcut în oraºul

Chicago din statul Illinois, unul din cele mai

mari, mai sofisticate ºi mai influente oraºe

ale SUA ºi ale lumii, situat pe marginea unuia din Marile Lacuri, ce despart SUA de Canada, lacul Michigan.

Chicago, cunoscut în englezã ºi ca „Second City”, the „Windy City” sau „Chitown”, este al treilea oraº

ca mãrime din SUA, dupã New York ºi Los Angeles, având o populaþie de cca 10 milioane de locuitori,

mozaic de populaþii originare din toate þãrile celor ºase continente.

Oraºul, cu o climã asemãnãtoare celei din þara noastrã, m-a impresionat prin zona arhitecturalã, animaþia

culturalã ºi activitatea financiarã. Anual atrage aproximativ 45 de milioane de vizitatori. Clãdirile din zona

centralã a oraºului, denumita ºi „down-town”, sfideazã înãlþimile.

Turnul Sears - The Sears Tower - cu  110 etaje , cea mai înaltã clãdire din lume, 443 m, dã o imagine

terifiantã a oraºului ºi împrejurimilor, vãzute de sus. Alte asemenea turnuri , John Hancock Center cu 100 de

etaje, Standard Oil cu 80 de etaje sunt adevãrate „zgârie-nori”.

Chicago este ºi un mare centru de culturã ºi artã: numeroase universitãþi, muzee, teatre, edituri, etc.,

care meritã vãzute. Muzeul de istorie naturalã - Field Museum - este locul unde ai nevoie de cel puþin o

jumãtate de zi ca sã-l vizitezi. Este prezentatã evoluþia vieþii pe pãmânt aºa cum a studiat-o Charles Darwin,

modul  de viaþã al vechilor indieni, din cele mai vechi timpuri, prin expoziþii ºi prezentãri pe ecrane. Acvariul

Shedd, o clãdire circularã în care sunt prezente toate animalele marine de pe tot globul, în special peºti de o

mare varietate cromaticã ºi unde poþi participa la spectacolul dat de cei mai delicaþi peºti, delfinii. Fântâna

Buckingham, fântânã artezianã vãzutã ºi pe genericul filmului „Familia Bundy” ºi grãdinile botanice ºi zoologice,

cu o mare varietate  de plante, flori ºi animale îþi umplu sufletul de frumos ºi calm.
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Oraºul Chicago este ºi un mare centru financiar ºi comercial, sediul marilor bãnci, al burselor de

mãrfuri ºi valori. Am fost efectiv „indignatã” de câte bãnci am vãzut ºi mã tot întrebam de zona industrialã, de

producþie, care sã susþinã aceste bãnci.

 Dar existã ºi zona de dezvoltare industrialã, zonã perifericã, denumitã de americani „uptown”, pe care

am vãzut-o mai puþin. Poziþia geograficã a avantajat foarte mult dezvoltarea siderurgiei, industria automobilelor,

rafinãriilor, confecþiilor, tipãriturilor, etc.

Ca turist, mi-a plãcut Chicago, considerat de specialiºti pe drept cuvânt, „o mare metropolã americanã”

ºi poate voi mai reveni ºi în anii urmãtori.

O paralelã între stilul de viaþã de acolo ºi de

aici?! Atmosfera este diametral opusã. Se spune

cã americanii nu prea au culturã, dar arta ºi

instituþiile culturale sunt primele care trebuie

respectate. Ofertele culturale ale americanilor,

chiar dacã sunt mai numeroase ºi mai diverse ca

în România, o searã în care sã chefuieºti cu

prietenii pânã târziu, se întâmplã mai rar sau numai

în weekend.

Cultura americanã - un cult al muncii în exces.

În Statele Unite ale Americii scopul vieþii este

banul, totul se învârte, de dimineaþã pânã seara, în jurul câºtigului. Acolo nu munceºti ca sã trãieºti, ci trãieºti ca

sa munceºti, asta e deviza lor. Viaþa socialã a americanului nu prea are de-a face cu strada, care în cursul zilei,

e pustie. Singurul spaþiu agitat e ºoseaua. Mii de maºini trec în goanã, neîncetat, în toate direcþiile.

America este o lume a aparenþelor, a artificialului ºi trebuie sã te încadrezi în sistemul lor pentru a fi

mulþumit. Americanii, cu politeþea lor rece, nu vor simþi ºi nu vor trãi niciodatã ca noi.

                                                                                                                                           Niculina Sabãu
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ANIVERSÃRI ªI COMEMORÃRI   ÎN  ANUL 2007

                                    LA BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ SÃLAJ

· 26 ianuarie 1917 – FAZAKAS FERENC (1917 – 2007) – 90 de ani de la naºterea prozatorului

· 27 ianuarie 1937 – IOAN POP – 70 de ani de la naºterea epigramistului

· 27 ianuarie 1937 – MARGARETA FÂNÃÞEANU-DRAGNEA (1937 – 1993) – 70 de ani de la

naºterea cântãreþei de operã

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

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

· 12 februarie 1932 – ION IVÃNESCU –75 de ani de la naºterea profesorului

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

· 21 martie 1957 – FLORICA BUD – 50 de ani de la naºterea inginerei ºi prozatoarei

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

·  5 aprilie 1957 – MIRCEA  MIHAI LASCU – 50 de ani de la naºterea profesorului

· 14 aprilie 1957 – HORVÁTH IOSIF – 50 de ani de la naºterea profesorului

· 14 aprilie 1957 – HORVÁTH GABRIELLA-MÁRIA – 50 de ani de la naºterea profesoarei

· 23 aprilie 1947 – GHEORGHE CHENDE-ROMAN – 60 de ani de la naºterea profesorului

·  1 mai 1907 – PUNGUR GYULA (1843 – 1907) – 100 de ani de la moartea entomologului,

ornitologului ºi preotului

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

· 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

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

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

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

plastic

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

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

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

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

· 25 iulie 1957 – RADU BERCEAN – 50 de ani de la naºterea economistului

· 19 august 1947 – MARIA CROITORU – 60 de ani de la naºterea profesoarei ºi folcloristei
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· 24 august 1932 – LÁBASS JUCI (1896 – 1932) – 75 de ani de la moartea actriþei

· 28 august 1957 – ADORJÁN ILONA – 50 de ani de la naºterea artistei plastice

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

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

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

ºi prozatorului

· 12 septembrie 1932 – AUGUSTIN MOCANU – 75 de ani de la naºterea profesorului ºi folcloristului

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

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

· 13 octombrie 1957 –  SZABÓ TIBOR – 50 de ani de la naºterea actorului

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

· 30 octombrie 1882 – BÖLÖNI GYÖRGY (1882 – 1959) –  125 de ani de la naºterea scriitorului ºi

publicistului

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

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

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

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

   FILE DE DICÞIONAR

                                                                        IOAN POP

             -epigramist-

    70 de ani de la naºtere

Epigramist consacrat, cu o largã recunoaºtere a talentului sãu umoristic, Ioan Pop s-a nãscut la 27

ianuarie 1937, în localitatea Someº-Odorhei.

A absolvit  Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca. Din 1967 a fost bibliotecar. A publicat epigrame

în reviste ca: Tribuna, Steaua, Gazeta literarã, România literarã, Astra, Familia, Ramuri, Orizont,

Urzica, ªopârla, Fãclia, Nãzuinþa, Adevãrul de Cluj, etc. Din 1979 este membru  al  Cenaclului epigramiºtilor

clujeni „Satiricon”, iar din 1990 este preºedintele cenaclului, membru al Uniunii Epigramiºtilor Români (1996).

A participat la concursuri de epigrame ºi umor unde a luat diferite premii: Brãila, Bistriþa, Cluj-Napoca, Bucureºti,

Iaºi, Galaþi, Bãileºti, Maeru, Târgoviºte, Gura Humorului.
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A publicat epigrame în volume individuale: Târziu de toamnã (Bucureºti, Editura Didacticã ºi

Pedagogicã, 1995), ªi totuºi epigrama (Cluj-Napoca, Editura Faptã transilvanã, 1999), precum ºi în volume

colective: Drumul sãbiilor (Timiºoara, Editura Facla, 1975), Epigramiºti români de azi (Bucureºti, Editura

Eminescu, 1979), Hipocrate se amuzã (Bucureºti, Editura Medicalã, 1981), 15 ani de epigramã (Bucureºti,

1984), Epigrame alese (Bucureºti, 1985), Cascada epigramelor (Bucureºti, 1986), Din lumea epigramei

(Bucureºti, 1988), Epigrame politice (Bucureºti, 1992), Pãcalã advocat (Craiova, 1994), Oltenii ºi restul…

lumii (Slatina, 1995), Poeþi clujeni contemporani (Cluj-Napoca, 1997), Trei decenii de epigramã (Ploieºti,

Editura Premier, 1999), Cimitirul vesel (Ploieºti, Editura Premier, 2000), Luna în þãndãri (Bucureºti, Editura

Haiku, 2000).

                                                               CORNEL BRUDAªCU

                                                                        - artist plastic -

     70 de ani de la naºtere

Artist plastic de renume, Cornel Brudaºcu s-a nãscut la 28 ianuarie 1937, în localitatea Tusa.

A absolvit cursurile ªcolii Generale din Crasna ºi pe cele ale Institutului  de Arte Plastice “Ion Andreescu”

din Cluj. A debutat în anul 1962 la expoziþia regionalã Cluj ºi a participat la expoziþii de grup la Bucureºti ºi

Arad. A colaborat cu numeroase ilustraþii ºi desene în presã. Are lucrãri la muzeul din Zalãu ºi în numeroase

colecþii ale unor instituþii.

Amintim câteva din creaþiile sale: Compoziþie H.B., Flori, Fraþii Nãdejde, Tineri pe ºantiere,

Traian Vuia, Avram Iancu, Rodul toamnei, etc.

                                                                       ANTONIU PAUL

                               - actor -

                   70 de ani de la naºtere

Actor, cu o bogatã carierã interpretativã, Antoniu Paul s-a nãscut la 2

februarie 1937, în localitatea Letca.

A urmat cursurile ºcolii primare în satul natal, Liceul “Andrei Mureºeanu” din

Dej (1950-1954), ºi Conservatorul – secþia teatru – Cluj-Napoca (1959-1962).

În perioada 1962-1969 a fost actor la Teatrul de Stat Turda, iar din 1969 pânã în
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prezent este actor la Teatrul Municipal Baia Mare. De-a lungul activitãþii a interpretat cca. 150 de roluri. Este

membru activ al Uniunii Epigramiºtilor din România, vicepreºedintele Cenaclului Umoriºtilor, vicepreºedintele

Uniunii Mondiale a Românilor Liberi – filiala Baia Mare, redactor la gazeta Românul Liber. A participat la

înfiinþarea Teatrului Popular “Ioan D. Sârbu” din Tg. Lãpuº (1977). De-a lungul carierei sale, a obþinut importante

premii:  Marele Premiu pentru regie la spectacolul La o piatrã de hotar de I.D. Sârbu (1989), Marele Premiu

pentru interpretarea operei argheziene la Festivalul “T. Arghezi” de la Tg. Jiu (1994), Marele Premiu la Festivalul

“Lucian Blaga” de la Alba Iulia pentru recitalul “Eu cred cã veºnicia s-a nãscut la sat” (1995),  Premiul I

acordat de U.E.R. (1997), Diploma de Excelenþã acordatã de Teatrul Municipal din Baia Mare pentru stagiunea

1997-1998, Diploma de Onoare la Festivalul de Istorie ºi Literaturã “George Pop de Bãseºti” - Ediþia I

(1998), Diploma de Membru de Onoare al Societãþii Astra – Despãrþãmântul Timotei Cipariu – Blaj (2000),

dupã  recitalul de poezie româneascã ºi muzicã pentru orgã  “Vitralii luminând”.

                                                                   ION  IVÃNESCU

    -profesor-

       75 de ani de la naºtere

S-a nãscut la  12 februarie 1932, la Buºteni, judeþul Prahova.

Este absolvent al Facultãþii de Istorie din cadrul Universitãþii Bucureºti

(1960). Din anul 1960 pânã în anul 1996 a fost profesor la Liceul “Ion

Agârbiceanu” din Jibou. Este membru activ al Societãþii de ªtiinþe Istorice, iar în

perioada 1971-1978 a fost preºedintele filialei Sãlaj a acestei societãþi ºi cursant

permanent al Universitãþii de Varã “N. Iorga” din Vãlenii de Munte. În anul

2005 a primit titlul onorific de “Cetãþean de Onoare” al oraºului Jibou.

A colaborat ºi colaboreazã cu studii de specialitate la reviste ºi ziare:

Nãzuinþa, Flacãra, Graiul Sãlajului, Tribuna, Magazin istoric, Tribuna

învãþãmântului, Acta Musei Porolissensis, ªcoala noastrã, Caiete Silvane, Silvania, Magazin Sãlãjean,

Lyceum, Interferenþe.

În anul 2005 a publicat volumul  Jiboul la 800 de ani, o amplã monografie a oraºului în care, cu

dãruire ºi pasiune, ºi-a desfãºurat activitatea de-a lungul timpului.
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                  FAZAKAS  LÁSZLÓ

            - preot, poet -

                   50 de ani de la naºtere

Poetul Fazakas László s-a nãscut la 21 februarie 1957 la Nuºfalãu. Este

absolvent al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (1981). A fost preot

la Sãlãþig (1982-1983), la Aghireº (1983-1984), la Bogdand (1984-1988), apoi

la Borla (1988-1992).  A primit bursã în Scoþia (1989-1990). Acolo a pregãtit o

lucrare de 150 pagini despre Cântarea Cântãrilor. Specializãri: Glasgow (1992),

Hastings College (USA, 1994). Din anul 1992 este preot la Marghita. Este membru

al Cercului Literar “Horváth János” din Marghita, membru la Conferinþa Limbii

Materne a Asociaþiei Internaþionale a Culturii ºi Limbii Maghiare, membru al

Asociaþiei “Romániai Országos Református Lelkészértekezleti Szövetség”, ºi al

Asociaþiei Internaþionale a Culturii ºi  Limbii Maghiare. Colaboreazã la ziare ºi reviste din Sãlaj: Szilágyság,

Hepehupa, Limes.

A publicat volume de poezii: Kõ kövön (poezii, Budapest, Fundaþia Protest, 1996); A  vizek kapujában

(poezii, Budapest, 1998); Célkeresztben (În colimator) (Oradea, Editura Europrint, 2006).

           FLORICA BUD

           -inginer, prozatoare-

        50 de ani de la naºtere

Florica Bud s-a remarcat în proza româneascã în special cu literaturã pentru

copii.

        S-a nãscut la 21 martie 1957, la Ulmeni (azi judeþul  Maramureº).

A absolvit  Facultatea de Mine din Petroºani (1981). În perioada 1983-1984

a urmat un curs de Marketing ºi Relaþii Internaþionale la Bucureºti ºi un curs de

iniþiere în informaticã la Cluj-Napoca (1984). A fost inginer stagiar la E.M. Baia

Borºa (1981-1982), inginer stagiar la E.M. Baia Sprie (1982-1984), analist

programator la Centrul Teritorial de Calcul Baia Mare (1984-1991), reprezentant vânzãri la Polipromin Cluj

(1991-1994), reprezentant vânzãri la Ageximco Bucureºti (1994-1999). În prezent este administrator la S.C.

Feeric S.R.L. Baia Mare. Din anul 1998 este membrã a Uniunii Scriitorilor din România, este vicepreºedinta
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Asociaþiei Scriitorilor Baia Mare, preºedinte fondator al Fundaþiei culturale “Bona Fide”. A debutat în anul

1993 cu volumul de prozã scurtã Iubire, sînt un obiect nezburãtor.  A obþinut diplome la concursul de

literaturã “Sorin Titel” – ediþia a 4-a (1990), concursul de prozã ºi teatru organizat de Inspectoratul de Culturã

Baia Mare (1991), concursul “Cãrþile anului 1992” (Baia Mare, 1993), “Cãrþile anului 1997” – literaturã

pentru copii (Baia Mare, 1998), premiul revistei Art-Panorama, literaturã pentru copii (Bucureºti, 1998),

certificat de recunoaºtere a activitãþii în domeniul Artã ºi Culturã (Baia Mare, 2003).

A publicat volumele: Iubire, sînt un obiect nezburãtor (Baia Mare, Editura Gutinul, 1993), Aventurile

lui Nu-Motanul la curtea zmeului Ca-Fe-Mini (Bucureºti, Editura Scripta, 1994), Nu-Motanul ºi zmeul

Pager (Bucureºti, Editura Scripta, 1995), Alergând prin sine (Cluj-Napoca, Editura Printek, 1996), Cui îi

place ºcoala? -meditaþii pe o temã datã (Bucureºti, Editura Odeon, 1997), Nu-Motanul ºi Zmeul-Semafor-

Roºu-Galben-Verde (Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1998), Billclintonienii - cartea cu pagini libere

(Bucureºti, Editura Eminescu, 1999), Bãrbatul care mi-a ucis sufletul într-o joi - cartea monicelor

(Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2005), Nu-Motanul ºi fiul (Bucureºti, Editura Rao, 2007).

                                                         HORVÁTH GABRIELLA-MÁRIA

            -profesoarã-

                 50 de ani de la naºtere

Profesoara Horváth Gabriella-Mária s-a nãscut în 14 aprilie 1957 în

comuna Hida.

Este absolventã a Facultãþii de Chimie - Universitatea “Babeº-Bolyai“ din

Cluj-Napoca (1980). A urmat cursuri de perfecþionare: studii postuniversitare la

Universitatea “József Attila“ din Szeged (Ungaria, 1992), curs de perfecþionare

în domeniul chimiei la Academia de Varã “Bolyai“ (1993-2003, anual), curs de

“Management educaþional“ la Academia de Varã - “Bolyai“ (2000), curs de

perfecþionare “Management ºi finanþare“ organizat de Ministerul Educaþiei ºi

Cercetãrii (2001). Profesoarã de chimie la Liceul Industrial nr. 3 (1980-1991),

apoi la Liceul Teoretic “Bolyai Farkas“ din Târgu Mureº (din 1991), ocupând funcþia de director adjunct la

acelaºi liceu (din noiembrie 1998). În perioada 1 sept. 2000 - 25 nov. 2001, paralel cu funcþia amintitã mai sus,

a fost numitã, prin delegaþie, director al Liceului Teologic Reformat din Târgu Mureº. Coordonatoare a concursului

prin corespondenþã pentru clasele de gimnaziu, iniþiat în Ungaria, localitatea Szolnok, având denumirea “Curie
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Kémiai Emlékverseny“ (Concurs Memorial de Chimie “Curie“) (din anul ºcolar 1993/1994). Iniþiatoarea ºi

coordonatoarea concursului prin corespondenþã pentru elevii de liceu din România intitulat “Takács Csaba

Kémiai Emlékverseny“ (Concurs memorial de chimie “Takács Csaba“) (din anul ºcolar 1994/1995).

Coordonatoare de specialitate a cursurilor de perfecþionare de chimie din cadrul Academiei de Varã - “Bolyai“

(din anul 1998). Membrã fondatoare a Cercului de Ocrotire al Tinerelor Talente din Ungaria (2002).  Premii:

A obþinut titlul de “Profesor emerit“ din partea Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România (1998),

“Premiul pentru predarea chimiei în limba maghiarã“ din partea Fundaþiei “Richter Gedeon“ (Budapesta, 2003).

Membrã a Societãþii “Bolyai“ din Cluj-Napoca, a Societãþii Maghiare Tehnico-ªtiinþifice din Transilvania, a

Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România. Colaboreazã la: Revista de fizicã ºi chimie, Firka,

Studia Universitatis “Babeº-Bolyai“, A Kémia Tanítása (Ungaria).

Opera: Általános és szervetlen kémia - Tesztek (Teste de chimie generalã ºi anorganicã) (Târgu

Mureº, Editura Custos, 1993), 50 Kémiai Rejtvény (50 de rebusuri din chimie) (Szolnok-Ungaria, 1995),

Tudod-e? - 500 érdekes kérdés kémiából, vol. I-II (Cine ºtie? - 500 de întrebãri interesante de chimie)

(Szolnok-Ungaria, 1996). Volum colectiv: Szerves kémiai feladatok (Probleme de chimie organicã) (Târgu

Mureº, Editura Mentor, 1997).

                                                                    HORVÁTH IOSIF

                 - istoric -

       50 de ani de la naºtere

Profesorul Horváth Iosif s-a nãscut la 14 aprilie 1957  în comuna

Decea, judeþul Alba. Este absolvent al Facultãþii de Istorie-Filologie de la

Universitatea „Babeº-Bolyai” Cluj-Napoca (1982). Din anul 1982 este

profesor titular de istorie-socio-umane la Grupul ªcolar Industrial Sãrmãºag.

A debutat cu articole în Szilágyság, iar în perioada 1996-1998 a condus

rubrica „Sarmasági Mozaik”. Este  membru al Societãþii Istoricilor, al Societãþii

Muzeului Ardelean, al Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România,

membru fondator al Asociaþiei „Pro Sãrmãºag”. A scris articole pe teme de

istorie, etnografie, folclor, psihologie ºcolarã, evenimente  aniversare.

Colaboreazã la: Szilágyság, Gyertyaláng,  Sarmasági Hírmondó (ºi redactor fondator).

Opera: Volume colective: Szilágysági Magyarok (Bucureºti-Cluj, Editura Kriterion,1999),

Szilágysági Református Naptár 2005 (Almanahul Reformat Sãlãjean) (Protopopiatul Reformat ªimleu
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Silvaniei, 2004), Szilágysági Református Naptár 2006 (Almanahul Reformat Sãlãjean) (Protopopiatul

Reformat ªimleu Silvaniei, 2005). Volum lectorat: László László. Erdélyi fejedelmek (Principi ai Transilvaniei)

(Odorheiu Secuiesc, Editura „Erdélyi Gondolat”, 1999).

 Traduceri în colaborare: Petre, Zoe; Cãpiþã, Laura; Dvorski, Monica; Cãpiþã, Carol; Grosu, Ioan. Manual

de istorie pentru clasa a V-a (Bucureºti, Editura All, 1997); confruntãtor de traducere (român-maghiar) la

manualul tradus de László László: Istorie - Manual pentru clasa a X-a (Bucureºti, Editura Corint, 2005).

    GHEORGHE CHENDE - ROMAN

 - profesor -

    60 de ani de la naºtere

S-a nãscut în 23 aprilie 1947, la Firminiº, comuna  Mirºid.  Este absolvent

al Facultãþii de Filologie, secþia rusã-românã (1972). În perioada 1972 - februarie

1979 ºi 1980-1990 a fost profesor la Liceul Industrial de Construcþii Zalãu, apoi

pânã în martie 1980, inspector de personal la Întreprinderea de Þevi – Zalãu. Din

anul 1990 pânã în 1997 a fost inspector cu perfecþionarea cadrelor didactice la

Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sãlaj, apoi profesor la Grupul ªcolar “Mihai Viteazul”.

Din martie 2001 este directorul Direcþiei Judeþene pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu

Cultural Naþional Sãlaj. În perioada 1975-1986 a obþinut toate gradele didactice profesionale. A efectuat

diferite stagii de pregãtire: Înþelegerea ºi gestionarea stresului (2002), Comunicarea, mijloc de reglare a relaþiilor

interumane; Noul manager relaþional; Bazele muzeologiei, Managementul instituþiilor muzeale (2003),

Managementul public (2005), Scrierea ºi managementul proiectelor (2006). În timpul studenþiei a activat în

cadrul formaþiei de muzicã popularã a universitãþii clujene, apoi în cadrul formaþiei “Rapsodia Meseºului” a

Casei de Culturã Orãºeneºti - Zalãu. A instruit taraful ºi formaþia de dansuri populare a Liceului Industrial de

Construcþii, participând cu acestea la mai multe festivaluri, obþinând numeroase premii ºi menþiuni. În anul 2001

a reluat editarea revistei Silvania, într-o nouã serie, cu titlul Silvania. Culturã. Culte. Patrimoniu. În acelaºi

an a înfiinþat, pe lângã Direcþia de Culturã, editura “Silvania”. Colaborãri: Caiete Silvane, Alma Mater

Porolissensis, Acta Musei Porolissensis, etc. Este doctorand  la Universitatea “Babeº-Bolyai” din

Cluj-Napoca, având teza “Valori stilistice în onomastica Þãrii Silvaniei”.

Opera: Dicþionar etimologic al localitãþilor din judeþul Sãlaj (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2006);

Volume colective: Politici publice. Cultura organizaþionalã în instituþiile publice. Leadership (Zalãu,

Editura Silvania, 2005).
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                                                            SAVA NEGREAN - BRUDAªCU

     - solistã de muzicã popularã -

          60 de ani de la naºtere

S-a nãscut la Buciumi, la 2 iunie 1947.

Este absolventã a Facultãþii de Filologie din Cluj-Napoca. A fost profesoarã la ºcolile generale din

Buciumi ºi Bogdana, judeþul Sãlaj, instructor cultural ºi bibliotecar la Clubul muncitoresc al Întreprinderii de

Autocamioane din Braºov (1974-1977), director al Clubului muncitoresc al Întreprinderii de Autocamioane

din Braºov (1979-1988), liber profesionist (1988-1991), redactor al Studioului de radiodifuziune Cluj

(1991-1994). În prezent este redactor la Studioul de televiziune Cluj, unde realizeazã emisiuni de etnografie ºi

folclor. A efectuat numeroase turnee în þarã ºi strãinãtate. Premii: Este laureatã a concursului “Floarea din

Grãdinã” (1973), laureatã a numeroase festivaluri ºi concursuri naþionale, judeþene ºi interjudeþene, laureatã a

unor festivaluri internaþionale de muzicã popularã ºi folclor (Franþa, Italia, U.R.S.S., Germania, Danemarca,

Cehoslovacia, Elveþia, Austria). A colaborat cu articole, traduceri, note ºi recenzii la Astra, Ramuri, Tribuna,

Luceafãrul, Transilvania, Flacãra, Drum nou, Mesagerul transilvan, Poesis, etc.

Opera: discuri individuale: Dorule, nu fi nebun, Mã cunosc cã-s sãlãjeanã (Bucureºti, Electrecord,

1983), Aºteaptã-mã dor, cã vin, Tãt aºe zice dorul, Roumanie, Roumanie. La vraie tradition de

Transylvanie; casete ºi discuri în colaborare: Doamne ocroteºte-i pe români, Întâlnire cu

România – Sãlaj, Vinã, vinã, Crãciun drag.

          PETRE  ABRUDAN

                                            - pictor -

                                                                     100 de ani de la naºtere

Artistul plastic sãlãjean s-a nãscut în 8 iulie 1907, la Sutor.

A absolvit Academia de Arte Frumoase din Cluj în 1932. A debutat la Salonul

Oficial, Bucureºti (1931). În perioada 1933-1947 a activat la Baia Mare, fiind

ales (în 1937) secretar al Societãþii Artiºtilor Plastici ºi preºedinte (din 1945) al

Sindicatului artiºtilor, scriitorilor ºi ziariºtilor din localitate. A fost unul din membrii

de bazã ai asociaþiei “Artiºtilor Români din Transilvania de Nord” (1942-1943)

care a organizat douã expoziþii colective la Cluj. Din 1950 a funcþionat ca

profesor la Institutul  de Arte Plastice  “Ion Andreescu” din Cluj, iar în 1962
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este ales preºedinte al filialei Fondului Plastic din localitate. Anual a participat la expoziþii regionale, judeþene ºi

republicane omagiale sau festive. S-a implicat în ample lucrãri de artã monumentalã la Casa de Culturã a

Studenþilor din Cluj (1962) ºi  mozaic mural, având lucrãri în numeroase colecþii muzeale de stat ºi particulare

din þarã ºi strãinãtate.

Lucrãrile sale au fost expuse în toate marile centre culturale ale þãrii din care amintim: Sala Prefecturii

din Cluj (1932); Cazino -Baia Mare (1935); Clubul Unio - Satu Mare (1935); Zalãu (1937); Cluj (1946);

Baia Mare ºi Arad (1948); retrospectivã la Muzeul de Artã din Cluj (1968); Sala Dalles ºi retrospectivã

itinerantã la Bacãu, Roman, Piatra Neamþ, Timiºoara, Lugoj, Deva, Tg. Mureº, Cluj-Napoca, Baia Mare

(1978-1979).

  S-a stins din viaþã la 18 mai 1979, la Cluj-Napoca.

         TRAIAN  I. CREÞU

         - fizician -

          70 de ani de la naºtere

 S-a nãscut la 10 iulie 1937  la Traniº, comuna Nãpradea.

A absolvit Facultatea de Matematicã - Fizicã a Universitãþii “Victor Babeº“

din Cluj, secþia fizicã. În februarie 1956 este trimis pentru continuarea studiilor

la Institutul Politehnic “M.I. Kalinin” din Leningrad, Facultatea de Fizicã ºi

Mecanicã, secþia fizicã nuclearã experimentalã. La 10 februarie 1961 obþine

titlul de inginer-fizician în specialitatea “Fizicã nuclearã experimentalã”. Începând

cu 1 martie 1961 este preparator ºi apoi asistent la catedra Structura materiei,

Facultatea de Matematicã ºi Fizicã a Universitãþii din Bucureºti. În octombrie

1962 este trimis la aspiranturã în R.D. Germanã. Dupã un curs de pregãtire de

limba germanã în cadrul Institutului “Herder” din Leipzig, este repartizat ca doctorand la Universitatea Tehnicã

din Dresda, Facultatea de Matematicã ºi ªtiinþele Naturii, fiind detaºat pentru a lucra experimental la Institutul

Central de Cercetãri Nucleare de la Rossendorf. În anul 1965 obþine titlul de doctor în ºtiinþele naturii, cu

calificativul maxim, Excepþional (summa cum laude), cu teza: “Cercetãri asupra nivelelor energetice ale nucleelor

din domeniul de masã 80<A<110”. La întoarcerea în þarã a fost repartizat ca ºef de lucrãri la Catedra de Fizicã

II a Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii din Institutul Politehnic Bucureºti. În 1970 a fost confirmat, prin

concurs, în funcþia de conferenþiar la Catedra de Fizicã II, a Facultãþii de Electronicã ºi Telecomunicaþii. În

perioada 1975-1977 a fost detaºat sã lucreze ca cercetãtor ºtiinþific principal în cadrul Institutului Unificat de
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Cercetãri Nucleare Dubna - U.R.S.S. Din 1977 ºi-a reluat activitatea în cadrul Facultãþii de Electronicã ºi

Telecomunicaþii, iar în 1980 devine titular la Catedra de Fizicã a Institutului Politehnic Bucureºti. În 1991,

primeºte de la Academia Regalã Suedezã de ªtiinþe, Comitetul “Nobel” pentru fizicã, invitaþia de a trimite

propuneri pentru acordarea Premiului “Nobel” pentru Fizicã pe anul 1992.  În anul 1992 a participat la un curs

de pregãtire în Germania în vederea predãrii cursului de fizicã în limba germanã în cadrul departamentului din

Institutul Politehnic Bucureºti. În anul 1995, a fost invitat în Germania în vederea elaborãrii unui curs de fizicã

bilingv pentru studenþi, proiect care a rãmas, din pãcate, nefinalizat. A participat la numeroase sesiuni de

comunicãri ºtiinþifice în þarã ºi strãinãtate. Premii: în anul 1987 a primit premiul Academiei Române “Dragomir

Hurmuzescu”, medalia “A 50-a aniversare a Partidului Comunist Român”, medalia “25 de ani de la proclamarea

Republicii”, “Medalia muncii”, medalia “30 de ani de la eliberarea României de sub dominaþia fascistã”, medalia

comemorativã “A 40-a aniversare a revoluþiei de eliberare socialã ºi naþionalã, antifascistã ºi antiimperialistã”.

Colaborãri: Buletinul de informaþie tehnicã ºi ºtiinþificã a Institutului Politehnic “M.I. Kalinin” din

Leningrad, Analele Universitãþii Bucureºti, seria ºtiinþele naturii - Matemeticã ºi fizicã, Nuclear

Physics, Annalen der Physik, Revue Roumaine de Phisique, Metrologie aplicatã, Studii ºi cercetãri

de fizicã, Buletinul Institutului Politehnic Bucureºti, Zeitschrift fur Physik, Revista de fizicã ºi chimie,

etc.

Opera: Lecþii de Fizicã, vol. II (Litografia I.P.B., 1970), Prelucrarea datelor experimentale în

fizicã (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1980), Fizicã generalã, vol. I (Bucureºti, Editura Tehnicã,

1984), Culegere de lecþii ºi probleme la cursul de fizicã profil electric, partea a II-a (Bucureºti, Academia

Militarã, 1986), Fizicã generalã vol. II (Bucureºti, Editura Tehnicã, 1986), Fizicã - teorie ºi probleme vol.

I (Bucureºti, Editura Tehnicã, 1991), Fizicã - teorie ºi probleme vol. II în seria Culegere de probleme de

matematicã ºi fizicã (Bucureºti, Editura Tehnicã, 1993). Volume colective: Fizicã pentru secþiile de

subingineri (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1974), Culegere de probleme de fizicã pentru

admiterea în învãþãmântul superior tehnic (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1974), Fizica în

sprijinul candidaþilor la concursul de admitere în învãþãmântul tehnic superior (Bucureºti, Litografia

I.P.B., 1974), Prelucrarea datelor experimentale (Bucureºti, Litografia I.P.B. 1978), Fizica vol. I (Bucureºti,

Litografie, I.P.B. 1978), Fizicã vol. II (Bucureºti, Litografie, I.P.B., 1978), Fizica pentru admiterea în

învãþãmântul tehnic superior (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1979), Fizicã, partea I (Bucureºti,

Litografia I.P.B., 1980), Probleme de fizicã pentru admiterea în învãþãmântul superior (Bucureºti, Editura

Didacticã ºi Pedagogicã, 1980), Fizicã. Elemente de fizica atomului ºi moleculei. Fizica corpului solid

(Bucureºti, Litografia I.P.B., 1981), Fizicã, partea II (Bucureºti, Litografia I.P.B., 1981), Fizicã, partea III

(Bucureºti, Litografia I.P.B. 1982), Fizica pentru secþiile de subingineri (Bucureºti, Editura Didacticã ºi
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Pedagogicã, 1983), Fizica atomului (Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1985), Culegere de

lecþii ºi probleme la cursul de fizicã profil electric, partea I (Bucureºti, Academia Militarã, 1985),

Prelucrarea datelor experimentale în fizicã. Manual pentru clasele XI, XII a liceelor de matema-

ticã-fizicã (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1985), Probleme ºi… greºeli în fizicã (Bucureºti,

Editura ªtiinþificã, 1992), Admiterea în enunþuri, soluþii ºi bareme. Fizicã 1988-1989 (Bucureºti, Editura

Tehnicã, 1992).

S-a stins din viaþã la 20 octombrie 1995 la Bucureºti.

                                                                   IOAN  PUªCAª

            -medic-

                                                                75 de ani de la naºtere

S-a nãscut la 10 iulie 1932, la Treznea.

Este absolvent al Facultãþii de Medicinã din Timiºoara (1952-1958). A obþinut doctoratul în ºtiinþe

medicale în 1971. A fost medic de circumscripþie în comuna Plopiº (1958-1962), medic secundar la Oradea

(1962-1963), medic specialist la ªimleu Silvaniei din 1966, medic primar în aceeaºi localitate din 1971, directorul

Centrului de Cercetãri ºi Asistenþã Medicalã din ªimleu Silvaniei din 1990, profesor universitar de medicinã

internã la Facultatea de Medicinã din Timiºoara, profesor universitar de medicinã internã ºi gastroenterologie la

Facultatea de Medicinã din Oradea din 1996, prorector al Universitãþii din Oradea din 1997. Este membru al

Uniunii Medicale Balcanice din 1974, “Visiting profesor” al Universitãþii din Atena (1983), membru activ al

Academiei de ªtiinþe din New York din 1984, membru al Societãþii Panamericane de Gastroenterologie,

membru al Societãþii Americane de Endocrinologie din 1995, membru al Societãþii Americane de

Gastroenterologie din 1997, a fost nominalizat de repetate ori ca “Man of the year”, “Man of achievement”,

“International Who’s Who of  Intellectuals” ºi în “Dictionary of  International Biography”, de cãtre “International

Biographical Center” - Cambrige, etc. Colaboreazã la reviste de specialitate din þarã ºi de peste hotare.

Opera: Probleme actuale ºi concepþii noi în patologia gastroduodenalã (Bucureºti, 1978),

Tratamentul ulcerelor gastroduodenale cu Ulcosilvanil (Bucureºti, 1982), Ulcerul gastric ºi duodenal

(Bucureºti, 1986), Progrese în fiziopatologia ºi tratamentul ulcerelor gastrice ºi duodenale (Bucureºti,

1990), Anhidraza carbonicã ºi modularea proceselor fiziologice ºi patologice din organism (Bucureºti,

Editura Helicon, 1994). A publicat 461 de lucrãri ºtiinþifice din care 375 comunicãri ºtiinþifice la congrese din

þarã ºi strãinãtate. Are 32 de brevete de invenþii ºi 73 descoperiri medicale.
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                                                                    B. SIMON GYÖRGY

                     - poet -

                       50 de ani de la naºtere

B. Simon György s-a nãscut în 25 iulie 1957 la  Luduº, judeþul Mureº. A

absolvit  Liceul  nr. 1 din Târgu Mureº în anul 1980. În perioada 1980-1988 a

lucrat ca operator chimist la Azomureº, apoi ca tapiþer la IPL ªimleu Silvaniei

(1988-1990). A lucrat ca profesor  suplinitor de limba ºi literaturã maghiarã la

ªcoala Gimnazialã Vârºolþ (1990-1991), ªcoala Gimnazialã Boghiº (1991-

2003), la ªcoala “Petri Mór” din Nuºfalãu (2003-2004), la Zãuan (2004-2005),

din anul 2005 la Grupul ªcolar “Ioan Ossian” din ªimleu Silvaniei. În perioada

1991-1993 a fost corespondent la Radio Târgu Mureº. A debutat, ca poet,

în octombrie 1986 în revista Utunk din Cluj-Napoca, între anii 1987-1988 a frecventat cenaclul literar “Igaz

Szó”. A colaborat la ziare ºi reviste: Helikon, Almanahul Helikon, Szilágyság, Szilágysági Vidéki Napló,

Hepehupa, Népújság (Târgu Mureº), Versmondó (Budapesta), Szarvas és Vidéke (Ungaria), Limes.

Opera: Szilágybagos 800 éves (Boghiº - 800 ani)(Zalãu, 2005). Volume colective: A 750 éves

Szilágysomlyó (ªimleu Silvaniei la 750 de ani) (ªimleu Silvaniei, 2001), Poeme - Versek - Gedichte (Zalãu,

Editura Caiete Silvane, 2004), Zece poeþi - Tíz költõ : Poeme - Versek (Zalãu, Editura Caiete Silvane,

2006).

                                                                    RADU  BERCEAN

                                                   -economist-

                                                       50 de ani de la naºtere

S-a nãscut în  25 iulie 1957 la Brusturi. Este absolvent al Facultãþii de

ªtiinþe Economice din  Cluj-Napoca (1983). În  perioada 1978 - 1982 a fost

economist la S.C. Silcotub S.A. Zalãu, apoi a fost inspector la Banca Agricolã

pânã în anul 1990. În prezent este contabil ºef în cadrul Ministerului de Interne.

Este doctorand al Universitãþii “Babeº - Bolyai” din Cluj-Napoca. Pentru o

scurtã perioadã de timp a fost cadru didactic asociat al Universitãþii “Vasile

Goldiº” Arad, Filiala Zalãu.
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Opera: Managementul financiar bancar (Zalãu, Editura Silvania, 2003), Contabilitate de gestiune

(Zalãu, Editura Silvania, 2004), Monedã ºi credit (Zalãu, Editura Silvania, 2004), Managementul finan-

ciar - bancar (Zalãu, Editura Silvania, 2004).

                                                                     ADORJÁN ILONA

              - artist plastic -

                               50 de ani de la naºtere

Talentata plasticianã s-a nãscut în 28 august 1957 la Teaca, judeþul

Bistriþa-Nãsãud.

A absolvit Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca,

secþia de ceramicã-sticlã (1987). În perioada 1976-1983 a lucrat ca

desenatoare la Fabrica de Mobilã din Zalãu, apoi ca  creatoare de modele la

Fabrica de Sticlãrie din Pãdurea Neagrã (1987-1990). Din anul 1990 este

profesoarã la clasele de artã din Zalãu. Predã desen, picturã, istoria artelor,

educaþie plasticã. Picteazã, modeleazã în ghips ºi în lut.

Premii: Menþiune  (Debreþin, 1991). Membrã a  Cercului de bibliofilie ºi Ex

libris - Zalãu, Filiala Asociaþiei de Ex Libris Oradea (2001). Colaboreazã la revistele: Harangszó, Hepehupa,

Keresztyén élet, Mûvelõdés.

Expoziþii personale: expoziþie de graficã ºi picturã în cadrul cenaclului literar “Zilahi Kiss Károly”

(Zalãu, 1976).

Expoziþii colective: Din anul 1987 participã la expoziþii judeþene, interjudeþene din þarã ºi din strãinãtate:

expoziþia artiºtilor tineri - Baia Mare (1988); expoziþia grupului “Atelier 35” (Zalãu, 1989); expoziþie de artã

plasticã, cu ocazia Conferinþei Reformaþilor (Debreþin, 1991); expoziþia artiºtilor plastici din Sãlaj (Budapesta,

1991); expoziþia artiºtilor sãlãjeni - ªimleu Silvaniei, Debreþin, Szentendre, Polgár (1992); expoziþia artiºtilor

sãlãjeni - Galeria “Vízivárosi” din Budapesta (1993); la “Reménység Szigete” - Budapesta (1993); expoziþii cu

gruparea Ipp Art la Ip, Carastelec, Zalãu, Cluj, Bucureºti, Baia Mare (anual din 1997); expoziþia cu ocazia

inaugurãrii Galeriei Atelier Z (Zalãu, 2007). Lucrãri în locuri publice: Plachetã de bronz - portret “Petõfi” (pe

monumentul “Petõfi”, Huedin), Plachetã de bronz - portret “Szent István” (Biserica romano-catolicã, Zalãu),

Plachetã de bronz  - portret “Sipos László” (Muzeul Maghiar, Bogdand).
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                                                                         IOAN MAC

    - profesor -

        70 de ani de la naºtere

S-a nãscut la Jac, la 1 septembrie 1937.

Absolvent al Facultãþii de ªtiinþe ale Naturii, secþia geografie, din cadrul

Universitãþii “Babeº-Bolyai” din Cluj (1961). Este doctor în geografie

(1970). A fost cercetãtor ºtiinþific la Institutul de Geologie-Geografie al

Academiei Române din Bucureºti (1961-1968), apoi ºef lucrãri

(1968-1986), conferenþiar (1986-1990). În prezent este profesor titular

la Facultatea de Biologie-Geologie ºi Geografie din Cluj-Napoca. A fost

profesor asociat la Facultatea de Geografia Turismului din Sibiu

(1991-2000), Universitatea Ecologicã “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureº

(1998-2002), profesor consultant ºtiinþific la Universitatea “Babeº-Bolyai” (2003), profesor titular la

Universitatea de Vest “Vasile Goldiº“ Arad. Din anul 1990 este conducãtor de doctorate.

Este membru al Societãþii de Geografie din România (1962), al Asociaþiei Geomorfologilor din România (1994),

Centre Europeen sur le Risque Geomorphologique (1996), al Asociaþiei Internaþionale de Geomorfologie

(1996), al Asociaþiei Oamenilor de ªtiinþã din România (1994), al Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice

Universitare (1994-1997), preºedintele secþiei ªtiinþele Vieþii ºi ale  Pãmântului (1994-1997). În perioada

1971-2000 a avut contracte interacademice ºi a urmat diferite specializãri: Geomorfologie în Deutche

Hochschule, München (1971), profesor coordonator-Academia de ªtiinþe, Institutul de Geografie, Ungaria

(1974), profesor coordonator ºi schimb academic-Universitatea din Moscova, Universitatea Tbilisi (Gruzia)

(1988), profesor colaborator-Paris, Universitatea VI; Touluose  (1990), profesor colaborator-Universitatea

din Tempa (Arizona), Universitatea de Stat din Aims (Iova -  U.S.A.); Mc. Master Univ. (Canada, 1993),

profesor colaborator - Universitatea Statalã Milano ºi Modena (Italia, 1995), Universitatea din Utrecht, (Olanda,

1996), profesor colaborator - Chichester Institute of Highter Education, Bognor Regis, Marea Britanie (1997),

profesor colaborator - Universitatea din Barcelona ºi Alicante (Spania, 1998), profesor  colaborator la

Universitatea din Florenþa (Italia, 1999), profesor coordonator - Universitatea din Debrecen (Ungaria, 1999),

profesor colaborator - Universitatea din Würzburg (Germania, 1999-2000). Este coordonatorul programelor

“Organizarea spaþiului geografic”, Depresiunea Transilvaniei (1995-2000) ºi PATIJ (Proiect de Amenajare

Teritorialã Interjudeþeanã), Direcþia Urbanism, Cluj-Napoca.
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Premii: premiul Academiei Române “Grigore Cobãlcescu” (1986), cadru didactic evidenþiat acordat

de Ministerul Învãþãmântului (1989), distincþia Institutului de Geografie din Bucureºti (1994), distincþia Societãþii

de Geografie din România (1995), Membru de Onoare al Societãþii de Geografie (2000), Diploma Universitãþii

“Babeº-Bolyai” Cluj pentru înfiinþarea instituþiilor universitare, “Doctor Honoris Causa” a Universitãþii Cabul

din Republica Moldova. A participat la conferinþe internaþionale de geografie: Praga (Cehia, 1994), Budapesta

(Ungaria, 1996); geomorfologie: Canada (1993), Bologna (1997); conferinþe carpato-britanice: Ungaria (1994),

România (1998); workshopuri italo-române: Chieti (1996), Florence-Pisa (1999), Bari (2001), Reims (Franþa,

2004). A participat la Congresele Mondiale de Geografie de la Washington (SUA, 1992), Haga (Olanda,

1996), Seul (Coreea de Sud, 2000). Este coordonatorul publicaþiilor ºtiinþifice: Studia Universitatis Babeº-

Bolyai, seria Geographia, Terra, Societatea Românã de Geografie, Buletinul Geografia ºi Dezvoltarea

Contemporanã (Universitatea “Babeº-Bolyai”, Cluj-Napoca), Tratatul de Geografia României.

Opera: A publicat 23 de tratate, cãrþi, monografii (autor ºi coordonator), cursuri universitare:

Subcarpaþii Transilvaniei dintre Mureº ºi Olt (Cluj, 1969), Subcarpaþii Transilvaniei dintre Mureº ºi

Olt (Bucureºti, Editura Academiei Române, 1972), Curs de geomorfologie. Partea I. (Cluj-Napoca, Centrul

de multiplicare al Univ. “Babeº-Bolyai”, 1975), Elemente de geomorfologie dinamicã (Bucureºti, Editura

Academiei Române, 1986), Geografie turisticã generalã (Sibiu, Facultatea de Geografia Turismului, 1992),

Geomorfosfera ºi geomorfosistemele (Cluj-Napoca, Editura Presa Universitarã Clujeanã, 1996), Geografia

turismului (Tg. Mureº, Editura Transilvania, 1998), Relaþii fizice environement-organism viu (Cluj-Napoca,

Presa Universitarã Clujeanã, 1998).Volume colective: Geografia Vãii Dunãrii Româneºti, partea generalã,

cap III, IV: Apele freatice (Bucureºti, Editura Academiei Române, 1969), “Buciumi – Sãlaj, un sat din

þara de sub munte. Teritoriul ºi utilizarea lui (Bucureºti, Editura Academiei Române, 1972), Judeþul

Mureº (Bucureºti, Editura Academiei Române, 1973), Iniþieri practice în cunoaºterea reliefului

(Cluj-Napoca, Centrul de multiplicare, Universitatea “Babeº-Bolyai”, 1975), Geografia resurselor naturale

(Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1983), Unitatea carpato-transilvanã (Bucureºti, Editura

Academiei Române, 1983), Geografia României, vol. III, Munþii Metaliferi, Subcarpaþii Transilvaniei,

Dealurile Târnavei Mici, Câmpia Transilvaniei, Munþii Mureºului (Bucureºti, Editura Academiei Române,

1987), Geografia României, vol. IV, Dealurile Silvano-Someºene (Bucureºti, Editura Academiei Române,

1991), Munþii Oaº-Gutâi-Þibleº (Bucureºti, Casa editorialã pentru turism ºi tineret “Abeona”, 1992),

Paleogeografia României (Cluj-Napoca, Centrul de multiplicare al Univ. “Babeº-Bolyai”, 1995). A publicat

163 de studii ºi lucrãri ºtiinþifice din care 38 în strãinãtate, a semnat prefaþa a 12 cãrþi ºi a recenzat 18 publicaþii

ºtiinþifice.
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                                                 IOAN OROS

                                                               (pseudonim: Ioan Maria Oros)

              - profesor -

                                          60 de ani de la naºtere

 S-a nãscut la 7 septembrie 1947, în ªeredeiu, comuna Horoatu  Crasnei.Este

absolvent al Facultãþii de Filosofie din Cluj-Napoca (1974). A fost profesor

ºi învãþãtor suplinitor (1965-1967), funcþionar la Cooperativa meºteºugãreascã

Zalãu (1975-1976), bibliotecar la Casa Corpului Didactic (1976-1990). A

urmat diferite cursuri de specializare în domeniul biblioteconomic ºi al

muzeologiei, atât în þarã cât ºi în strãinãtate. Din 1991 este muzeograf specialist

carte veche la Oficiul Judeþean P.C.N. Sãlaj. A participat la peste 40 de

sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, simpozioane ºi colocvii naþionale (Alba Iulia,

Arad, Bistriþa, Braºov, Bucureºti, Deva, Iaºi, Oradea, Sibiu, Timiºoara, Târgu Mureº, Zalãu, etc.). În anul

2002 a obþinut titlul de „expert în manuscrise – carte veche“, a introdus conceptul de “efect de colportaj” în

literatura de specialitate ºi a studiat târgul cãrþii din perspectiva sãrbãtorescului. Este membru fondator al

Asociaþiei Române pentru Ex libris ºi colaborator cu Societatea Olandezã de Bibliofilie, consilier editorial ºi

fondator al Editurii Lekton S.R.L. Zalãu, secretar de redacþie al anuarului Acta Musei Porolissensis, ºi responsabil

cu acþiunea de evaluare ºi acreditare a revistei ºi a Editurii Porolissum a Muzeului Judeþean de cãtre CNCSIS,

responsabil din partea colectivului de redacþie al secþiunii “Carte veche. Istoria culturii. Personalitãþi”. A frecventat

cenaclurile “Ioniþã S. Bãdescu” ºi “Silvania”.

Colaborãri: Silvania, Gazeta de Duminicã, Acta Musei Porolissensis, Limes,  reviste unde a

fost autor sau redactor al unor rubrici de specialitate. Din anul 2002 este doctorand la Universitatea „1 Decembrie

1918“ – Alba Iulia, cu teza „Dimensiuni ale culturii moderne în Þara Silvaniei (sec. XVII-XIX). Cãrþi ºi

proprietari.“

Opera: Volume colective: Bibliografia de referinþã a Cãrþii vechi (Bucureºti, CIMEC, 1999),

Vechi tipãrituri ºi manuscrise în Sãlaj (Zalãu, 2001), Memorii, jurnale ºi însemnãri transilvane (1938-

1989); în diferite stadii de finalizare: Catalogul manuscriselor vechi din Sãlaj (sec. XVI-XIX), ªi eu am

pus plumb ºi aramã…(Copiºti peregrini prin þinututile Sãlajului ºi manuscrisele lor inedite), Incursiuni ºi

excursuri bibliofilice (Cartea veche strãinã în colecþiile sãlãjene), Biblioteci didactice ºi lecturã pedagogicã

în Sãlaj (1871-1971), Efectul de colportaj (Colecþia cãrþii vechi româneºti în Sãlaj, sec. XVII-XIX).
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AUGUSTIN MOCANU

- profesor -

  75 de ani de la naºtere

  S-a nãscut la 12 septembrie 1932, în Boju, judeþul Cluj. Este absolvent al

Facultãþii de Filologie din cadrul Universitãþii “Victor Babeº” din Cluj (1957),

cu titlul de “diplomat universitar”.

Din 1957 pânã în 1997 a fost profesor la Grupul ªcolar “Gheorghe

Pop de Bãseºti” din Cehu Silvaniei.

De-a lungul timpului a îndeplinit diferite funcþii de conducere: director

adjunct, director, inspector-ºef al secþiunii raionale de învãþãmânt Cehu

Silvaniei. A fost ales deputat raional ºi orãºenesc ºi vicepreºedinte nesalariat

cu probleme de culturã, învãþãmânt ºi sãnãtate.

Premii obþinute: pentru activitatea depusã, i s-a acordat în 1971 titlul de Profesor evidenþiat, a obþinut

locul I la Festivalul ”Cântarea României”, la secþiunea reportaj literar (1981, 1984). În 1984 a obþinut locul III

la Concursul de prozã scurtã “Tudor Arghezi” de la Tg. Jiu. A cules folclor din zona Codru-Valea Sãlajului,

material pe care l-a valorificat în eseuri ºi culegeri de folclor.

Colaborãri: Caiete Silvane, Silvania, Ascultialomiþa ºi alte reviste de specialitate din Baia Mare.

A organizat cenaclul elevilor de la Liceul de Culturã Generalã din Cehu Silvaniei ºi a fondat revista LYCEUM,

revista elevilor de la acelaºi liceu. Este membru al Asociaþiei Culturale “Ialomiþa”.

A publicat volumele: Folclor din Þara Silvaniei (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2004), Floare de

rai. Antologie de poezie popularã de dragoste (Zalãu, Editura Silvania, 2004), Boju - 790 de ani. Eseu

geografic, social-istoric, ºi etnofolcloric (Bucureºti-Slobozia, Editura Tempus Dacoromania Comterra,

2005).

Volume colective: Ceas pe ceas se alungã - Folclor poetic (Baia Mare, Casa Creaþiei Populare,

1970), Du-te dor ºi vino dor. Folclor literar din Sãlaj (Zalãu, Centrul de Îndrumare a Creaþiei Populare ºi

a Miºcãrii Artistice de Masã, 1972),  Pe cel deal cu dorurile - folclor poetic din judeþele Maramureº ºi

Sãlaj (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2001).
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       TRAIAN VEDINAª

    - profesor -

      60 de ani de la naºtere

S-a nãscut la 15 septembrie 1947, în localitatea Lazuri. Este

absolvent al Facultãþii de Istorie-Filosofie din Cluj-Napoca. A fost muncitor

la Steagul Roºu - Arad (1964-1968), instructor la Comitetul de Culturã ºi

Educaþie Socialistã al Judeþului Cluj (1972-1975), metodist la Casa

Municipalã de Culturã (1975-1990), referent la C.V.C.P. al Judeþului Cluj

(1990-1992), redactor la ziarul Expres Magazin ºi Evenimentul Zilei (1992-

1993), redactor ºi redactor -ºef adjunct la Tribuna Ardealului. Din 1994

este lector ºi conferenþiar la catedra de sociologie a Facultãþii de Istorie-

Filosofie a Universitãþii clujene. În 1996 a obþinut doctoratul cu teza

“Structuri exclusive în cultura popularã româneascã din Transilvania”.

A frecventat cenaclurile “Lucian Blaga” (Arad), “Echinox”, Cenaclul Tineretului - Cluj, Cenaclul

“Saeculum” al tinerilor scriitori ardeleni (Dej ºi Beclean).

Colaboreazã la revistele: Tribuna, Echinox, Napoca Universitarã, Someº, Cercetãri de

lingvisticã, Atlas, Familia, România literarã, Atlas-Clujul literar, etc.

A publicat volumele: Onisifor Ghibu, educator ºi memorialist (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1983),

Coresi (Bucureºti, Editura Albatros, 1985), Timotei Cipariu. Arhetipuri ale personalitãþii româneºti

(Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1988), Sistemul culturii þãrãneºti (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã,

2000), Introducere în sociologia ruralã (Iaºi, Ed. Polirom, 2001),  Proiecte ºi paradigme în gândirea

socialã româneascã (Cluj-Napoca, Ed. Diotima-Argonaut, 2004).

Volume colective: Aspecte ale expresiei filosofice în: D.D. Roºca în filosofia româneascã

(Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979), Profilul unui etnolog în: Aurel Bodiu, Convergenþa universalilor

(Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2002), Repere pentru filosofia credinþei în: Dumitru Þuculescu, În cãutarea

adevãrului moral (Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2002).
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   BÖLÖNI GYÖRGY

                                           - scriitor, publicist -

                                      125 de ani de la naºtere

Publicistul s-a nãscut la 30 octombrie 1882 la ªimleu Silvaniei.A absolvit

Facultatea de Drept din Budapesta. În 1903 a plecat la Paris, unde s-a cunoscut

cu Ady Endre. A fost diplomat al Republicii Ungare, în toamna anului 1919 s-a

întors la ªimleu Silvaniei, iar în primãvara anului 1920 a emigrat la Viena. Din

ianuarie 1921 a fost redactorul principal al ziarului Bukaresti Hírlap din Bucureºti.

Mai târziu s-a mutat la Viena, apoi la Paris (1923). În 1945 s-a întors în Ungaria,

unde a participat activ la viaþa culturalã. A primit Premiul “Kossuth” (1955). A

colaborat la ziarele din Ungaria:  Népszava, Magyar Nemzet, Világ, Auróra, Keleti Újság, ºi din þarã:

Bukaresti Hírlap (Bucureºti),  Korunk, Foaia noastrã, Contemporanul, Gazeta literarã. A  fost redactor

la ziarele  Bécsi Magyar Újság (Viena), Párizsi Hírlap (Paris), Élet és Irodalom (1957-1959), editorul

seriei de cãrþi A Monde magyar könyvei.

Opera: Az igazi Ady (Adevãratul Ady) (Paris, 1934; Budapest, 1948, 1955, 1966, 1974), Hallja

kend Táncsics (Auzi, bã, Táncsics!) (Budapest, 1942-1944, 1946, 1948, 1958), Ady, az újságíró (Ady,

ziaristul) (Budapest, 1956), Magyarság-emberség (Unguri - omenie) (studii, Budapest, 1959). Volum

colectiv: Limba românã. Manual pentru clasa a V-a a ºcolilor generale (Budapest, Editura Manualelor

Didactice, 1950).     A tradus din operele lui Honoré de Balzac, Alexandre Dumas, Anatole France, Maurice

Maeterlinck, Guy de Maupassant, etc.

                  A  încetat din viaþã la 11 septembrie 1959 la Budapesta.

                                                               BIRTALAN JÓZSEF

          - compozitor, dirijor, profesor -

    80 de ani de la naºtere

Compozitorul Birtalan József s-a nãscut la 10 noiembrie 1927 în comuna

Boghiº.  Este absolvent al Conservatorului “Gheorghe Dima” din Cluj (1956),

secþia de pedagogie muzicalã ºi contrabas (1956). Contrabasist în orchestra Operei

Maghiare din Cluj (1954-1956) ºi la Filarmonica de Stat din Cluj  (1956-1958),

profesor de contrabas la Liceul de Artã din Cluj (1956-1958), apoi la Liceul de
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Muzicã din Târgu Mureº (1958-1963), dirijor ºi conducãtor artistic al Ansamblului de Copii de pe lângã

Ansamblul Secuiesc de Stat din Târgu Mureº  (din 1958), lector universitar (1962-1976), apoi conferenþiar

universitar (1978) la Institutul Pedagogic de 3 ani din Târgu Mureº, dirijor cat. I. la Ansamblul Artistic “Mureºul”

(fostul Ansamblu Secuiesc) (din 1979 pânã la pensionare). A debutat în timpul studenþiei în revista Mûvelõdés

cu prelucrãri de folclor. A susþinut emisiuni radiofonice la Târgu Mureº. A întreprins un turneu în Iugoslavia

(1970). Este fondatorul (1990) ºi dirijorul corului de fete “Cantemus” în cadrul Bisericii reformate Cetate, cu

care a avut succes în Târgu Mureº, Budapesta, Debreþin, Kecskemét, Paris, Sfântu Gheorghe, Cluj, etc. A fost

profesor la ªcoala postlicealã de cantori ºi învãþãtori cu caracter ecumenic din Târgu Mureº (din anul 1990).

Premii, distincþii: Medalia Muncii (1964), Ordinul Muncii cls. III (1965), Ordinul Meritul Cultural cls. IV

(1968), Premiul I la Festivalul Bucuria Europei (Belgrad, 1970), diplomã de onoare sau premiul I la fiecare

festival naþional cu Ansamblul de Copii, cu corul de femei ºi cel mixt al Institutului Superior, Premiul Uniunii

Compozitorilor din R.S.R. pentru muzica coralã 1976-1977 (1977), premiul “Rónai Antal” al Asociaþiei Culturale

a Maghiarilor din Ardeal (1997). Membru al Uniunii Compozitorilor din România (din 1961), membru în

comisia muzicalã a Eparhiei Reformate din Cluj. În diferite reviste a publicat peste 200 de prelucrãri de folclor

ºi piese corale. Colaboreazã la: Mûvelõdés, Jóbarát, Napsugár, Scânteia, Elõre, Vörös Zászló, Steaua

roºie, Îndrumãtorul cultural, etc. A imprimat la “Electrecord” ºi  la “Radio TV” numeroase prelucrãri  pentru

cor ºi orchestrã.

 Compoziþii editate individual: Coruri pentru voci egale (Târgu Mureº, Casa Creaþiei Populare,

1965), 10 coruri pentru copii - 10 gyermekkar (Bucureºti, Editura Muzicalã, 1970), Énekeljünk,

énekeljünk: Három csángó népdal vegyeskarra (Sã cântãm) (Miercurea Ciuc, 1972), Három nyárádmenti

népdal (Trei cântece populare de pe valea Nirajului) (cor mixt, Târgu Mureº, 1972), Kit virágot rózsám

adott (Floare de la iubitã) (Népdalcsokor vegyeskarra, Târgu Mureº, 1973), Akkor szép a sûrû erdõ (E

frumoasã pãdurea deasã) (10 népdal férfikarra, Târgu Mureº, 1973), Cântece de nuntã- Lakodalmas

énekek (cor de femei, versuri populare, Bucureºti, Editura Muzicalã, 1976), Énekeljünk, énekeljünk (Sã

cântãm, sã cântãm) (Târgu Mureº, 1978), Coruri - Kórusok (Bucureºti, Editura Muzicalã, 1988), Reggeli

imádság: 3. Zsoltár (vegyeskarra) (Rugãciunea de dimineaþã) (Budapest, 1993). Colecþii de piese corale în

colaborare: Bokréta (Bucureºti, Editura de Stat pentru Literaturã ºi Artã, 1955), Dalgyûjtemény (Culegere

de cântece) (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1958), Tömegdalok - Népdalok (Cântece de masã

- Cântece populare) (Bucureºti, Casa de Creaþie, 1958), Codrule bãtut de ploi (Bucureºti, Casa Centralã a

Creaþiei Populare, 1969), Liberã þarã sub soare (Bucureºti, 1969), Munca e izvor de bucurii (Bucureºti,

1971), Szállj szép szavú dal (Zboarã cântec frumos) (Colecþie de coruri pentru tineret ºi ºcolari, Bucureºti,

Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1972), Dalolj velünk (Sã cântãm) (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã,
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1972), Erdõ mélyén esti csendben (Bucureºti, Editura Kriterion, 1974), Karvezetõk könyve (Manualul

dirijorilor) (Sfântu Gheorghe, 1975), Strãbunã glie (Culegere de cântece pentru coruri mixte ºi de voci egale,

Târgu Mureº, 1977), Futásfalvi népdalok (Cântece populare din judeþul Covasna) (Sfântu Gheorghe, 1977)

ºi altele.

Muzicã de scenã: Seara la izvor (suitã de dansuri, premierã, Târgu Mureº, 1957), Carnavalul

pionerilor (scenetã muzical-coregraficã, premierã, Târgu Mureº, 1965), Bal la Ruºii-Munþi (suitã de dansuri,

premierã, Târgu Mureº, 1965), Szõlõkoszorú (Cununa de struguri) (scenetã muzical-coregraficã, 1968),

Kõrösfõi bércek alatt (Sub munþii  de la Izvorul Criºului) (scenetã muzical-coregraficã, 1968), Vitrina cu

pãpuºi (tablou coregrafic pe motive folclorice din Oaº, 1968), Torockói táncköltemény (Poem coregrafic

din Trãscãu) (scenetã muzical-coregraficã, 1971), Szilágysági képek (Tablouri din Sãlaj) (scenetã muzical-

coregraficã, 1982).

         Înregistrãri audio: discuri individuale: Óvodások lemeztára (Discoteca celor mici) (1971),

Kisiskolások lemeztára (Discoteca ºcolarilor pentru clasele I-II, respectiv III-IV) (1971), Iskolások

lemeztára (Discoteca ºcolarilor pentru clasa a V-a, respectiv a VI-a) (1972), Énekeljünk, énekeljünk (Sã

cântãm, sã cântãm) (1978); discuri în colaborare: Dallal köszönt (Te salut cu cântec) (1966), Árad a

kedvünk (Firea ni-e veselã) (1968), Szeress rózsám (Iubeºte-mã, bãdiþã) (1969), Szép ország a miénk

(Cât de frumoasã eºti þara mea) (1969), Úgy elmegyek (Dor de ducã) (1971), Szállj le páva (Coboarã

pãunule) (1972).

                                                                     MARIUS  CUTEANU

                                                   - profesor, compozitor -

                                                     90 de ani de la naºtere

S-a nãscut în  4 noiembrie 1917 la Lemniu. Este absolvent al Facultãþii

de Drept ºi al Conservatorului din Cluj (1947). În perioada 1942-1949 a fost

achizitor la Cooperatia “Plugarul” din ªimleu Silvaniei. Îndrumat de prof. univ.

dr. Haþieganu, înfiinþeazã corul mixt al “Reuniunii Mariane” în aceeaºi localitate.

În anul 1945 înfiinþeazã ªcoala Popularã de Muzicã pe care a condus-o pânã în

1949, precum ºi o orchestrã simfonicã (de camerã). A fost arestat de cãtre

autoritãþile habsburgice în perioada august – septembrie 1944. În perioada

1944-1948 a fost profesor la Liceul de Muzicã “Simion Bãrnuþiu” din ªimleu

Silvaniei, apoi la Liceul de Muzicã “Simion Bãrnuþiu” din Zalãu (1949-1951), profesor de muzicã la Liceul
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Pedagogic din Cluj (1951-1962), lector la Institutul Pedagogic de 3 ani din Cluj (1962-1966), iar din 1968

pânã la pensionare a revenit la Liceul Pedagogic din Cluj. În toate unitãþile în care a activat a înfiinþat ºi a dirijat

coruri. A înfiinþat ºi a dirijat corul “Iacob  Mureºanu”, corul tineretului “Napoca”, corul “Armonia” al Sindicatului

din  Învãþãmânt - Cluj-Napoca. În anul 1957 a obþinut titlul de “Profesor fruntaº”, i s-a acordat titlul de

“Cetãþean de onoare” al municipiului Cluj-Napoca, a primit ordinul “Meritul cultural” cl. a-III-a.

A publicat numeroase culegeri de cântece pentru copii , piese corale, precum ºi compoziþii proprii:

Culegere de cântece pentru clasele I-IV (Cluj, 1952), Culegere de solfegii (Cluj, 1959), Culegere de

coruri pentru studenþii ºi elevii Institutului Pedagogic de Învãþãtori (Cluj, 1960), Culegere de canoane

ºi coruri pentru 2 ºi 3 voci egale (Cluj, 1965), Culegere de coruri mixte (Cluj, 1966), 45 de coruri

diverse pentru uzul studenþilor de la Facultatea de Muzicã (Cluj, 1966), Culegere de solfegii (Cluj,

1968), Culegerea “28 coruri pentru voci egale” (f.a.), 100 de coruri ºcolare (Cluj, 1972), a conceput 3

caiete cu câte 15 piese corale româneºti, 12 coruri preclasice (Cluj, 1972), Culegere de coruri - 2 voci

egale (Cluj, 1992). A compus lucrãri religioase: Sãltaþi câmpuri ºi livezi, Când s-a nãscut Domnul Sfânt

– pentru copii ºi cor bãrbãtesc, cântece funerare: Ave Maria, Pre Tine te lãudãm, Cu adevãrat deºertãciune,

Veºnica pomenire, piese liturgice pentru cor mixt ºi bãrbãtesc, lucrãri camerale pe 2-3 voci pentru copii,

creaþii patriotice, romanþe, prelucrãri populare, creaþii vocal-simfonice etc.

                                                                   VASILE BREBAN

    -lingvist-

       100 de ani de la naºtere

S-a nãscut la 23 noiembrie 1907, la Hereclean.

 Este absolvent al Facultãþii de Litere ºi Filosofie a Universitãþii din

Cluj (1931). A obþinut licenþa în anul 1933 cu teza: “Graiul comunei Hereclean,

jud. Sãlaj”, lucrare care trebuia sã fie aprofundatã ºi transformatã în tezã de

doctorat. Condiþiile materiale grele din acea perioadã au fãcut imposibilã

continuarea studiilor pentru doctorat. În perioada 1934-1940 a fost secretar

la Gimnaziul de Bãieþi din Zalãu ºi periodic profesor suplinitor la aceeaºi

ºcoalã, precum ºi la Liceul Reformat din aceeaºi localitate. În anul 1940, în

urma Dictatului de la Viena, V. Breban pãrãseºte Zalãul, trece Valea Mureºului

ºi se opreºte la Deva. Pentru o scurtã perioadã de timp a fost profesor la un liceu, apoi a fost numit secretar la
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Liceul de Bãieþi din Petroºani. A luat parte la luptele de la Odesa ºi Oceakov. În anul 1944 participã la luptele

din Moldova. La Ghimeº-Palanca era deja comandantul bateriei de tragere. În 1945 revine la Zalãu, unde timp

de un an funcþioneazã ca profesor suplinitor la ªcoala Mixtã Medie, iar în 1946 pleacã la Cluj unde este numit

profesor suplinitor la Liceul de Bãieþi nr. 2. În 1949 începe colaborarea cu Institutul de Lingvisticã din Cluj.

Între timp ajunsese director de liceu, iar în perioada 1950-1952 funcþioneazã ca asistent þinând cursuri de

limba românã la Conservator, Institutul de Arte Plastice, Institutul de Teatru. A fost asistent la Institutul de

Lingvisticã, trecând prin toate treptele de activitate, devenind ºef de lucrãri. În perioada 1955-1957 Vasile

Breban a fost delegat la Bucureºti în comisia de revizuire finalã a Dicþionarului limbii române literare

contemporane. În perioada 1960-1966 a fost detaºat din nou la Bucureºti, în vederea coordonãrii lexicografice

la Dicþionarul enciclopedic român.

A publicat numeroase articole, note, ºi recenzii la reviste de specialitate: Cercetãri de lingvisticã, Limba

românã, Cercetãri ºi studii de lingvisticã, etc.

Activitatea sa lingvisticã s-a concretizat în lucrãri importante pentru lingvistica româneascã: Dicþionarul

limbii române (redacþia S. Puºcariu) prin redactare  ºi revizuire la literele M. P. T., a fãcut parte din comisia de

revizuire finalã a Dicþionarului limbii române literare contemporane (Bucureºti, Editura Academiei, 1955-

1957), coordonator al Dicþionarului enciclopedic român (1962-1966), colaborator ºi coordonator lexicograf

al Micului dicþionar enciclopedic (1972, 1978, 1986), Dicþionarul limbii române al Academiei, Serie

nouã (vol. 7 litera O, în 1969; vol. 9 litera R în 1975; vol. 9 litera T în douã volume în 1983-1985), colaboreazã

la elaborarea dicþionarelor bilingve: Dicþionar român-maghiar (Bucureºti, 1957), Dicþionar maghiar-român

(Bucureºti, 1964), coordonator la Dicþionarul de expresii ºi locuþiuni româneºti (1969), coordonator ºi

autor al lucrãrii Limba românã corectã (1973), ºi-a adus contribuþia la traducerea în limba românã a termenilor

maghiari la Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (Bucureºti, Ed. Kriterion, 1975-1982), Dacoromania.

Bibliografie (1983), redactor responsabil la volumul Materiale ºi cercetãri dialectale (Bucureºti, 1961),

Mic dicþionar al limbii române (Bucureºti, 1974, în colaborare cu Ana Canarache), Dicþionar al limbii

române contemporane (Bucureºti, 1980), Dicþionarul general al limbii române (Bucureºti, 1987).

 O viaþã închinatã cercetãrii, o pasiune care nu s-a dezminþit ºi care a dat lingvisticii româneºti instrumente

de necontestat, durabile în timp.

Un OM între oameni, de o modestie rarã, cu un suflet luminos, Vasile Breban  a rãmas fidel locurilor

natale, un om care nu a uitat niciodatã de unde a plecat.
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                                                                GRIGORE LÃPUªAN

        - avocat, ziarist, scriitor -

        70 de ani de la naºtere

Grigore Lãpuºan s-a nãscut la 7 decembrie 1937, la Câmpia, comuna

Bocºa.

Este absolvent al Facultãþii de Drept (1961). În perioada 1966-1968

a urmat cursuri postuniversitare de drept internaþional la Bucureºti. A fost

redactor la ziarul Drum nou, procuror, consilier juridic, diplomat, secretar

de stat, ºeful Departamentului Administraþiei Publice Locale, avocat.

Colaboreazã la: România Liberã, Cotidianul, Dreptatea, Jurnalul

de Transilvania, etc.

A publicat volumele: Un drum spre dreptate (Bucureºti, Editura

Romfel, 1994), Ziduri ºi sãgeþi (Bucureºti, Editura Crater, 1994), Un drum spre dreptate, vol. II. (Bucureºti,

Editura Crater, 1995, ediþia a II-a, 1999), Timpul rotund (Bucureºti, Editura Hrisovul, 1996),  Un drum

spre dreptate, vol. III. (Bucureºti, 1998), Rostirea cuvintelor întemniþate (Bucureºti, Editura Crater,

1999).

                             Lucia Bãlaº, Bódis Ottilia
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         ANIVERSÃRI CULTURALE 2008

IANUARIE

·  1 ianuarie 1938 – ªTEFAN  CHIªU – 70 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

·  6 ianuarie 1883 – GIBRAN KHALIL  GIBRAN (1883 – 1931) – 125 de ani de la naºterea

poetului arab

·  6 ianuarie 1933 – KIRÁLY PÉTER (22 septembrie 1868 – 1933) – 75 de ani de la moartea ºi 140

de ani de la naºterea scriitorului sãlãjean

·  6 ianuarie 1958 – TABÉRY GÉZA (1890 – 1958) – 50 de ani de la moartea scriitorului maghiar

·  8 ianuarie 1873 – IULIU  MANIU (1873 – 1953) – 135 de ani de la naºterea  juristului ºi omului

politic sãlãjean

·  9 ianuarie 1908 – SIMONE  DE  BEAUVOIR (1908 – 1986) – 100 de ani de la naºterea scriitoarei

franceze

· 15 ianuarie 1908 – TELLER EDE (1908 – 2003) – 100 de ani de la naºterea fizicianului maghiar

· 18 ianuarie 1933 – CORNELIU  ANTONIU  FÂNÃÞEANU – 75 de ani de la naºterea  cântãreþului

de operã/operetã ºi a  profesorului sãlãjean

· 23 ianuarie 1948 – IOAN CIOCIAN – 60 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

· 23 ianuarie 1948 – BALAJTI KÁROLY LÁSZLÓ – 60 de ani de la naºterea graficianului ºi

proiectantului sãlãjean

· 23 ianuarie 1783 – STENDHAL (HENRI BEYLE) (1783 – 1842) – 225 de ani de la naºterea

scriitorului francez

· 24 ianuarie 1859 – 149 de ani de la Unirea Principatelor Române

· 29 ianuarie 1938 – MARIA PIA BADIU – 70 de ani de la naºterea artistului  plastic sãlãjean

· 31 ianuarie 1933 – JOHN GALSWORTHY (1867 – 1933) – 75 de ani de la moartea romancierului,

dramaturgului, nuvelistului ºi eseistului englez

FEBRUARIE

· 1 februarie 1938 – GRIGORIE  M. CROITORU – 70 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

· 4 februarie 1928 – PETKES JÓZSEF – 80 de ani de la naºterea etnografului ºi  artistului plastic

sãlãjean
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·  6 februarie 1908 – GEO BOGZA (1908 – 1993) – 100 de ani de la naºterea poetului ºi prozatorului

român

·  6 februarie 1933 – NICOLAE  BOTH – 75 de ani de la naºterea profesorului, poetului ºi preotului

sãlãjean

·  8 februarie 1948 – VASILE GÎLGÃU (1948 – 2005) – 60 de ani de la naºterea economistului

sãlãjean

·  9 februarie 1928 – ROMAN  TRAIAN  ROMAN – 80 de ani de naºterea artistului plastic ºi

iconarului sãlãjean

· 13 februarie 1883 – RICHARD  WAGNER (1813-1883) – 125 de la moartea compozitorului,

dirijorului, scriitorului ºi eseistului german

· 14 februarie – Valentine’s day

· 15 februarie 1938 – IOAN  BERAR – 70 de ani de la naºterea psihologului sãlãjean

· 15 februarie 1933 – OCTAVIAN LAZÃR COSMA – 75 de ani de la naºterea muzicologului ºi

profesorului sãlãjean

· 18 februarie 1833 – VASILE IUÞIU (1833 – 1886) – 175 de ani de la naºterea  poetului ºi

protopopului sãlãjean

· 23 februarie 1918 – GEORGE  POP  DE  BÃSEªTI  (1835 – 1918) – 90 de ani de la moartea

juristului ºi omului politic sãlãjean

· 26 februarie 1808 – HONORÉ  DAUMIER (1808 – 1879) – 200 de ani de la naºterea pictorului,

gravorului ºi sculptorului francez

· 28 februarie 1533 – MICHEL DE MONTAIGNE (1533 – 1592) – 475 de ani de la naºterea

scriitorului ºi filosofului francez

MARTIE

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

· 11 martie 1933 – ªTEFAN GOANÞÃ – 75 de ani de la naºterea prozatorului ºi poetului sãlãjean

· 12 martie 1908 – EDMONDO DE AMICIS (1846 – 1908) – 100 de ani de la moartea scriitorului

italian

· 14 martie 1883 – KARL  MARX (1818 – 1883) – 125 de ani de la moartea filosofului ºi economistului

german, creatorului comunismului ºtiinþific
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· 16 martie 1983 – HORIA  LOVINESCU (1917 – 1983) – 25 de ani de la moartea dramaturgului

român

· 17 martie 1883 – URMUZ (DEMETRU DEM. DEMETRESCU-BUZÃU) (1883 –1923) –

125 de ani de la naºterea scriitorului român

· 17 martie 1958 – MIRCEA ANCÃU – 50 de ani de la naºterea inginerului sãlãjean

· 17 martie 1928 – VARGA LÁSZLÓ – 80 de ani de la naºterea preotului ºi memorialistului sãlãjean

· 20 martie –  Ziua Internaþionalã a Francofoniei

· 21martie – Ziua Internaþionalã de Luptã pentru Eliminarea Discriminãrii Rasiale

· 27 martie 1908 – ªERBAN ÞIÞEICA (1908 – 1985) – 100 de ani de la naºterea fizicianului român

· 27 martie – Ziua Internaþionalã a Teatrului

· 31 martie 1933 – NICHITA  STÃNESCU (1933 – 1983) – 75 de ani de la naºterea scriitorului

român

· martie 1908 – ZILAHY KISS ÁGNES (12 mai 1848 – 1908) – 100 de ani de la moartea  ºi 160 de

ani de la naºterea scriitoarei sãlãjene

APRILIE

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

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

·  3 aprilie 1883 – JUHÁSZ GYULA (1883 – 1937) – 125 de ani de la naºterea profesorului, poetului

ºi gazetarului

·  6 aprilie 1483 – RAFAEL (RAFAELO SANZIO) (1483 – 1520) – 525 de ani de la naºterea

pictorului ºi arhitectului italian

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

·  9 aprilie 1958 –  DAN  PITICÃ – 50 de ani de la naºterea profesorului  ºi inginerului sãlãjean

·  9 aprilie 1958 – DUMITRU GHEORGHE TAMBA – 50 de ani de la naºterea istoricului sãlãjean

· 10 aprilie 1958 – DARÓCZI IOSIF – 50 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

· 10 aprilie 1883 – SÁMUEL KORNÉL (1883 – 1914) – 125 de ani de la naºterea sculptorului

sãlãjean

· 11 aprilie 1858 – BARBU  ªTEFÃNESCU  DELAVRANCEA (1858 – 1918) – 150 de ani de la

naºterea scriitorului ºi omului politic român
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· 12 aprilie 1933 – MARIAN  LAZÃR – 75 de ani de la naºterea  inginerului sãlãjean

· 13 aprilie 1928 – LAURENÞIU  I. ARDELEAN – 80 de ani de la naºterea poetului sãlãjean

· 14 aprilie 1948 – ªTEFAN PECE – 60 de ani de la naºterea inginerului ºi cercetãtorului ºtiinþific

sãlãjean

· 15 aprilie 1983 – ILLYÉS GYULA  (1902 – 1983) – 25 de ani de la moartea poetului ºi

prozatorului maghiar

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

· 24 aprilie 1828 – SZÉNÁSSY  SÁNDOR (1828 – 1872) – 80 de ani de la naºterea profesorului ºi

filologului sãlãjean

· 24 – 30 aprilie – Sãrbãtoarea Învierii Domnului

· 29 aprilie – Ziua Internaþionalã a Dansului

· 30 aprilie 1883 – ÉDOUARD  MANET (1832 – 1883) – 125 de ani de la moartea pictorului

francez

· 30 aprilie 1883 – YAROSLAV  HASEC (1883 – 1923) – 125 de ani de la naºterea scriitorului ceh

MAI

·  1 mai – Ziua Internaþionalã a Muncii

·  3 mai – Ziua Internaþionalã a Libertãþii Presei

·  7 mai 1833 – JOHANNES BRAHMS (1833-1897) – 175 de ani de la naºterea compozitorului,

pianistului ºi dirijorului german

·  9 mai – Ziua Uniunii Europene

  Ziua Independenþei

·  9 mai 1938 –  LUX  TERKA (1873 – 1938) – 70 de ani de la moartea ºi 135 de ani de la naºterea

scriitoarei sãlãjene

·  9 mai 1883 – JOSÉ  ORTEGA Y  GASSET (1883 – 1955) – 125 de ani de la naºterea criticului ºi

filosofului spaniol

· 12 mai 1933 – JEAN BART (1874 – 1933) – 75 de ani de la moartea scriitorului român

· 12 mai 1948 – KÁSA ZOLTÁN – 60 de ani de la naºterea profesorului universitar ºi matema-

tician-informaticianului sãlãjean

· 15 mai – Ziua Internaþionalã a Familiei
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· 16 mai 1938 – ZILAHY GYULA, BALOGH (1859 – 1938) – 70 de ani de la moartea actorului

sãlãjean

· 17 mai 1933 – EMIL TRIF – 75 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

· 17 mai 1908 – SIGISMUND TODUÞÃ (1908 – 1991) – 100 de ani de la naºterea compozitorului

român

· 18 mai 1933 – PÁSKÁNDI GÉZA (1933 – 1995) – 75 de ani de la naºterea scriitorului ºi dramaturgului

maghiar

· 18 mai 1948 – VALENTIN  DÃRÃBAN (1948 – 1996) – 60 de ani de la naºterea profesorului

sãlãjean

· 19 mai 1933 – MAJOR MIKLÓS – 75 de ani de la naºterea profesorului,  etnografului ºi istoricului

local sãlãjean

· 21 mai – Ziua Internaþionalã a Dezvoltãrii Culturale

· 21 mai 1858 – OLÁH LÁSZLÓ (1858 –?) – 150 de ani de la naºterea economistului sãlãjean

· 25 mai 1933 – EUGEN SIMION – 75 de ani de la naºterea criticului literar, eseistului ºi filologului

român

· 26 mai 1958 – LÁSZLÓ D. LÁSZLÓ – 50 de ani de la naºterea istoricului ºi publicistului sãlãjean

· 30 mai 1883 – GEORGE CIPRIAN (GHEORGHE CONSTANTINESCU) (1883 – 1968) –

125 de ani de la naºterea actorului ºi dramaturgului român

· 31 mai 1938 – VALER HOSSU – 70 de ani de la naºterea  prozatorului ºi jurnalistului sãlãjean

IUNIE

·    iunie 1633 – MIRON COSTIN (1633 – 1691) – 375 de ani de la naºterea cronicarului moldovean

· 1 iunie – Ziua Internaþionalã a Copilului

· 5 iunie – Ziua Internaþionalã a Mediului

· 8 iunie 1908 – NIKOLAI ANDREEVICI RIMSKI-KORSAKOV (1844 – 1908) – 100 de ani

de la moartea compozitorului, dirijorului ºi pedagogului rus

· 12 iunie 1933 – ALEXANDRU IVASIUC (1933 – 1977) – 75 de ani de la naºterea prozatorului ºi

romancierului român

· 12 iunie 1938 – AUREL CONTRAª – 70 de ani de la naºterea sculptorului sãlãjean

· 14 iunie 1948 – SIPOS LÁSZLÓ (1948 – 1999) – 60 de ani de la naºterea  profesorului, etnografului

ºi scriitorului sãlãjean
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· 21 iunie 1933 – IULIU POP – 75 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

· 24 iunie 1958 – BARTA NAGY ILONA – 50 de ani de la naºterea artistului plastic ºi  graficianului

sãlãjean

· 24 iunie 1958 – ZOVÁNYI JENÕ (1865 – 1958) – 50 de ani de la moartea preotului reformat,

istoricului ecleziastic, profesorului universitar sãlãjean

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

IULIE

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

· 3 iulie 1883 – FRANZ KAFKA (1883 – 1924) – 125 de la naºterea scriitorului ceh

· 6 iulie 1883 – CIPRIAN PORUMBESCU (1853 – 1883) – 125 de ani de la moartea compozitorului

român

· 18 iulie 1908 – SZILÁGYI BEA  (1908 – 1987) – 100 de ani de la naºterea actriþei sãlãjene

· 25 iulie 1948 – BALÁZS MÁRTON (1867 – 1948) – 60 de ani de la moartea etnografului sãlãjean

· 29 iulie 1883 – BENITO MUSSOLINI (1883 – 1945) – 125 de ani de la naºterea omului politic

·      iulie 1708 – NICOLAE SPÃTARUL MILESCU (1636 – 1708) – 300 de ani de la moartea

cãrturarului umanist din Moldova

        AUGUST

· 2 august 1808 – SIMION BÃRNUÞIU (1808 – 1864) – 200 de ani de la naºterea filosofului ºi

omului  politic sãlãjean

· 22 august 1938 – GHEORGHE  NIHOCEHA – 70 de ani de la naºterea artistului plastic sãlãjean

· 24 august 1838 – KÖLCSEY FERENC (1790 – 1838) – 170 de ani de la moartea poetului,

scriitorului, criticului literar, oratorului ºi omului politic sãlãjean

· 28 august 1908 – ROBERT MERLE (1908 – 2004) – 100 de ani de la naºterea  scriitorului algerian

· 30 august 1938 –  IULIU SUCIU –  70 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

      SEPTEMBRIE

· 2 septembrie 1858 – FADRUSZ JÁNOS (1858 – 1903) – 150 de ani de la naºterea sculptorului

maghiar
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· 3 septembrie 1883 –  IVAN SERGHEEVICI  TURGHENIEV (1818 – 1883) – 125 de ani de la

moartea scriitorului rus

· 4 septembrie 1958 – IOAN AUREL  IRIMUª – 50 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

· 5 septembrie 1858 – ALEXANDRU VLAHUÞÃ (1858 – 1919) – 150 de ani de la naºterea

scriitorului ºi publicistului român

· 6 septembrie – Ziua Internaþionalã a Literaturii

· 10 septembrie 1833 – IOAN MANIU (1833 – 1895) – 175 de ani de la naºterea juristului sãlãjean

· 18 septembrie – Ziua Internaþionalã a Pãcii

· 26 septembrie – Ziua Internaþionalã a Ligii Prieteniei

· 27 septembrie 1533 – BÁTHORY ISTVÁN (1533 – 1586) – 475 de ani de la naºterea principelui

Transilvaniei ºi regelui Poloniei

OCTOMBRIE

· ZILELE BIBLIOTECII JUDEÞENE

  Târg de carte

„Sãlãjeni la ei acasã”

· 1 octombrie – Ziua Internaþionalã a Persoanelor în Vârstã

· 4 octombrie – Ziua Internaþionalã a Habitatului

· 4 octombrie 1938 – TAKÁCS FELÍCIA (1938 – 2004) – 70 de ani de la naºterea profesoarei

· 9 octombrie 1883 – MARIA FILOTTI (1883 – 1956) – 125 de ani de la naºterea actriþei române

· 15 octombrie – Ziua Internaþionalã a Femeilor din Mediul Rural

· 21 octombrie 1948 – PAVEL ABRAHAM – 60 de ani de la naºterea profesorului sãlãjean

· 22 octombrie 1883 – ALFRED NOBEL (1883 – 1896) – 125 de ani de la naºterea inginerului,

inventatorului suedez

· 24 octombrie – Ziua Organizaþiei Naþiunilor Unite

· 28 octombrie 1908 – IOAN ARDELEANU, senior (1908 – 1974) – 100 de ani de la naºterea

învãþãtorului sãlãjean

· 30 octombrie 1858 – DUILIU ZAMFIRESCU (1858 – 1922) – 150 de ani de la naºterea scriitorului

român
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NOIEMBRIE

· Festivalul ªanselor Tale

· 1 noiembrie 1958 – GHEORGHE ILEA – 50 de ani de la naºterea artistului plastic sãlãjean

· 2 noiembrie 1938 – KOVÁCS ADORJÁN – 70 de ani de la naºterea inginerului horticultor ºi

cercetãtorului sãlãjean

· 8 noiembrie 1928 – DUMITRU MICU – 80 de ani de la naºterea criticului literar sãlãjean

· 10 noiembrie 1483 – MARTIN LUTHER (1483 – 1546) – 525 de ani de la naºterea reformatorului

religios german

· 10 noiembrie 1938 – VICTOR CRISTEA – 70 de ani de la naºterea inginerului sãlãjean

· 15 noiembrie 1938 – SZABÓ M. ATTILA – 70 de ani de la naºterea profesorului ºi istoricului local

sãlãjean

· 16 noiembrie – Ziua Internaþionalã a Toleranþei

· 20 noiembrie 1858 – SELMA LAGERLÖF (1858 – 1940) – 150 de ani de la naºterea scriitoarei

suedeze

· 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 1883 – BABITS MIHÁLY (1883 – 1941) – 125 de ani de la naºterea  poetului,

scriitorului, traducãtorului maghiar

DECEMBRIE

· 1 Decembrie  – Ziua Naþionalã a României; Marea Unire

· 1 decembrie 1928 – NICOLAE  POP – 80 de ani de la naºterea  poetului sãlãjean

· 3 decembrie 1983 – AJTAY ZOLTÁN ENDRE (1900 – 1983) – 25 de ani de la moartea inginerului

sãlãjean

· 4 decembrie 1828 – SZILÁGYI FERENC (senior) (1762 – 1828) – 180 de ani de la moartea

profesorului de teologie, scriitorului bisericesc ºi autorului de manuale sãlãjean

· 4 decembrie 1883 – NICOLAE CARTOJAN (1883 – 1944) – 125 de ani de la naºterea istoricului

literar român

· 9 decembrie 1608 – JOHN MILTON (1608 – 1674) – 400 de ani de la naºterea poetului englez



I.D.E.I.

                  169

· 12 decembrie 1983 – AMZA PELLEA (1931– 1983) – 25 de ani de la moartea marelui actor român

· 13 decembrie 1983 – NICHITA STÃNESCU (1933 – 1983) –  25 de ani de la moartea scriitorului

român

· 14 decembrie 1883 –  TOMPA LÁSZLÓ (1883 – 1964) – 125 de ani de la naºterea poetului ºi

traducãtorului maghiar

· 16 decembrie 1883 – KÓS KÁROLY (1883 – 1977) – 125 de ani de la naºterea scriitorului,

graficianului, redactorului maghiar

· 20 decembrie 1908 – MÁRTONFY LAJOS (1857 – 1908) – 100 de ani de la moartea

paleontologului, geologului ºi  profesorului sãlãjean

· 20 decembrie – „Primim colindãtori”

· 20 decembrie 1808 – ANDREI ªAGUNA  (1808 – 1873) – 200 de ani de la naºterea mitropolitului

Transilvaniei

· 22 decembrie 1858 – GIACOMO PUCCINI (1858 – 1924) – 150 de ani de la naºterea

compozitorului italian

· 26 decembrie 1883 – MAURICE UTRILLO (1883 – 1955) – 125 de ani de la naºterea pictorului

francez

                    Lucia Bãlaº, Bódis Ottilia, Mariana - Lucia Cãrpineanu

       FRUCTUL  DIN  COPACUL CÃRÞII…

În dimineaþa aceea, parcã natura s-a hotãrât sã-ºi þinã pleoapele strânse doar pentru încã câteva clipe,

doar pânã când atotputernicul soare zâmbitor îºi va face apariþia lui spectaculoasã. Tot oraºul dormea. Era sub

un efect hipnotic provocat de pulberea vrãjitã suflatã de cãtre zâna Nopþii ºi a Visurilor.

Copacul cãrþii, dormea ºi el în curtea bibliotecii. Crengile îi atârnau obosite, frunzele zgribulite i se

strângeau nevrotic ca pumnul unui nou-nãscut  care cautã protecþie, iubire ºi alinare. Pãrea obosit, trist ori doar

somnoros? Nu ºtiu...

Sub umbra lui, o gâzã micã-micã îºi ºtergea ochiºorii umflaþi pe sub rama groasã a ochelarilor sãi. Cãsca de îi

aburiserã ochelarii ºi cu o privire adormitã se uita cum Soarele îºi dezbrãca hainele de noapte ºi îºi lua rochia de

zi ca sã-ºi facã artistica apariþie. Plictisit, urmãrea acest spectacol minunat pentru noi, devenit rutinã pentru el ...
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pânã când  dintr-o datã i-a atras atenþia un sunet. Parcã cineva râdea. Cuprins de vraja acestui clinchet cristalin

s-a întors  cãtre locul de unde se auzea râsetul. Nu era nimeni în zonã, doar...  copacul cãrþii...  care râdea. De

ce râde oare???! - se întreba gâza curioasã ºi s-a  apropiat încet. Vã spun eu de ce... pe moment ne-am gândi

cã îl gâdila cineva, sau ceva... dar... Nu! Râdea pentru cã era fericit, mulþumit…  pentru cã dupã mulþi-mulþi ani

în care a fost întru-totul neglijat, locul fiindu-i preluat de alte ºi alte preocupãri... a rodit. Da, a dat primul lui

fruct din acest an: o CARTE. Nu peste mult timp a mai rodit unul ºi încã unul ºi multe-multe de nu le mai puteai

þine ºirul... Gãlãgia aceasta suavã a trezit pe toatã lumea, care în loc sã serbeze aproape paradisiaca apariþie a

soarelui a preferat sã se grupeze în jurul copacului ºi sã ureze bun venit nou-nãscuþilor .

ªi dacã acum vã întrebaþi oare de ce a rodit copacul cãrþii dupã atâta timp vã voi dezvãlui ºi acest mic secret...

pentru cã mulþi copii, profesori, pãrinþi, bunici, profesori, bibliotecari, ascultându-i povestea de anul trecut, au

realizat cât de mult au greºit neglijându-l ºi au fãcut tot posibilul ca sã-l þinã în viaþã... adicã au început sã

CITEASCÃ.

Atmosfera din curtea bibliotecii a fost ca-n poveºti. Se simþea mireasma de nou-nãscut, aerul cald le mângâia

faþa la toþi. Feciorul Vânt s-a aºezat la trunchiul copacului, decis sã nu deranjeze cu suflul sãu  zâmbitoarele

fructe,  care nu demult au vãzut lumina zilei pentru prima datã.

Dintr-o datã o carte s-a desprins de pe copacul cãrþii, a plutit lin pânã a atins iarba parfumatã de roua

dimineþii ºi s-a deschis la urmãtoarea poveste...V-o spun...  bine???

Se zice cã în Zalãu, un oraº mic, simpatic, pe care un uriaº din poveºti l-ar parcurge în trei paºi ºi

jumãtate, era o bibliotecã. Biblioteca, renumitã prin zonã, era plinã-plinã de niºte bibliotecari-spiriduºi harnici

ºi muncitori. Toatã lumea îi iubea (mai erau ºi câþiva rãutãcioºi, dar de ei sã nu vorbim... Bine?)  Ei bine, aceºtia

ºtiau sã facã de toate. Se implicau în tot ceea ce înseamnã culturã, cunoaºtere, informare, dar tot timpul simþeau

cã le mai lipseºte ceva,  cã e loc de mai mult, pentru cã  vorba aceea ”Omul cât trãieºte, învaþã… “ Doreau sã

cunoascã alte ºi alte metode de a atrage utilizatorii la bibliotecã.

Pentru cã tot anul au fost sârguincioºi asemeni unor furnicuþe, au tot lucrat ºi au tot lucrat, copacul cãrþii

(mentorul bibliotecii) a decis sã-i rãsplãteascã. Cu ce? (vã întrebaþi voi…) Cu aur? Diamante? Cu bogãþii? Ei

bine, NU... De sub rãdãcinile sale împletite ca ºi codiþa unei ºcolãriþe, a scos un covoraº fermecat, a ales cinci

spiriduºi - bibliotecari, i-a aºezat uºor pe puful moale al acestuia ºi rostind o formulã magicã i-a trimis... în

Budapesta. Covoraºul fermecat i-a lãsat la Biblioteca Centralã „Szabó Ervin“ din Budapesta, s-a rulat asemeni

unui melc ºi s-a culcat în colþul de la intrarea în bibliotecã.

Peste câteva momente micii noºtri eroi pãºeau siguri pe ei prin holul clãdirii tulburând liniºtea ei cu

rãsunetul provocat de pantofiorii lor. Au fost plãcut surprinºi când au ajuns în faþa unei uºi gigantice - intrarea în
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sala de conferinþã. Au admirat minunata arhitecturã a clãdirii, modernul combinat cu tradiþionalul. Au luat loc ºi

ei lângã ceilalþi pitici, spiriduºi ºi zâne bibliotecare din salã, ºi au aºteptat ca adunarea sã înceapã.

Primii au cuvântat înþelepþii ºi bãtrânii. S-a vorbit despre imaginaþie, creativitate. Un spiriduº psihopedagog

a subliniat importanþa creativitãþii ºi imaginaþiei în rândul micilor utilizatori de bibliotecã. Ai noºtri spiriduºi au

ascultat atent tot ceea ce s-a vorbit. Au luat notiþe, pentru ca odatã reîntorºi acasã sã poatã  povesti colegilor

lor despre cele învãþate.

 Deosebit de mult le-au plãcut prezentãrile susþinute de colegi ºi colege de ale lor din toatã Ungaria. Tema

prezentãrii a fost „Eu fac aºa…“ Fiecare bibliotecar a venit cu mai multe tipuri de acþiuni pe care el le desfãºoarã

în cadrul bibliotecii sale. Uite câteva idei dintre cele auzite de la ei:

Puþinã vrãjitorie: copiii compun descântece pentru a învãþa mai uºor, pentru a zbura, pentru a deveni

prinþi, prinþese, etc. (de ex: „Coadã de balaur, ochi de ºarpe ºi un gram de pãpuºoi, ajutaþi-mã ºi pe mine sã

învãþ mai repede ºi cu spor…”). Scopul lor este de a le dezvolta vocabularul cu expresii ºi cuvinte noi, de a le

dezvolta memoria ºi imaginaþia, etc.

Invenþii de-ale noastre: copiii inventeazã; de ex: creionul care scrie singur, cartea care se citeºte

singurã, ascuþitoarea care se  ascuþeºte singurã, profesorul jucãuº, etc.

Plante dupã denumiri: Desenãm o plantã, dupã cum ar trebui sã arate dupã nume: floarea soarelui

(un soare înflorit), coada ºoricelului (se deseneazã o floare ale cãrei petale sunt cozi de ºoricel),

clopoþei…Bineînþeles, aceste plante le vom descoperi împreunã în enciclopedii ºi dupã aceea le vom desena.

 Scriem legenda: inventãm întâmplãri  noi despre locurile  legendare pe care cu toþii le cunoaºtem.

 Orarul: cum ar dori copiii sã arate orarul lor?

Luni: joacã ºi distracþie

Marþi: lucru manual, desene animate

Miercuri: …

 Eu sunt cartea: Avem nevoie de vreo douãzeci de copii. Facem cunoºtinþã. Ne rostim numele de

familie. Ne aliniem alfabetic (cu puþin ajutor dacã e nevoie) apoi ne imaginãm cã suntem cãrþi. Dacã suntem

cãrþi de la bibliotecã, suntem pe raft… deci va trebui sã ne aºezãm alfabetic. Autorul cãrþilor pe care le

reprezintã sunt ei înºiºi. Se va merge pe etape:

 Dacã aº fi carte despre ce ar fi vorba în mine?

Cum mi-ar fi coperta?

 Haideþi sã facem o pozã cu coperþile !

Toatã lumea pozeazã. Copiii vor fi grupaþi în funcþie de conþinutul lor - cãrþile de dragoste separat, cele

de luptã în altã grupã, cele cu animale, cu mâini dibace într-un alt grup… Astfel se vor delimita grupurile.
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Bibliotecarii aduc mai multe obiecte care ar putea sã-i ajute sã conceapã împreunã coperta ºi prima paginã

ilustratã a cãrþii. Cu ajutorul acestui joc le dezvoltãm imaginaþia, creativitatea, dragostea ºi admiraþia faþã de

carte. Vor primi foi ca sã conceapã

titlul cãrþii, mai multe cearceafuri

pentru copertã ºi un cearceaf alb

pentru pagina de interior a cãrþii. La

sfârºitul jocului se vor desemna

câºtigãtorii.

Siteul meu: Dupã cum ºtim

cu toþii, trãim în era calculatoarelor.

De aceea, noi ne-am gândit sã

navigãm pe net cu folos. Adicã sã-i

ajutãm sã-ºi creeze propriile siteuri.

Cred cã se vor naºte niºte siteuri foarte interesante. Mai nou, foarte multe cãrþi ne îndrumã cãtre siteuri pe net.

În cadrul clubului pentru copii vom putea descoperi aceste linkuri împreunã .

Bineînþeles acestea sunt doar câteva din ideile pe care le-au auzit. Un zgomot ciudat a întrerupt ºedinþa

spiriduºilor. Era covorul, care avertiza micii noºtri prieteni cã trebuie sã se întoarcã acasã.

………………………………………………………………………

Micuþa carte nou-nãscutã s-a închis. Atât am reuºit doar sã citesc din ea. Sper cã mâine va mai cãdea o carte

din copacul cãrþii, sã vã mai povestesc ceva…

Un lucru e cert… chiar dacã mulþi dintre voi NU VOR CREDE… se întâmplã minuni în viaþa noastrã

zi de zi… numai cã din pãcate suntem prea leneºi, ori prea comozi sã le acceptãm…???!!!

..............................va urma……………….

                                                             ~ povestea continuã , sunt atâtea de spus !!!!! ~

                                             Fazakas Éva
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IN MEMORIAM - MARIA POP

       (27 iulie 1948 - 18 aprilie 2007)

Mai avea puþinã, puþinã vreme pânã la pensionare ºi chiar aºtepta cu

nerãbdare acel moment. Îºi fãcuse ºi unele mici planuri de viitor pentru perioada

imediat urmãtoare acelui eveniment, dar niciodatã nu uita sã spunã cuvintele:

„dacã voi fi sãnãtoasã”, cuvinte care exprimã dobândirea înþelepciunii care

vine odatã cu vârsta.

Din pãcate, boala necruþãtoare, nu i-a permis sã-ºi împlineascã mãcar

„frânturi de vise”.

S-a nãscut la 27 iulie 1948 în localitatea Pãþãluºa (azi Izvoarele),

comuna Paþal (azi Viiºoara), judeþul Bihor. Cursurile ºcolii primare le face în satul natal, dupã care pleacã la

Marghita unde-ºi continuã studiile gimnaziale ºi liceale, absolvind liceul în anul 1966. De micã a manifestat o

înclinaþie deosebitã spre studiu. ªi-a dorit mult sã înveþe, insistând pe lângã pãrinþi sã o lase sã-ºi continue

ºcoala, lucru care însemna pãrãsirea casei pãrinteºti încã de la 11 ani, ºi lipsa ocrotirii ºi afecþiunii pãrinteºti

perioade lungi din an.

A gãsit înþelegere la mama ei, îndeosebi, ºi a reuºit sã-ºi împlineascã acel vis greu de realizat în acele

vremuri, de a merge sã înveþe carte „la oraº ”.

Dupã absolvirea liceului lucreazã o perioadã scurtã, de doi ani, ca profesor suplinitor în comuna natalã

ºi la Iteu. Dar vrea mai mult decât atât ºi pleacã la Oradea sã dea admitere la Institutul Pedagogic, Facultatea

de Filologie, unde este admisã în anul 1968.

Dupã absolvirea facultãþii, în anul 1971, este repartizatã la ªcoala Generalã Mineu, jud. Sãlaj, unde

ºi-a desfãºurat activitatea la început ca profesor de limba ºi literatura românã, iar mai apoi ºi ca director de

ºcoalã. Tot aici îl întâlneºte ºi pe profesorul Alexandru Pop cu care se cãsãtoreºte în anul 1972. În anul 1976

se transferã  la ªcoala Generalã Coºeiu, unde va lucra pânã în 1982, când, în urma unui concurs se angajeazã

la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, ca bibliotecar.

Tainele muncii de bibliotecã le cunoaºte, iniþial, de la colegele de la secþia împrumut adulþi unde a fost

repartizatã, ºi unde va rãmâne pânã la sfârºit, iar mai apoi prin cursuri de perfecþionare, consolidare ºi atestare

în domeniul biblioteconomiei. Se regãsea în munca pe care o fãcea, manifestând o înclinaþie deosebitã spre

carte ºi lecturã, iubind cartea ºi oamenii deopotrivã.

Fire sociabilã ºi deschisã, având conºtiinþa lucrului bine fãcut, a încercat ºi a reuºit sã-ºi îndeplineascã

bine atribuþiile profesionale.
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Avea câteva dintre calitãþile absolut necesare unui bibliotecar: culturã generalã, meticulozitate, rigurozitate,

rãbdare, stãpânea foarte bine arta ascultãrii ºi avea acea înclinaþie de a oferi ajutor în mod cu totul natural ºi

firesc, izvorât parcã din preaplinul inimii ei. Având cunoºtinþe solide de biblioteconomie, dobândite pe parcursul

a peste 20 de ani de experienþã profesionalã, sub îndrumarea ei competentã s-au format serii de tineri bibliotecari,

angajaþi în urma dezvoltãrii de noi servicii în biblioteca noastrã. Aºa cum se exprima una dintre colege „plecarea“

doamnei Pop ne-a lãsat lipsiþi de acel factor de echilibru ºi siguranþã care îl poate oferi o experienþã profesionalã

ºi de viaþã bogatã.

Caracter integru ºi puternic, om sincer, cinstit, corect ºi modest, de la care am învãþat ce înseamnã

„a-þi cinsti pãrinþii” ºi a fi alãturi de semeni în momentele frumoase, dar ºi în cele de cumpãnã.

În ultima perioadã a vieþii a manifestat un interes deosebit spre literatura religioasã. Voia sã cunoascã

cât mai mult despre sensul vieþii noastre pe pãmânt, sã se apropie cât mai mult de Dumnezeu ºi sã ajungã la o

trãire spiritualã profundã ºi autenticã.

Privea cu admiraþie spre tinerii care se strãduiau sã trãiascã frumos,  dupã morala  creºtinã, într-o lume

asaltatã mai mult ca niciodatã de rãu ºi urât.

Conºtientã de gravitatea bolii, a gãsit totuºi puterea de a se împãca cu Dumnezeu, cu ea însãºi ºi cu

semenii.

Se interesa, în continuare, de activitatea bibliotecii, de colegi, de cititori, iar în zilele ei bune ne vizita la

locul de muncã, oferind, în ciuda zbuciumului ei sufletesc, o companie plãcutã ºi chiar tonicã.

Nu ne vine sã credem cã nu este încã acolo, la locul ºtiut, cã nu ne va întâmpina,  încã de la intrare cu

un zâmbet cald, o vorbã bunã, un sfat înþelept pe care le dãruia cu generozitate fiecãruia când avea nevoie.

Sã o pãstrãm vie în amintirea noastrã, iar pentru sufletul ei cald ºi bun sã înãlþãm o rugãciune cãtre

Dumnezeu cel bun ºi milostiv.

Doina Maniura, Veronica Petrean
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       OCTAVIAN PALER – In memoriam

   “…Ce las în urma mea? O biografie? Sau un destin?...”

Personalitate marcantã a culturii ºi politicii româneºti, reputat

jurnalist ºi editorialist, comentator al fenomenelor politice ºi culturale

româneºti, Octavian Paler a trecut în lumea celor drepþi pe data de

7 mai 2007, la vârsta de 81 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Poate pentru unii dintre noi a plecat prea devreme, dar ne bucurãm

cã în urma lui a rãmas ceva durabil. Un om deosebit, un însingurat, dupã

cum el recunoºtea asta, îi era fricã de moarte, tocmai pentru cã nu credea

în viaþa de apoi.

Octavian Paler s-a nãscut pe 2 iulie 1926 în satul Lisa, judeþul

Braºov. Nostalgia dupã acest sat se simte în toate cãrþile sale. “Existau anumite valori, tradiþii, ºi un anumit bun-

simþ al oamenilor pe care nu le-am mai regãsit în altã parte”,  povesteºte scriitorul.

A absolvit clasele primare la ºcoala din sat, iar în 1937 a fost admis bursier la Colegiul Spiru Haret din

Bucureºti. În vara anului 1944, cu o sãptãmânã înaintea încheierii cursurilor clasei a VII-a de liceu, are o

altercaþie cu George ªerban - directorul ºcolii, care era chiar unchiul sãu (fratele mamei), ºi este obligat sã

pãrãseascã ºcoala, mutându-se la Liceul Radu Negru din Fãgãraº (actualul Colegiu Naþional “Radu Negru”

Fãgãraº), pentru a urma, în anul ºcolar 1944-1945, ultima clasã de liceu, clasa a VIII-a, secþia literarã. Aici

s-a remarcat, mai ales la obiectele filosofie, latinã, elinã. La terminarea ultimei clase de liceu, o clasã cu 44 de

elevi, a fost declarat Promovat cu laudã. Terminã liceul din Fãgãraº în anul 1945 susþinând examenul de

bacalaureat la Sibiu. În continuare urmeazã cursurile Facultãþii de Filosofie ºi simultan ºi pe cele ale Facultãþii

de Drept din Bucureºti.

În Bucureºti a cunoscut sãrãcia lucie, a locuit în Ferentari ºi  a muncit nopþile ca hamal în Gara de Nord

ca sã-ºi cumpere cãrþi sã poatã studia. “Nu m-am adaptat vreodatã la viaþa Capitalei. Sunt conºtient

totuºi cã nici la sat nu aº mai putea trãi”, spunea Paler.

Din 1949 este angajat la Radiodifuziune, unde ajunge corespondent special ºi apoi redactor-ºef adjunct

(1958) la Redacþia culturalã.  Va fi corespondent Agerpress la Roma timp de 3 luni, în 1964, director general

al Televiziunii Române (1965 – 1968), iar apoi mutat pe postul de director adjunct la Radio, rãspunzând de

emisiunile muzical – culturale (1968 – 1970). Din 1970 a fost redactor-ºef la România Liberã, fiind demis, în

1983, din motive politice. În acelaºi an s-a pensionat pe motiv de boalã.
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A debutat în 1958 în revista Luceafãrul cu poemul „Ulciorul”, urmat de o schiþã ºi un reportaj

literar. Editorial, debuteazã mai târziu, în 1970, cu un volum de poezii, Umbra cuvintelor, urmat de Drumuri

prin memorie, memorialul unor cãlãtorii în Egipt, Grecia ºi Italia. Octavian Paler se vãdeºte adeptul unei

literaturi confesive sau parabolice, în care dezbaterea eticã devine esenþialã. În ipostaza de prozator, publicã

romanele Viaþa pe un peron (1981) ºi Un om norocos (1984), ultimul provocând reacþii contradictorii în

presa vremii.

A fost dintotdeauna îndrãgostit de mitologia greacã, temã care apare în toate cãrþile sale. “Sunt mai

mult pãgân decât  creºtin”, glumeºte scriitorul. “Mitologia este pentru mine un refugiu, un fel de fugã în istorie.

Faptul cã omul a ieºit din timpul mitologic ºi a intrat în timpul istoriei nu este în avantajul sãu. Eu sunt un

reacþionar”, povesteºte el.

Octavian Paler îºi scria cãrþile la maºina de scris. “Maºina de scris a devenit o prelungire a trupului

meu. M-am dezobiºnuit sã scriu de mânã. Nu concep sã folosesc calculatorul. Progresul tehnic ºi ºtiinþific este

însoþit de regresii interioare”, considera el.

A primit Premiul Uniunii Scriitorilor în 1972 ºi 1980 ºi Premiul Academiei în 1978.

A încetat din viaþã la 81 de ani ºi a fost înmormântat, cu onoruri militare, în Cimitirul Sfânta Vineri din

Bucureºti.

Activitatea politicã:

1974-1979 - Membru supleant al CC al PCR

1980-1985 - Deputat MAN de Vaslui

1965-1970 - Vicepreºedinte al Comitetului de Radiodifuziune ºi Televiziune

1976 - Preºedinte al Consiliului Ziariºtilor

1970-1983 - Redactor-ºef al cotidianului central România Liberã

Dupã evenimentele din Decembrie 1989 fondeazã împreunã cu Ana Blandiana, Gabriel Liiceanu,

º.a. Grupul de Dialog Social, care se evidenþiazã prin poziþiile sale anti-comuniste. Devine, pe rând, editorialist

al ziarelor România liberã, Cotidianul ºi Ziua. Rãmâne un jurnalist ºi comentator apreciat. În ultimii ani de viaþã

devine un critic acerb al clasei politice româneºti.

Cãrþi publicate:

Umbra cuvintelor

Drumuri prin memorie I (Egipt, Grecia)

Drumuri prin memorie II (Italia)

Viaþa pe un peron
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Scrisori imaginare

Apãrarea lui Galilei

Aventuri solitare

Deºertul pentru totdeauna

Un om norocos

Mitologii subiective

Caminante, (2004)

Autoportret într-o oglindã spartã, (2004)

Caminante. Jurnal ºi contrajurnal mexican, (2005), ediþia a doua, adãugitã

Viaþa ca o coridã

Un muzeu în labirint

Eul detestabil

Vremea întrebãrilor

Rugaþi-vã saãnu vã creascã aripi

Don Quijote în est

Polemici cordiale

“Avem timp pentru toate. Sã dormim, sã alergãm în dreapta ºi în stânga, sã regretãm ce-am

greºit ºi sã greºim din nou, sã-i judecãm pe alþii ºi sã ne absolvim pe noi înºine, avem timp sã citim ºi sã

scriem, sã corectãm ce-am scris, sã regretãm ce-am scris, avem timp sã facem proiecte ºi sã nu le

respectãm, avem timp sã ne facem iluzii ºi sã rãscolim prin cenuºa lor mai târziu. Avem timp pentru

ambiþii ºi boli, sã învinovãþim destinul ºi amãnuntele, avem timp sã privim norii, reclamele sau un

accident oarecare, avem timp sã ne-alungãm întrebãrile, sã amânãm rãspunsurile, avem timp sã

sfãrâmãm un vis ºi sã-l reinventãm, avem timp sã ne facem prieteni, sã-i pierdem, avem timp sã primim

lecþii ºi sã le uitãm dupã-aceea, avem timp sã primim daruri ºi sã nu le-nþelegem. Avem timp pentru

toate. Nu e timp pentru puþinã tandreþe. Când sã facem ºi asta, murim…” (Octavian Paler - Scrisori

imaginare)

           Mariana - Lucia Cãrpineanu


