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I.D.E.I.
COMPLEXITATE ªI DIVERSITATE

Respectând promisiunea iniþialã care a pus temelia revistei „I.D.E.I.”, aceea de a prezenta an de an
sinteza activitãþii Bibliotecii Judeþene „Ioniþã Scipione Bãdescu”, vom încerca sã prezentãm aspecte inedite,
momente care meritã menþionate, astfel încât, peste timp, sã se poatã urmãri ºi analiza evoluþia acestei instituþii
de culturã de rang judeþean, precum ºi modificãrile survenite în reþeaua bibliotecilor publice din Sãlaj.
Pentru Biblioteca Judeþeanã Sãlaj anul 2008 a fost darnic ºi rodnic. Începutul de an a debutat cu
aceeaºi problemã care ne urmãreºte de câþiva ani: necesitatea mutãrii într-un alt spaþiu a unor secþii, servicii ºi
birouri din cauza demarãrii proiectului de consolidare ºi renovare a clãdirii din P-þa Iuliu Maniu, nr.13, proprietate
a D.J.C.C.P.C.N., Sãlaj.
A fost al III-lea an, consecutiv, în care un colectiv format majoritar din femei a împachetat, ridicat,
cãrat, rearanjat documente de bibliotecã, mobilier ºi a fost expus la multe alte pericole ºi riscuri care apar în
astfel de situaþii.
Am solicitat sprijin Consiliului Judeþean Sãlaj care,
înþelegând situaþia, a pus la dispoziþia instituþiei noastre spaþiile
din Strada Unirii, nr.7, Et.I ºi II unde am reuºit sã ne
reorganizãm ºi sã funcþionãm în condiþii decente.
Astfel, în acest moment, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj
funcþioneazã în trei locaþii diferite, având totuºi mulþumirea cã
nu a fost blocat nici un serviciu sau compartiment.
Suntem mulþumiþi cã am depãºit momente dificile cu
înþelepciune, unitate, spirit de echipã ºi înþelegere din partea
comunitãþii.
Am încercat în permanenþã sã rãspundem solicitãrilor
ºi sã fim prezenþi, cu profesionalism, în viaþa culturalã a
judeþului.
Fãrã pasiune, iniþiativã ºi perseverenþã orice activitate devine monotonã ºi nu are puterea de a-i atrage
pe cei spre care-ºi concentreazã atenþia.
Ca instituþie de culturã ce doreºte sã-ºi împlineascã onorabil menirea, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj
urmãreºte dezvoltarea în permanenþã a activitãþilor ºi
serviciilor, analizând ºi respectând nevoile culturale ale
comunitãþii zãlãuane ºi sãlãjene.
În acest sens am deschis ºi consolidat parteneriate
de colaborare cu alte instituþii de culturã din municipiu, judeþ,
þarã ºi strãinãtate, cu asociaþii ºi fundaþii profesionale, cu toþi
actorii ce ar putea fi implicaþi în factorul cultural, educativ ºi
informaþional.
Educaþia culturalã, încurajarea talentelor ºi sprijinul
acordat în dezvoltarea acestora este un alt obiectiv al instituþiei
noastre.
În acest sens, prin secþiile de relaþii cu publicul,
activitãþile se diversificã an de an.
Ne-am propus sã dezvoltãm la copii ºi tineri spiritul de echipã, de implicare, socializare ºi responsabilizare,
de descoperire a pasiunilor ºi talentelor, considerând cã meritã susþinute adevãratele talente ºi valori locale.
De la ateliere de creaþie, club literar, concursuri tematice, recitaluri ºi multe alte activitãþi cunoscute ºi
apreciate, pânã la încercarea de a suplini lipsa instituþiei teatrale din judeþul nostru, prin selecþia unor tineri
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pasionaþi ºi înfiinþarea unei trupe de teatru, toate iniþiativele noastre încearcã sã cuprindã vasta paletã a nevoilor
culturale ºi sã fie pe gustul tuturor categoriilor de public.
Biblioteca este o carte deschisã spre idei ºi iniþiative, ea demonstrând ºi în anul 2008 cã a fost instituþia
de culturã cea mai frecventatã ºi solicitatã de toate categoriile de utilizatori.

PRINCIPALELE REALIZÃRI ALE ANULUI 2008
-

implementarea Proiectului pilot - „Global Libraries” - România, prin deschiderea celor patru centre cu
acces gratuit la Internet: Clubul Pensionarilor Zalãu, Secþia Împrumut pentru Adulþi a Bibliotecii Judeþene
Sãlaj, Biblioteca Orãºeneascã Cehu Silvaniei, Biblioteca Comunalã Bobota;

-

parteneriat de colaborare în proiectul naþional: „Istoria presei din România în date”;

-

deschiderea unei filiale a Bibliotecii Judeþene Sãlaj în incinta Spitalului Judeþean de Urgenþã Sãlaj;

-

câºtigarea ºi implementarea proiectului „Biblioteca pentru toþi”, prin înfiinþarea unui centru internet în
Biblioteca Spitalului Judeþean;

-

deschiderea unei filiale a Bibliotecii Judeþene Sãlaj ºi o frumoasã colaborare cu Centrul de Îngrijire ºi
Recuperare „ACASÃ” Zalãu (cãrþi, reviste, vizionãri, audiþii, activitãþi complexe);

-

încheierea multor parteneriate de colaborare cu grãdiniþe, ºcoli, licee din municipiu ºi judeþ;

-

organizarea SECÞIEI MEDIA ºi deschiderea împrumutului la domiciliu al documentelor audio-vizuale;

-

deschiderea împrumutului la domiciliu al publicaþiilor periodice (selectiv);

-

reorganizarea serviciului metodic ºi implicarea mai activã în activitãþile bibliotecilor publice din judeþ;

-

accent deosebit pe „ieºirea”
bibliotecii în comunitate,
activitãþi organizate în diverse
spaþii ºi chiar în aer liber:
Festivalul Poeziei, Ziua
Mondialã a Teatrului, Ziua
Mondialã a Sãnãtãþii, Festivalul
Zilele Romane, Satul Sãlãjean
º.a.;

-

iniþierea unor cursuri gratuite
pentru solicitanþi;

-

înfiinþarea TRUPEI DE
TEATRU a Bibliotecii Judeþene
Sãlaj;
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o bunã colaborare cu autoritãþile
judeþene, municipale ºi locale ºi implicarea
acestora în susþinerea proiectelor noastre;
perfecþionarea continuã a
bibliotecarilor prin participarea la diferite
cursuri ºi seminarii informative;
începerea colaborãrii cu Centrul
Social de Urgenþã Zalãu ºi pregãtirea spaþiului
pentru deschiderea unei filiale a Bibliotecii
Judeþene Sãlaj pentru persoanele defavorizate
care îºi gãsesc refugiul temporar aici;
creºterea numãrului de utilizatori prin
diversificarea serviciilor, activitãþilor ºi
deschiderea unor noi filiale;
-

o colaborare deosebitã cu mass-media localã;

-

omagierea ºi comemorarea personalitãþilor sãlãjene în municipiu ºi judeþ;

-

participarea la GLOBAL LIBRARIES PEER MEETING, Vilnius, Lituania, împreunã cu reprezentanþi
din 16 þãri, care fac parte din proiectul Global Libraries (experienþe ºi bune practici);

-

UNITATE MULTIMEDIA MOBILÃ - utilizarea aparaturii ºi documentelor electronice ale Bibliotecii
Judeþene Sãlaj (Secþia Media) în filialele deschise în municipiu, în grãdiniþele, ºcolile ºi liceele partenere,
precum ºi în bibliotecile publice din judeþ;

-

schimb de experienþã ºi întâlniri profesionale cu bibliotecile din Bistriþa Nãsãud, Alba, Satu Mare,
precum ºi bibliotecile din judeþele - pilot: Hunedoara, Iaºi, Tulcea ºi Biblioteca Metropolitanã Bucureºti;

-

formarea unei noi viziuni asupra imaginii bibliotecii ºi a rolului acesteia în comunitate;

-

creºterea numãrului de documente specifice (cãrþi, publicaþii periodice, documente audio-vizuale º.a.)
printr-o achiziþie selectivã ºi respectând cerinþele de lecturã ºi informare ale comunitãþii;

-

organizarea cu succes a Zilelor Bibliotecii Judeþene ºi a Târgului de Carte, Ed. a IV-a, 2008;

-

hotãrârea Consiliului Judeþean Sãlaj ºi gãsirea soluþiilor pentru construirea noului sediu al Bibliotecii
Judeþene Sãlaj, în zonã ultracentralã.

PROIECTE ªI PARTENERIATE NOU ÎNCHEIATE
-

Progetto DACIA - în colaborare cu Universitatea Popularã „Opera Civitas”, Pisa-Italia;
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-

proiect de colaborare încheiat cu OSIM - România;

-

Sã citim pentru Mileniul III - colaborare cu Grãdiniþa cu program prelungit, nr. 10 Zalãu;

-

Cãlãtorie în minunata lume a cãrþilor - activitãþi în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã „Andrei
Mureºanu” Cehu Silvaniei;

-

Lumea cãrþilor - colaborare cu Grãdiniþa Ciumãrna;

-

Cartea - comoarã de înþelepciune - proiect de parteneriat cu Liceul Sportiv „Avram Iancu” Zalãu;

-

O carte - cât un munte de bani! - colaborare cu ªcoala Gimnazialã „M. Eminescu” Zalãu;

-

Minunata lume a artei ºi literaturii - activitãþi în colaborare cu Grãdiniþa nr. 11;

-

Proiect educativ în parteneriat cu Liceul Pedagogic „Gh. ªincai” Zalãu;

-

Parteneriat cu Spitalul Judeþean de Urgenþã Sãlaj;

-

Parteneriat cu Centrul pentru Recuperare ºi Îngrijire „ACASÃ” Zalãu;

-

Protocol de cooperare încheiat cu Agenþia Naþionalã Antidrog;

-

Parteneriat încheiat cu Grupul ªcolar ,,Mihai Viteazul” Zalãu (programe ºi proiecte);

-

Filmul sau cartea - proiect în parteneriat cu Colegiul Naþional „Silvania” Zalãu;

-

Biblioteca - o poartã cãtre studiu - proiect în parteneriat cu Grupul ªcolar „Cserey - Goga” Crasna, Sãlaj;

-

Împreunã pentru o educaþie de calitate
- proiect lingvistic cu ªcoala Gimnazialã
,,Porolissum”;

-

Descoperã bucuria lecturii - proiect în
parteneriat cu Colegiul Tehnic „Al. Papiu
Ilarian” Zalãu;

-

Cartea - cel mai bun prieten - în
colaborare cu ªcoala „Simion Bãrnuþiu”
Zalãu;

-

Sub privirea lui Eminescu - în colaborare
cu ªcoala Gimnazialã „M. Eminescu”
Zalãu;
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-

Romanitate comunã, culturã ºi cotidian diferite într-o Europã unitã - proiect lingvistic cu Franþa,
coordonat de ªcoala Gimnazialã „Porolissum”;

-

Sã pãºim în lumea cãrþilor - în colaborare cu ªcoala Gimnazialã „Iuliu Maniu” Zalãu;

-

Cartea ºi prietenii ei - în colaborare cu ªcoala Gimnazialã „M. Eminescu” ºi ªcoala Gimnazialã „Iuliu
Maniu”.

BIBLIOTECILE DIN MEDIUL RURAL
Modul în care este înþeles rolul CÃRÞII ºi al BIBLIOTECII, ca instituþie care poate oferi informaþie,
documentare, educaþie în comunitate depinde de cel puþin doi factori esenþiali: resursele umane din biblioteci
(pasiunea, profesionalismul ºi implicarea bibliotecarilor) ºi participarea autoritãþii locale (primãriile ºi consiliile
locale din fiecare comunã în parte).
Deoarece realitatea este singura care ne fereºte de surprize ºi ne aratã care sunt problemele ineficienþei
unei activitãþi, vom recunoaºte faptul cã din totalul de bibliotecari din bibliotecile publice sãlãjene, o mare parte
nu reuºesc sã realizeze obiectivele recomandate de instituþia cu rol de coordonare metodologicã ºi profesionalã
din judeþ, Biblioteca Judeþeanã “I. S. Bãdescu”. Ca orice profesie ºi cea de bibliotecar primeºte mereu noi
valenþe, apar servicii moderne pentru care fiecare trebuie sã fie pregãtit. Participarea lor în viaþa culturalã ºi
educativã a comunitãþii nu este dependentã doar de suportul financiar al autoritãþilor locale, este nevoie de idei,
pasiune, participare.
Bibliotecarii trebuie sã „iasã” în comunitate prin multiple activitãþi, nu sã rãmânã într-un spaþiu închis,
impropriu ºi sã aºtepte utilizatorii, acuzând ºi gãsind mereu scuze ºi explicaþii nefondate total.
Am analizat cu mare seriozitate ºi responsabilitate toate aspectele ce privesc biblioteca ºi rolul ei în
mediul rural ºi îndrumãrile noastre pornesc acum dinspre bibliotecar spre comunitate, iar apoi, prin convingere
ºi motivarea nevoii, spre autoritãþile locale.
Cine nu demonstreazã cã este eficient, nu poate fi susþinut. Cerem, aºadar, bibliotecarilor mai multã
implicare ºi perfecþionare continuã.
An de an încercãm sã explicãm autoritãþilor locale importanþa factorului cultural în viaþa fiecãrei comunitãþi
ºi necesitatea orientãrii investiþiei ºi în aceastã ramurã. Rezultatele, chiar dacã nu se ridicã la nivelul aºteptãrilor
noastre, ºi, mai ales, ale celor care ar beneficia direct de acestea, se observã totuºi ºi ne dau încredere cã vom
reuºi în anii ce vin sã avem în fiecare comunã o bibliotecã modernã,
dotatã cu echipamentele necesare, un centru de informare în care
activitãþile ºi serviciile diverse sã atragã toate categoriile de
populaþie.
Dintre aspectele noi survenite în bibliotecile din mediul
rural pe parcursul anului 2008, le amintim doar pe cele mai
semnificative:
• o nouã bibliotecã publicã deschisã la Boghiº;
• au fost mutate în alte spaþii ºi reorganizate bibliotecile
publice din: Poiana Blenchii, Cuzãplac;
• sunt pregãtite ºi renovate spaþiile în vederea mutãrii
bibliotecilor din: Treznea, Bãbeni, ªimiºna;
• promisiuni de modernizare ºi extindere a bibliotecilor din: Bocºa, Criºeni, Gâlgãu, Gârbou, Lozna,
Marca, Hida, Zimbor, Ileanda, Ip;
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• promisiune pentru mutare în alt spaþiu a bibliotecii din Meseºenii de Jos;
• extinderea spaþiilor bibliotecilor din: Almaºu, Mirºid, Surduc, Bãlan, Bobota;
• sunt necesare mãsuri urgente pentru rezolvarea problemelor de spaþiu la bibliotecile din Coºei ºi Fildu de
Jos;
• la finalul anului 2008 au rãmas vacante posturile de bibliotecar din: Letca, Sânmihaiu Almaºului, Zalha.
Achiziþia de documente specifice pentru biblioteci (cãrþi ºi materiale audio-vizuale) rãmâne încã o
mare nevoie ºi o problemã spre care rugãm autoritãþile locale sã-ºi îndrepte atenþia, dar mai ales… fondurile!
În perioada urmãtoare ne pregãtim (prin proiecte, cereri de finanþare, cursuri, pregãtire de spaþii ºi
resurse umane) sã introducem în proiectul “BIBLIONET” toate bibliotecile publice din judeþ. În anul 2009
considerãm cã un numãr de 30-35 de biblioteci din mediul rural vor fi pregãtite sã ofere condiþii pentru
deschiderea Centrelor internet cu acces gratuit. Nãdãjduim cã vom beneficia de susþinerea autoritãþilor locale,
iar bibliotecarii vor fi în mãsurã sã-ºi însuºeascã noile deprinderi necesare pentru a-i instrui ºi pe utilizatori.
Fiecare proiect poate fi de succes numai cu implicarea tuturor factorilor responsabili.
Rãmânem încrezãtori ºi, bineînþeles, insistenþi în a demonstra importanþa CÃRÞII (informare, cunoaºtere,
educaþie, implicare) în viaþa fiecãruia dintre noi, poate mai mult a celor din mediul rural, pentru care oferta
informaþionalã ºi de preocupãri (culturale ºi educative) este foarte limitatã.

INDICATORI DE PERFORMANÞÃ REALIZAÞI DE BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ
ÎN ANUL 2007

CONTEXTUL BIBLIOTECII:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

19.22
0.63
13.47
70.07
2.76
0.54
14.35
85.7
0.64

lei
lei
lei
%
lei
lei
%
%
lei

0.53
2195
85.29

angajaþi
loc.
%

PERSONALUL BIBLIOTECII:

10.
11.
12.

Personal la 1000 de locuitori
Nr. de locuitori/personal de specialitate
% Personal de specialitate
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COLECÞIILE BIBLIOTECII:

13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

2.96
0.11
0.01
125.32
1.79
23.66

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
ani

9.85
4.7
422.45
1.86
39.56
3488
1.5
1.2
26.35
16.03

%
%
lei
doc.
doc.
doc.
doc.
vizite
vizite
lei

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

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

PRINCIPALELE MOMENTE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI PILOT GLOBAL
LIBRARIES ROMANIA

1.

Parteneri:
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj;
Asociaþia „Prietenii Bibliotecii” Zalãu;
ONG Civitas – Cluj-Napoca.

2.

Lansare proiect – Conferinþa ANBPR Sibiu, noiembrie
2007 - promisiunea fãcutã de bibliotecile selectate cã vor respecta
toþi paºii necesari implementãrii cu succes a proiectului pilot;

3.

Criterii de selecþie – au fost stabilite 12 criterii, în funcþie
de care Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, împreunã cu ONG-ul selectat,
Civitas Cluj-Napoca au testat, verificat, evaluat ºi propus pentru
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includere în proiect – Centrele: Sãlãþig, Chieºd, Plopiº, Bobota, Cehu Silvaniei, Biblioteca
Judeþeanã;
4.

Evaluarea locaþiilor regionale;

5.

Chestionarea comunitãþilor – în toate
centrele propuse pentru evaluare Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj, împreunã cu Civitas Cluj-Napoca
au chestionat populaþia pentru a descoperi nevoile
de informare ale acesteia;

6.

Motivarea selecþiei comunitãþilor – s-a
fãcut împreunã cu ONG-ul selectat;
7. Întocmirea proiectelor, completarea cererilor de
finanþare;
8. Identificarea nevoilor de informare ale
comunitãþii – cu participarea din partea IREX: Ecaterina
Vasile – Grants Manager ºi Monica Grecu - Advocacy
and Outreach Specialist;

9.

10.

Cursuri pentru bibliotecari
Iaºi - februarie, 2008
· Biblioteca Publicã în Era
Internetului: Servicii
pentru utilizatorul
modern
· Managementul centrelor
Internet
Zalãu – martie, 2008
· Cursuri IT
Zalãu – mai, 2008
· Relaþii Publice
· Advocacy
Bulgaria – iulie, 2008
· Advocacy
Mese rotunde (Iaºi, Zalãu, Predeal,
Buzãu), organizate sub formã de workshopuri,
la care au participat reprezentanþi ai autoritãþilor
locale ºi din judeþele pilot, directorii bibliotecilor
judeþene ºi bibliotecarii implicaþi în proiect;
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11.

Procurarea echipamentelor;

12.

Montarea echipamentelor;

13.

Deschiderea centrelor.

Concluzie:
În judeþul Sãlaj, derularea ºi implementarea proiectului pilot Global Libraries Romania s-a desfãºurat
cu succes.
În urma deschiderii Centrelor Internet cu acces gratuit, numãrul utilizatorilor bibliotecilor pilot a crescut
substanþial, precum ºi gradul de mulþumire ºi apreciere a populaþiei pentru aceste instituþii.
Pregãtim acum toate bibliotecile publice din judeþ sã corespundã cerinþelor unei biblioteci moderne.
Dorim succes tuturor colegilor din þarã ºi promitem cã le vom împãrtãºi din experienþa noastrã.
ZALÃU - PUNCT DE PORNIRE
ÎNTR-UN PROGRAM NAÞIONAL

Iniþiativa programului GLOBAL LIBRARIES
a fost aceea de a demonstra cã tehnologia informaþiei
este un motor puternic al progresului social ºi
economic, putând asigura oamenilor posibilitatea de
a-ºi îmbunãtãþi existenþa printr-o mai bunã utilizare a
serviciilor guvernamentale, prin gãsirea unui loc de
muncã, aprofundarea educaþiei, folosirea informaþiilor
referitoare la sãnãtate sau prin schimbul de idei cu
oameni din alte colþuri ale lumii.
Fundaþia Bill & Melinda Gates, încercând sã
elimine sau sã reducã dimensiunile ,,scindãrii digitale”
ºi sã ajute la asigurarea accesului liber, gratuit la
instruire ºi informare colaboreazã cu mai multe þãri
selecþionate dupã criterii bine stabilite prin bibliotecile publice, care dispun de personal dornic sã îi ajute pe alþii
sã înveþe ºi capabil sã îi îndrume în utilizarea computerelor ºi a internetului.
Investiþiile Fundaþiei includ sursele pentru hard, programe de instruire, asistenþã tehnicã, promovare ºi
susþinere, evaluare ºi management de proiect. Microsoft, partenerul Fundaþiei, doneazã partea de soft, þãrile
selecþionate fiind chemate sã angajeze fonduri substanþiale pentru modernizarea infrastructurii bibliotecilor publice,
finanþarea salariilor pentru bibliotecari, plata pentru conectarea la internet ºi susþinerea pe termen lung a
programului.
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IREX (International Research & Exchanges Board) a primit un grant de 1 378 818 USD din partea
Fundaþiei Bill & Melinda Gates, pentru a explora posibilitãþile ºi a crea un plan cu ajutorul cãruia bibliotecile
publice sã ofere accesul gratuit la computere, la internet ºi la cursuri de pregãtire comunitãþilor în cadrul cãrora
funcþioneazã.
Pentru proiectul pilot pe România a fost selectat ºi judeþul Sãlaj, prin Biblioteca Judeþeanã ,,Ioniþã
Scipione Bãdescu”.
Pânã la aceastã datã avem bucuria sã anunþãm cã patru centre pilot din judeþul nostru (Biblioteca
Judeþeanã cu filiala de la Clubul Pensionarilor ºi Secþia împrumut pentru adulþi, Biblioteca Orãºeneascã Cehu
Silvaniei; biblioteca publicã din comuna Bobota) sunt pregãtite sã ofere servicii de instruire IT tuturor celor
interesaþi.
Am dori sã atragem atenþia asupra importanþei acestui program pentru fiecare bibliotecã publicã din
judeþul Sãlaj. Amploarea lui constã în faptul cã nu se pune accent numai pe dotarea acestor instituþii cu echipamente
moderne, cât ºi pe resursele umane, pe pregãtirea gratuitã a bibliotecarilor care vor reuºi apoi sã ofere servicii
de calitate comunitãþii în biblioteci moderne.
IREX este o organizaþie internaþionalã non-profit, ce oferã îndrumare ºi programe inovatoare destinate
sã contribuie la creºterea calitãþii în educaþie, sã întãreascã media independentã ºi sã încurajeze dezvoltarea
unei societãþi civile pluraliste. Înfiinþat în 1968, IREX funcþioneazã în peste 50 de þãri, cu un personal de peste
500 de specialiºti din întreaga lume.
De instruirea oferitã de IREX, prin programul GLOBAL LIBRARIES, au beneficiat pânã acum 4
bibliotecari de la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi alþi 3 bibliotecari din centrele pilot, iar în viitor vom pregãti ºi
instrui toþi bibliotecarii noºtri.
Când ne gândim cât de greu reuºesc autoritãþile locale sã aloce fonduri pentru perfecþionarea continuã
a bibliotecarilor ºi dotarea cu echipamente moderne a bibliotecilor, ne bucurãm enorm cã vom reuºi, prin acest
program, sã realizãm obiective propuse, dar mereu amânate.
În perioada 6 – 9 mai 2008 la Zalãu, Biblioteca Judeþeanã ,,Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj a gãzduit
masa rotundã la care au participat reprezentanþi ai centrelor pilot din þarã, întreaga echipã IREX, preºedinta
Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi
Bibliotecilor Publice din România, Doina Popa,
precum ºi o parte din membrii Consiliului de
Conducere al ANBPR.
La Zalãu s-a constituit ºi grupul de
lucru pentru implementarea programului
GLOBAL LIBRARIES la nivel naþional, grup
din care face parte ºi directorul Bibliotecii
Judeþene Sãlaj, precum ºi echipa care a fost
implicatã în derularea cu succes a proiectului la
nivel judeþean.
Toate etapele în acest prim mare
program deschis pentru România au fost
parcurse cu mare succes de Biblioteca Judeþeanã
„Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj, drept pentru
care am avut deosebita satisfacþie sã marcãm la
Zalãu un eveniment special: DESCHIDEREA PRIMULUI CENTRU INTERNET – PILOT DIN
ROMÂNIA.
Pentru continuarea ºi dezvoltarea în fiecare bibliotecã publicã din Sãlaj a programului avem nevoie de
susþinere ºi credibilitate. Dorim sã mulþumim autoritãþilor judeþene ºi locale care au înþeles importanþa acestui
eveniment ºi au fost prezente, demonstrând implicare ºi interes: PREFECTURA JUDEÞULUI SÃLAJ:
Andrei Barbu Todea – prefect, Végh Alexandru – subprefect; CONSILIUL JUDEÞEAN SÃLAJ – Tiberiu
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Marc – preºedinte, Mircea Ghiurco – vicepreºedinte; PRIMÃRIA MUNICIPIULUI ZALÃU: Radu
Cãpîlnaºiu – primar, Onorica Abrudanu – viceprimar; PRIMÃRIA ORAªULUI CEHU SILVANIEI: Vasile
Cuceu – primar, Emil Bulgãrean – referent; PRIMÃRIA BOBOTA: Aurel Sarca – primar, Florica Gurzãu –
referent; INSPECTORATUL ªCOLAR JUDEÞEAN (cãruia îi mulþumim cã a gãzduit în Sala de conferinþe o
parte a activitãþilor desfãºurate) – Ioan Abrudan, inspector ºcolar general, Monica Þurcaº – director, CASA
CORPULUI DIDACTIC.
Avem încredere cã autoritãþile judeþene ºi locale ne vor susþine în continuare.
Activitãþile desfãºurate la Zalãu, organizate de Biblioteca Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj
au fost apreciate de cei prezenþi ca fiind de înaltã þinutã profesionalã ºi de puternic impact pentru programul
GLOBAL LIBRARIES.
Preºedinta Asociaþiei Naþionale, Doina Popa, a remarcat extraordinara implicare a conducerii Bibliotecii
Judeþene ,,Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj în toate activitãþile ºi proiectele asociaþiei, în dezvoltarea ºi
modernizarea serviciilor dãruite cu mult profesionalism ºi pasiune comunitãþii, mai ales în condiþiile extrem de
dificile în care aceastã instituþie îºi desfãºoarã activitatea, din cauza lipsei unui sediu propriu.
Avem bucuria sã anunþãm acum, la final de an 2008, cã s-a hotãrât de cãtre Consiliul Judeþean Sãlaj
construirea unui sediu propriu destinat Bibliotecii Judeþene Sãlaj, în luna ianuarie 2009 urmând a se deschide
un concurs de proiecte. Avem încredere cã vom trãi, în curând, momentul punerii pietrei de temelie pentru
Casa Cãrþii ºi cã adresa instituþiei noastre va fi stabilã.

Florica Pop

BIBLIOTECA & CENTRELE DE INTERNET

Fundaþia Bill & Melinda Gates a ales organizaþia International Research & Exchanges Board
(IREX) în vederea planificãrii unui program care sã asigure prezenþa în bibliotecile publice din România a
computerelor conectate la internet ºi accesibile publicului larg.
IREX – România a avut rolul de a explora posibilitãþile ºi a crea un plan cu ajutorul cãruia bibliotecile
publice sã ofere comunitãþilor în cadrul cãrora funcþioneazã acces gratuit la computere, la internet ºi la cursuri
de pregãtire. De asemenea, a facilitat procesul de planificare ºi desfãºurare a proiectelor pilot în cinci judeþe,
pentru a testa diferitele modalitãþi în care bibliotecile pot oferi aceste servicii ºi cursuri.
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a fost selectatã în acest proiect pilot cu un numãr de 4 centre de internet:
Biblioteca Judeþeanã I.S.Bãdescu Sãlaj cu 2 centre (Secþia de Împrumut pentru Adulþi, Clubul Pensionarilor),
Biblioteca Orãºeneascã Cehu Silvaniei ºi Biblioteca Comunalã
Bobota, cu câte un centru.
Pe parcursul acestei perioade de pilotaj (nov. 2007 –
nov. 2008), au avut loc întâlniri cu bibliotecarii, întâlniri ce au fost
organizate de IREX, cu scopul de a explora procesul de
implementare ºi derulare a programului Global Libraries Romania,
posibilitatea de a prelua acest sistem, de a prezenta diferite metode
sau experienþe verificate ºi aplicate deja, modul în care pot fi
exprimate ideile proprii, sau, mai concret spus, exersarea ºi
dezvoltarea deprinderilor necesare în situaþii logice ºi realiste.
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Continuitatea întâlnirilor într-un anumit ritm, vibraþional ºi informaþional, ne-au dat prilejul sã credem în
apartenenþa subtilã la “altceva”, dincolo de obligaþiile zilnice din viaþa cotidianã profesionalã sau chiar familialã.
Pãstrând contextul, considerãm oportunã realizarea unei scurte ºi concise analize ale acestor întâlniri,
pentru a se putea evidenþia importanþa ºi eficienþa lor în situaþiile practice.
Ca prim aspect, ºi foarte important de reþinut, ar fi acela al informãrii: al informãrii asupra strategiei
naþionale de implementare a programului Global Libraries, asupra tuturor aspectelor ce pun un accent deosebit
pe ideea accesibilitãþii multitudinii de informaþii de pe/sau prin internet, asupra obþinerilor informaþiilor sau
ideilor folositoare luate de la colaboratori sau parteneri din diverse domenii, precum bibliotecari, reprezentanþi
ai guvernului, ai diferitelor organizaþii ºi instituþii ºi ai societãþii civile.
Viaþa respectã legile naturale universale ºi, uneori, este prea simplã ca sã ne încurcãm în teorii,
intelectualisme, termeni academici sau ºtiinþifici ºi alte mecanisme speculative, de aceea ni s-a oferit posibilitatea
de a ne lãmuri într-un mod simplu, clar ºi interactiv asupra a ceea ce înseamnã o reþea de advocacy, care sunt
beneficiile ei, de a face primii paºi în construirea ºi dezvoltarea unei echipe, cu scopul de a beneficia de aceste
experienþe în desfãºurarea activitãþii profesionale sau în viaþa de zi cu zi. Aceastã formã interactivã de desfãºurare
a sesiunilor a fãcut deliciul întâlnirilor cu încântãtoarea ºi profesionista Daniela Drãghici.
Un accent deosebit s-a pus pe identificarea unor concepte ºi practici de relaþii publice, fapt ce presupune
stabilirea ºi menþinerea unor limite reciproce de comunicare, acceptarea ºi cooperarea reciprocã dintre instituþie
ºi publicurile ei, cu activitãþile lor conexe: publicitate, promovare, marketing etc. Acestor sesiuni le-a conferit
substanþã specialistul Monica Grecu. Participanþii au fost încurajaþi sã contribuie în permanenþã cu idei proprii
la conþinutul cursului, ajutaþi sã vinã cu soluþii ºi materiale în beneficiul direct al situaþiilor existente în mediul
propriu de desfãºurare.
Sesiunile de instruire, pe diferite niveluri de studiu, privind utilizarea calculatoarelor au fost de o eficienþã
ºi importanþã deosebitã, deoarece acestea reprezintã unitatea primordialã a serviciilor oferite de bibliotecari
utilizatorilor. Perfecþionarea sau iniþierea în programe de procesare a textelor, a calculelor tabelare, internet world wide web ºi altele, a fost oferitã de cãtre o firmã specializatã, la cele mai bune standarde de calitate.
Instruirile privind serviciile cãtre public sau managementul centrelor au fost organizate sub forma unor
prelegeri, aplicaþii practice ºi explicaþii, în grupuri de dialog viu, într-o manierã profesionalã de cãtre Alexandra
Bucur, director de programe. Astfel cã noþiuni ca: administrare, operaþiuni ºi management, resurse umane,
politici publice, servicii ºi colaborarea cu membrii societãþii, cu activitãþile lor de planificare ºi procedurile lor de
lucru sau chiar combinarea lor cu mai multe sisteme de cunoaºtere, au fost prezentate în forma lor aplicativã,
extrem de explicitã.
Existenþa unui sistem de management al informaþiei - strângerea de informaþii, mãsurarea interesului cu
privire de ansamblu asupra sistemului de biblioteci publice din România sau dezvoltarea capacitãþii
organizaþionale, a fãcut obiectul unor sesiuni de o importanþã majorã cu scopul de a analiza rezultatele sau de
a împãrtãºi bunele practici privind activitãþile desfãºurate în centrele de acces la internet nou deschise în bibliotecile
pilot, de a face schimburi de experienþã, de a discuta despre schimbãrile produse, sau, mai concret, cuantificarea
eficienþei acestui program. Toate acestea ºi altele au fost prezentate de cãtre cei mai buni specialiºti IREX, de
cei care ºtiu cel mai bine sã stãpâneascã tehnica de lucru sau sã se confrunte cu provocãrile zilnice.
Profesionalismul, atitudinea pozitivã, dialogul, comunicarea, cunoaºterea de sine, controlul, modestia,
oferite cu nobilul scop - Global Libraries, sunt repere normale ale unui nou început de drum care îmbinã
armonios teoria cu practica, prin consecinþele lor particulare. Dar consecinþele propriilor fapte conteazã, iar
vorbele se pierd pe drum ºi metoda se îmbunãtãþeºte continuu, pentru cã perfecþiunea este un sens.
BIBLIOTECA ªI CENTRUL DE INTERNET – CLUBUL PENSIONARILOR
Internetul reprezintã cel mai mare proiect informatic de interconectare umanã creat vreodatã pe
pãmânt. Evoluþia sa, de-a dreptul spectaculoasã, conferã acestui domeniu un rol determinant, atât în asigurarea
tuturor legãturilor ºtiinþifice sau de naturã umanã, cât ºi între persoane ºi instituþii.
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Locul ºi rolul bibliotecii în contextul actual al societãþii
bazate pe informaþie ºi, implicit, pe noile tehnologii de procesare
a acesteia ºi modificãrile survenite în activitatea bibliotecilor ºi a
meseriei de bibliotecar impun implicarea în noi parteneriate, ce
depãºesc zona de acþiune tradiþionalã consacratã bibliotecilor ºi
includerea acestui sistem informaþional în problemele structurilor
sociale ale comunitãþii pe care o serveºte.
Nevoia de adaptare la contextul informaþional actual,
nevoia de cooperare ºi lupta bibliotecilor de a trece peste multe
obstacole pentru a se face înþeleasã, reprezintã, dincolo de dorinþa
fireascã, obiectivã, o preocupare curentã ce poate fi materializatã
prin forme de reprezentare compatibile ºi concrete. În acest context
se înscrie participarea Bibliotecii Judeþene Sãlaj în programul
Global Libraries, proiect ce presupune crearea unor centre care sã ofere accesul gratuit la computere, la internet
ºi la cursuri de pregãtire comunitãþii în cadrul cãreia funcþioneazã.
Astfel, primul centru de internet din þarã, realizat în cadrul acestui program, a fost deschis ºi inaugurat
în data de 8 mai 2008, la Clubul Pensionarilor Zalãu. Motivaþi fiind de necesitatea de a ieºi în întâmpinarea
persoanelor din aceastã categorie de vârstã, de o bunã colaborare cu membrii acestui club, s-a considerat
oportunã deschiderea acestui centru la sediul C.A.R.P. Sãlaj.
Pentru a se putea identifica nevoile acestui grup þintã, au existat câteva activitãþi pregãtitoare deschiderii centrului.
Folosind metoda anchetei prin chestionar, pe un eºantion reprezentativ, s-a constatat, ca primã necesitate,
realizarea unor cursuri de iniþiere în utilizarea calculatorului, deoarece o bunã parte din rãspunsuri au fost: „am
acasã calculator, nu ºtiu sã-l folosesc, nu am cine sã mã înveþe”, dar majoritatea au manifestat interes pentru o
frecvenþã consecventã, pentru a putea explora un nou domeniu pânã acum necunoscut lor.
Pare de necrezut, dar pensionarii s-au pierdut în lumea calculatoarelor. Am dat startul cu un numãr de
60 de cursanþi, repartizaþi în grupe de câte ºase, iar pe parcursul a 3-4 sãptãmâni de curs, 57 dintre aceºtia au
„absolvit”, iar lista a rãmas deschisã, numãrul acestora în prezent fiind mult mai mare. Aceste cursuri constau în
dobândirea cunoºtinþelor de navigare pe internet, poºtã electronicã (e-mail, mesaje instant), dezvoltarea discuþiilor
interactive pe blog-forum. Cei mai interesaþi, învaþã My computer ºi organizarea fiºierelor, programe de
tehnoredactare ºi calcul tabelar, inscripþionãri CD/DVD ºi altele, ajungându-se pânã la un nivel de cunoºtinþe
peste începãtor.
Cele mai cãutate domenii de interes ºi site-uri sunt:
ziare-reviste – www.presaonline.ro, www.stiri.ro, www.ziare.ro;
sãnãtate - www.sanatate.org, www.sfatulmedicului.ro, www.eva.ro;
culinar – www.culinar.ro, www.retete-culinare.info;
sport – www.sport.ro, www.onlinesport.ro;
juridic – www.e-juridic.ro, www.europa.eu;
muzicã-divertisment – www.ascultamuzica.com, www.youtube.com;
asociaþii-cluburi – www.asociatia-pensionarilor.ro;
administraþie localã de stat – www.zalausj.ro, www.administratie.ro;
forum – www.cafeneaua.com, www.amore.ro, www.editura-foryou.ro.
Pentru cei care au depãºit faza cursurilor, în luna august am demarat o serie de acþiuni specifice, cu scopul de
a diversifica activitatea, de a dezvolta ºi alte abilitãþi, a dobândi noi cunoºtinþe ºi informaþii ºi, de ce nu, de a
stabili o stare de bine menitã sã asigure un climat de încredere. De aceastã datã, tema aleasã a fost „familia”,
deoarece este o temã bine cunoscutã a „artei” din toate timpurile ºi defineºte o societate într-un anumit stadiu
de civilizaþie. Ea reprezintã o reunire a vârstelor, dar ºi un potenþial conflict între generaþii, generând astfel un
permanent interes de discuþie. Activitãþile s-au desfãºurat într-un cadru ambiant, sub urmãtoarele generice:
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√ Cu ºi despre familie – vizite ºi pãreri împãrtãºite pe site-uri specializate;
√ Drepturi sociale pt. membrii familiei - C.N.P.A.S.; EUlisses etc.;
√ Cãminul pentru persoane vârstnice - proiecte, servicii, legislaþie;
√ Ciclul vieþii de familie -vârsta a III-a - sãnãtate.ro, sfatulmedicului.ro etc.
În lunile ce au urmat, am învãþat: cum sã ne adresãm autoritãþilor on-line?, shopping on-line, jocuri,
programe, emisiuni radio-TV on-line, sã postãm anunþuri: imobiliare, maºini, reþete ºi altele. Subiectul cu ºi
despre prietenie pe cafeneaua.com; e-prietenie; matrimoniale.ro, a stârnit ºi stârneºte în continuare un interes
deosebit pentru cã dã confortul de a te simþi oarecum în siguranþã cu o persoanã, fãrã a trebui sã-þi cântãreºti
gândurile, nici sã-þi mãsori cuvintele, el aflându-se la „un alt capãt de fir…”, iar oamenii se cautã unul pe altul,
pentru a elimina acel sentiment de singurãtate sau izolare. De asemenea, sunt vizitate în permanenþã site-uri
creºtine cu diverse teme despre credinþã, familie, fapte ºi roade. Nu mai puþin lipsite de interes au fost ºi
subiectele legate de drepturile sociale, pensii sau altele, iar subiectul care capteazã în permanenþã interesul
femeilor este, evident, gospodina ºi culinar.ro.; muzicã, filme etc.: download internet ºi materiale din secþia
media a bibliotecii, reflexoterapia, abonare la newsletter- uri pe
domenii diferite, forum, blog, sunt activitãþi ce menþin în
permanenþã interesul.
Rezultatele nu se lasã nici ele aºteptate, iar pentru cei ce
s-au încumetat a se aventura în acest maraton al autodepãºirii,
biblioteca judeþeanã a oferit diplome de merit celor mai buni
participanþi la Cursul de iniþiere în utilizarea calculatorului,
demonstrând încã o datã cã le stãm mereu aproape, rãsplãtiþi
fiind ºi noi la rândul nostru, cu „gânduri” frumoase transmise, de
aceastã datã prin intermediul calculatorului:
Eugenia –„Sunt una din membrele CARP de ani buni,
dar, în acest an, clubul a avut o mare realizare, fãcând o bucurie
membrilor prin achiziþionarea de cãtre bibliotecã a acestor calculatoare. Generaþia, din care fac ºi eu parte, n-a
beneficiat de aceastã extraordinarã realizare a electronicii. Acum însã avem posibilitatea ºi marea satisfacþie sã
navigãm virtual în toatã lumea. Eu personal sunt fascinatã de ceea ce ne poate oferi un calculator ºi internetul.
Iar persoanele singure, care se simt mai izolate, au extraordinara posibilitate de a-ºi face noi prieteni...”.
Surprinzãtor a fost faptul cã interacþiunea dintre persoanele aflate în acest tip de intercorelaþie a dus la
creºterea gradului de comunicare ºi înþelegere sau neînþelegere, iar sentimentele ºi atitudinile rezultate nu au fost
deloc uºor de prognozat, pãrerile fiind împãrþite. Deci, chiar dacã tehnologia digitalã a fãcut comunicarea
instantanee la un moment dat, perfect posibilã, persoanele sunt expuse unor diverse opinii ºi chiar valori. Acest
aspect de nuanþã a fãcut ca atmosfera sã fie din ce în ce mai dinamicã, fapt ce va atrage cu siguranþã mai mulþi
doritori la aceste acþiuni.
Acest tip de cunoºtinþe capteazã ºi joacã un rol deosebit de important în desfãºurarea vieþii lor, astfel
încât o parte încep sã simtã nevoia sã le obþinã în mod direct (lãsându-se „furaþi” de timp) navigând chiar ore
întregi pe internet, iar alþii stau, ascultã ºi recepþioneazã în mod sistematic, neînþelegând în totalitate utilizarea
întregului concept.
Numãrul apreciabil de utilizatori, mesajele de încântare ºi mulþumire ce nu contenesc sã vinã pe aceastã
cale, fascinaþia acestora pentru virtualitate sau entuziasmul justificat al folosirii acestei tehnologii, ne face sã
credem cã avem menirea de a provoca aceastã categorie de vârstã sã participe din ce în ce mai activ la acest
proces, dintr-o realã motivaþie: existenþa centrului cu acces gratuit la internet.
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TABEL ACTIVITÃÞI: INTERNET - CLUBUL PENSIONARILOR
LUNA IULIE 2008 TEMA: FAMILIA
Data/
Ora

ACTIVITATE
9.00 - 11.00

11.00 - 12.00

OBSERVAÞII
12.00 - 15.00

01. Curs iniþiere calculator Cu ºi despre familie

Utilizare internet Blog: citim ºi împãrtãºim poveºti de viaþã

02. Curs iniþiere calculator Casa ºi familia

Utilizare internet Vizitãm site-uri despre: amenajãri, asigurãri casã

03. Curs iniþiere calculator Grija pãrinteascã

Utilizare internet Articole, site-uri specializate

04. Curs iniþiere calculator Duminica în familie

Utilizare internet Vizualizãri subiecte

Drepturi sociale pentru
07. Curs iniþiere calculator membrii familiei: pensii Utilizare internet
urmaº, ajutor deces etc.
Cãminul pentru persoane
Utilizare internet
08. Curs iniþiere calculator
vârstnice
Concurs on-line: Cum sã
Utilizare internet
09. Curs iniþiere calculator
ne creºtem nepoþii
M e rge m c u fa milia în
Utilizare internet
10. Curs iniþiere calculator
concediu

Vizitãm site-ul C.N.P.A.S. ºi EUlisses
Cãutare proiecte "PHARE SOCIAL", cãmine
Blog, mesaje instant
Cãutare zone turistice, staþiuni, pensiuni, bilete
tratament etc.

14. Curs iniþiere calculator Facem rezervare on-line Utilizare internet Învãþãm sã facem rezervare cazare, tren etc.
15. Curs iniþiere calculator

Cetãþean, societate,
familie

Utilizare internet Dezbateri etice: forum, articole

16. Curs iniþiere calculator Medicina în familie

Utilizare internet Tratamente, medic de familie, spitale etc.

17. Curs iniþiere calculator Probleme de familie

Utilizare internet Discuþii juridice

Viza turisticã: reîntregirea
Utilizare internet Vizitã site-uri ambasade
familiei
Credinþã, familie, fapte ºi
Utilizare internet Site-uri creºtine, biserici, mãnãstiri, articole
21. Curs iniþiere calculator
roade
18. Curs iniþiere calculator

22. Curs iniþiere calculator Obiceiuri în familie
23. Curs iniþiere calculator

Bunã dimineaþa
înþelepciune

Utilizare internet Vizualizare subiect
Utilizare internet Cafeneaua.com

24. Curs iniþiere calculator Pensionari singuri

Utilizare internet Matrimoniale.ro, prietenie.ro

25. Curs iniþiere calculator Gospodar/Gospodinã

Utilizare internet Culinar.ro - postãm reþete, cãutãri domeniu

28. Curs iniþiere calculator Prietenie ºi familie

Utilizare internet Forum - familia la vârsta a III-a, articole etc.

29. Curs iniþiere calculator Bugetul familiei

Utilizare internet Drepturi suplimentare - Casa de pensii - legislaþie

30. Curs iniþiere calculator

Ciclul vieþii de familie Utilizare internet Sfatul medicului.ro
vârsta a III-a

31. Curs iniþiere calculator Trimitem felicitãri!!

Utilizare internet Învãþãm sã transmitem felicitãri on-line
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GLOBAL LIBRARIES ÎN PRESA SCRISÃ, PE PARCURSUL DERULÃRII ACESTUI
PROIECT: OCTOMBRIE 2007 – IUNIE 2008

Nr.

Data

Cotidianul / pagina

1.

10 oct.

Graiul Sãlajului, p. 4

2.

7 nov.

Sãlajul European, p. 2

3.

7 nov.

Graiul Sãlajului, p. 3

4.

8 nov.

Sãlãjeanul, p. 3

5.

8 nov.

Sãlajul European, p. 3

6.

3 dec.

7.

3 dec.

8.

4 dec.

9.

17 dec.

Graiul Sãlajului, p. 3

10.

21 febr.

Graiul Sãlajului, p. 3

11.

6 mai

Magazin Sãlãjean, p. 2

12.

6 mai

Sãlãjeanul, p. 3

13.

7 mai

Graiul Sãlajului, p. 4

14.

8 mai

Sãlajul European, p. 4

15.

9 mai

Sãlãjeanul, p. 4

16.

9-10 mai

17.

9 mai

Magazin Sãlãjean, p. 3

18.

9 mai

Curierul Administraþiei
Sãlãjene, p. 1-2

19.

4 iunie

Magazin Sãlãjean, p. 4

20.

5 iunie

Sãlajul European, p. 5

Centre de acces gratuit la internet în Cehu Silvaniei ºi
Bobota
Încã trei centre finanþate de Bill Gates

21.

5 iunie

Graiul Sãlajului, p. 3

Încã trei centre de internet

22.

20 iunie

Sãlãjeanul, p. 16

Club pentru copii la Biblioteca Judeþeanã

23.

20 iunie

Sãlãjeanul, p. 3

24.

20 iunie

Magazin Sãlãjean, p. 4

25.

25 iunie

Sãlajul European, p. 5

Acces gratuit la internet pentru elevi ºi studenþi
Programul Centrelor de Acces Gratuit la Internet din
Sãlaj
Bill Gates oferã cursuri de iniþiere în informaticã

Curierul Administraþiei
Sãlãjene, p. 4
Sãlajul European, p. 4
Evenimentul Zilei. Ediþia
de Transilvania, p. 11

Graiul Sãlajului, p. 3

Titlul
Calculatoare de la Bill Gates, pentru bibliotecile
sãlãjene
Bill Ga te s fina nþe a zã Bib lio te c a J ud e þe a nã
"I.S.Bãdescu", Sãlaj
Sute de mii de dolari pentru informatizarea a trei
biblioteci
Trei biblioteci din Sãlaj vor primi bani de la Bill Gates
Biblioteca Judeþeanã are acces nelimitat la fondurile
lui Bill Gates
Proiect de amploare pentru bibliotecile publice din
Sãlaj
Primele biblioteci judeþene finanþate de Bill Gates
Umbra lui Bill Gates la Sãlãþig
Banii lui Bill Gates vor merge în Zalãu, Cehu ºi
Bobota
Direct de la Bill Gates, calculatoare pentru biblioteci
Program finanþat de Fundaþia Bill ºi Melinda Gates.
Centru de acces gratuit la Internet la filiala Clubul
Pensionarilor Zalãu a Bibliotecii Judeþene
Primul centru de acces gratuit la Internet în Zalãu
Premierã naþionalã la Zalãu
Primul centru finanþat de Bill Gates se deschide azi la
Zalãu
Centru Pilot de acces gratuit la Internet în Zalãu
La Clubul Pensionarilor din Zalãu, primul centru de
acces la internet din þarã
Internet pentru pensionarii din Zalãu cu bani de la
Fundaþia Bill ºi Melinda Gates
Zalãu - punct de pornire într-un program naþional
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Concluzii:
Ca urmare, promovarea unei imagini pozitive (dezirabile) devine element esenþial al afirmãrii instituþiei,
obiectiv important al strategiilor de gestionare performantã a acesteia. Construcþia sistemului este însã un
aspect deosebit de important ºi necesitã o bunã cunoaºtere a activitãþii organizaþiei ºi a nevoilor la care oferã
rãspuns, a aspectelor ce prezintã interes pentru media. Se poate constata, deci, cã derularea proiectului GLOBAL
LIBRARIES de cãtre IREX Bucureºti, prin Biblioteca Judeþeanã „I.S.Bãdescu” Sãlaj, proiect de o importanþã
majorã pentru comunitatea noastrã ºi societate în general, surprinde elemente care au un impact foarte important
din perspectiva realizãrii lui ºi care, prin natura lor, au atras interesul media.
Indicatorii imaginii investigate sunt mãsurabili ºi prin cuantificarea sensului conotaþiei, în acest cazpozitiv. Exerciþiul astfel finalizat devine atât o componentã a unei pledoarii pentru importanþa comunicãrii publice,
cât ºi o forþã a imaginii bibliotecii care a reuºit sã se impunã în procesul de comunicare, orientând opiniile,
atitudinile, convingerile, credinþele, comportamentul ºi acþiunile oamenilor în mediul lor social.
Punerea în valoare a acestei însemnate realizãri: CENTRE CU ACCES GRATUIT LA INTERNET,
este poate cel mai mare câºtig, atât la nivelul semnalãrii importanþei comunicãrii publice, cât ºi la cel al captãrii
încrederii utilizatorilor, a publicului larg în importanþa ºi calitatea serviciilor oferite.
Maria Demble

BIBLIONET ªI LA NOI
Încercând sã þinã pasul cu schimbãrile rapide la nivelul societãþii, pentru a veni în întâmpinarea necesitãþilor
utilizatorilor, bibliotecile au început sã includã în serviciile lor accesul la informaþia gãsitã în spaþiul virtual,
accesul la internet.
Biblioteca Judeþeanã „I.S. Bãdescu” face parte din centrele pilot alese prin programul Global Libraries,
finanþat de Fundaþia Bill ºi Melinda Gates. Programul presupune deschiderea unor centre cu acces gratuit la
Internet BIBLIONET pentru toatã populaþia. Ea a deschis în acest an trei centre cu acces gratuit la Internet.
Unul dintre acestea se gãseºte la secþia Împrumut pentru Adulþi.
Utilizatorii noºtri pot descoperi cã Internetul:
- este o sursã inepuizabilã de informaþii din cele mai diverse domenii;
- permite accesul la mii de arhive informaþionale din întreaga lume;
- oferã posibilitãþi nelimitate de a stabili relaþii diverse între oameni, grupuri, firme sau guverne;
- este un mijloc de comunicare eficient ºi ieftin;
- permite schimbul rapid ºi comod de informaþii prin asigurarea unor servicii specializate precum
email, transfer de fiºiere, transferul vocilor ºi al imaginilor;
- oferã posibilitãþi de divertisment într-un cadru generos ºi aproape inepuizabil;
- oferã posibilitãþi deosebite pentru educaþie, învãþãmânt ºi perfecþionare profesionalã.
Personalul centrului internet este capabil sã ofere cursuri de iniþiere în utilizarea calculatorului ºi a
internetului, aptitudini obþinute în urma cursurilor de specializare urmate de-a lungul anului, astfel chiar ºi utilizatorii
care nu au folosit calculatorul pânã în momentul în care au intrat pe uºa Centrului Internet BIBLIONET vor
reuºi, în urma câtorva ore petrecute la bibliotecã, sã se descurce singuri în gãsirea informaþiilor dorite de pe
Internet.
Utilizatorii Centrului Internet sunt reprezentaþi de persoane din toate categoriile sociale ºi de vârstã, de
la copiii de ºcoalã generalã pânã la pensionari, de la persoane de naþionalitate românã, pânã la persoane de
naþionalitate romã.
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Domeniile lor de interes variazã foarte mult:
gãsirea de informaþii pentru realizarea unor eseuri,
cercetãri (Internetul fiind folosit ca sursã de completare
la documentele scrise, gãsite în bibliotecã), gãsirea unui
loc de muncã, citirea presei online, comunicarea cu
prietenii sau familia aflatã peste graniþã, petrecerea timpului
liber etc.
Pentru a fi la curent cu informaþiile din toate
domeniile de interes, la secþia Împrumut Adulþi a
Bibliotecii „I.S.Bãdescu” se poate consulta, la nevoie,
Enciclopedia Encarta, enciclopedie digitalã în limba
englezã, care îi ajutã pe utilizatori sã exploreze o lume a
cunoºtinþelor exacte ºi atractive. Informaþiile sunt
structurate pe categorii de vârstã, având peste 68 000 articole, 25 000 fotografii ºi ilustraþii, 300 clipuri video
ºi animaþii, 2 500 de sunete ºi clipuri muzicale ºi un atlas interactiv cu peste 1.8 milioane de locaþii pe hartã.
Prezentãrile fac parte din domeniile Istorie, Geografie, Naturã, ªtiinþã ºi Tehnologie, Limbi Strãine, Artã ºi
Psihologie, Culturã etc, fiind dintre cele mai cãutate pe plan mondial de orice persoanã dornicã de informaþii
noi, utile ºi rapide.
Dacã ar avea ºi un sediu adecvat, problemã cu care se confruntã de câþiva ani, despre Biblioteca
Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj s-ar putea spune cã se poate situa la nivelul oricãrei biblioteci
publice din lume, atât ca numãr ºi varietate a informaþiei pe suport hârtie, cât ºi ca acces la informaþie electronicã.

Sanda Cherecheº
CE FACI ROMÂNIA... CU INTERNETUL?!

Deschiderea centrelor internet „gratuite” în mediul rural ºi nu numai a produs o „revoluþie”, dacã o
putem numi astfel, deoarece dacã pânã acum oamenii din zona ruralã aveau clar anumite activitãþi, printre care
aceea de a munci pãmântul, acum mai pot avea ºi alte posibilitãþi de a petrece puþinul timp liber care le mai
rãmâne, în faþa calculatoarelor, care unora le sunt total necunoscute.
Deschiderea acestor centre internet scoate din „moarte clinicã” zona ruralã, unde nevoia de informaþie
îºi spune cuvântul. Centrele internet au fost percepute cu mare entuziasm de cei pe care mulþi îi numesc „de la
þarã”, aceºtia având ocazia sã cunoascã lumea calculatorului, pe care mulþi dintre ei l-au vãzut numai la nepoþi
sau în vitrinele magazinelor.
Dupã multã muncã, cu toate categoriile sociale, bibliotecarii din centrele internet au ºi satisfacþii, acestea
venind de la toþi utilizatorii, începând cu cei mici ºi pânã la cei ajunºi la o anumitã vârstã, care nu mai credeau
vreodatã cã vor desluºi tainele calculatorului.
Pentru elevii din ºcolile rurale a fost o mare bucurie accesarea internetului, acesta ajutându-i în diferite
situaþii, pentru o informare cât mai amplã despre anumite teme discutate în cadrul ºcolii sau chiar în afara
acesteia ºi, bineînþeles, pentru nenumãratele jocuri constructive sau mai puþin constructive pe care aceºtia le-au
gãsit pe diferite site-uri.
O bucurie a fost ºi pentru cei ai cãror copii sunt plecaþi de acasã în strãinãtate sau în alte colþuri ale þãrii,
legãturile cu aceºtia fiind doar telefonice sau prin scrisori. La filiala „pensionari” aceºtia au progresat: de la
crearea cãsuþelor de mail pânã la convorbiri pe Skype cu cei dragi, care, plecaþi de multã vreme din þarã, au
reapãrut pe monitoarele din faþa lor. Ceea ce pânã acum pentru ei era o voce auzitã la celãlalt capãt al firului de
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telefon, acum au devenit o „realitate” putând sã-ºi vadã fiinþele dragi cu ajutorul convorbirilor pe Skype. O altã
satisfacþie este aceea cã studenþii vin sã mulþumeascã pentru ajutorul oferit de bibliotecari în tehnoredactarea
gratuitã a lucrãrilor de licenþã ºi nu numai, iar banii economisiþi prin acest lucru sunt cheltuiþi în vacanþe. De
asemenea, fac economii toþi cei care acceseazã presa online.
Discutând cu bibliotecarii din centrele internet am reuºit sã aflãm de la ei ºi problemele cu care se
confruntã. De exemplu, pierderea temporarã a semnalului, numãrul mic de calculatoare în orele de vârf, lipsa
personalului calificat, prelungirea programului de lucru în perioada de varã. Am mai aflat de la aceste persoane,
considerate de utilizatori ca fiind „buricul pãmântului”, cã s-au confruntat ºi cu anumite cereri surprinzãtoare
cum ar fi: de ce nu funcþioneazã ºi pe timp de noapte aceste centre internet sau de ce regulamentul de ordine
interioarã nu permite accesarea de materiale ofensatoare? Utilizatorilor calculatorului li s-a explicat ºi au primit
rãspuns la toate întrebãrile, ei fiind mulþumiþi de modul de cooperare cu personalul centrului de internet.
Toate acestea au fost posibile cu ajutorul Organizaþiei IREX, care prin trainingurile organizate în diferite
zone ale þãrii, a instruit personalul din bibliotecile judeþene ºi rurale, astfel ca, la rândul lor sã poatã îndruma
viitorii candidaþi ai centrelor internet.
Trainingurile organizate de IREX au fost foarte benefice pentru bibliotecarii din toatã þara, aceºtia
întâlnindu-se, discutând ºi învãþând multe lucruri interesante.
Am dori sã vã vorbim puþin despre cei fãrã de care nu se puteau face toate chiar atât de bine, ºi anume
despre personalul IREX, un personal foarte bine pregãtit, dar ºi despre programul pe care doresc sã-l
implementeze în toate bibliotecile publice din România.
IREX este o organizaþie non-profit specializatã în educaþie, media independentã, dezvoltare cu ajutorul
Internetului ºi programe pentru societatea civilã. Înfiinþatã în 1968, IREX are un portofoliu anual de 50 de
milioane de USD ºi un personal format din peste 500 de profesioniºti din lumea întreagã. IREX, împreunã cu
partenerul, IREX Europe, dezvoltã programe cross-cutting ºi consultanþã specializatã în peste 50 de þãri. Prin
intermediul trainingurilor, al parteneriatelor, al educaþiei, cercetãrii ºi al programelor tip grant, IREX dezvoltã
capacitãþile indivizilor ºi instituþiilor pentru a contribui la dezvoltarea societãþii.
IREX doreºte sã ocupe urmãtoarea poziþie, pentru un program finanþat de Fundaþia Bill & Melinda
Gates pentru a înfiinþa centre de acces la Internet în bibliotecile publice din toatã România. Aceastã poziþie este
disponibilã imediat. Programul Global Libraries Romania, finanþat de Fundaþia Bill & Melinda Gates, este
gestionat de IREX ºi are ca scop facilitarea accesului gratuit la Internet ºi instalarea de calculatoare în bibliotecile
publice din România ºi doreºte sã promoveze transformarea bibliotecilor în centre moderne ºi dinamice de
informare, care sã rãspundã nevoilor comunitãþilor în care funcþioneazã.
Unul din obiectivele majore ale programului constã în îmbunãtãþirea vieþii cetãþenilor ºi a comunitãþilor
în care aceºtia trãiesc, prin acces la informaþie
privind educaþia, piaþa muncii, sãnãtate, accesare
de fonduri UE, prin acces la servicii de comunicare
ºi socializare online etc. Pentru îndeplinirea acestui
obiectiv, IREX va desfãºura un amplu program de
instruire ºi pregãtire dedicat unui numãr de
aproximativ 6 000 de bibliotecari din peste 1 600
biblioteci publice din România. Acest program,
destinat bibliotecarilor, constã într-un pachet de trei
cursuri de bazã ºi anume: Servicii cãtre clienþi,
Management de centru Internet ºi Instruire, utilizare
calculator. În urma parcurgerii acestor cursuri,
bibliotecarii vor fi capabili sã furnizeze servicii de
bibliotecã alternative, moderne, cãtre cetãþeni, ºi vor administra cu succes centrele de acces la internet, deschise
în bibliotecile publice, incluse în programul Global Libraries Romania.
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Colectivul de bibliotecari din
Sãlaj s-a deplasat în mai multe puncte
cardinale ale þãrii, într-un schimb de
experienþã profesional. Prin activitãþile
desfãºurate, am avut posibilitatea unor
adevãrate dialoguri profesionale,
beneficiind de sprijinul celor cu care
am intrat în contact. La rândul nostru,
am fãcut aceeaºi treabã, dar cum ºtim
noi mai bine, invitând tot staful IREX
ºi pe toþi colegii prinºi în acest program
la o masã rotundã la noi, în Sãlaj.
Acesta a fost un mare succes ºi un
eveniment profesional care, dacã va
avea continuitate, va trezi un interes din ce în ce mai mare din partea comunitãþii bibliotecare. Bibliotecarii care
au fost selectaþi au învãþat ce înseamnã servicii moderne într-o bibliotecã din era Internetului, ºi-au îmbunãtãþit
abilitãþile ºi calitatea serviciilor pe care le furnizeazã, au capacitatea de a furniza la rândul lor servicii de instruire
colegilor bibliotecari care vor intra în programul Global Libraries Romania. (BIBLIONET)
Puse toate cap la cap, viaþa de bibliotecar din centrele internet are multe împliniri profesionale, acestea
determinându-l sã îºi doreascã începerea cu nerãbdare a unei noi zile de muncã.
Recomandarea bibliotecarilor din centrele internet deschise, pentru colegii lor din centrele care urmeazã
sã fie deschise, este urmãtoarea „Nu existã nu pot, existã nu vreau”.
Mircea Criºan

BIBLIOTECA PENTRU TOÞI

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, ca instituþie de importanþã strategicã în societatea informaþionalã actualã,
este o bibliotecã publicã, cu caracter enciclopedic, având rolul de a colecta, prelucra, stoca ºi disemina informaþii
tuturor membrilor comunitãþii. Biblioteca funcþioneazã în mai
multe spaþii închiriate, improprii asigurãrii unui flux informaþional
ºi de muncã adecvat pentru utilizatori ºi pentru personal, iar
dezvoltarea de noi servicii în spaþiile deþinute este practic
imposibilã. Biblioteca Judeþeanã Sãlaj nu deþinea nici o filialã
pânã în anul 2005. Din aceste considerente, încã din anul 2006
am demarat mai multe proiecte de a extinde activitatea
bibliotecii în comunitate, prin deschiderea de puncte de lucru
în alte spaþii, care nu aparþin instituþiei, preocuparea rãmânând
constantã.
În 29 septembrie 2008 s-a inaugurat în cadrul Spitalului
de Urgenþã Zalãu o filialã a Bibliotecii Judeþene „I.S. Bãdescu”
Sãlaj. Deschiderea acestei filiale a avut la bazã trei mari obiective:
1 - Creºterea ºi facilitarea accesului la resursele electronice informaþionale oferite pacienþilor (adulþi,
copii) internaþi în Spitalul Judeþean de Urgenþã Sãlaj, aparþinãtorilor acestora, studenþilor ºi cadrelor medicale,
prin Biblioteca Spitalului. În cadrul acesteia s-a amenajat un spaþiu în care sunt amplasate 2 calculatoare,
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I.D.E.I.
conectate la Internet. Aici, cei cãrora li se adreseazã noua filialã a Bibliotecii Judeþene Sãlaj pot accesa fãrã
discriminare, informaþiile de care au nevoie.
Printre rezultatele la care ne aºteptãm sunt:
creºterea numãrului de utilizatori care vin la bibliotecã ºi al celor care ºi-au gãsit rapid informaþia de
care aveau nevoie;
creºterea nivelului de dezvoltare culturalã, socialã a comunitãþii, prin oferirea de servicii electronice
avansate, calitativ superioare celor existente;
gãsirea rapidã a informaþiei la care nu s-a avut acces înainte, prin utilizarea mijloacelor moderne;
posibilitatea descãrcãrii informaþiilor pe suport electronic sau tipãrit ºi oferirea de acces gratuit la
Internet utilizatorilor (grup þintã);
creºterea nivelului de cunoºtinþe ºi informaþii prin oferirea de tehnologie avansatã ºi utilizarea publicaþiilor
electronice, care, deºi existau, nu puteau fi accesate înainte, din lipsa de echipamente adecvate;
gratuitatea serviciilor oferite va da posibilitatea accesului la tehnologia modernã, astfel încât bariera
financiarã între membrii comunitãþii sã nu constituie un handicap, ceea ce va duce la creºterea simþitoare
a frecvenþei ºi a numãrului de utilizatori.
2 - Creºterea accesului la informaþia pe suport
electronic ºi hârtie al utilizatorilor Bibliotecii Judeþene Sãlaj
prin deschiderea centrului de împrumut în cadrul
Bibliotecii Spitalului Judeþean de Urgenþã Sãlaj, prin
organizarea în cadrul Bibliotecii Spitalului Judeþean a unui
spaþiu în care sunt aranjate rafturi cu cãrþi, transferate de
la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi oferirea împrumutului
utilizatorilor care locuiesc în cartierul învecinat.
Rezultate:
creºterea numãrului de utilizatori ai bibliotecii;
îmbunãtãþirea imaginii Bibliotecii Judeþene Sãlaj
prin organizarea de noi servicii:
deschiderea acestui punct de împrumut într-un spaþiu nou ºi oferirea accesului la informaþie atât pe
suport electronic, cât ºi tipãrit, unei categorii a populaþiei defavorizate: pacienþi din spital, aparþinãtorii
acestora, utilizatori care locuiesc într-o zonã îndepãrtatã de sediul central al Bibliotecii Judeþene Sãlaj;
oferirea de materiale din toate domeniile cunoaºterii, nu numai din domeniul medical;
economisirea timpului, atât pentru utilizator, cât ºi pentru bibliotecar, prin realizarea serviciilor de împrumut
dintr-o locaþie apropiatã de domiciliul lor ºi nedeplasarea la sediul central al Bibliotecii Judeþene Sãlaj;
accesarea bazei de date electronice a bibliotecii prin Internet, de pe siteul acesteia, de cãtre utilizatorii
din cartierele mãrginaºe, în cadrul Bibliotecii Spitalului ºi realizarea împrumutului de carte.
3 - Creºterea nivelului de cunoºtinþe al pacienþilor (adulþi, copii) internaþi în Spitalul Judeþean de Urgenþã
Sãlaj, aparþinãtorilor acestora, studenþilor ºi cadrelor medicale privind utilizarea calculatorului ºi gãsirea informaþiei
prin Internet în urmãtoarele trei luni. În aceastã perioadã vor fi organizate, în cadrul Bibliotecii Spitalului, cursuri
de instruire a tuturor persoanelor interesate, în ceea ce priveºte folosirea calculatorului, accesarea ºi gãsirea
informaþiilor prin Internet.
Rezultate:
creºterea numãrului de utilizatori ai bibliotecii;
formarea unei noi viziuni asupra imaginii bibliotecii, a instituþiilor de culturã ºi a societãþii în general;
ridicarea nivelului de instruire al utilizatorilor ºi al membrilor comunitãþii în privinþa accesului la ICT, a
beneficiilor oferite prin aceste mijloace;
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utilizatorii vor câºtiga noi cunoºtinþe despre folosirea echipamentului ºi a tehnologiei avansate, prin
instruirile la care vor participa.
Prin proiectul „Biblioteca pentru toþi”, care a fost declarat câºtigãtor la Concursul de Participare
Comunitarã (luna iulie), biblioteca deschisã în incinta Spitalului de Urgenþã Sãlaj oferã utilizatorilor de aici toate
facilitãþile unei biblioteci moderne, aceste servicii atrãgând categorii diverse de beneficiari, convingându-ne cu
fiecare zi cã ideea noastrã a fost aºteptatã ºi binevenitã.
Mariana Lucia Marian

REVIGORAREA MIªCÃRII TEATRALE DE AMATORI DIN ZALÃU
Dorindu-se întãrirea rolului bibliotecilor în comunitate ºi diversificarea ofertei culturale, precum ºi
revigorarea miºcãrii teatrale de amatori din Zalãu ºi stimularea implicãrii active a tinerei generaþii în aprofundarea,
valorificarea ºi diseminarea valorilor culturale, în luna mai a anului 2008 s-a decis înfiinþarea la Biblioteca
Judeþeanã „I.S.Bãdescu” Sãlaj a unei trupe de teatru de amatori, formatã din elevi ºi studenþi.
Constituirea trupei de teatru a fost gânditã pentru tineri, precum un experiment cultural, educativ ºi
creativ. Prin acest proiect li se oferã acestora un spaþiu al
întâlnirilor, al cãrþilor ºi artelor, un cadru relaxat ºi
neconvenþional, în care fiecare sã aibã libertatea de a se
exprima, de a se autocunoaºte ºi autodepãºi, posibilitatea
de a interacþiona, de a-ºi cultiva deschiderea spre dialog,
de a descoperi magia jocului ºi de a-ºi mãsura ºi valorifica
talentul.
Noi, ca bibliotecã, ne simþim datori sã-i ajutãm
ºi sã-i încurajãm sã-ºi identifice ºi valorifice personalitãþile,
sã-ºi descopere ºi dezvolte creativitatea ºi aptitudinile
literar-artistice, astfel încât sã regizeze, interpreteze ºi sã
realizeze coloana sonorã la piese de teatru din lecturile
de la bibliotecã sau, mai mult, sã scrie texte dramatice
inspirate din viaþa lor sau imaginate, pe care, de asemenea,
sã le punem în scenã.
Odatã obiectivele stabilite, ºi folosindu-ne de teatru ca de un mijloc puternic de educaþie a tinerilor, am
luat legãtura cu câþiva elevi din diverse licee, am fãcut o mini selecþie ºi, în final, au fost alese 12 persoane, care
alcãtuiesc Trupa de Teatru a Bibliotecii Judeþene Sãlaj.
Toþi au considerat incitantã provocarea, au conºtientizat cã li se oferã posibilitatea de a-ºi valorifica
talentul artistic ºi de a socializa în mod constructiv, ºi nu în ultimul rând, îndrumare din partea bibliotecarilor ºi
sprijin financiar, atât de necesar, mai ales, pentru decoruri ºi costume. Trupa este coordonatã, din partea
bibliotecii, de Florica Pop (director) ºi Alina-Diana Rus (bibliotecar), iar din partea generaþiei tinere de Vlad
Gheorghiþeanu (student).
Toate fiind stabilite ne-am apucat de lucru. Cea dintâi piesã pusã în scenã a fost creaþia proprie a unuia
dintre tineri: Memento Mori, de Tudor Pop.
Publicul s-a bucurat pentru prima datã de talentul actoricesc al tinerilor trupei bibliotecii cu ocazia
Zilelor Romane, când piesa a fost jucatã de 3 ori, în aer liber, ultima reprezentaþie fiind datã la Castrul Roman
de la Porolissum, în faþa unei mulþimi entuziaste. Piesa a prezentat o pãrticicã din cultura, viaþa ºi activitatea
romanilor, gustatã din plin de întregul auditoriu. Aceasta a fost piesa cu numãrul 1 din repertoriul Trupei de
Teatru a Bibliotecii Judeþene Sãlaj.

24
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Succesul obþinut ºi atmosfera creatã deja în trupã ne-au determinat sã continuãm cu mai mult entuziasm,
astfel cã în deschiderea ediþiei a IV-a a Târgului de Carte - Sãlaj 2008 s-au jucat piesele Diplomele, ilustratã
sonor de cãtre noi, într-un mod ingenios, ce a smuls multe râsete întregii sãli, Totul s-a scris ºi trei monologuri:
Casa cu papuci, Eu, Suntem organizaþi, toate interpretate în mod încântãtor. Atât piesele cât ºi monologurile
satirizeazã în mod delicios problemele actuale ale vremurilor în care trãim, iar jocul tinerilor actori a fost
aplaudat minute în ºir de toþi invitaþii ºi vizitatorii târgului de carte, prezenþi la deschidere.
La numai câteva luni de la înfiinþare, dar cu un oarecare bagaj de experienþã, am fost invitaþi sã participãm
cu trupa de teatru la Festivalul Autumnalia, desfãºurat la Cluj, în perioada 11-30 noiembrie. Gala festivalului
a fost deschisã de trupa noastrã, Trupa de Teatru a Bibliotecii Judeþene Sãlaj, cu piesa Pãcatul Fãrã Nume,
scrisã de un alt actor din trupã – Vlad Gheorghiþeanu. Coregrafia, luminile, ilustrarea sonorã au fost fãcute de
întreaga echipã, un mare câºtig al acestei trupe de pânã acum fiind tocmai conºtientizarea de cãtre fiecare în
parte a importanþei ºi succesului muncii în echipã.
Ultima reprezentaþie a anului 2008 pe care trupa noastrã de teatru a susþinut-o a fost cu piesa Diplomele,
în luna decembrie, în aer liber, pe platoul central al oraºului în virtutea parteneriatului Bibliotecii Judeþene Sãlaj
cu Rotaract Zalãu, club al tinerilor. Acest proiect a avut ca scop crearea unei atmosfere calde ºi vesele cu
ocazia sãrbãtorilor de iarnã, oferirea unor
momente de bucurie ºi drag comunitãþii
zãlãuane. Toate momentele artistice au fost
oferite de cãtre tineri (elevi ºi studenþi), aceºtia
fiind încurajaþi la exprimare ºi implicare.
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi-a dorit
ºi a reuºit sã ofere tinerilor un loc unde sã se
desfãºoare, ºansa de a relaþiona veridic cu cei
de vârsta lor ºi de a se implica în mod conºtient
în acþiunile culturale, de a-ºi explora emoþiile,
de a-ºi manifesta creativitatea, de a-ºi
valorifica imaginaþia ºi de a-ºi împinge limitele
cât mai departe.
Am prezentat pe scurt activitatea
Trupei de Teatru în decursul a 7 luni de
existenþã, activitate ce ne dã posibilitatea de a
bifa ca îndeplinit primul obiectiv al proiectului, acela de a stimula interesul tinerei generaþii pentru teatru prin
crearea unei trupe talentate, bine sudate ºi solide, cu care sã ne putem îndrepta cât mai convingãtor spre
comunitate.
Al doilea obiectiv al acestui proiect al bibliotecii este acela de a ridica nivelul cultural al comunitãþii prin
oferirea de exerciþii de culturã bine intenþionate ºi de calitate, inclusiv în spaþii mai puþin convenþionale. Biblioteca
doreºte, ca prin intermediul trupei de teatru, sã ofere oamenilor posibilitãþi culturale din cele mai diverse de a se
implica, de a se educa, de a-ºi petrece timpul liber.
Diversificarea activitãþilor culturale oferite tinerei generaþii ºi întãrirea rolului bibliotecii, prin promovarea
de activitãþi alternative, de atragere a publicului spre lecturã, au fost stabilite ca obiective ºi în acest proiect, însã
acestea se aflã printre interesele permanente ale activitãþii noastre.
Aºadar, la pornirea acestui proiect s-au avut în vedere trei câºtigãtori ºi atingerea a trei þinte precise:
1. tinerii, prin constituirea trupei ºi canalizarea lor spre teatru – ca artã ºi mijloc de implicare
în comunitate;
2. biblioteca, prin promovarea serviciilor ºi activitãþii ei ºi prin creºterea numãrului de cititori;
3. comunitatea întreagã, prin prezentarea pieselor de teatru în faþa publicului, încurajând la
interactivitate, ºi chiar ºi la transformarea simplilor spectatori în persoane implicate, chiar actori în piese
de teatru. Comunitatea trebuie sã fie conºtientã de impactul pe care teatrul îl poate avea în schimbarea
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socialã, în motivarea oamenilor de a se implica, în schimbarea de atitudini a indivizilor, deoarece
prin teatru autorii ºi artiºtii (profesioniºti sau amatori) îºi manifestã în public nemulþumirile lor
privind mersul societãþii în care trãiesc, asupra mentalitãþilor predominante, asupra lucrurilor
importante, asupra deciziilor politice. În acest fel, spectatorii sunt informaþi, conºtientizaþi privitor
la problemele, neregulile cu care se confruntã comunitatea în care trãiesc, având aceste informaþii
ei pot acþiona în vreun fel pentru a remedia, pentru a gãsi soluþii.
Toate acestea ne determinã ºi ne ajutã sã continuãm proiectul început, astfel cã, pentru anul 2009 avem
stabilite câteva activitãþi interesante:
Numele trupei. Organizarea unui concurs în ºcoli ºi licee pentru alegerea numelui trupei.
Astfel, întreaga tânãrã generaþie zãlãuanã sã fie implicatã direct în „istoria” trupei, iar numele
sã-i reprezinte;
Casting. Organizarea unei noi campanii de selecþie, informalã ºi atractivã, pentru creºterea
numãrului de actori ai trupei. Oricine doreºte ºi are talent va fi informat asupra sanºei de a face
parte din acest proiect. Aducerea de noi membri considerãm cã pãstreazã prospeþimea ºi
entuziasmul trupei, stimulându-i pe actorii vechi;
Spectacol. Prezentarea întregului repertoriu în cadrul unui spectacol organizat la Casa de
Culturã a Sindicatelor cu ocazia Zilei Bibliotecarului, având ca scop promovarea teatrului în
comunitatea sãlãjeanã;
Turneul cafenelelor, ceainãriilor ºi pub-urilor. Identificarea ºi adaptarea unor piese de
teatru pentru a putea fi jucate în spaþii neconvenþionale. În acest mod, teatrul va fi servit mai
puþin sec, într-un cadru intim, alãturi de o cafea, un ceai sau o bere. Sperãm ca în acest mod
empatizarea dintre actori ºi spectatori sã se realizeze mai uºor;
Deschiderea de parteneriate cu ºcoli, licee, case de culturã, biblioteci din alte judeþe etc.
astfel încât sã ne facem cunoscuþi ºi sã putem bucura publicul ºi la evenimente organizate de
alte instituþii;
Teatrul FORUM. Vom încerca sã abordãm metoda Teatrului Forum care este recent intratã
în România ºi reprezintã una din formele „Teatrului celor Opresaþi”. El presupune participare,
implicare directã a beneficiarilor, oferindu-le posibilitatea de a aduce, cu ajutorul actorilor de
TF, soluþii mai bune pentru comunitatea lor. TF este un instrument de intervenþie socialã acolo
unde nevoile de schimbare într-o comunitate sunt mari.
Aceastã metodã de teatru presupune cunoaºterea bunã a comunitãþii, cu problemele ºi
poveºtile ei. Se identificã problemele reale, se construiesc scenarii în concordanþã cu realitatea
comunitãþii ºi se pun în scenã. Aceste scenarii sunt personalizate cu mesaje cu impact pozitiv
cât mai mare ºi implicã publicul în reprezentaþia propriu-zisã.
Aºadar, metoda teatrului forum dã spectatorilor posibilitatea de a se implica activ în
desfãºurarea piesei de teatru. În prima fazã se joacã piesa, ca apoi sã se discute cu spectatorii
despre jocul actorilor, personaje, relaþiile dintre ele, urmãrindu-se firul poveºtii. În urma discuþiilor
cu spectatorii se mai joacã piesa o datã, publicul fiind stimulat sã intervinã, sã opreascã piesa
în momentul în care ei cred cã ar putea fi fãcutã vreo intervenþie, care sã aducã o schimbare
pentru protagonist ºi situaþia per ansamblu. Se propun, astfel, soluþii de cãtre publicul spectator.
Se discutã cu publicul dupã fiecare intervenþie, schimbare propusã. Dupã ce publicul decide
ce anume sã pãstreze, se continuã acþiunea piesei cu soluþia propusã de public. Teatrul se
încheie cu forumul, care include discuþiile pe baza fiecãrei intervenþii venite din partea publicului.
Dupã ce se ajunge la o soluþie finalã, se continuã discuþia cu publicul, legat strict pe viaþa lor, pe
experienþa ºi realitatea lor cotidianã ºi pe cum pot utiliza propunerile de soluþii pentru a aduce
un plus în rezolvarea propriilor probleme.
Acestea sunt câteva din proiectele trupei noastre de teatru pe anul 2009 rãmânând, totodatã, deschiºi
la orice solicitare.
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De ce o trupã de teatru în bibliotecã?
Pentru cã „... metaforic vorbind, biblioteca este un teatru în care zilnic se joacã o piesã. Însã
piesa de teatru se scrie chiar în timp ce se joacã, nu are autor ºi nici regizor. Actorii îºi joacã rolurile, îºi
spun replicile fãrã ca acestea sã fie dinainte stabilite. De aceea potenþialul paradoxal al acestei situaþii
semiotice (întâlnirea dintre un bibliotecar ºi un cititor) este mare.” (Elena BONDOR, Paradoxuri ale
bibliotecii, Biblos 14)
Alina-Diana Rus

PREZENÞÃ ZÃLÃUANÃ LA GALA TEATRULUI STUDENÞESC
În perioada 11-30 noiembrie 2008, Cluj-Napoca este gazda Festivalului Autumnalia, festival care
parcã de la an la an (ºi se poate afirma cã are deja multe ediþii de poveste în spate) capãtã o ºi mai însemnatã
amploare.
Anul acesta, festivalul se axeazã pe 3 categorii de evenimente: Zilele UNESCO (culminând cu spectacolele
„Dialoguri & Fantezii Muzicale” cu Johnny Rãducanu ºi Ion Caramitru, „Sunt un Orb” cu Horaþiu Mãlãele ºi
punerea în scenã a piesei „Visul Unei Nopþi de Varã” de cãtre studenþii UNATC), Ritmuri Studenþeºti (care va
cuprinde seri tematice de jazz-rock, folclor studenþesc
cu maestrul Dumitru Fãrcaº, dans contemporan) ºi Gala
Teatrului Studenþesc.
În cadrul acestui din urmã eveniment, sâmbãtã, de
la ora 18.00, onoarea de a deschide Gala a aparþinut
Trupei de Teatru „Luca Mãrgean” a Bibliotecii Judeþene
„Ioniþã Scipione Bãdescu” din Zalãu. Trupa, pentru care
prezenþa la aceastã galã a constituit prima ieºire în afara
limitelor judeþului Sãlaj, a fost compusã din: Vlad
Gheorghiþeanu, Larisa Lucaci, Alexandra Jeler, Claudia
Adelheida Katona, Rãzvan Bãnuþ, Varga Tamas, Vlad
Ciobancai ºi Tudor Bolgar. Sub atenta îndrumare a
doamnelor bibliotecare Florica Pop (directoare a
Bibliotecii Judeþene „Ioniþã Scipione Bãdescu”) ºi Alina
Rus, tinerii au pus în scenã piesa „Pãcatul Fãrã Nume”, fiind singura trupã din concurs care s-a prezentat cu o
creaþie proprie (text, scenografie, coregrafie, lumini, aranjament muzical).
Alãturi de tânãra, dar promiþãtoarea trupã din Zalãu, la aceastã galã au mai concurat trupa „Histrionic”
a Casei de Culturã a Studenþilor Ploieºti, trupa „Imago” a Casei de Culturã a Studenþilor Cluj-Napoca, trupa
„Unnamed” a Universitãþii de Medicinã ºi Farmacie „Iuliu Haþieganu” din Cluj-Napoca ºi trupa „Gaudeamus”
a Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca.
Prezenþa zãlãuanilor la acest eveniment a fost o reuºitã deplinã, acest lucru fiind certificat atât de
spusele organizatorilor, dar ºi ale juriului de specialitate, care a apreciat în mod deosebit faptul cã trupa „Luca
Mãrgean” a avut curajul de a se prezenta în competiþie cu o piesã proprie, în condiþiile în care celelalte trupe au
concurat cu spectacole cum ar fi Îl cunoaºteþi sau Vicontele de Eugen Ionesco sau Nunta de A.P. Cehov.
În concluzie, nu ne rãmâne decât sã sperãm cã nu vom înºela încrederea care ne este din ce în ce mai
des acordatã, iar tânãra trupã de teatru va deveni un etalon al culturii sãlãjene.
Tudor Bolgar,
student, actor amator
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BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ – UN NOU SERVICIU
Anul 2008 a fost unul benefic pentru activitatea bibliotecii noastre, în ce priveºte dezvoltarea ºi
diversificarea serviciilor oferite comunitãþii, chiar dacã problemele legate de spaþiu nu s-au încheiat încã. Ca
instituþie de culturã cu adresabilitate largã, sigur cã biblioteca a avut ºi are în vedere ºi categoriile defavorizate.
Un gând, o dorinþã mai veche a noastrã s-a concretizat în noiembrie anul acesta, prin încheierea unui parteneriat
cu Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament – “ACASÃ”. Fundaþia “ACASÃ” este o organizaþie nonprofit româno-olandezã, fondatã în decembrie 2000, având ca scop recuperarea, tratamentul ºi îngrijirea
persoanelor aflate în situaþie de nevoie medicalã ºi socialã. Viziunea Fundaþiei “ACASÃ” este cã oamenii, în
circumstanþe obiºnuite, trebuie sã trãiascã independenþi în casele lor, cu familiile, prietenii ºi vecinii. În acest
context, deschiderea managerului centrului pentru orice
activitate, care ar putea face mai plãcutã, uºoarã ºi utilã
perioada de recuperare medicalã a pacienþilor a avut un
rol deosebit. Construcþia centrului este una multifuncþionalã,
având în componenþã cabinete medicale ºi de tratament,
sãli de gimnasticã ºi fizio-kinetoterapie, centre de
ergoterapie pentru copii ºi pentru vârstnici cu diverse
dizabilitãþi, saloane cu paturi, bãi, spaþii pentru socializare,
bloc alimentar, alte dotãri necesare activitãþii medicale de
recuperare. Într-unul din spaþiile pentru socializare, prin
grija centrului, s-a asigurat mobilier specific activitãþii
bibliotecii, astfel încât s-au putut expune un numãr de peste
400 de volume carte ºi periodice din toate domeniile
cunoaºterii, predominând însã literatura de loisir. Activitatea în sine constã în împrumut de carte ºi reviste pentru
pacienþii aflaþi temporar la centru ºi în vizionãri colective de filme artistice ºi documentare, dupã un program
stabilit de comun acord cu conducerea.
Iniþiativa noastrã s-a dovedit a fi una de succes, acest lucru fiind confirmat de numãrul mare de utilizatori
înscriºi (20% din numãrul pacienþilor internaþi într-o serie), precum ºi de numãrul participanþilor la vizionãri
(peste 40% din pacienþii internaþi). Dialogurile avute cu pacienþii, precum ºi chestionarele aplicate la începutul
fiecãrei serii, întãresc, de asemenea, acest lucru.
Cu ocazia deschiderii bibliotecii din cadrul Centrului Acasã, pe data de 3 noiembrie 2008, au fost
aplicate chestionare pe un eºantion de 20 de subiecþi, reprezentând 20% din pacienþii internaþi în seria respectivã.
Chestionarul a cuprins 4 întrebãri, trei dintre ele fiind cu variante de rãspuns, pentru uºurinþa completãrii lor de
cãtre cei chestionaþi. Toþi subiecþii au fost de acord cu faptul cã era necesarã existenþa unei biblioteci în cadrul
centrului. În legãturã cu publicaþiile pe care ar dori sã le gãseascã la bibliotecã, 45% dintre subiecþi doresc sã
citeascã, sã consulte cãrþi de divertisment, 25% cãrþi ºi reviste istorice, alþii ar studia presa curentã (cotidiene).
În privinþa vizionãrilor, în procente egale (50%) subiecþii doresc sã se uite la filme documentare ºi
artistice. Practica a dovedit cã preferã filmele româneºti, deoarece nu este nevoie sã citeascã, doar sã asculte
ºi sã vizioneze, mare parte dintre pacienþi fiind persoane vârstnice.
Unii dintre subiecþi au fãcut propuneri pentru alte activitãþi pe care ar dori sã le organizeze biblioteca,
ºi anume:
· Audiþii muzicale
· Jocuri distractive
· Filme muzicale
· Prezentãri de carte
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Sigur cã vom încerca sã facem tot ce putem pentru a reuºi sã le satisfacem pe cât ne stã în putinþã toate
nevoile de informare ºi relaxare. Pentru pacienþii care doresc o anume carte, care nu se gãseºte la bibliotecã,
avem grijã sã le-o oferim de la sediul central, în cel mai scurt timp posibil.
Este o bucurie pentru noi sã vedem dragostea pentru carte ºi lecturã a celor care se aflã vremelnic aici,
dar ºi aprecierea pozitivã a pacienþilor faþã
de Centrul ACASÃ, de serviciile oferite,
care sunt la cele mai înalte standarde. Aici
vin ºi se trateazã pacienþi din toatã þara, de
la copii pânã la vârstnici.
Tot în cadrul Fundaþiei “ACASÃ”
funcþioneazã din anul 2000 ºi Centrul de
zi, în cadrul cãruia se desfãºoarã activitãþi
de petrecere a timpului liber, de recuperare
ºi socializare a persoanelor vârstnice ºi cu
handicap motor din municipiul Zalãu.
Capacitatea centrului este de 15 persoane,
deºi nevoile sunt mult mai mari. Existã
dorinþa de extindere a capacitãþii centrului
din partea Fundaþiei “ACASÃ”. Specialiºti
în domeniu: asistenþi sociali, asistenþi
medicali, kinetoterapeuþi îndrumã ºi supravegheazã atent pacienþii. Pe lângã serviciile medicale de specialitate,
se organizeazã plimbãri ºi excursii pe rute scurte.
Ca instituþie de culturã, biblioteca, având ºi o componentã socialã, am gãsit aici locul potrivit pentru a
accentua aceastã funcþie a ei, mai puþin valorificatã pânã acum. Atenþia noastrã s-a îndreptat spre Centrul de zi
al Fundaþiei “ACASÃ” aflat în imediata vecinãtate a bibliotecii, implicându-ne cu mult drag în activitãþile organizate
în colaborare. Dincolo de evenimentele culturale marcate de bibliotecã, s-au stabilit ºi legãturi sufleteºti pe care
le-am simþit încã de la început. Bucuria acestei categorii de persoane este una sincerã, ei apreciind orice
activitate care îi scoate, chiar dacã temporar, din viaþa lor monotonã. Au fost marcate evenimente precum
împlinirea a 200 de ani de la naºterea marelui cãrturar ºi om politic sãlãjean Simion Bãrnuþiu, iar în acordurile
nemuritoarei Balade a lui Ciprian Porumbescu li s-a prezentat viaþa ºi activitatea marelui compozitor.
Intenþia noastrã este de a permanentiza aceastã colaborare, cu atât mai mult cu cât dorim sã le oferim
mai multã cãldurã sufleteascã decât cunoaºtere, deoarece acolo aceastã nevoie este mai mare.
Doina Maniura
CUM TREZIM INTERESUL COPIILOR PENTRU CITIT

Ce dar mai minunat se poate oferi unui copil decât acela al dragostei de a citi? Cuvintele dintr-o carte,
potrivite cu talent, ne ajutã sã înþelegem mai bine timpul în care trãim, sã descoperim ºi sã ne imaginãm lumi
trecute, prezente sau viitoare, ne pot da rãspunsuri la întrebãri, ne îndeamnã sã gândim mai mult, ne îmbogãþesc
mintea ºi sufletul.
Copiii iubesc cãrþile, chiar ºi cei mai mici dintre ei. Dacã urmãriþi feþele copiilor când li se citeºte ceva
sau când se uitã singuri în cãrþi, veþi vedea curiozitatea, bucuria ºi uimirea pe chipul lor. Nu existã nicio îndoialã
cã acei copii, care trãiesc experienþa cãrþilor mai întâi în familie, apoi în alte locuri cum ar fi biblioteca, grãdiniþa,
ºcoala, învaþã mult mai uºor sã scrie ºi sã citeascã în primii ani de ºcoalã. Când copiilor li se citeºte regulat, când
se uitã singuri în cãrþi, ascultã casete sau CD-uri înregistrate, vizioneazã basme sau legende, povestesc ºi
„scriu” poveºti nãscocite de ei, atunci îºi dezvoltã interesul pentru citit, care, devine motivaþie pentru învãþãturã.
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Biblioteca este pentru mulþi copii locul primei
întâlniri cu lumea minunatã a cãrþilor. În multe cazuri aici,
cu ajutorul ºi îndemnul „oamenilor cãrþii”, al bibliotecarilor,
se manifestã, se înregistreazã ºi sunt încurajate primele
experienþe ale copilului în domeniul cititului într-un spaþiu
plãcut, prietenos, cald care îndeamnã la visare, relaxare.
În acest sens, am amenajat aria de stimulare în
bibliotecã ºi am încercat sã facem acest loc cât mai primitor,
intim ºi relaxant, pentru a atrage copiii ºi a-i determina
sã-ºi doreascã sã petreacã cât mai mult timp aici ºi sã
revinã cât de des este posibil.
Am încurajat participarea lor la amenajarea ºi
dotarea acestui spaþiu, le-am solicitat propuneri pentru
diferite soluþii de plasament (pe care sã le motiveze), sã facã mãsurãtori, sã-ºi prezinte propriul proiect. Au
primit informaþii despre funcþionalitatea acestui colþ de relaxare, numãrul de cãrþi, spaþiul, mobilierul.
Iatã câteva idei utile (credem noi din proprie experienþã), de care se poate þine seama atunci când se
aranjeazã aceastã arie de stimulare în bibliotecã:
Sã pãstrãm un spaþiu într-o zonã mai liniºtitã, departe (sau izolatã) de zonele active, unde sã existe
multã luminã, de preferat lângã o fereastrã; am asigurat perne colorate reprezentând personaje din
cãrþi – Ursuleþul Winnie, Tigrilã, Mickey Mouse, Porky - ,un covor moale pe care stau copiii, o mãsuþã
cu scãunele, douã mese mai mari (cu scaune ergonomice), este mai interesant ºi amuzant totodatã;
Pereþii din aceastã zonã i-am decorat cu scene din poveºti, lucrãri realizate de copii, fotografii
reprezentând copii ºi adulþi citind, fotografii de la diverse acþiuni ale bibliotecii, afiºe care promoveazã
cãrþi pentru aceºtia;
Cãrþile sunt expuse pe rafturi sau etajere adaptate înãlþimii copiilor, astfel încât aceºtia sã le poatã
vedea bine, sã-ºi aleagã singuri cartea doritã; noi selectãm doar acele cãrþi care au coperta ºi ilustraþiile
cât mai viu colorate, care au un conþinut adecvat vârstei ºi nivelului de dezvoltare a copiilor, de preferinþã
cu scris mare; iatã câteva exemple:
- poveºti simple despre lucruri care li se întâmplã lor (mersul la doctor, la ferma de animale, la
grãdiniþã º.a.);
- cãrþi care explicã de ce se întâmplã lucrurile aºa (la aceastã vârstã, este frecventã întrebarea copiilor
„de ce?”);
- poveºti cu momentele principale ilustrate, cu o intrigã ce poate fi urmãritã (subiecte reale sau imaginare);
- cãrþi cu aventuri, surprize, cuvinte caraghioase.
Pentru a menþine permanent interesul copiilor, în secþia noastrã schimbãm cât mai des cãrþile din aceastã
zonã. În acelaºi timp, dacã un copil are o carte preferatã, pe care o cautã în fiecare zi, aceasta trebuie
întotdeauna sã fie disponibilã pentru a-i face plãcere;
Am dotat aceastã zonã cu un casetofon, douã calculatoare, un televizor ºi cu CD-uri, DVD- uri ºi
casete cu poveºti ºi poezii cunoscute de copii. Cartea cu povestea respectivã am pus-o la dispoziþia
copiilor pentru a se uita la ea în timp ce ascultã înregistrarea (sau dupã ce vizioneazã basmul sau
povestea). Lãsaþi-i sã utilizeze singuri casetofonul; ei pot învãþa repede sã manevreze butoanele
corespunzãtoare; de asemenea, la calculator sã-ºi punã CD-ul sau CD-ROM-ul;
Având cercul Atelier de creaþie, am pus la dispoziþia copiilor, pe o mãsuþã, urmãtoarele: hârtie albã ºi
coloratã, carioca, creioane colorate, ºabloane cu litere ºi cifre, foarfeci, lipici, astfel încât aceºtia sã-ºi
poatã crea propriile lor „cãrþi”; lucrãm împreunã cu ei: la final capsãm foile într-un fascicul ºi expunem
cãrþile pe rafturile bibliotecii. Încurajaþi-i ºi ajutaþi-i pe aceºti copii care aratã interes pentru folosirea
obiectelor de scris, în crearea propriei lor cãrþi, punând accentul mai mult pe proces ºi mai puþin pe
produsul obþinut;
30

I.D.E.I.
Prin exemplul personal, am insuflat copiilor respectul ºi grija faþã de carte, preocuparea pentru pãstrarea
în stare bunã a cãrþilor; am solicitat ajutorul lor la repararea ºi recondiþionarea cãrþilor uzate; am stabilit
împreunã cu ei câteva reguli simple de comportare, cum ar fi: vorbim în ºoaptã ºi cât mai puþin, suntem
curaþi pe mâini atunci când punem mâna pe o carte; scoatem cartea din raft cu grijã sã nu se rupã
cotorul, întoarcem paginile uºor, fãrã sã tragem de foi sau sã le îndoim; punem cartea la locul ei atunci
când plecãm de la bibliotecã dacã nu o împrumutãm pentru acasã sau o predãm bibliotecarului; am
afiºat aceste reguli într-un loc vizibil.
Aria de stimulare nu este singurul loc din bibliotecã în care copilul are contact cu cartea, cu limbajul
scris. El are posibilitatea de a vedea texte scrise în diferite moduri funcþionale, pline de sens, în toatã biblioteca.
Iatã câteva exemple:
- semne care indicã structura rafturilor cu cãrþi (indicatoarele de raft);
- titlul expoziþiilor cu diferite teme; conþinutul acestora;
- numele copiilor scrise pe lucrãrile artistice realizate de ei;
- etichetarea mediului - etichetele contribuie la pãstrarea ordinii în bibliotecã.
Fiecare material (atât cãrþile cât ºi celelalte materiale de bibliotecã) are locul sãu: copilul pune la loc
cartea pe care a rãsfoit-o sau citit-o; foarfecele cu ajutorul cãreia
a confecþionat, pe un raft sau într-un sertar pe care este scris
„foarfece”; creioanele sunt puse într-o cutie pe care scrie
„creioane”, la fel celelalte materiale pe care le-a folosit. Etichetele
sunt însoþite de imagini ale obiectelor.
Calendarul secþiei - mai întâi bibliotecarul va însemna
zilele deosebite fie pentru comunitate (sãrbãtorile), fie pentru
bibliotecã, fie pentru copii, apoi copiii vor veni cu propuneri. Se
pot purta discuþii pe marginea acestor evenimente, organiza diferite
acþiuni, concursuri.
Acestea sunt doar o parte din modalitãþile care ajutã la
atragerea copiilor spre lecturã ºi bibliotecã în aceste vremuri în
care concurenþa cu alte mijloace de petrecere a timpului liber este acerbã, a introducerii copiilor în lumea
cuvintelor, a-i face sã descopere faptul cã orice carte cuprinde vorbe, gânduri, sentimente ce ne ajutã pe noi,
cititorii, sã înþelegem mai bine lumea în care trãim, ca atare sã trãim mai bine ºi mai frumos.
Veronica Pop
ÎNSEMNÃTATEA COTEI PE COTORUL CÃRÞILOR
ÎN ARANJAREA SISTEMATIC - ALFABETICÃ

Sistemul de aºezare al publicaþiilor la raft determinã, implicit, sistemul de cotare a acestora, cota fiind,
deci, formula care dã locul publicaþiei pe raftul cu acces liber sau în depozit.
Cotarea este acea operaþie care constã în a stabili pentru fiecare publicaþie locul pe care-l va ocupa pe
raftul din bibliotecã ºi în a fixa acest loc printr-o formulã unicã ºi irepetabilã prin care publicaþia sã poatã fi uºor
identificatã, regãsitã ºi folositã.
Pe scurt, cota cãrþii este un instrument de aºezare ºi regãsire a acesteia pe raft. Fiind ºi un instrument de
identificare a publicaþiei, prima însuºire a cotei este precizia. Prin cotã trebuie sã ne referim la o anumitã
publicaþie ºi numai la aceasta.
Cota cãrþii este alcãtuitã dintr-o fracþie în care la numãrãtor avem indicele principal CZU – format din
cel mult 3 cifre (exceptând clasa 8), în care se încadreazã publicaþia prin conþinutul ei potrivit celor 10 clase
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CZU. La numitor avem semnul de autor reprezentat de un simbol literar ºi numeric ce codificã numele autorului
sau primul cuvânt din titlul pentru lucrãrile anonime. De aici denumirea de cotã sistematic-alfabeticã.
Aceste simboluri se gãsesc în tabelele de autor, iar operaþiunea se numeºte „Keterizare”.
Semnul de autor indicã ordinea de aºezare a unei publicaþii alãturi de altele aparþinând aceleiaºi clase.
Concluzionând aceastã idee spunem cã, în cotarea sistematic-alfabeticã publicaþiile sunt grupate dupã
conþinut, iar în cadrul aceluiaºi domeniu, în ordine strict alfabeticã.
Prin sistemul de aºezare, implicit de cotare, cãrþile se înºiruiesc pe raft de la stânga la dreapta în ordinea
indicilor CZU.
În interiorul fiecãrei diviziuni sau subdiviziuni aºezarea se face în ordine alfabeticã a autorilor sau a
titlurilor anonime ºi în cuprinsul fiecãrei litere în ordinea crescândã a cifrelor.
Exemplu:
;

;

În care: 51 - matematicã
C11 – (autor: CABA, S.)
C20 – (titlu: CAPACITATE)
C24 – (autor: CÃRBUNARU, V.)
Operele aceluiaºi autor care au primit acelaºi indice CZU se pot diferenþia adãugându-se la semnul de
autor iniþiala titlului scrisã cu literã micã:
Exemplu pentru:
EMINESCU, M. – Sãrmanul Dionis - vom avea la semnul de autor: E 48s
EMINESCU, M. – Poezii – vom avea la semnul de autor: E 48p
VERNE, J. - Castelul din Carpaþi – vom avea la semnul de autor: V 48c
VERNE, J. – Vulcanul de aur – vom avea la semnul de autor: V 48v
În cazul unei lucrãri în mai multe volume se poate indica, sub semnul de autor, în cifre arabe, numãrul volumului:
Exemplu pentru:
DUMAS, Al. – Regina Margot – vom avea la raft sub numele de autor
volumul 1 -

, în care reprezintã

, în care 2 reprezintã volumul 2.

Se poate recurge la o simplificare a aºezãrii sistematic-alfabeticã prin optarea pentru indicii de cotã care sã se
opreascã numai la diviziunile sau subdiviziunile absolut necesare pentru gruparea indicilor în speþã.
Indicii folosiþi trebuie:
Sã orienteze ºi sã ajute pe cititori în cãutarea ºi gãsirea cãrþilor dorite;
-

Sã recomande, lãrgind sfera de interes a cititorilor;

-

Sã nu dezorienteze prin fãrâmiþarea ºi risipirea fondului;

-

Sã nu complice regãsirea cãrþilor;

-

Sã ajute la intercalarea lor pe raft.

Simplificarea se face prin stabilirea „indicilor de raft”, adicã a acelor indici care vor marca diferitele
clase, diviziuni ºi subdiviziuni, dupã caz.
În interiorul grupelor (claselor) se pot crea atâtea diviziuni ºi subdiviziuni cât se considerã necesar în
raport cu profilul, vastitatea fondului ºi specificul nevoilor de informare.
Exemplu: la grupa 0 GENERALITÃÞI am creat subdiviziunile 001, 004, 008.
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Ordinea de aºezare în cadrul diviziunilor sau subdiviziunilor poate fi cea alfabeticã a numelui de autori
ºi a titlurilor anonime sau la unele grupe ca istorie, geografie în ordinea crescândã a indicilor auxiliari de loc.
Pentru orientarea cititorilor se vor întocmi:
Indicatoare de raft pe care se scriu grupele;
-

Divizionare de raft care se intercaleazã între cãrþi, pe care se menþioneazã divizarea sau
subdivizarea care va urma;

-

Etichete lipite pe cotoarele cãrþilor, pentru fiecare clasã altã culoare, ca sã uºureze reintercalarea
lor fãrã confuzii.

Bibliotecarul va întocmi o schemã proprie a indicilor de raft, schemã pe care o va avea în faþã de
fiecare datã când va aplica cota pe cotorul cãrþii.
Când clasificatorul a dat cãrþii cota unui indice (care în clasificare este în relaþie cu altã grupã CZU) pe
cotorul cãrþii vom putea înscrie cota formatã din indicele care-l considerãm oportun
OCEANUL 504:551
Alegem indicele 55 pentru a aduce toate exemplarele din acest titlu la un loc.
În virtutea faptului cã aºezarea, identificarea, regãsirea, reintercalarea ºi folosirea publicaþiilor este datã
de cota cãrþii, urmând metodologia prezentatã mai sus, cu simplificãrile determinate de specificul fondului, voi
prezenta în final exemple din schema de aplicare a cotei pe cotorul cãrþilor pe care am gândit-o ºi se aflã în curs
de aplicare la Secþia pentru Copii a Bibliotecii Judeþene Zalãu-Sãlaj.
Indicatoarele de raft conþin CLASELE de cunoºtinþe conform CZU
-

Divizionarele de raft conþin diviziunile ºi subdiviziunile claselor
Etichetele aplicate pe cotorul cãrþilor sunt colorate ºi conþin cota cãrþii formatã din indicele
CZU ºi semnul de autor

Ex.
CLASA 0 – GENERALITÃÞI
Avem divizionare de raft pentru subdiviziunile:
001 ªtiinþã ºi cunoaºtere în general
004 Informaticã. Calculatoare
008 Civilizaþie. Culturã
CLASA 1 FILOZOFIE
Avem divizionare de raft pentru:
17 Eticã
CLASA 2 RELIGIE. TEOLOGIE
La aceastã grupã, relativ puþin reprezentatã în fondul secþiei, am înscris pe etichetele de pe cotor doar
acest indice, 2, fãrã diviziuni ºi subdiviziuni, urmat de indicele de autor.
37 EDUCAÞIE. ÎNVÃÞÃMÂNT
39 ETNOGRAFIE
50 GENERALITÃÞI
51 MATEMATICÃ
51 MATEMATICÃ. Paralela 45 (Colecþia am aºezat-o separat deoarece este foarte solicitatã)
52 ASTRONOMIE – aici am folosit subdiviziunile solicitate
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523 LUNÃ. PÃMÂNT. SOARE
524 STELE. UNIVERS
53 FIZICÃ
54 CHIMIE
55 GEOLOGIE
57 BIOLOGIE
58 BOTANICÃ
59 ZOOLOGIE
61 MEDICINÃ
62 TEHNICÃ
63 AGRICULTURÃ
64 ECONOMIE CASNICÃ – solicitatã
65/69 INDUSTRII ªI MESERII
7 ARTÃ ÎN GENERAL
73/76 ARTE PLASTICE
78 MUZICÃ
79 DIVERTISMENT. SPORT
Pentru toate aceste clase, respectiv 0/7 (nonbeletristicã) am folosit etichete de raft de culoare roz
(închis) în scopul de a nu fãrâmiþa ºi risipi fondul întrucât nu este foarte vast.
NOTÃ: În timp, pe mãsura extinderii fondului la aceste grupe CZU, cota de pe cotorul cãrþii poate fi
modificatã în funcþie de necesitãþi.
Pentru clasa 8, indicele 821, literaturi individuale, vom reprezenta cota de raft, pe cotorul cãrþii prin
CODUL de limbã în locul indicelui de CZU (la numãrãtor), iar la numitor semnul de autor.
Exemple vom avea:
- indicatorul de raft: Literaturã universalã
- divizionarele de raft: Literaturã germanã:

, în care:

GER este CODUL de limbã
K23 Kastner, Erich. Emil ºi detectivii (indicele de autor)
Pânã acum, am avut la secþia pentru copii fondul de carte pentru
literaturã universalã aranjat doar alfabetic (indicatorul de raft:
Literaturã universalã ºi în cadrul acestuia, alfabetic).
Motivaþia schimbãrii:
- fondul de carte reprezentând aceastã clasã s-a extins în timp
- aranjarea sistematic-alfabeticã pe literaturi constituie în mod
indirect, fãrã a fi impus un eficient instrument de informare, atât pentru cititorii copii, cât ºi adulþi. Voi da un
exemplu: vãzând divizionarele de raft, spre exemplu de literaturã germanã ºi în cadrul acesteia operele lui May,
Karl, cititorii vor afla, indirect, cã acest scriitor aparþine literaturii germane ºi nu engleze, cum ar fi tentaþi sã
creadã.
Vor afla indirect cã Malot, Hector este scriitor francez, pentru care cota pe cotor va fi:

ºi exemplele

pot continua.
NOTÃ: Pentru literaturã maghiarã (ungarã) vom opta pentru CODUL de limbã MAG ºi nu UNG,
pentru simplul fapt cã cititorii sunt obiºnuiþi cu divizionarele de raft: Literaturã maghiarã ºi nu ungarã. Etichetele
pentru cota de raft (de pe cotorul cãrþilor) vor avea culoare portocalie (închis).
Pentru literatura românã vom folosi etichete de culoare bleu.
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I.D.E.I.
Pentru grupele mici de vârstã vom folosi cota pe cotorul cãrþilor doar pentru literaturã (8), poveºti,
povestiri, legende, deoarece aceste genuri literare merg împreunã ºi sunt bogat reprezentate. Codul de limbã
(literaturã) va fi RUM.
Istoria, biografiile, geografia vor primi fiecare etichete de altã culoare.
CONCLUZII:
În timp (la interval de câþiva ani, în cazul nostru putem estima 5-10 ani) pe mãsura îmbogãþirii
fondului de carte, cota de pe cotorul cãrþilor poate fi schimbatã prin adãugare de diviziuni ºi
subdiviziuni, în funcþie de necesitãþi;
-

Va trebui sã amintim mereu utilizatorilor modul în care este ordonat fondul de publicaþii, pentru
ca orice materiale de semnalare (indicatoare, divizionare de raft, cotã pe cotor) sã fie inteligibile
pentru ei;

-

Periodic, bibliotecarul va avea grijã ca reintercalarea cãrþilor sã fie fãcutã corect, pentru a
putea fi regãsite cu multã uºurinþã.

Ileana Neaga
ISTORIA PRESEI DIN ROMÂNIA ÎN DATE – PROIECT NAÞIONAL

În anul 2008 Biblioteca Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj, prin serviciul bibliografic, s-a
implicat în proiectul naþional „Istoria Presei din România în Date”, proiect, iniþiat ºi coordonat de conf. univ. dr.
Marian Petcu, de la Universitatea din Bucureºti - Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, fiind
vicepreºedinte al Asociaþiei Române de Istorie a Presei (A.R.I.P.).
În perioada 28-30 martie 2008 am avut onoarea de a participa la Castelul Macea, lângã Arad, la
Primul Congres Naþional de Istoria Presei, al cãrui organizatori au fost: Asociaþia Românã de Istorie a Presei ºi
Universitatea de Vest „Vasile Goldiº” din Arad. Scopul principal al acestei reuniuni a fost discutarea ºi definitivarea
metodologiei de lucru pentru acest proiect.
În prima zi am avut plãcerea sã ne întâlnim la Arad, apoi
la Macea cu niºte oameni prietenoºi, amabili. Pe parcursul dupãamiezii am vizitat splendida Grãdinã Botanicã din Macea, care
împrejmuieºte castelul.
Seara am participat la recepþia oferitã de Senatul
Universitãþii de Vest „Vasile Goldiº”, am ascultat alocuþiunile
Rectorului U.V.V.G., a preºedintelui A.R.I.P. ºi ale altor
personalitãþi.
A doua zi am vizitat unele obiective ale Universitãþii de
Vest „Vasile Goldiº” din Arad: Muzeul Memorial „Vasile Goldiº”,
Casa Universitarilor, Colecþia de Artã Donaþia Doina ºi Baruþu
T. Arghezi etc. Dupã masã a avut loc deschiderea oficialã a Congresului, prezentarea A.R.I.P. ºi a proiectului
“Istoria Presei din România în Date”.
La congres au fost prezentate ºi comunicãri ºtiinþifice, precum:
- O cronologie a presei gãlãþene de dr. Letiþia Buruianã;
- Presa din Basarabia – o perspectivã istoriograficã de dr. Maria Danilov;
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Orientãri metodologice în cercetarea istoriei presei de dr. Marian Petcu;
Revistele culturale argeºene de drd. Georgiana Popescu;
Foi volante în presa româneascã de dr. Ilie Rad;
90 de ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mãrturii istoriografice în presa
Dobrogei de dr. Aurelia Lãpuºan;
- Presa bihoreanã în colecþiile Bibliotecii Judeþene „Gheorghe ªincai” de Luminiþa
Moga;
- Faþã în faþã cu cititorii. Redacþia Gazetei Transilvaniei în anul 1919 de dr.
Ruxandra Nazare, ºi multe alte prezentãri interesante.
S-a discutat despre metodologia predãrii cursului „Istoria Presei“, au fost lansate cãrþi de specialitate,
precum ºi numãrul 3 al Revistei române de istoria presei.
Proiectul reuneºte specialiºti din instituþii – universitãþi,
biblioteci, institute de cercetare, mass media etc., din România
ºi din Republica Moldova, ceea ce îl face unic în istoria cercetãrii
de acest tip, la noi. Monumentala lucrare – o istorie a tuturor
media din România, cu date despre jurnaliºti, evenimente din
profesie etc. – va fi publicatã peste doi ani.
În lucrare vom integra date despre: periodice (ziare,
reviste, almanahuri, calendare); radiouri, televiziuni, agenþii
de presã; jurnaliºti ºi publiciºti; legislaþia mass media;
evenimente din viaþa jurnaliºtilor (forme asociative,
conferinþe, conflicte etc.); alte evenimente demne de a fi
marcate. Perioada de referinþã: de la origini, pânã la 30 decembrie 2007. Am efectuat munca de cercetare în
Biblioteca Judeþeanã, în Biblioteca Documentarã a Casei Corpului Didactic, la Direcþia Naþionalã a Arhivelor
Statului – Filiala Sãlaj. O parte din materiale (circa 50 % din date) le-am trimis la Bucureºti, pânã la 1 noiembrie
2008, urmãtoarele date le vom expedia pânã la 1 mai 2009.
-

Lucia Bãlaº
Bódis Ottilia

CONFERINÞÃ INTERNAÞIONALÃ LA CLUJ

Biblioteca Centralã Universitarã „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca a gãzduit, în perioada 8-11 octombrie
2008, Conferinþa ªtiinþificã „Renascentismul în Transilvania”.
Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Societatea Maghiarã de Culturã din Transilvania ºi Asociaþia
Bibliotecarilor Maghiari din România. Evenimentul s-a încadrat în seria evenimentelor prilejuite de Anul
Renascentismului (2008) ºi proiectul „550 de ani de la înscãunarea lui Matei Corvin ca rege”, proiect finanþat
de Primãria ºi Consiliul Local Cluj-Napoca, desfãºurat pe douã secþiuni: biblioteconomie ºi ºtiinþe umane.
Am avut plãcerea de a participa la prima zi din secþiunea de biblioteconomie a conferinþei cu titlul „Noi
tendinþe în biblioteconomie ºi conservarea patrimoniului cultural naþional. Preluarea ºi adaptarea directivelor de
la Lisabona”, care s-a desfãºurat în data de 10-11 octombrie în Sala de conferinþe „Ioan Muºlea” de la
Biblioteca Centralã Universitarã Cluj-Napoca.
Dupã deschiderea conferinþei de cãtre directorul bibliotecii, domnul prof. dr. Doru Radosav ºi de
directorul general adjunct al Bibliotecii Centrale Universitare, Poráczky Rozália, a luat cuvântul preºedintele
primei secþiuni, doamna Dárdai Ágnes de la Biblioteca Universitarã din Pécs (Ungaria).
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I.D.E.I.
Prima prezentare a fost a doamnei Sipos
Magdolna de la Biblioteca Universitarã din Pécs
„Renaºterea profesiei de bibliotecar. Competenþele
informatice ale bibliotecarilor”. Ne-a atras atenþia
cã, profesia de bibliotecar conþine elemente vechi
(tradiþionale: cãutarea informaþiei, sistematizarea,
cunoaºterea relaþiei bibliotecã-societate) ºi noi
(informaþia, tehnologia informaþionalã, comunicarea,
managementul etc.). Ni s-a pãrut interesantã
categorizarea bibliotecarilor pe 4 nivele, cel mai bun
bibliotecar fiind pe nivelul 4, care este în stare sã
alcãtuiascã o imagine unitarã, sã fie în stare sã facã
ºi management.
În continuare, Róth András Lajos, de la
Biblioteca ªtiinþificã de la Odorheiu Secuiesc ne-a
prezentat prin niºte poze (scanãri) drumul hârtiei de la începuturi pânã la apariþia hârtiei colorate. Ne-a fascinat
cu prezentarea unor coperþi de cãrþi vechi din sec. XVIII - XIX. Am aflat despre importanþa cercetãrii coperþilor:
se poate depista, descoperi legãtoria unde a fost efectuatã coperta, se poate cerceta locul de provenienþã a
cãrþii respective.
Interesant a fost ºi discursul doamnei Fülöp Ágnes de la Biblioteca Parlamentului Ungar din Budapesta
cu titlul „Biblioteca ºi media”. Ne-a arãtat niºte materiale de propagandã: semne de carte, pungi, tricouri,
jucãrii, brelocuri cu insigne, folosite drept cadouri pentru atragerea publicului, mass-mediei la acþiunile bibliotecii.
Doamna Tavaszi Hajnal, de la Biblioteca Judeþeanã Bihor, a vorbit despre „Dezvoltarea serviciilor de
bibliotecã”, informându-ne asupra parteneriatului între bibliotecile judeþene din Oradea ºi Debrecen, precum ºi
despre importanþa proiectelor comune, implementate de cele douã oraºe (digitizarea periodicelor, vederilor,
fotografiilor vechi, crearea unor baze de date comune cu scopul de a gãsi informaþii indiferent de loc ºi de timp
etc.)
Dupã o micã pauzã, a început secþiunea, la care a fost preºedinte Róth András Lajos, cu prezentarea
lui Kokas Károly de la Biblioteca Universitarã din Szeged: „Mediateca sau posibilitatea înfiinþãrii unei colecþii
digitale în biblioteci”. Ne-a informat cum au înregistrat, stocat ºi sistematizat diverse emisiuni documentare ºi
modul de folosire, cum le pun la dispoziþia studenþilor, în scopuri didactice. A urmat „Prezentarea Centrului de
ªtiinþe de la Pécs” de cãtre Dárdai Ágnes de la Biblioteca Universitarã din Pécs. Ne-a prezentat un proiect
foarte mare, cu participarea a douã biblioteci publice (Biblioteca Judeþeanã ºi Biblioteca Orãºeneascã) ºi
Biblioteca Universitarã din Pécs, care urmeazã sã se mute în centrul modern construit dupã un proiect european,
cu o arhitecturã deosebitã.
Bákai Magdolna, de la Biblioteca din Gheorgheni, ne-a informat despre „Mijloacele tradiþionale ºi
moderne privind informarea în biblioteci”. A prezentat activitãþile bibliotecii orãºeneºti pe care o reprezintã,
organizarea cluburilor net pentru bunici ºi ne-a atras atenþia asupra importanþei bibliotecarului care trebuie sã
informeze publicul prin toate mijloacele moderne (telefon, net, sms etc.).
Koltay Klára, de la Biblioteca Universitarã ºi Naþionalã din Debrecen a prezentat „Digitizarea publicaþiilor
vechi în Biblioteca Universitarã ºi Naþionalã din Debrecen”. A precizat cã publicaþiile digitizate se salveazã în
trei mãrimi: citibil pe ecran, pentru printare ºi pentru navigare - imagine timbru. Este importantã sistematizarea
cronologicã ºi luarea în considerare a pretenþiilor cititorului, avantajul digitizãrii fiind depozitarea mai stabilã în
acest mod.
O prezentare interesantã a fost ºi aceea a lui Tamás Kincsõ de la Biblioteca Naþionalã „Széchenyi” din
Budapesta despre „Baza de date HUMANUS”, a vorbit despre posibilitatea efectuãrii unor bibliografii, baze
de date cu ajutorul mai multor colaboratori, pornind de la pagina web a bibliotecii pe care o reprezenta la
aceastã conferinþã.
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De la Societatea Muzeului Ardelean, Papp Kinga
ne-a captat atenþia cu informaþiile despre „Catalogul Partajat
al Transilvaniei (EKKA)”, dupã care Györgyjakab Izabella
de la Fundaþia „Jakabbfy Elemér” din Cluj-Napoca ne-a
informat despre „Baza de Date Maghiarã din Transilvania”
(EMA). Ne-a furnizat informaþii importante despre proiectul
comun al fundaþiei cu Transindex (din 2004), despre
importanþa realizãrii unei biblioteci de referinþã de ºtiinþe
sociale, a digitizãrii lucrãrilor de referinþã sub formã de
document.
La sfârºitul zilei, a luat cuvântul Kiss Jenõ de la
Biblioteca Judeþeanã „Bod Péter” din Sfântu Gheorghe,
preºedintele Asociaþiei Bibliotecarilor Maghiari din România. Ne-a vorbit despre „Adaptarea directivelor UE
de la Lisabona, conservarea patrimoniului cultural ºi naþional”, apoi a avut loc adunarea generalã, dezbaterea
problemelor organizatorice ale Asociaþiei Bibliotecarilor Maghiari din România.
Prezentãrile susþinute au tratat aspecte teoretice ºi practice ale activitãþii de bibliotecar: noi tendinþe de
dezvoltare a serviciilor de bibliotecã, strategii de digitizare ºi valorificare a fondului cultural naþional, baze de
date în serviciul bibliotecarului ºi multe alte informaþii interesante. Pe aceastã cale aº vrea sã mulþumesc
organizatorilor ºi pentru gãzduirea impecabilã, pentru prietenia lor, cu speranþa cã o sã mai am ocazia sã
particip la astfel de întâlniri fructuoase.

Bódis Ottilia
BIBLIOTECA PE WORLD WIDE WEB

În ultimele decenii, în producþia ºtiinþificã au avut ºi au loc transformãri fundamentale. Evoluþia ºtiinþelor
de la începutul anilor ‘50 cunoaºte o creºtere mare: în prezent existã aproximativ 200 000 - 250 000 de reviste
ºtiinþifice, în fiecare zi apar circa 20 000 de articole ºtiinþifice, iar numãrul oamenilor care au studii superioare în
diferite domenii este de circa 100 - 150 de milioane. Aceste schimbãri în producþia ºtiinþificã au drept consecinþã
creºterea cantitãþii informaþiei ºi transformarea ºtiinþificã a societãþii. Societatea ºtiinþificã este o nouã modalitate
de convieþuire, în care producþia, stocarea, cãutarea, punerea la dispoziþie a informaþiei ocupã un loc foarte
important. Formarea societãþii ºtiinþifice este un proces complex în continuã schimbare.
Odatã cu creºterea cantitãþii informaþiei a apãrut ºi nevoia de a comunica ºi de a schimba informaþie cât
mai simplu ºi cât mai repede. Prima încercare de conectare la o scarã mai largã a fost realizatã de Departamentul
Apãrãrii SUA. În 1969 s-a realizat ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), „strãmoºul”
internetului. Cu timpul tot mai multe instituþii au aderat la ARPANET, dezvoltându-se în cele din urmã în cea mai
mare reþea de calculatoare. Internetul este un mijloc de rãspândire a informaþiei, de cãutare a informaþiei, de
comunicare, de învãþare. Internetul are mai multe servicii, printre care ºi World Wide Web-ul (WEB). World
Wide Web-ul este o aplicaþie care face internetul mai accesibil ºi mai organizat. Documentele oferite de WEB
sunt compuse din texte, imagini ºi sunete ce pot fi gãsite cu ajutorul unui browser.
Calculatoarele personale au început sã câºtige tot mai mult teren în lumea calculatoarelor. Dacã în anii
‘90 numãrul celor care utilizau calculatoare sau lucrau pe calculatoare era mic, dupã 2000 calculatoarele au
început sã câºtige tot mai mult teren, atât în casele oamenilor, cât ºi în instituþii, firme, uºurând munca oamenilor.
Conectarea calculatoarelor la internet a fãcut ca numãrul utilizatorilor de calculatoare sã creascã ºi mai mult,
ocupând un loc foarte important în toate domeniile vieþii.
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I.D.E.I.
Pe la mijlocul anilor ‘60 a apãrut
prelucrarea electronicã a datelor, uºurând
prelucrarea ºi stocarea informaþiei. Evoluþia
prelucrãrii electronice a datelor a dus la
apariþia, la începutul anilor ºaptezeci, a
bazelor de date online ºi astfel la apariþia
unei pieþe complet noi. Publicaþiile
electronice precum ºi mijloacele de
informare electronice oferã utilizatorului
posibilitatea de a gãsi prin intermediul
aparatelor electronice exact informaþiile
dorite. Odatã cu apariþia internetului, mai
ales a web-ului, acest mediu s-a constituit
ca o nouã platformã pentru bazele de date,
precum ºi pentru publicaþiile electronice.
Bazele de date accesibile online au venit ºi
în ajutorul bibliotecilor, deoarece aceste
baze de date se pot accesa de la orice calculator din reþeaua bibliotecii sau mai mult, de la orice PC conectat
la internet. Accesul la aceste baze de date se poate face pe baza unui cont ºi a unei parole sau în mod liber.
Bazele de date oferite de cãtre o bibliotecã pentru accesul online sunt bazele de date interne, realizate
în cadrul bibliotecii, prin abonament online.
Bazele de date interne sunt acele baze care sunt realizate în cadrul bibliotecii care le oferã. Un exemplu
de baze interne este catalogul online OPAC, cum ar fi ºi cel al Bibliotecii Judeþene Sãlaj, care permite regãsirea
documentelor din fondurile bibliotecii. Catalogul online al bibliotecii poate fi accesat de pe pagina de internet a
bibliotecii: www.bjs.ro. La bazele de date online biblioteca se poate abona individual sau în cadrul unui consorþiu.
Existã astãzi între ºase ºi ºapte mii de baze documentare, care pot fi consultate pe scarã mondialã, cu
cinci-ºase sute de servicii, cele mai multe fiind accesibile prin internet. Un loc important în cazul bazelor de date
în full-text revin revistelor electronice. Multe edituri sau companii de specialitate, care editeazã reviste ºtiinþifice,
au început în ultimul deceniu al secolului XX sã editeze în paralel cu versiunea tipãritã ºi versiunea electronicã.
De multe ori versiunile electronice ale unor reviste sau pãrþi ale acestora apar cu sãptãmâni sau chiar luni mai
repede decât versiunea tipãritã, ceea ce conferã utilizatorului un avantaj calitativ considerabil. Biblioteca
Universitarã Regensburg, Germania, a realizat un proiect, Biblioteca de Reviste Electronice, care este un
serviciu pentru utilizarea efectivã a revistelor ºtiinþifice pe internet, oferind un acces structurat, rapid ºi unitar la
full-textul acestora. Revistele în format electronic sunt accesibile de pe urmãtorul link:
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml.
În timp ce bazele de date bibliografice ºi articolele din revistele electronice încep sã ocupe un rol
important pe piaþa literaturii, studiile ºi literatura monograficã au jucat pânã acum un rol mai degrabã secundar.
Totuºi numãrul editorilor în a cãror ofertã se numãrã ºi cãrþi electronice a început sã creascã (ca de exemplu
Editura Springer http://www.springerlink.com/home/main.mpx).
Tot mai multe biblioteci au început sã ofere utilizatorilor ºi în format electronic cãrþile cerute de cititori,
cum ar fi Biblioteca Electronicã Maghiarã, ce poate fi accesatã de pe linkul: http://www.mek.oszk.hu/ ce
reuneºte mai multe baze de date. Totodatã pagina de web The Online Books Page oferã utilizatorilor peste
30 000 de volume. Pagina poate fi accesatã de pe linkul: http://digital.library.upenn.edu/books/.
Cu toate cã foarte multe cãrþi pot fi accesate online, aceasta nu înseamnã cã internetul poate sã înlocuiascã
biblioteca. Biblioteca oferã un mediu favorabil lecturii ºi culturii, în general, care nu va fi oferit niciodatã de o
paginã web. Biblioteca reprezintã locul unde poate avea loc comunicarea directã între bibliotecar ºi cititor, între
autor ºi cititor, iar acest lucru nu poate fi compensat cu ajutorul internetului. Chiar dacã internetul poate reuni un
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volum foarte mare de informaþii, un material imprimat ºi uºor de gãsit, informaþia este prezentatã extrem de
dezordonat, cea verificatã alternând cu cea nedocumentatã. Un dezavantaj al internetului este cã acesta conþine
informaþii, lucruri deja existente în lume. Internetul este ca ºi lumea ce ne înconjoarã, nici mai mult, nici mai
puþin, deoarece are drept sursã cãrþile, ziarele, magazinele deja existente pe piaþã, în biblioteci.
Internetul are însã avantajele sale. Oferã acces la cele mai importante biblioteci, în format virtual ºi la un
volum mare de informaþie. Totodatã se economiseºte timpul necesar cãutãrii, oferind posibilitatea unei cãutãri
rapide. În schimb, o bibliotecã, oricât de bine ar funcþiona, va avea întotdeauna un timp de rãspuns. Un alt
avantaj este cã internetul oferã acces la informaþie 24 de ore din 24, într-un numãr infinit de exemplare, fiind la
îndemâna unui segment mai larg decât biblioteca.
Calculatoarele au devenit un instrument fãrã de care nu se mai poate lucra în biblioteci. Calculatorul ºi
biblioteca nu trebuie însã sã se excludã, deoarece pot convieþui în armonie. Modernizarea ºi perfecþionarea
bibliotecilor prin introducerea bazelor de date digitale ºi a calculatoarelor completeazã tradiþionalele rafturi de
cãrþi.
Bibliotecile ºi serviciile de informare oferã bogãþia valorilor umanitãþii. Moºtenirea bibliotecilor din
Europa este foarte bogatã ºi de nepreþuit, exprimând continuitatea unui continent, care de-a lungul istoriei a
pãstrat comunicarea cu restul lumii. Tocmai din acest motiv este foarte important ca aceste cãrþi sã fie disponibile
ºi online, sã fie digitizate pentru a fi accesibile ºi într-un viitor mai îndepãrtat.
Major Ingrid
COMUNICARE ªI ANIMAÞIE CULTURALÃ

În perioada 27-29 mai 2008 am avut ocazia sã particip la Hajdúszoboszló, împreunã cu doamna
directoare a Bibliotecii Judeþene Sãlaj, prof. Florica Pop, la seminarul internaþional, având genericul „Comunicare
ºi animaþie culturalã”. Stagiul a fost susþinut de dr. Christian Ouvrard, consultant la I.P.R.P. (Intervenant en
Prévention des Risques Professionnel) Européen Consultant – Franþa ºi s-a finalizat cu acordarea unui certificat
de atestare de cãtre instituþia menþionatã.
Stagiul în domeniul formãrii organizatorilor de evenimente culturale, ºi nu numai, a fost organizat de
Fundaþia Focus din Oradea, în colaborare cu Direcþia Judeþeanã pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniu Cultural
Naþional Bihor, în coordonarea doamnei director Ligia Miriºan.
La seminar au participat bibliotecari, directori de biblioteci, teatru, case de culturã din judeþul Bihor,
Satu Mare, Galaþi, Sãlaj, un grup eterogen.
Prima parte a stagiului: „Cum sã
comunicãm pentru a trãi mai bine în societate?”
ne-a dat informaþii despre aspecte generale ºi
principii ale comunicãrii, dificultãþile comunicãrii
ºi regulile fundamentale ale muncii în grup.
Am înþeles cã trebuie sã fim atenþi la
modul de salut, poziþia corpului, ton, priviri,
pentru cã suntem „urmãriþi” tot timpul de un
specialist în comunicare sau de colegi care
observau greºelile. Pe tot parcursul seminarului
doamna Ligia Miriºan ne-a ajutat, ca
traducãtoare, sã înþelegem în totalitate informaþiile
transmise de domnul Christian, totodatã ºi
mesajele noastre sã fie înþelese de acesta.
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La începutul seminarului, domnul profesor ne-a prezentat definiþia comunicãrii datã de C. Cooley în
„Social Organisation” în 1909: „Comunicarea este mecanismul prin intermediul cãruia relaþiile umane pot exista
ºi se pot dezvolta: ea include toate simbolurile spiritului, cu mijloacele de a le transmite în spaþiu ºi de a le
menþine în timp. Ea include expresia feþei, atitudinea, gesturile, tonul vocii, cuvântul scris, cartea, cãile ferate,
telegraful, telefonul ºi tot ceea ce existã pânã la ultima cucerire a spaþiului ºi timpului”.
Ne-a atras atenþia asupra importanþei paralimbajului în comunicare: trebuie sã ne uitãm în ochii celuilalt,
sã avem vocea, mimica potrivitã (depinde de situaþii), sã avem capacitatea prelucrãrii primei impresii. A subliniat
faptul cã o comunicare eficientã se face
într-un anumit loc ºi în anumite condiþii,
care pot sã provoace perturbãri ce
deranjeazã, ºi chiar pot duce la eºecul
comunicãrii. Trebuie sã ne asigurãm cã
mesajul transmis a fost bine primit,
important este feed-back-ul ºi revenirea
la informaþie.
Interesantã ni s-a pãrut, poate
chiar „ciudatã”, importanþa poziþiei urechii.
Am fost informaþi de importanþa alegerii
urechii persoanei cãreia-i transmitem
informaþii: urechea stângã activeazã
emisfera dreaptã a creierului - trebuie
reperat în cazul conversaþiilor private,
zvonuri; urechea dreaptã, care activeazã
emisfera stângã a creierului, când vrem sã
transmitem ceva oficial, date exacte (logicã, matematicã etc.), instrucþiuni, norme.
Am fost incluºi în mai multe exerciþii interesante: exerciþiu individual de memorare, lanþ de comunicare,
exerciþiu de memorie abstractã, activitate în grup (workshop), þinerea unor discursuri, prezentãri. Participanþii
la seminar au fost puºi sã constituie grupuri de câte doi ºi sã se descurce în diferite situaþii fictive, alternând
rolurile.
Teoretic suntem pregãtiþi, dar problema este aplicarea celor învãþate. Avem senzaþia cã, cu cât vorbim
mai mult de importanþa comunicãrii, cu atât mai puþin comunicãm eficient între noi. La acest seminar, specialistul
exact spre acest aspect ºi-a concentrat atenþia, punându-ne, pe rând, în diferite ipostaze (ºef, subordonat etc.),
„forþându-ne” sã comunicãm, chiar dacã nu e uºor în diferite situaþii. Exerciþiile practice au avut drept scop
eliberarea de emoþii ºi inhibiþii, învãþarea respectãrii regulilor fundamentale ale muncii în grup (prezentarea
punctului de vedere logic, lucid, ascultarea cu atenþie, reacþiile celorlalþi participanþi etc).
În partea a doua a cursului am fost cãlãuziþi în managementul evenimentelor, am aflat detalii despre
tipurile de evenimente, cum ar fi: seminar, stimulent, congres ºi conferinþã, convenþie ºi colocviu etc. Ni s-au dat
sfaturi, care au avut drept scop sã ne îndrume pas cu pas în pregãtirea profesionalã a unui eveniment: elaborarea
proiectului, alegerea locului, dezvoltarea logisticii, reuºita în comunicare. În situaþii profesionale sunt foarte
importante: rezolvarea conflictelor, luarea deciziilor decisive, cãutarea de idei noi, elaborarea strategiilor,
coordonarea acþiunilor. Organizarea unui eveniment este cel mai bun mijloc de a ajuta salariaþii sã-ºi regãseascã
spiritul de echipã. Adeseori, în cadrul unor seminarii, echipele ajung sã rezolve probleme ce pãreau insolubile
în contextul muncii.
La sfârºitul stagiului am fost puºi sã aplicãm cele învãþate, în diferite situaþii, de exemplu:
- þinerea unui discurs, respectând cele 7 reguli de aur;
- negocierea ºefului cu un angajat nemulþumit;
- organizarea unui eveniment, festival.
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Am înþeles importanþa organizãrii de astfel de seminarii, pentru cã ameliorarea relaþiilor umane în interiorul
unui grup, al unui serviciu, ar trebui sã înceapã cu îmbunãtãþirea comunicãrii. Orice relaþie interumanã implicã
acþiunea de comunicare, contactul cu un superior, comunicarea electronicã, ºedinþa nu sunt, decât situaþii
particulare.

Bódis Ottilia
O APARIÞIE EDITORIALÃ IMPORTANTÃ PENTRU SÃLAJ

Viaþa culturalã sãlãjeanã din aceastã toamnã a fost mai bogatã prin lansarea, pe data de 29 octombrie
2008, a unei noi apariþii editoriale, aparþinând autorilor prof. dr. Ioan Abrudan ºi prof. Aurel Medve, carte
intitulatã Ghidul ariilor naturale protejate din judeþul Sãlaj, apãrutã la editura ªcoala Noastrã din Zalãu.
Evenimentul, organizat sub auspiciile Bibliotecii Judeþene „I.S. Bãdescu” Sãlaj, instituþie ce promoveazã
cartea, lectura ºi informarea sub toate aspectele ei, desfãºurat în spaþiul oferit de Consiliul Judeþean Sãlaj, a fost
unul deosebit pentru comunitatea localã ºi judeþeanã, cu atât mai mult cu cât volumul apãrut este unul care face
referire la judeþul nostru, unul atât de necesar ºi de aºteptat de utilizatorii bibliotecii ºi nu numai.
La eveniment au participat: Andrei Barbu Todea, prefectul judeþului Sãlaj, Alexandru Vegh, subprefect,
Tiberiu Marc, preºedintele Consiliului Judeþean, Cristian Ionescu, vicepreºedintele Consiliului Judeþean, consilieri,
directori de instituþii, colegi, prieteni ºi apropiaþi ai autorilor, reprezentanþi ai presei ºi televiziunii locale, toþi cei
care au dorit sã fie alãturi de autori ºi sã îi felicite cu aceastã ocazie.
Invitat special al acestei manifestãri a fost dl. Vasile Surd, prof. univ. dr. la Universitatea „BabeºBolyai” din Cluj-Napoca, unul dintre referenþii ºtiinþifici ai lucrãrii.
Punctul de plecare al acestei cãrþi
se aflã de fapt în strategia de dezvoltare a
judeþului Sãlaj elaboratã de Consiliul
Judeþean. În capitolul Dezvoltarea
turismului unul dintre obiective a fost ºi
acela de a identifica ºi inventaria ariile
naturale protejate, de a promova
potenþialul turistic al judeþului ºi chiar de a
stabili unele trasee turistice care sã punã în
valoare frumuseþile naturale ale judeþului ºi
sã contribuie la înscrierea acestora în
circuitul turistic judeþean, naþional, ºi de ce
nu ºi internaþional.
În calitate de consilier judeþean, dl.
prof. dr. Ioan Abrudan a ajuns la aceastã
informaþie, a conºtientizat necesitatea ca
la nivelul judeþului sã existe un inventar al
ariilor naturale protejate, asumându-ºi responsabilitatea de a realiza aceastã „pãrticicã” din strategia amintitã
mai sus.
Adept al muncii în echipã, dl. prof. Ioan Abrudan, inspector general ºcolar, a avut grijã sã îºi aleagã un
colaborator bun, un împãtimit al expediþiilor ºi drumeþiilor, aflându-l în persoana prof. Aurel Medve, director al
ªcolii „Traian Creþu” din Nãpradea.
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Cartea înmagazineazã un mare volum de muncã din partea celor doi autori ºi evidenþiazã, în acelaºi
timp, capacitatea acestora de a antrena instituþii ºi persoane care au putut oferi date, hãrþi, fotografii ºi alte
informaþii folosite mai apoi pentru editarea cãrþii.
Cartea se constituie într-un mijloc educaþional ºi de promovare a acestor teritorii; este o lucrare deosebit
de atractivã ce poate reprezenta un model de analizã ºi sintezã a problematicii ocrotirii naturii.
Structuratã în nouã capitole, cartea debuteazã cu prezentarea cadrului natural al judeþului, scoþând în
evidenþã particularitãþile de relief, climã, hidrografie ºi biopedogeografie. Capitolul al doilea trateazã aspectele
generale ale ocrotirii biodiversitãþii ºi implicaþiile acestui act generos pentru prezentul ºi viitorul omenirii, pornind
de la definirea mediului înconjurãtor.
Cel de-al treilea capitol al lucrãrii, ºi cel mai vast, face o amplã prezentare a ariilor protejate din judeþul
Sãlaj. Acestea sunt analizate pe bazine hidrografice, ordinea de prezentare fiind realizatã dupã criteriul geografic
al localizãrii ºi anume:
Valea Someºului - Peºtera „Mãgurici”, Pãdurea „La Castani”, „Stanii Cliþului”, Calcarele de
Rona, Pietrele „Moºul ºi Baba”;
Valea Almaºului – „Stânca Dracului”, Poiana cu narcise de la Racâº – Hida, „Grãdina Zmeilor”;
Bazinul hidrografic al Crasnei – Stejãriºul Panic, Stejãriºul de baltã Panic, Balta Cehei;
Bazinul hidrografic al Barcãului – Rezervaþia peisagisticã Tusa-Barcãu, Mlaºtina de la Iaz,
Pãdurea Lapiº.
Aºa cum prezintã autorii cãrþii, în judeþul Sãlaj sunt recunoscute ºi legiferate pe plan naþional 15 arii
naturale protejate, din care 4 monumente ale naturii ºi 11 rezervaþii naturale.
Descrierea tuturor rezervaþiilor este realizatã într-o formã atractivã, cu un limbaj elevat, dar totodatã
accesibil, prezentarea fiind însoþitã de fotografii clare ºi sugestive precum ºi de hãrþi care permit localizarea
precisã a acestora. Tot în acest capitol, pe baza unei temeinice documentãri, autorii prezintã legende ºi credinþe
populare legate de diferitele arii protejate, fãcând astfel lectura ºi mai plãcutã. Capitolele 4 ºi respectiv 5
prezintã Reþeaua Ecologicã Europeanã „Natura 2000”, având ca scop protejarea pe termen lung a habitatelor
ºi speciilor de interes pentru Uniunea Europeanã, precum ºi o serie de recomandãri utile pentru participanþii la
activitãþi ecoturistice.
Cel de-al ºaselea capitol se constituie într-un glosar extrem de util celor interesaþi de carte, ce cuprinde
peste 300 de termeni specifici domeniului abordat.
Ultimele douã capitole prezintã o serie de anexe, lista bibliograficã consultatã precum ºi un scurt
rezumat al lucrãrii în limba românã, maghiarã, englezã, francezã ºi germanã.
Cartea poate fi utilã atât dascãlilor, cât ºi tuturor celor ce iubesc frumuseþile judeþului nostru. Ea se
recomandã a fi în toate bibliotecile, în ºcoli, grãdiniþe, licee, primãrii ºi în aproape toate instituþiile judeþene
deconcertate.
Au vorbit despre carte, importanþa ºi utilitatea ei dl. prof. univ. dr. Vasile Surd, Tiberiu Marc, preºedintele
Consiliului Judeþean Sãlaj, dr. ing. Aurica Grec, director la Agenþia de Protecþie a Mediului Sãlaj, prof. Ioan
Haþegan, bibliotecari de la biblioteca judeþeanã precum ºi autorii. Considerãm cã meritã amintit aici faptul cã,
apariþia acestei cãrþi nu ar fi fost posibilã fãrã sprijinul financiar al Consiliului Judeþean Sãlaj, care a finanþat în
proporþie de peste 80% aceastã lucrare.
Exemplarele aduse spre vânzare s-au epuizat în totalitate, iar autorii nu mai conteneau a oferi autografe
cumpãrãtorilor.
Felicitãm ºi pe aceastã cale pe cei doi autori care, într-o lume tot mai agitatã ºi mai grãbitã, au ales sã
dedice o parte din timpul lor atât de preþios documentãrii ºi scrierii acestei cãrþi, ºi, îi invitãm, în acelaºi timp, sã
nu se opreascã aici, ci sã ne mai dãruiascã alte cãrþi atât de necesare pentru cunoaºterea ºi promovarea acestor
minunate locuri ale Þãrii Silvaniei.

Doina Maniura
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ZILELE BIBLIOTECII JUDEÞENE „I.S.BÃDESCU” SÃLAJ
Târgul de Carte, Ediþia a IV-a, 2 – 4 octombrie 2008
„EDUCÃ-TE SINGUR: CITEªTE O CARTE!”
Sub acest slogan s-au desfãºurat activitãþile organizate de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, gãzduite de
Casa de Culturã a Sindicatelor Zalãu.
Ca ºi la ediþiile precedente, Sãrbãtoarea Cãrþii a adus la noi editori ºi edituri din judeþ ºi din þarã, totul
chemând la lecturã, informare, educaþie, culturã, atât de importante ºi necesare în viaþa fiecãruia dintre noi.
Au fost prezente la aceastã ediþie editurile: COMPANIA, TRITONIC, RAO, LITERA
INTERNAÞIONAL, INSTITUTUL EUROPEAN, DACIA,
CASA CÃRÞII DE ªTIINÞÃ, LIMES, HOPPA, AQUILA ‘93,
NEMIRA, UNIVERS ENCICLOPEDIC, BYTON, EIKON,
SILVANIA, CAIETE SILVANE, CANDELA; Librãriile:
CENTRUL DE LIBRÃRII – SÃLAJ, LUCEAFÃRUL,
TULIPÁN.
Ca EDITURÃ LIDER la aceastã ediþie a fost desemnatã
Editura RAO – Bucureºti, ca urmare a celei mai mari cifre
obþinute la vânzare.
În acest cadru, încãrcat de cunoaºtere din toate domeniile, de
înþelepciune ºi atmosferã intelectualã, oferit de standurile
încãrcate de cãrþi aduse de editurile prezente, de expoziþiile ºi
îndemnurile la lecturã prezentate de Biblioteca Judeþeanã, s-au
derulat mai multe activitãþi gustate cu bucurie de publicul care a
manifestat viu interes ºi a apreciat organizarea ºi organizatorii.
Dupã deschiderea festivã, în prezenþa oficialitãþilor
judeþene, a oamenilor de culturã din Sãlaj, a unui mare numãr de
iubitori ai cãrþii ºi bibliotecii, toate activitãþile programate s-au derulat
respectând hotãrârea organizatorilor de a îmbina informaþiile
bogate, oferta editorialã (lansãri, semnale ºi prezentãri de carte)
cu relaxarea ºi educaþia prin spectacol ºi artã adevãratã.
Prezent la deschidere, precum ºi la o parte din program,
preºedintele Consiliului Judeþean Sãlaj, Tiberiu Marc a felicitat
organizatorii, a fãcut promisiuni pentru susþinere în rezolvarea problemelor legate de sediu: „felicitãri pentru
felul în care încearcã sã treacã peste aceastã perioadã, nu foarte
comodã pentru Biblioteca Judeþeanã.”
Dupã aprecierea jurnaliºtilor „laudele ºi felicitãrile la adresa
Bibliotecii Judeþene „Ioniþã Scipione Bãdescu” – Sãlaj, au curs
valuri” (Olimpia Man).
Astfel, Prefectul judeþului, Andrei Barbu Todea, aprecia:
„Biblioteca Judeþeanã este una dintre cele mai active instituþii pe
care le avem în judeþ. Biblioteca ºi-a pierdut de mult noþiunea de
depozit de carte ºi a devenit mai degrabã un sanctuar al cãrþii ºi
chiar în lipsa unei adrese a Bibliotecii Judeþene, pe care vã asigur
cã o va primi, biblioteca publicã e una din cele mai active instituþii
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din Sãlaj. Sper ca acest sanctuar sã fie în continuare dispersat în
cât mai multe locuri ºi în fiecare casã”.
Sãrbãtoarea cãrþii ºi a bibliotecii a continuat cu parodia:
„Instigare la culturã”, prezentatã de Trupa de Teatru a Bibliotecii
Judeþene ºi foarte apreciatã de mulþimea prezentã.
„Educaþie prin culturã” a fost obiectivul principal al acelor zile.
Astfel, în sala mare de spectacole a Casei de Culturã a
Sindicatelor, peste 1 200 de spectatori au aplaudat ºi s-au bucurat
de cele trei reprezentaþii ale Teatrului de Stat „ARCADIA” –
Oradea.

O lansare de excepþie a fost prezentarea
lucrãrii: „Istoria literaturii române – Dramaturgia”
– eveniment desfãºurat în prezenþa autorului,
Mircea Ghiþulescu, care dãruieºte, astfel, în 2008,
o lucrare monumentalã pentru literatura românã,
rodul unei vieþi de critic ºi teoretician al teatrului,
de cronicar ºi scriitor.
De aprecierile celor prezenþi s-a bucurat
ºi lansarea cãrþii publicistului clujean, Constantin
Mustaþã, care, la vârsta de 70 de ani, a semnat a
30-a carte: „Teroare în Ardeal” – „o invitaþie la
luciditate, loialitate ºi onestitate”, dupã cum
mãrturiseºte însuºi autorul.
Toate activitãþile desfãºurate în acele zile
de sãrbãtoare, cum de altfel sunt ºi cele organizate de bibliotecile publice în permanenþã, s-au dorit îndemn ºi
rugãminte pentru a nu ne îndepãrta de hrana binecuvântatã a cãrþii ºi cunoaºterii:
„La ce sunt bune cãrþile? Îmi vine sã rãspund: la totul ºi la nimic. Poþi trãi foarte
bine fãrã sã citeºti. Milioane de oameni n-au deschis niciodatã o carte. A vrea sã le
explici ce pierd e totuna cu a explica unui surd frumuseþea muzicii lui Mozart… mã
numãr printre cei care nu pot trãi fãrã cãrþi… Am nevoie sã citesc aºa cum am nevoie sã
mãnânc ºi sã beau. Hrana pe care mi-o oferã lectura îmi este la fel de indispensabilã ca
ºi aceea materialã. Resimt fiecare zi fãrã o carte ca pe o zi pierdutã.” (N. Manolescu)

SÃLÃJENI LA EI ACASÃ

„Personalitãþile adevãrate, cu har, au o valoare naturalã evidentã, care nu trebuie subliniatã prin aplauze.”
A devenit de câþiva ani tradiþie manifestarea ,,Sãlãjeni la ei acasã”, organizatã de Biblioteca Judeþeanã
,,Ioniþã Scipione Bãdescu” – Sãlaj.
Când ne-am propus sã invitãm pentru prima datã de Zilele Bibliotecii Judeþene personalitãþi din toate
domeniile culturii ºi artei sãlãjene, pe unii din cei care au fãcut mândrie judeþului nostru, fie printr-un ,,nume
adunat pe-o carte”, fie printr-un tablou demn de admirat sau prin faptul cã au excelat într-un fel anume,
învingând anonimatul, nu ne-am imaginat cã vom trãi atâtea emoþii spirituale, atâtea clipe în care oameni, ajunºi
la vârsta înþelepciunii ºi a bilanþului, vor spune cã este atât de minunat sã simþi cã îºi amintesc de tine nu doar
prietenii ºi familia, ci ºi aceia care au menirea de a face cunoscuþi oameni ºi opere:
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„Sunt ºi acum sub puternicele emoþii trãite cu ocazia activitãþii dumneavoastrã din 2-3 octombrie 2008.
M-am bucurat de iniþiativa valoroasã, aceea de a aduna sãlãjenii la ei acasã. Am trãit clipe de neuitat. M-am
bucurat de revederea atâtor oameni valoroºi.
Cu vârsta, dorinþa de revedere este mai necesarã ºi mai puternicã. Programul a fost de conþinut ºi
variat, potrivit tuturor vârstelor. M-a impresionat trãirea de excepþie, manifestarea celor prezenþi. Am admirat
conduita directorului, dar ºi ospitalitatea, grija colectivului pe care-l conduce cu atâta onoare. Sã continuaþi
astfel de manifestãri pentru a bucura sufletele celor care au fãcut ceva pentru acest judeþ.” (Emil Trif, ClujNapoca).
Înconjuraþi de cãrþi, de o expoziþie special destinatã celor sãrbãtoriþi, de un colaj cu prezentarea operei
ºi activitãþii lor, precum ºi de oameni de culturã ºi prieteni, au fost invitaþi sã participe la o specialã omagiere
dedicatã celor care, în 2008, au împlinit un buchet rotund de ani, sãlãjenii:
- Maria Pia Badiu – artist plastic – 70 de ani;
- Balajti Károly László – grafician, proiectant – 60 de ani;
- Daróczi Iosif – profesor, autor al multor monografii,
manuale, redactor de revistã – 50 de ani;
- Dumitru Gheorghe Tamba – istoric – 50 de ani;
- Gheorghe Nihoceha – artist plastic – 70 de ani;
- Roman Traian Roman – artist plastic, iconar – 80 de ani;
- Iuliu Suciu – profesor, scriitor, preºedintele Cenaclului
Literar „Silvania” – 70 de ani;
- Emil Trif – profesor, autor al multor lucrãri despre oameni
din Sãlaj ºi despre învãþãmântul sãlãjean – 75 de ani;
- Dumitru Micu – critic literar de marcã – 80 de ani;
- ªtefan Goanþã – prozator, dramaturg – 75 de ani;
- Nicolae Both – profesor, autor al multor lucrãri – 75 de ani;
- Gheorghe Ilea – artist plastic – 50 de ani;
- László D. László – istoric, publicist – 50 de ani;
- Ioan Ciocian – profesor, istoric – 60 de ani.
Cei prezenþi au primit diplome: „Oameni de seamã ai Sãlajului”, simbolice daruri, dar, mai presus de
toate, a fost apreciatã ideea unor astfel de întâlniri, sãrbãtoriþii fiind provocaþi la depãnarea celor mai frumoase
amintiri ºi fapte care le-au marcat viaþa ºi activitatea.
Multe bucurii ºi cuvinte memorabile au fost rostite de participanþi ºi sãrbãtoriþi. Domnul inspector de
limba ºi literatura românã, Marcel Lucaciu, scriitor, membru al Cenaclului „Silvania” a reamintit celor prezenþi
cã prof. Iuliu Suciu este considerat de cenacliºti MAIORESCU, pentru deosebitul ºi rafinatul simþ critic.
Mentorul Cenaclului Literar „SILVANIA”, intelectualul rafinat a trãit emoþii speciale:
„M-aþi încãrcat cu atâta emoþie, trãiesc acum, la 70 de ani, aici, cu dumneavoastrã, sentimente
extraordinare ºi îmi amintesc de ceea ce spunea Vespasian: „Am petrecut în viaþã 70 de ani, dar am trãit doar 7".
Frãmântarea mea este urmãtoarea, oare eu câþi ani am trãit cu adevãrat?!
Felicit organizatorii acestei delicate ºi extraordinare manifestãri ºi sunt convins cã acum „trãiesc deplin.”
Tot cu aceastã ocazie au fost comemoraþi prin prezentarea operei ºi activitãþii lor:
- Ioan Ardeleanu, senior – învãþãtor;
- Valentin Dãrãban – profesor;
- Iuliu Maniu – jurist, om politic;
- Sámuel Kornél – sculptor;
- Zilahy Kiss Ágnes – scriitoare.

46

I.D.E.I.
Menþionãm cã pe tot parcursul anului 2008 s-au desfãºurat activitãþi culturale de un înalt nivel ºtiinþific,
în toate bibliotecile publice din judeþ, dedicate aniversãrii a 200 de ani de la naºterea celui care a fost „cel mai
mare bãrbat al Sãlajului” – SIMION BÃRNUÞIU.
Sã-i onorãm onest, prin fapte, aºa cum intelectualii ºi oamenii aleºi o meritã.
Dintre invitaþii la acest eveniment, devenit tradiþie, au lãsat câteva gânduri pentru revista noastrã: prof.
Emil Trif ºi prof. Iuliu Suciu.
Florica Pop
***
Inspiratã idee. Unde se simte mai bine omul ca la el
acasã? Aºa ne-am simþit ºi noi, cei care nu mai suntem, de
mulþi ani în Sãlaj - ca la noi acasã. Aºa sunt aceste minunate
meleaguri: frumoase, atrãgãtoare ºi te primesc oricând cu
plãcere ºi afecþiune. Aºa sunt ºi cei ce trãiesc acolo, oameni
cu inspiraþie, cu idei, cu iniþiative, cu preocupãri. Aceasta îi
rãsplãteºte cu satisfacþii, cu împliniri, cu rezultate. Dar nu
numai pe ei, ci, cu deosebire, pe cei ce credeau cã sunt uitaþi.
Cã nu mai sunt socotiþi sãlãjeni. Mã bucur cã mi-au întãrit
convingerea cã întreaga muncã am desfãºurat-o pe aceste
minunate meleaguri. Cã am cunoscut bine localitãþile de la
Rus la Buciumi, de la Cizer la Hida. Deci, mã pot socoti
sãlãjean, dupã muncã. Am asistat ºi contribuit la transformarea
comunelor Jibou ºi Cehu Silvaniei în oraºe ºi a Zalãului în municipiu, prin realizarea construcþiilor pentru asigurarea
cuprinderii copiilor în grãdiniþe, a elevilor în ºcoli, precum ºi a organizãrii ºi desfãºurãrii procesului de învãþãmânt.
Prin deschiderea festivitãþilor, de cãtre dna. prof. Florica Pop, dir. Bibliotecii Judeþene „I.S. Bãdescu”,
la care a participat Tiberiu Marc, preºedintele Consiliului Judeþean Sãlaj, s-au putut desprinde preocupãri ºi
rezultate deosebite în acest domeniu de activitate, atenþia de care se bucurã cultura sãlãjeanã din partea conducerii
administrative, îmbunãtãþirea bazei materiale în perspectivã. Am admirat la managerul acestei biblioteci, de
tradiþie, stãpânirea întregii problematici, timp de douã zile, competenþa, întelepciunea, dãruirea. Am mai admirat
unitatea, conlucrarea, pasiunea întregului colectiv al bibliotecii. Deºi nu-i cunoºteam, slujitorii bibliotecii se
recunoºteau dupã priviri, gesturi, comportament, zâmbete, bunãvoinþã. Parcã spuneau „bucuraþi-vã de tot ce
vedeþi, simþiþi-vã ca acasã... ”
Am trãit momente deosebite la manifestarea organizatã de Consiliul Judeþean ºi Biblioteca Judeþeanã
„I.S. BÃDESCU”, cu ocazia „TÂRGULUI DE CARTE” EDIÞIA a IV-a, într-un spaþiu deosebit, adecvat
unor asemenea manifestãri de prestigiu - Casa de Culturã a Sindicatelor Zalãu. Editurile, din mai multe judeþe,
au prezentat, în mod elegant: planurile lor editoriale, bogate standuri de cãrþi, s-au fãcut lansãri de carte de
succes ºi de mare interes. Amintim numai: „Istoria literaturii române. Dramaturgia”, de Mircea Ghiþulescu ºi
„Teroare în Ardeal”, de Constantin Mustaþã. Conþinutul acestora a stârnit mult interes ºi trãiri emoþionante.
Participanþii, mai mulþi tineri, au avut ce câºtiga, ce admira ºi cu ce sã-ºi completeze bibliotecile. Lansãrile de
carte în Sãlaj sunt ceva obiºnuit, a doua zi întâlnindu-l pe poetul Ioan Piþoiu, mergea la o altã prezentare de
carte, în Sala Oglinzilor, la Primãrie. Revista „Caiete Silvane” prezintã lunar activitatea scriitorilor sãlãjeni. Mi
s-a pãrut de larg interes lucrarea „BISERICILE DE LEMN DIN SÃLAJ”, autori Ileana Petrean-Pãuºan,
Gheorghe Chende-Roman ºi Ioan Ghiurco. Tot anul acesta a apãrut cartea „POEÞI SÃLÃJENI”, autor,
profesorul Iuliu Suciu. Cartea prezintã bogata activitate de peste 30 de ani de la înfiinþarea Cenaclului
„SILVANIA”, pe care tot el l-a înfiinþat ºi condus fãrã întrerupere. Doresc sã subliniez necesitatea ºi importanþa
celor douã volume. „OAMENI DE SEAMÃ AI SÃLAJULUI” ºi sã apreciez munca, eforturile deosebite
ale autoarelor Lucia Bãlaº ºi Bódis Ottilia, coordonator - Florica Pop. Asemenea lucrãri sunt atât de necesare,
uneori chiar pe domenii de activitate.
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În elaborarea lucrãrii despre învãþãmântul sãlãjean am întâmpinat greutãþi din acest punct de vedere.
Despre ultimii doi revizori ºcolari, dinainte de 1944, Petre Popescu (ianuarie? -martie? 1938) ºi Vasile Pupãzã
(octombrie 1938 - martie 1940), nu am gãsit nicãieri date biografice. La nivelul unitãþilor ar fi bine sã se
pãstreze curriculum vitae pentru personalul de predare ºi de conducere. Sã se pãstreze cu grijã rapoartele
anuale. Arhivele unitãþilor de învãþãmânt sã fie mai bine pãstrate ºi structurate. Din anii ‘30 pentru învãþãmânt au
apãrut puþine materiale de sintezã. Noroc cu Asociaþia „Învãþãtorilor Români Sãlãjeni” ºi cu activitatea de
cercetare ºi publicisticã a neobositului, dar oropsitului de soartã, Ioan Ardeleanu senior, primul inspector ºcolar
ºef al judeþului Sãlaj, în 1945.
Spectacolele prezentate de Teatrul de Stat „Arcadia” din Oradea ºi de Trupa de Teatru a Bibliotecii
Judeþene Sãlaj, s-au bucurat de un real succes. A fost o plãcere sã participi la spectacole cu sala plinã ºi sã simþi
modul cum tinerii gustã ºi trãiesc conþinutul acestora. Artiºtii au intuit ºi au rãsplãtit cu talentul lor spectatorii. Cu
toþii am avut numai de câºtigat.
O apreciere deosebitã s-a acordat acþiunii, devenitã de acum o tradiþie „SÃLÃJENI LA EI ACASÃ”,
care are drept scop omagierea ºi comemorarea personalitãþilor sãlãjene. În cadrul acestei manifestãri de suflet
sunt invitaþi, comemoraþi, de obicei, cei care împlinesc o vârstã „rotundã” ºi au o activitate bogatã în domeniul
în care au muncit. Vã mãrturisesc cã m-am simþit onorat de aceastã atenþie. Ba mai mult, am trãit, martori sunt
cei care au fost de faþã, cele mai puternice emoþii. Am simþit ºi un interes din partea celor de faþã. Chiar m-a
impresionat Diploma primitã. A fost o trãire intensã, plãcutã, pe care n-am s-o uit niciodatã.
La venirea mea în Sãlaj am întâlnit mai mulþi colegi, absolvenþi ai Liceului Pedagogic din Cluj, printre
care amintesc pe Casian Marincaº, de la Secþia Planificare, secretar ºi vicepreºedinte la judeþ, Ioan ªerban,
ºeful Secþiei de Învãþãmânt la Raionul Jibou, care m-a primit cu mult respect. Întâmplarea a fãcut sã-l întâlnesc
la Secþia de Învãþãmânt Jibou, tot cu problema angajãrii în învãþãmânt, pe Domnul Goanþã, cu care am avut
unele discuþii ca începãtori în domeniu ºi cu care am colaborat ani de zile în domeniul culturii. Era pasionat,
creativ, avea idei ºi punea suflet în tot ce fãcea. Subliniez pasiunea, dãruirea, experienþa domnilor Ilie Luca,
Eugen Bulugea, Ioan Porumb.
În decursul celor 27 de ani slujiþi la secþia de învãþãmânt, inspectorat ºi C.C.D., am avut o colaborare
rodnicã cu conducãtorii Secþiei de Învãþãmânt ºi Culturã... , Ioan Chioreanu, Alexandru Oniþ ºi Silvia Cosma.
Am participat la unele brigãzi ºtiinþifice, împreunã cu colegii din inspectorat, am apreciat activitatea culturalã, în
special cea care se referea la carte, am fost membru în brigãzile de control ale inspectoratului ºcolar, efectuând
inspecþii de specialitate. Am colaborat la organizarea unor serbãri, aniversãri, tipãrituri etc.
Întreaga viaþã activã am desfãºurat-o în acest judeþ: la ªcoala Medie (Liceul) Jibou – 1958-1963, la
Secþia de Învãþãmânt a raionului Zalãu - 1963-1968, la Inspectoratul ªcolar ºi Casa Corpului Didactic 1968-1990. Împreunã cu colegii de muncã m-am
ocupat de: generalizarea învãþãmântului de 4, 7, 8 ºi
10 ani, de diversificarea învãþãmântului liceal ºi
profesional, de crearea condiþiilor pentru ºcolarizarea
copiilor cu deficienþe ºi cei din familii dezorganizate,
de asigurarea bazei didactico-materiale, construind 7
grãdiniþe în Zalãu, câte una în ªimleu Silvaniei, Jibou,
Sãrmãºag ºi Crasna, case pentru copii cu câte 125 de
locuri în Jibou, pentru bãieþi, cu 122 de locuri în Cehu
Silvaniei, pentru fete, ªcoala Specialã Ajutãtoare în
ªimleu Silvaniei, Nuºfalãu cu câte 200 de locuri, peste
2 000 de spaþii pentru învãþãmânt (sãli de clasã, sãli
pentru grãdiniþe în mediul rural, cabinete, laboratoare,
ateliere, sãli de gimnasticã, sãli pentru biblioteci, alte
spaþii pentru învãþãmânt).
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I.D.E.I.
Pe lângã Casa Corpului Didactic s-au asigurat condiþii de perfecþionare a personalului din învãþãmânt,
organizând un Laborator Didactic, un Cabinet pentru cadrele de conducere din învãþãmânt, o salã de lecturã,
o bibliotecã cu 80 000 de volume. S-a preluat, de la Liceul de Matematicã-Fizicã, Biblioteca Documentarã, cu
regim special, cu peste 70 000 de volume de carte veche, pentru a fi pusã la îndemâna celor ce se preocupã de
cercetare în domeniul învãþãmântului. De buna funcþionare a acestora s-au preocupat cu rãspundere, pasiune,
pricepere ºi competenþã prof. loan Oros ºi prof. Verginia Stan.
Dupã pensionare am continuat activitatea despre învãþãmânt prin cercetarea trecutului acestui domeniu
de activitate. Spun am continuat, pentru cã începuturile cercetãrii au fost încã din 1968-1973, când am întocmit
lucrarea pentru gradul I, cu tema „Aspecte din trecutul învãþãmântului sãlãjean”, susþinutã în 1973. În
anul 1970, împreunã cu colegii, s-a organizat un simpozion pe aceeaºi temã, la care au participat cu lucrãri
cadre didactice de prestigiu de la: Universitãþile din Cluj, Bucureºti, de la Institutul din Oradea, inspectori
ºcolari, directori, cadre didactice din judeþ. S-au prezentat 16 comunicãri. Urmãrind aceeaºi idee s-a tipãrit,
de cãtre un grup de colaboratori: Emil Trif, Alexandru Perneº, Cornel Nemeº, Emil Cosma, Nicolae Popa,
culegerea cu denumirea, „Aspecte ale dezvoltãrii învãþãmântului din Sãlaj”, care cuprinde lucrãrile
prezentate la simpozion. Trebuie sã-l amintesc aici pe prof. Pompei Boca, autor al unei lucrãri pe care o
socotim de bazã, „ªtiinþa de carte în judeþul Sãlaj în anii 1880-1900-1910-1930 ºi 1948”, care ne este
necesarã pentru studierea ºi aprecierea stãrii învãþãmântului din acea perioadã.
Pentru cunoaºterea ºi aprecierea trecutului învãþãmântului sãlãjean am studiat, în perioada 1990-2007,
documentele din arhiva judeþului ºi am întocmit lucrarea „Aspecte din trecutul învãþãmântului sãlãjean
între anii 1918-1990", care conþine în jur de 350 de pagini, predatã la Editura Porolissum, de pe lângã
Muzeul de Istorie ºi Artã din Sãlaj în 08.09.07, pentru a fi cuprinsã în planul de tipãrituri pe anul 2008.
Deoarece directorilor le spuneam repetat cã „acela nu-i dascãl care nu alcãtuieºte monografia localitãþii
ºi instituþiei pe care o deserveºte”, am întocmit ºi eu „Monografia satului Pruniº, comuna Ciurila, judeþul
Cluj”. Ea se gãseºte multiplicatã la: biblioteca Arhivelor Naþionale-Direcþia Judeþeanã Cluj-Napoca, cota III
673, la Biblioteca Casei Corpului Didactic din Cluj-Napoca, la cea din comuna Ciurila, la mai mulþi consãteni,
ºi conþine date importante despre toate localitãþile comunei, a zonei Vãii Haºdãþii ºi Dealurilor Feleacului,
pentru a putea fi folositã. Acuma dispun de date suplimentare ºi doresc sã o refac.
Pe aceeaºi problematicã am publicat în volumele: „Aspecte ale dezvoltãrii învãþãmântului din
Sãlaj”, I.ª.J. ºi C.P.D., colectiv, Zalãu 1971, p. 79-83; „Contribuþii la monografia Liceului „Simion
Bãrnuþiu” ªimleu Silvaniei 1919--1969", C. Anton, I. Cãbuz, I. Criºmaru, B. Papp, Gh. Pârvu; „Omagiu
lui Alesandru Papiu Ilarian”, Comitetul pentru Culturã al Judeþului Sãlaj, Zalãu, 1969; „Bagheta dragostei
de cântec românesc”, Vioara Temian, Valer Perºa, Cluj-Napoca, 2005, p. 167-171; Jiboul la 800 de ani,
Ioan Ivãnescu, Zalãu, 2005, p. 94-95; „Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou – Sãlaj”, Vârstele
ªcolii-50 (1957-2007), Viorel Tãutan, 2007.
Am colaborat la revistele: „ªcoala Noastrã”, „Normaliºtii Clujeni”, „Pro Memoria 1940-1944", „Caiete
Silvane”, „Silvania”, „Iancule Mare”, publicând 69 de materiale.
Povestindu-le unor sãteni (Sabãu Alexandru, Trif Gavrilã, Tãutan Vasile, Nicoarã Alexandru, Trif Dragoº,
Sabãu Ioan, Trif Ioan, Deiac Ioan etc.) despre preocupãrile mele, despre Revoluþia din 1848 (pregãtirea ºi
desfãºurarea ei în zonã), despre cele douã rãzboaie mondiale, despre participarea localnicilor la acestea, au
propus construirea unui monument în memoria Tribunului Morar zis Molnar ºi martirilor din 1848, a eroilor din
cele douã rãzboaie mondiale. Aceºtia mi-au spus simplu ºi categoric: „trebuie sã construim monumentul!”.
Oameni puþini, bani... ? La care unul, mai iute la minte îmi zice „D-ta cu scrisul, cu aprobãrile, noi construim
monumentul”. În 1997 se împlineau 700 de ani de la atestarea documentarã a localitãþii. Voiam o întâlnire cu fiii
satului. Aprobarea a sosit numai în 1998. Între timp s-au pregãtit, au adunat materiale. Oficialitãþile ne-au spus
cã nu ne pot ajuta. Din ce-l facem? „Din piatrã de la Viºtea, au spus ei. Viaþa noastrã aici a fost grea, durã, ca
piatra.” Ne-a încurajat cioplitorul în piatrã, meºterul Ioan, din Saliºte (sat aparþinãtor comunei ºi vecin). Au
participat la muncã, s-au gãsit inimoºi, binevoitori ºi în 13 septembrie 1998, fiii satului s-au adunat la sfinþirea
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monumentului. De atunci, cei ce simt, ºi sunt suficienþi, depun flori la monument. Asociaþia „Fiii Pruniºului” a
organizat anul acesta o manifestare de „Ziua Armatei”. Preotul Petran Cornel (sãlãjean, din Gârbou) a oficiat o
slujbã religioasã, a sfinþit drapelul patriei care ºi acuma fâlfâie în jurul monumentului, fiii Pruniºului au depus o
coroanã de flori, eu le-am vorbit sãtenilor despre Tribunul Morar zis Molnar, din Pruniº (Silvas) despre cei 6
martiri împuºcaþi din porunca lui Ban Piºta, în Ciurila ºi unul în Pruniº, la Bercã, în 1849, despre cei 9 eroi din
Primul Rãzboi Mondial ºi 10 eroi ºi un martir din Al Doilea Rãzboi Mondial. S-a hotãrât ca anual sã ne întâlnim
sãtenii, cei ce nu mai locuiesc în sat, dar deþin aici proprietãþi, la asemenea manifestãri.
Dupã cum se poate observa, „în perioada mea de odihnã” continuã preocupãrile avute „în cea activã”,
aºa îmi gãsesc: locul, liniºtea ºi satisfacþiile.

prof. Emil Trif
CRIZELE CÃRÞII?!

Recenta ediþie a Târgului de Carte organizat de cãtre Biblioteca Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu”
Sãlaj, precum ºi ecourile „Târgului Gaudeamus” în mass-media, au creat prilejul unor dezbateri privind condiþia
cãrþii în zilele noastre, vehiculându-se ideea cã ne aflãm în faþa unei veritabile crize a cãrþii.
Chestiunea nu mi se pare simplã, nu cred cã putem da un rãspuns tranºant la întrebarea dacã existã sau
nu o crizã a cãrþii.
Problema poate fi privitã din unghiuri diferite:
dacã ne referim la o industrie a cãrþii putem afirma cã
existã edituri puternice, care „scot” carte pe bandã
rulantã! Cãrþi existã. Însã e un deficit de carte bunã
ºi, mai ales, o lipsã a unui program de editare, a unor
„opere complete” pentru marii clasici ai literaturii
române ºi, faptul cã, ediþii critice serioase (Rebreanu,
Blaga, Arghezi, Agârbiceanu etc.) începute înainte de
1989 au fost lãsate în pãrãsire. Ar trebui sã existe o
editurã de stat, specializatã în acest sens, care sã
realizeze un program amplu de punere în valoare a
literaturii naþionale.
Târgurile de carte evidenþiazã ºi faptul cã
interesul pentru carte existã. Cei peste 95 de mii de
vizitatori la Târgul „Gaudeamus”, ediþia a XV-a, numãrul volumelor cumpãrate – sunt un argument în acest
sens.
Problema, cred cã trebuie pusã altfel: nu cartea lipseºte. Dupã opinia noastrã, esenþialã nu e lipsa de
carte, cât scãderea interesului pentru lecturã.
Mai degrabã putem vorbi de o crizã a lecturii, care, pânã la un punct poate fi explicatã.
Istoria civilizaþiei ºi culturii universale cunoaºte momente, situaþii, când o nouã realizare pune în dificultate
realizãrile anterioare.
Doar în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii aceastã situaþie e fireascã, în planul culturii nu se întâmplã la fel.
Apariþia artei cinematografice nu a exclus spectacolul de operã sau teatru, filmul nu a fost „desfiinþat” de
televizor, televizorul nu a „sucombat” în faþa calculatorului, internetului, cartea chiar nu va ajunge cenuºãreasã
din cauza „cãrþii vorbite” º.a.m.d.
Va fi, fãrã îndoialã, o perioadã de scãdere a interesului faþã de cartea scrisã, de lecturã sub mirajul
internetului. Fenomenul este vizibil mai ales în cazul generaþiei tinere, în licee, cu precãdere.
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Internetul creeazã dependenþã. Sclavii internetului trãiesc rupþi de viaþa realã, înstrãinaþi de familie, de
prieteni, „înghiþiþi” adeseori de lumea circuitelor din spatele ecranului. Dar internetul, valorificat inteligent, e ºi o
sursã de informaþie rapidã, de contact cu realizãrile umanitãþii.
Considerãm cartea scrisã ºi internetul ca surse complementare, nu antagonice. Omul contemporan are
nevoie de ambele!
Treptat, dupã trecerea primului val al trãirii în ºi prin internet, interesul faþã de cartea scrisã, faþã de
lecturã va reveni. Cãrþile, cum spunea Sadoveanu „sunt prieteni statornici” rãbdãtori. Sãturat de contactul cu
ecranul, omul va simþi nevoia sã revinã la intimitatea cu cartea, deoarece cartea e „o fãgãduialã, o bucurie, o
cãlãtorie prin suflete, gânduri ºi frumuseþi” (Tudor Arghezi).
Scriitorul francez David Fonkins, într-un interviu realizat de Cristina Spiridon, cu prilejul Târgului de
carte „Gaudeamus”, ºi publicat în ziarul „Ziua”(24 a XI-a, 2006, p. 17) mãrturiseºte: „Cred cã vor exista
întotdeauna iubitori de literaturã. Nu sunt neliniºtit. Însã concurenþa divertismentului e durã: existã cinematografe,
muzica, televiziunea. Dar oamenii vor continua sã citeascã
literatura, pentru cã ei vor iubi în continuare cãrþile (s.n.). Le
va plãcea sã atingã o carte, cãci este ceva erotic în a rãsfoi o
carte. Experienþa hârtiei este ceva senzual. În plus, romanul
e o sursã infinitã de istorie”.
În fiecare generaþie existã un numãr constant de
cititori sau de oameni care nu citesc. Nu va fi altfel nici în
viitor. Oamenii se întorc mereu cãtre valori perene, cum este
cartea, lectura.
Galaxia Gutenberg nu este ameninþatã cu dispariþia!
Dacã vrem ca fenomenul vremelnic al îndepãrtãrii de carte,
de lecturã sã treacã mai repede, e nevoie ca redresarea
situaþiei sã înceapã acolo, unde noile generaþii se formeazã,
sunt educate – în ºcoli.
Nu este exagerat sã afirmãm cã în realizarea aceluiaºi obiectiv un rol de prim ordin revine ºi bibliotecilor,
care, prin forme moderne de activitate, pot sã-ºi câºtige cititorii. Ceea ce, dupã umila noastrã pãrere, Biblioteca
Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu” din Zalãu realizeazã cu profesionalism.
prof. Iuliu Suciu

SPIRITUL ROMÂNESC ªI INTEGRAREA EUROPEANÃ
„Noi, românii, avem o vocaþie ancestralã de victime împãcate cu suferinþa, ne place umilinþa, penitenþa,
hãituiala, mocnim în noi cu veacurile, aºteptând dracu ºtie ce, tãcem ºi pufnim, dar nu mârâim, au stat turcii
cãlare pe noi patru secole, ne luau copiii, femeile, tinerii, iar noi tãceam, ba chiar le împrumutam cuvintele:
ciorap, tavan, ciorbã, miºmaº, cearceaf, caraghios… Chiar cã eram niºte caraghioºi, cum ieºeam noi din codri,
cu sãgeþile ºi cu flintele, o datã la o sutã de ani, ºi-i înghesuiam prin câte o mlaºtinã, dupã care o tuleam iar la
umbrã deasã, luam cavalul ºi mai compuneam o doinã nemuritoare.”
Am ales acest citat din romanul lui Ion Bãieºu, „Balanþa”, pentru cã mi s-a pãrut cã surprinde aproape
exhaustiv, deºi ironic, esenþa spiritului românesc. Spirit care s-a manifestat aºa cum l-a descris scriitorul, de-a
lungul istoriei ºi tot aºa se manifestã ºi acum, mai mult ca oricând. Mai ales în aspectele sale negative, dacã
negative putem numi umilinþa, victimizarea, cãlcarea în picioare a demnitãþii ca individ ºi ca popor. Bineînþeles,
acest spirit are ºi pãrþile lui frumoase, iar una dintre ele este tendinþa de a crea, de a folosi suferinþa ºi tragismul
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ca pe un motor pentru a da naºtere unor opere de artã. Poate cã
faimosul nostru simþ artistic („tot românul s-a nãscut poet”, „cã nu
e om sã nu fi scris o poezie”) nu este altceva decât un mod de a
externaliza frustrãrile la care istoria ne-a supus, la care noi înºine
ne-am supus, ºtiut fiind cã din tragedie ºi suferinþã se naºte arta.
„Când primeºti o palmã, întoarce ºi celãlalt obraz”. Acesta
este îndemnul lui Isus Cristos, îndemn cãruia noi ne-am supus
mereu, ca ºi cum ar fi fãcut parte din propria noastrã fiinþã. Nu mã
voi referi acum la toate situaþiile de acutã actualitate care vin, din
nou, sã întãreascã ceea ce, cu ascuþitã percepþie, au observat
mulþi oameni de seamã ai istoriei, gândirii ºi literaturii româneºti.
La una am sã mã refer: integrarea europeanã. Din discuþii cu
persoane care se apropie mai mult sau mai puþin de esenþa acestei
probleme, români ºi din alte naþii, am înþeles cã România ar fi avut
de ales, pentru aderare, din douã posibilitãþi: aceea de a copia modelul altor state ºi aceea de a adera în proprii
sãi termeni. Se pare, însã, cã a fost mult mai comod pentru autoritãþi de a prelua modelele existente, chiar dacã
ele nu se potriveau cu realitãþile noastre specifice.
Noi ºtiam, autoritãþile române ºtiau, înainte de aderare, cã nu renunþarea la mândria noastrã ar fi fost
condiþia principalã pentru ca Europa sã ne primeascã între graniþele ei unionale. România a fost întotdeauna în
Europa, iar sintagma „a fi în Europa” nu face decât sã bulverseze minþile tinere.
România are destule calitãþi ca sã stea cu capul sus în Uniunea Europeanã. Nu numai faptul cã este o
mare – ºi nouã – piaþã de desfacere a produselor uniunii o face dezirabilã, ci ºi calitãþile fizice deosebite ale
solului (neotrãvit cu pesticide de-a lungul anilor), fondul forestier ºi de vânãtoare, încã destul de consistent ºi,
nu în ultimul rând, calitãþile intelectuale ºi spirituale ale poporului român.
Cu toate acestea, datoritã poziþiei geografice a României, la graniþa dintre Orient ºi Occident, suntem
un amestec nefericit între douã filozofii: aceea a Estului, bazatã pe „a fi”, ºi a Vestului, care se ghideazã dupã „a
face”.
Cu alte cuvinte, un amestec între filozofia valorii umane, a dezvoltãrii personale, a spiritului în ultimã
instanþã, ºi filozofia banilor, a consumului ºi a acumulãrii de lucruri. Ambele filozofii au valoarea lor, aspectele lor
pozitive ºi negative, însã, se pare cã la noi s-au dezvoltat, în special, aspectele negative ale ambelor stãri de
lucruri. Ceea ce este trist însã este faptul cã, odatã cu aderarea, dupã toate semnele, a început sã se diminueze
ºi bruma de spiritualitate rãmasã în noi. Devenim, din ce în ce mai mult, o societate de consum, în luptã continuã
pentru acumulare, cumpãrãm din ce în ce mai multe lucruri, citim din ce în ce mai puþin, învãþãmântul devine o
fabricã de diplome fãrã conþinut, un produs de consum care livreazã mediocritate pe bandã rulantã.
În scurt timp vom ajunge ºi noi, dacã nu ne vor înghiþi manelele ºi pornografia, o masã de populaþie
europeanã, pe care doar limba o va diferenþia de alte naþiuni.
Nu doresc sã blamez integrarea în Uniunea Europeanã ca fiind unicul factor de uniformizare a popoarelor.
Globalizarea care a început ºi s-a dezvoltat odatã cu apariþia noilor tehnici de comunicaþii, internetul, media,
este unul dintre cei mai puternici factori de uniformizare.
Totuºi, luând în considerare istoria românilor, mentalitatea ºi spiritul lor, care a rezistat mii de ani, în
ciuda influenþelor de tot felul, putem fi liniºtiþi: sunt prea puternice ca sã se schimbe, din fericire sau nefericire.
Lucrurile vor evolua, poate, aºa cum doinele ºi baladele s-au transformat în poezie modernã. Rãmâne de vãzut
dacã evoluþia va fi una pozitivã.
Avem, însã, din ce în ce mai multe motive sã ne amintim – ºi sã analizãm cu mai multã profunzime – de
celebra afirmaþie a scriitorului francez Andre Malraux: „Secolul XXI va fi unul spiritual sau nu va fi deloc”.
Corina-Monica Cooper
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UN ALT FEL DE PARTENERIAT…
Se constatã din ce în ce mai mult necesitatea ca biblioteca sã-ºi diversifice ºi îmbogãþeascã oferta
culturalã în afara spaþiilor proprii. În acest context, parteneriatele încheiate cu diferite ºcoli, licee, grãdiniþe ºi
alte instituþii de culturã au avut un impact pozitiv în comunitate.
În programul manifestãrilor culturale ale
bibliotecii în anul 2008 se numãrã ºi aniversãri sau
comemorãri ale marilor compozitori români ºi strãini
care au lãsat omenirii creaþii de o neasemuitã valoare
culturalã. Aceste evenimente au fost marcate în
bibliotecã prin realizarea de expoziþii, folosirea
materialelor audio-video existente în mediatecã ºi
prezentãri ale vieþii ºi operei compozitorilor.
Unul dintre cele mai frumoase „produse”
ale omenirii este muzica. Existã compozitori a cãror
muzicã nu moare niciodatã, deºi actuala goanã dupã
bani a prezentei societãþi consumiste a împins-o
undeva într-un plan secundar.
Având o bogatã colecþie de materiale audiovizuale, îmbogãþitã tot mai mult în ultimii ani, dar insuficient valorificatã, din cauza problemelor de spaþiu cu care
ne confruntãm în ultimul timp, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a gândit un alt fel de parteneriat, de aceastã datã
având ca parteneri cele mai reprezentative localuri din oraºul nostru, restaurante frecventate de un public
select, dar ºi locuri cãutate de tineri.
Am dorit sã readucem în atenþia publicului o muzicã tot mai puþin audiatã de acesta, valoroasã ºi de
calitate, a unor celebri compozitori ai muzicii clasice universale. Asta, în condiþiile când tot mai multã lume, în
special tineri, preferã o muzicã agresivã, zgomotoasã.
Am avut emoþii când am pornit acest proiect, neºtiind care va fi atitudinea ºefilor de local la iniþiativa
noastrã. Deschiderea manifestatã de aceºtia ne-a încurajat ºi ne-a dat speranþã în reuºita proiectului.
Proiectul nostru a debutat în mai, când s-au sãrbãtorit 175 de ani de la naºterea compozitorului,
pianistului ºi dirijorului german Johannes Brahms. Cu aceastã ocazie s-au realizat pliante publicitare, cu date
biografice despre marele compozitor, informaþii despre bibliotecã ºi localurile participante. De asemenea, din
colecþia bibliotecii s-au ales cele mai reprezentative albume ale marelui compozitor. Toate aceste materiale au
fost repartizate partenerilor bibliotecii la proiect.
Iniþiativa noastrã a fost bine primitã ºi de cãtre cei care frecventau localurile; dupã spusele personalului,
aceºtia au fost încântaþi de atmosfera plãcutã generatã de acordurile muzicii ºi ºi-au exprimat dorinþa de-a mai
avea parte de momente de acest gen. Am continuat seria de audiþii începute, în luna iulie, mai precis în 28, când
a avut loc comemorarea a doi celebri compozitori din perioada barocã, Johann Sebastian Bach ºi Antonio
Lucio Vivaldi. Pentru a sãrbãtori aceste evenimente, am pregãtit materiale pentru locaþiile vizate ºi am aºteptat
impresiile lãsate asupra publicului de acordurile muzicii celor doi compozitori celebri. Impresiile nu s-au lãsat
aºteptate ºi au fost pozitive. „Da, clienþilor le-a plãcut muzica pe care ne-aþi adus-o. Câþiva ne-au întrebat chiar
dacã nu ar putea s-o copieze”, a afirmat o chelneriþã care lucreazã într-unul din localurile partenere. „Clienþii
noºtri au apreciat muzica clasicã. Ne-au spus cã un local unde se cântã asemenea muzicã are stil ºi bun gust”,
a fost o altã reacþie.
Ne-am simþit încurajaþi de aceastã reuºitã ºi ne-am propus sã mergem mai departe cu proiectul nostru,
de data aceasta având în atenþie lucrãrile faimosului compozitor român, Ciprian Porumbescu. Anul acesta s-au
împlinit 125 de ani de la moarte ºi 155 de ani de la naºtere, pe 14 octombrie.
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Am avut plãcerea sã servim ºi noi o cafea într-unul din localurile partenere ºi sã ne bucurãm de
inegalabilele acorduri ale cunoscutei Balade a compozitorului. Plãcerea ºi bucuria citindu-se ºi pe feþele
consumatorilor am avut convingerea reuºitei ºi ne-a dat impuls sã continuãm ºi în viitor.
Maria Creþu
Sanda Cherecheº
VIAÞA ªI OPERA LUI CIPRIAN PORUMBESCU

Ctitor al culturii muzicale româneºti moderne, pentru care existã ºi astãzi în vechea Arboroasã un
adevãrat cult, Ciprian Porumbescu s-a nãscut la 14 octombrie 1853 la ªipotele Sucevei, fiu de preot (Iraclie
Porumbescu) cu preocupãri componistice ºi literare, pasionat de folclor, intelectual bucovinean, cu idei politice
ºi revoluþionare.
ªi-a început educaþia muzicalã de la vârsta de 6 ani în casa pãrinteascã, sub
îndrumarea compozitorului ºi pianistului Carol Miculi, elev al lui Frederic Chopin.
Primele trei clase primare le face la ªcoala Poporalã din Iliºeºti. La vârsta de 4 ani el
putea reproduce cu o uimitoare fidelitate melodiile cântate de lãutari, pe cele doinite
din caval sau cântate din gurã.
În 1865 familia Porumbescu se mutã la Stupca, astãzi Ciprian Porumbescu.
Pe atunci Ciprian Porumbescu era în clasa a doua de liceu în vechea cetate de scaun
din Suceava. La Stupca ºi-a petrecut adevãrata copilãrie, cei mai frumoºi ani ai scurtei
ºi frãmântatei sale vieþi. Pe timpul vacanþelor de varã ºi iarnã, Ciprian ºi fraþii sãi,
Marioara ºi ªtefan, se bucurau din plin de raiul casei de la Stupca, de hãrnicia ºi
priceperea gospodarului tatã.
Stupca, cu împrejurimile ei pitoreºti, leagãn al copilãriei ºi al impresiilor de neuitat, este martora primei
mari iubiri, a visurilor înaripate, a regretelor nostalgice, a creãrii multor lucrãri muzicale, a legãturilor trainice cu
cei din neamul moºilor ºi strãmoºilor sãi, cu comorile lor spirituale, cu melosul lãutãresc, generatoare de bucurii
ce l-a atras pe Ciprian Porumbescu pânã în ultima clipã a vieþii lui. Sãrbãtorile de iarnã erau un bun prilej de a
cunoaºte viaþa sãtenilor. Contactul cu cel mai de seamã lãutar al epocii (Grigore Vindereu), la Suceava, a
însemnat un câºtig esenþial pentru cariera sa componisticã.
În familia Porumbescu domnea un adevãrat cult pentru muzicã, pasiunea familiei era pianul „… pianul
a fost ecoul fidel al durerilor sale, cãci cu el am plâns, cu el m-am mângâiat, nu m-a contrazis niciodatã”. Pentru
Ciprian Porumbescu, Stupca a constituit ceea ce a fost Liveni pentru George Enescu, leagãnul unor vise ºi
germenul multor creaþii capitale.
Ciprian Porumbescu mãrturisea cã, în timpul vacanþelor, era un vizitator frecvent al lãutarilor din bordeiele
de la marginea satului, stãtea de vorbã ceasuri întregi cu scripcarii bãtrâni ºi tineri, le asculta ºi le învãþa cântecele.
Darul lui Porumbescu de a fermeca din vioarã adevãrate sunete de vrajã era covârºitor. „Când în
frumoasele amurguri de varã maestrul cânta cu ferestrele larg deschise, atunci lumea se aduna pâlcuri- pâlcuri
în faþa casei ºi rãmânea vrãjitã de minunatele sunete.”
A urmat seminarul din Cernãuþi, unde a aprofundat muzica bisericeascã, ºi-a continuat studiile la
Conservatorul din Viena, în paralel a urmat cursurile Facultãþii de Filosofie din Cernãuþi, între anii 1878 – 1879.
A debutat ca dirijor de cor al Societãþii Arboroasa din Cernãuþi. A fondat ºi condus corul Societãþii Arboroasa.
A fost dirijor de cor la Societatea România Junã din Viena (1879 - 1881), profesor de muzicã la ºcolile române
din Braºov, dirijor la corul Bisericii Sfântul Nicolae din ªcheii Braºovului. A condus premiera operetei Crai –
Nou, Braºov, 27 februarie 1882. A desfãºurat o susþinutã activitate concertisticã fiind violonist ºi pianist în
Austria, mai ales în cercurile studenþeºti. S-a bucurat de preþuirea lui Eduard Strauss, Giuseppe Verdi, Marco
Sala, Vasile Alecsandri, Gheorghe Dima, Andrei Bârseanu.
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S-a impus în trei genuri muzicale: operetã, piese corale ºi muzicã instrumentalã. Compozitor prolific,
peste 200 de lucrãri în toate genurile ºi formele muzicale, elaborate pânã la vârsta de 21 de ani, înzestrat cu o
forþã melodicã singularã, Porumbescu ar fi putut ajunge un mare reprezentant al ºcolii muzicale naþionale din
secolul XIX, dacã nu ar fi suferit de o boalã necruþãtoare ºi dacã s-ar fi bucurat de o educaþie muzicalã
sistematicã, temeinicã, la înãlþimea talentului sãu excepþional.
Prin activitatea de profesor organizator, dirijor ºi compozitor, talentatul Porumbescu a inaugurat la
Braºov o nouã viaþã muzicalã ce a uimit ºi încântat pe mulþi. Ciprian Porumbescu se folosea de toate împrejurãrile
pentru a cunoaºte cât mai îndeaproape viaþa, datinile, obiceiurile ºi muzica neamului românesc din toate provinciile.
Opereta Crai-Nou a fost un model pentru compozitorii români din prima jumãtate a secolului al XXlea ºi o pildã demnã de luare-aminte pentru contemporani. Adresându-se în principal formaþiilor de amatori din
epoca sa, opereta Crai-Nou s-a reprezentat în toate þinuturile româneºti, atât din mediul orãºenesc, cât ºi în cel
þãrãnesc.
Crescut la Cernãuþi, Viena ºi Braºov, educat în atmosfera patrioticã a Societãþii Arboroasa ºi România
Junã, Porumbescu a împrumutat creaþiei vocale ºi corale o pronunþatã tentã naþionalã. Cu harul sãu melodic
singular, cântecele rãscolitoare Pe-al nostru steag e scris Unire, Inimã de român, Cântecul tricolorului,
Cântecul gintei latine, Cât îi Þara Româneascã s-au transformat în ºlagãre pentru studenþi, ºcolari, ostaºi,
devenind imnuri, mottouri de societãþi ºi organizaþii politice ºi de tineret.
Impactul creaþiei lui Porumbescu, încã din timpul vieþii sale asupra societãþii româneºti, a rãmas fãrã
egal în istoria muzicii noastre, asigurându-ºi un loc de seamã printre clasicii ºcolii naþionale.
Gavril ªerban

PROPRIETATEA INDUSTRIALÃ, ADUSÃ LA ZALÃU DE BIBLIOTECÃ

Biblioteca Judeþeanã „Ioniþã Scipione Bãdescu”
a semnat o convenþie de parteneriat cu Oficiul de Stat
pentru Invenþii ºi Mãrci (OSIM), parteneriat care are
scopul ca, prin intermediul unor activitãþi specifice, sã punã
la dispoziþia tuturor celor interesaþi informaþii referitoare la
proprietatea intelectualã ºi proprietatea industrialã.
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj nu este singura care a
încheiat acest parteneriat, încã alte 15 biblioteci publice
din toatã þara având semnatã convenþia cu OSIM (Bihor,
Constanþa, Olt, Sibiu, Satu Mare, Cluj, Timiº, Iaºi, Vaslui,
Vâlcea, Hunedoara, Biblioteca Metropolitanã Bucureºti,
Biblioteca Naþionalã ºi bibliotecile judeþene din Giurgiu ºi
Galaþi).
În cadrul acestui parteneriat au avut ºi au loc o
serie de activitãþi, toate cu scopul de a pune la dispoziþia publicului informaþii de specialitate ºi ajutor avizat în
ceea ce priveºte demersurile pentru protejarea proprietãþii intelectuale ºi industriale.
Ceea ce s-a fãcut, concret, a fost organizarea unor seminarii de formare în domeniul proprietãþii industriale
pentru bibliotecari. Prima ediþie a avut loc în anul 2007, la Sinaia, iar a doua în septembrie 2008, la Constanþa.
La ambele seminarii au participat bibliotecari din cadrul bibliotecii noastre. Ei au fost instruiþi în ceea ce priveºte
brevetele, mãrcile, desenele ºi modelele, cercetarea documentarã în bazele de date, li s-a arãtat cum se citeºte
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buletinul oficial de proprietate industrialã, cum se completeazã o cerere de înregistrare pentru brevet, marcã,
desen sau model, au învãþat despre clasificarea internaþionalã a brevetelor de invenþie, despre dreptul de autor
într-o bibliotecã publicã ºi alte subiecte utile pentru orice persoanã care ar dori sã-ºi protejeze o marcã, un
brevet, un desen sau un model.
La aceste seminarii, bibliotecarii din Sãlaj au întâlnit colegi de la celelalte biblioteci publice partenere,
au avut discuþii, oficial ºi neoficial, despre multe subiecte legate de problemele privitoare la biblioteci.
Printre acþiunile din cadrul parteneriatului, se numãrã ºi întâlniri ale specialiºtilor OSIM cu oameni de
afaceri din judeþe.
Prima întâlnire de acest fel a avut loc la Zalãu, în data de 27 noiembrie 2008, tema ei fiind Proprietatea
industrialã ºi biblioteca publicã - parteneriat în folosul comunitãþii din Sãlaj. Întâlnirea s-a desfãºurat la
Camera de Comerþ ºi Industrie din Zalãu. Menþionãm cã instituþia respectivã a fost de mare ajutor la organizarea
întâlnirii.
Subiectele prezentate oamenilor de afaceri sãlãjeni au fost:
1. Sistemul proprietãþii industriale (Ovidiu Dinescu,
ºef serviciu Analize ºi Sinteze Documentare, OSIM);
2. Serviciile OSIM (Ovidiu Dinescu);
3. Marca naþionalã - Marca comunitarã (Ovidiu
Dinescu);
4. Desenul ºi Modelul naþional - Desenul ºi Modelul
comunitar (Alina Constantin, ºef Birou Examinare Desene ºi
Modele, OSIM);
5. Parteneriatul OSIM - bibliotecile publice în folosul
comunitãþii (Mariana Moºoianu, ºef Serviciu Bibliotecã,
OSIM);
6. Plicul cu idei (expert Valentin Creþu).
În cadrul aceleiaºi vizite, în data de 28 noiembrie, la
Sala de Lecturã a bibliotecii noastre, specialiºtii OSIM s-au întâlnit ºi cu o clasã de copii de la o ºcoalã din
Zalãu, cãrora le-au explicat, pe înþelesul lor ºi într-un mod atrãgãtor, elemente de proprietate industrialã: ce
sunt invenþiile, de ce este important ca ele sã fie protejate, ce este brevetul sau marca, precum ºi alte asemenea
informaþii.
Ca urmare a acestor activitãþi realizate în parteneriat, pentru uzul comunitãþii din Sãlaj, la Secþia de
Împrumut pentru Adulþi din cadrul Bibliotecii Judeþene, existã un colþ OSIM în cadrul cãruia se gãsesc numeroase
materiale, cãrþi, broºuri ºi pliante, care trateazã diferite aspecte din cadrul subiectului larg al proprietãþii industriale
ºi care pot fi consultate de orice persoanã interesatã de completarea unei cereri de înregistrare sau de orice alt
aspect.
În ultimii ani, activitãþile bibliotecii noastre s-au diversificat ºi s-au specializat din ce în ce mai mult, cu
scopul de a oferi publicului informaþii ºi beneficii cât mai utile ºi mai apropiate de sferele de activitate pe care
diferitele segmente ale acestuia le desfãºoarã. Din acest cadru fac parte ºi activitãþile desfãºurate împreunã cu
OSIM care, sperãm, au fost – ºi vor fi – de ajutor mediului de afaceri sãlãjean, dar ºi copiilor, viitori inventatori
ºi oameni de afaceri.
Corina-Monica Cooper
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INCURSIUNE ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE DIN JUDEÞ
IMPORTANÞA BIBLIOTECII PUBLICE ÎN COMUNITATEA LOCALÃ
Într-o societate în care informaþia abundã, într-o societate în care publicul pretenþios ºi grãbit doreºte
sã gãseascã rapid informaþia de care are nevoie, biblioteca devine instituþia de importanþã strategicã în comunitate,
capabilã sã furnizeze publicului larg informaþia de care are nevoie.
O bibliotecã publicã constituie, organizeazã,
prelucreazã, conservã ºi pune la dispoziþia utilizatorilor colecþiile
ei, asigurã servicii de împrumut la domiciliu sau consultare în
bibliotecã ºi asigurã egalitatea accesului la informare ºi
documentare a tuturor membrilor comunitãþii locale, fãrã
deosebire de statutul social sau economic, vârstã, sex,
apartenenþã politicã, religie sau naþionalitate.
O bibliotecã publicã este o forþã vie în serviciul
educaþiei, culturii, informãrii ºi o modalitate esenþialã de a cultiva
pacea ºi a contribui la progresul spiritual al umanitãþii.
Este o instituþie vie, care nu are rol de stocare ºi
conservare a documentelor, ci de circulaþie cu mare vitezã ºi de înlocuire permanentã a documentelor perimate
din colecþiile sale. Cartea ºi biblioteca sunt douã noþiuni în perfectã armonie, care trãiesc bine una lângã alta, ba
mai mult se completeazã în aºa fel încât una fãrã cealaltã nu poate vieþui.
Cartea este mijlocul necesar de a trãi, o necesitate vitalã pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoaºterii
adevãrului ºi a noului, pentru omul dotat cu simþul a tot ce este frumos în lume. Bibliotecile stau la baza unei
culturi, iar fãrã ele viaþa ar fi pustie ºi neîmplinitã.
Întâlnirea cu biblioteca este o experienþã inconfundabilã, este o confruntare cu omul etern. Informaþia
este un factor definitoriu pentru stadiul societãþii, programul oricãrei epoci este influenþat sau definit de programul
informaþional ºi cel mai stimulator instrument de informaþie pentru gândirea omeneascã este cartea, ale cãrei
rosturi cresc tot mai mult în ciuda invaziei de noi tehnologii.
Cultura unui popor se mãsoarã în continuare prin numãrul de cãrþi tipãrite, prin numãrul de cãrþi difuzate,
prin numãrul de cititori ai bibliotecii ºi nu în mod expres, prin computerizare. Sigur cã avem mare ajutor în
munca noastrã prin introducerea calculatorului în bibliotecã, dar asta nu înseamnã cã în aºteptarea lui noi sã
lãsãm totul baltã, sã nu ne mai facem meseria, sã nu mai cãutãm alte ºi alte metode ºi instrumente pentru a pune
la dispoziþia celor interesaþi publicaþiile din biblioteca pe care o organizãm sau prin schimb interbibliotecar.
Nu lipsa calculatorului ne doare cel mai mult, ci lipsa de fonduri pentru achiziþia de carte, aceasta fiind
inexistentã sau la un nivel scãzut, uneori fiind obligaþi sã cumpãrãm din salariile noastre mici ºi registrele de
bibliotecã.
Datoritã scãderii nivelului de trai al populaþiei, a ºomajului, a asaltului fenomenelor deviate de tipul
violenþei, criminalitãþii, infracþionalitãþii de toate tipurile, s-a ajuns la o crizã moralã a societãþii româneºti actuale.
Se constatã o slãbire a forþei educaþiei sociale asupra stãrii de spirit a populaþiei, o lipsã de idealuri a
tinerei generaþii, o neîncredere ºi o indiferenþã faþã de valorile culturale ºi morale.
Democratizarea culturii televizate ºi manipularea canalelor de comunicare în masã, libera circulaþie a
persoanelor în strãinãtate ºi circulaþia producþiilor video au amplificat riscul difuzãrii în rândul tinerilor a unor
producþii care exacerbeazã imaginile violenþei ºi limbajul agresiv, afiºeazã pornografia ºi grotescul, ceea ce
deterioreazã moralitatea tinerilor noºtri.
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Trecând peste toate neajunsurile, biblioteca publicã trebuie sã ajute celelalte instituþii de educaþie sã
formeze oameni sãnãtoºi din toate punctele de vedere.
În procesul de dezvoltare a societãþii contemporane, biblioteca comunalã are o importanþã deosebitã,
ea având un rol prioritar ºi în procesul instructiv-educativ.
Alãturi de biblioteca ºcolarã, bibliotecarul comunal ajutã la creºterea randamentului de învãþare, stabileºte
o legãturã indispensabilã între elevi ºi acesta, poate asigura informaþii diverse necesare intelectualilor ºi altor
categorii sociale.
Accesul elevilor ºi studenþilor este nelimitat, iar pentru a le veni în sprijin, bibliotecarul comunal trebuie
sã intensifice acþiunile culturale, sã sprijine în mod constant, prin metode specifice, familiarizarea elevilor cu
fondul de carte ºi publicaþii.
Folosind mijloacele necesare, se impune o relaþie specialã
între bibliotecar ºi elev, care trebuie sã se bazeze pe afecþiune,
prietenie, încredere, sinceritate în aºa fel încât sã sporeascã
eficienþa lecturii. Bibliotecarul trebuie sã punã suflet în tot ceea
ce face, sã lãrgeascã sfera de cunoaºtere, sã contribuie la
dezvoltarea gustului pentru lecturã, folosind o varietate de
mijloace, de la dialogul direct cu cititorul pânã la organizarea
unor manifestãri mai complexe, expoziþii de carte, prezentãri de
cãrþi.
Orientarea spre lecturã trebuie sã þinã cont de vârsta
cititorilor, de nivelul lor de cunoaºtere, importantã fiind selectarea
titlurilor recomandate, ºi, nu în ultimul rând, respectarea unor norme referitoare la cititul în condiþii optime.
Ceea ce se doreºte este ca spaþiul bibliotecii sã devinã pentru toþi utilizatorii o oazã de informaþie ºi de cunoaºtere.
Ludovica-Zorica Suciu
Biblioteca Comunalã Românaºi

ARANY JÁNOS ªI NUªFALÃUL

Care-i locul lui Arany János în literatura maghiarã? Este cel mai mare poet epic maghiar. Împreunã cu
Vörösmarty ºi Petõfi sunt cele mai mari figuri ale epocii de glorie ale poeziei maghiare. Arany ºi Petõfi au fost
legaþi printr-o prietenie, una dintre cele mai celebre ºi adevãrate prietenii din lume. Poezia lor este înnobilarea
poeziei populare. Arany, în opera sa, pune în evidenþã sufletul poporului maghiar ºi bogãþia limbii noastre.
S-a nãscut în 1817 la Salonta. Pãrinþii sãi au fost iobagi. Viaþa ºi opera lui se împart în patru perioade.
Întreaga sa existenþã a fost presãratã cu evenimente importante, care au constituit pietre de hotar în evoluþia sa.
Prima perioadã, între 1817-1836, cuprinde cei 19 ani ai copilãriei ºi ai tinereþii. În primãvara anului
1828 a început studiile la Salonta, din noiembrie 1833 a continuat la Colegiul din Debrecen. În anul 1836, dupã
lungi frãmântãri sufleteºti, se alãturã unei trupe de teatru ambulant, dar dupã o jumãtate de an de viaþã de actor,
plinã de greutãþi, se întoarce în oraºul sãu natal. Tot în acest an suferã una din cele mai mari pierderi, moare
mama sa. Lucreazã la Consiliul Orãºenesc, ca învãþãtor suplinitor, apoi copist. Din cãsãtorie, care a avut loc în
1840, s-au nãscut doi copii, Juliska ºi László.
În 1847 apare prima, ºi în acelaºi timp cea mai importantã ºi cea mai cunoscutã operã a sa, Toldi.
Aceastã operã l-a fãcut celebru, atrãgând atenþia colegilor ºi primind ºi recunoaºterea lor. La insistenþele lui
Petõfi, a scris capodopera sa: Toldi estéje (Seara lui Toldi), pe care a terminat-o în martie 1848. Tot la
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invitaþia lui Petõfi, Arany se duce la Paris, urmând guvernul revoluþionar. Petõfi i-a cãlãuzit destinul ºi i-a marcat
viaþa. Prin moartea lui, Arany a pierdut un bun prieten. În timpul revoluþiei ºi în perioada care a urmat acesteia,
Arany ºi-a pierdut averea cu greu adunatã, serviciul ºi ºi-a pierdut pentru o perioadã încrederea atât în viitorul
poporului sãu cât ºi al lui personal. Se poate zice, cã s-a pierdut ºi pe el însuºi.
În 1865 survine al treilea moment de cotiturã din viaþa lui, când a murit fiica sa iubitã, luând cu ea
puþinele momente frumoase ºi afecþiunea, pe care a avut-o în viaþa sa. Asta a fost cea de-a doua perioadã tristã
din viaþa poetului. Aproape un deceniu nu publicã nicio poezie nouã. Reputaþia, renumele, averea au crescut
continuu, a obþinut distincþii mari, dar toate acestea nu au putut dispersa melancolia poetului. În viaþa lui închisã,
în baladele sale dominã penumbra.
La 62 de ani apare cea mai mare operã a sa, Toldi szerelme (Dragostea lui Toldi). Arany a putut
sãrbãtori încã o datã succesul, înainte de moartea care l-a rãpus la 22 octombrie 1882, întrerupându-i visurile
sale poetice.
În septembrie 2004 conducerea comunei noastre a luat în considerare proiectul anunþat de „Szülõföld
Alapítvány” (Fundaþia Pãmânt Natal), care acordã sprijin ridicãrii monumentelor istorice. Profesorul pensionar
Major Miklós, împreunã cu persoane pline de idei, au
început sã cerceteze trecutul pe baza tradiþiei orale.
Printre cei trei sute de darabani, nu ne întâlnim
cu numele lui Arany. Cum ºi când au ajuns la Salonta,
nu ºtim exact. Se presupune, cã la sfârºitul secolului al
XVIII-lea, în perioada repopulãrii oraºului s-au mutat
de la Nuºfalãu (Regiunea Criºana, Raionul ªimleu) la
Salonta, care a fost pe vremuri de asemenea Moºia
Toldi. Aceastã trãsãturã comunã a dat motiv ºi
posibilitate pentru o lungã discuþie în rândul istoricilor
literari, în ceea ce priveºte originea familiei Arany. Unii
pun originea familiei Arany în „Nagyfalu” din Bihor, de
unde a pornit la luptã legendarul Toldi Miklós. ªi poetul
aºa le aminteºte în ultimul cântec din Toldi szerelme
(Dragostea lui Toldi), dar pe marginea manuscrisului a notat, în ciuda gestului inocent, cã s-au tras la Salonta
din Nuºfalãul din Comitatul Crasna.
În 1634 Arany János ºi Ferenc, care au fost strãmoºii poetului au primit o scrisoare de înnobilare
pentru serviciile lor de devotament ºi pentru vitejia lor personalã. Datoritã acestei scrisori s-au ridicat de la
calitatea de iobagi la cea de nobili. În 1702 speranþele lor s-au spulberat, pentru cã moºiile lor au fost trecute
de curtea din Viena în atribuþia moºierului, prinþul Eszterházy Pál.
Datoritã unei familii din Nuºfalãu deþinem o hotãrâre judecãtoreascã formulatã în 1880, în care apare
ºi numele lui Arany János ºi Arany András, din care reiese cã familia Arany a avut legãturã cu Nuºfalãul:
„Maiestatea sa, în numele regelui. Datat în Zalãu, pentru tribunalul regal, în 16 august 1880, cu ocazia procesului
contelui Bánffy Miklós ºi asociaþilor sãi de interese, moºieri din Nuºfalãu…”
Locuitorii din Nuºfalãu pomenesc, începând din secolul XVIII, adevãrul rãspândit prin tradiþie oralã,
conform cãruia curia lui Bulyovszky ºi Simló Ferenc a fost casa natalã a lui Toldi Miklós. Stufãriºul de acolo a
fost locul unde s-a luptat Toldi Miklós cu lupii. Aceasta este regiunea despre care scrie Ilosvay Selymes Péter
ºi pe care a folosit-o Arany János ca sursã bibliograficã la scrierea trilogiei Toldi.
Din acest motiv îl considerãm pe Arany János poetul nostru, nu numai cã este maghiar, dar mai ales
pentru faptul cã strãmoºii lui sunt dovediþi originari din Nuºfalãu.
Din acest motiv am înaintat proiectul la Fundaþia „Pãmânt Natal” pentru efectuarea ºi ridicarea bustului
lui Arany János. Comisia a dat 800000 de forinþi ca sponsorizare pentru acest scop nobil.
Prin buna colaborare ºi muncã entuziastã, comunitatea a reuºit, în 14 martie 2006, sã inaugureze acest
bust, motiv de mare sãrbãtoare, comemorând cu aceastã ocazie ºi Revoluþia din 1848.
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De când avem bustul lui Arany János, de când majoritatea îl considerã de-al nostru, de atunci în 25 ºi
26 octombrie în Nuºfalãu ne amintim de poet prin manifestãri culturale de nivel înalt. Anual se organizeazã
Zilele „Arany János”, care includ concursuri literare, depuneri de jerbe la monumentele istorice.
Biblioteca publicã din comuna Nuºfalãu, în semn de preþuire, îi poartã numele, începând cu anul 2008,
an care a adus acestei instituþii bucuria mutãrii în casã nouã, mult mai spaþioasã ºi generoasã decât vechea
locaþie.
Somogyi Vengli Judith
Biblioteca Comunalã „Arany János” Nuºfalãu

IN MEMORIAM
VLADIMIR POP MÃRCANU
S-a nãscut la 8 august 1922 în comuna Popeºti, judeþul Bihor. Urmeazã ºcoala
primarã în comuna Marca, judeþul Sãlaj, unde îºi petrece copilãria. Cele mai multe
poezii ale sale îºi gãsesc inspiraþia în frumuseþea ºi bogãþia plaiurilor copilãriei. A
urmat apoi cursurile unei ºcoli cu profil agricol, a absolvit cursurile Liceului „Decebal”
din Deva ºi Facultatea de Limba ºi Literaturã Românã din Bucureºti.
În anul 1981 debuteazã la Editura Facla din Timiºoara cu volumul „O poveste
de primãvarã”. În volumele sale de poezii poetul prezintã frumuseþile plaiurilor
unde a copilãrit ºi hãrnicia oamenilor din aceste locuri: „Livada”, „Miresmele
câmpului”, „Vacanþã la bunici”. Se dedicã literaturii pentru copii, versificând cele
mai frumoase basme româneºti ºi strãine: Capra cu trei iezi, Punguþa cu doi bani,
Scufiþa roºie, Albã ca Zãpada etc.
Din anul 1994 este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
Desigur, despre viaþa ºi activitatea poetului Vladimir Pop Mãrcanu s-ar putea scrie multe pagini. Ceea
ce ne-am propus este sã prezentãm mai mult întâlnirile pe care poetul le-a avut cu consãtenii lui cu prilejul
diferitelor ocazii. Poetul Mãrcanu a fost pentru locuitorii satului nostru „fiu al satului” aºa cum comunitatea l-a
declarat în anul 2000, de sãrbãtoarea Sfântului Dumitru când acesta a fost invitat în satul copilãriei sale.
Ca bibliotecar al comunei, am avut bucuria de a mã implica la organizarea acestei frumoase acþiuni
alãturi de inimoasa învãþãtoare Hrdlidcka Salustica ºi alte cadre de la ªcoala Gimnazialã Marca. A fost o
adevãratã sãrbãtoare pentru întregul sat. Invitaþii au fost primiþi la ºcoala din localitate, au participat apoi la
Sfânta Liturghie de la Biserica Ortodoxã Marca, dupã care s-au deplasat la Cãminul Cultural din localitate.
Aici poetul nostru drag a avut bucuria de a asista, alãturi de familie ºi alþi invitaþi, la un frumos program artistic
prezentat de elevii ºcolii din localitate. Se putea citi emoþia ºi bucuria pe chipul poetului urmãrindu-i pe cei mici
cum îi recitau versurile. Domnia sa „a avut în aceastã zi sfântã satisfacþia unei împliniri ºi fericirea cã mai ºtim sã
trãim frumos” aºa cum scria presa localã. De pe scara frumos împodobitã de roadele toamnei poetul a coborât
apoi în salã cu braþele pline de „daruri” pe care le-a împãrþit cu drag celor care-i ghiceau ghicitorile cuprinse în
cãrþile sale. La final, poetul a împãrþit cãrþi cu autografe, spre încântarea celor prezenþi.
A fost aºa de legat de satul copilãriei sale, încât a purtat zeci de ani numele „Mãrcanu”. De câte ori
venea la fraþii dânsului din Marca, venea ºi la bibliotecã. Cu mare emoþie ºi bucurie îl ascultam cum povestea
fapte petrecute în copilãria dânsului. Avea întipãritã în memorie zona copilãriei, dealurile unde îºi amintea exact
ce pomi creºteau, prietenii cu care s-a jucat printre aceºti pomi ºi pe care îi reîntâlnea cu bucurie dupã atâta
vreme. Pentru mine, ca bibliotcar, a fost o plãcere sã-l primesc în bibliotecã, sã-l ascult ºi sã-i citesc versurile
pe care apoi sã le recomand spre lecturare copiilor ºi adulþilor.
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O altã întâlnire emoþionantã cu poetul Vladimir Pop Mãrcanu a fost în 11.06.2006, cu ocazia apariþiei
volumului de poezie „Biblia în versuri – Vechiul Testament”. Apoi, o altã sãrbãtoare creºtinã, Sfintele Rusalii,
când, dupã Sfânta Vecernie, locuitorii Mãrcii s-au adunat în numãr mare la Cãminul Cultural. De fiecare datã
când se întâlnea cu „mãrcanii lui dragi” poetul radia de fericire, chipu-i strãlucea de împlinire ºi bucurie. ªi-a
prezentat cartea cu rãbdare ºi iscusinþã spunând: „Cartea se adreseazã tuturor iubitorilor de poezie ºi de
cunoºtinþe religioase. Preoþii ºi profesorii de religie au la îndemânã un preþios material ajutãtor. Elevii se vor
mira vãzând cã întreaga lecþie încape într-o singurã poezie.” În aplauzele celor prezenþi a recitat apoi câteva
dintre cele mai reprezentative versuri din carte ºi n-a uitat nici de data asta sã împartã prietenilor exemplare din
cartea prezentatã.
Din pãcate, aceasta a fost ultima întâlnire a poetului cu mãrcanii. A plecat atunci cu dorinþa ºi speranþa
cã se va reîntoarce, pentru a-ºi prezenta volumul II al Bibliei în versuri, Noul Testament. Dar n-a fost sã fie aºa,
deoarece o boalã nemiloasã îl obligã sã renunþe treptat la bucuria de a scrie.
Familia poetului a þinut permanent legãtura cu localitatea copilãriei poetului prin dna. învãþãtoare Hrdlidcka
Salustica. Pe data de 8 august 2008, când poetul împlinea 86 de ani, doamna învãþãtoare l-a sunat pentru a-l
felicita de ziua domniei sale. La celãlalt capãt al firului poetul cu vocea stinsã se interesa ce mai fac „mãrcanii
mei dragi”. Au trecut apoi câteva zile ºi am aflat cu durere cã poetul nostru drag a plecat spre veºnicie.
Oameni de seamã au apreciat viaþa ºi opera poetului Vladimir Pop Mãrcanu. Astfel, Gligor Haºa
spunea:
„Cãrþile lui Vladimir Pop Mãrcanu au darul de a ne face mai buni, mai înþelegãtori cu noi ºi cu cele
veºnice, ale naturii. Farmecul versurilor sale vine nu doar din spontaneitatea ºi firescul rostirii, ci ºi din ºtiinþa de
a versifica. Melodicitatea te împresoarã pe nesimþite, armoniile se înlãnþuiesc, cuvintele, mai ales cele din rimã,
sunt carnale ca fructele.”
Pentru noi, mãrcanii, a fost ºi va rãmâne poetul nostru drag. Va rãmâne veºnic în amintirea noastrã, îi
vom citi cu drag versurile ºi-i vom rosti numele peste veacuri, aºa cum domnia sa a purtat numele mãrcanilor
peste tot în þara aceasta. Sã-i fie viaþa veºnicã presãratã cu multe flori, aºa cum poeziile sale au curpins buchete
mari de flori, încoronate într-o lume de paradis:
Când am terminat lectura
Ochii-ncet mi s-au închis
ªi-am pornit, plutind prin aer
Sã mã urc în paradis.
(V.P. Mãrcanu)
Emilia Pop
Biblioteca Comunalã Marca

FOLCLOR DIN SÃLAJ
Grupul „Druºtele” – oaspete ºi colaborator al Bibliotecii Comunale Gâlgãu
Obiceiurile de nuntã, cântecele ºi colindele prezentate au miºcat inimile celor prezenþi la întâlnirea
bibliotecarilor din zonã.
Grupul folcloric „Druºtele” din Gâlgãu s-a înfiinþat în anul 1990, sub îndrumarea inimoasei profesoare
de limba românã, dna. Susana ªomcutean, având ca sprijin pe fiul cel mic, profesor de religie, ªomcutean
Augustin Ioan.Acest grup este mereu tânãr, deoarece cuprinde elevi din clasele II-VII ºi are o bogatã participare
la concursuri cum ar fi:
Festivalul Folcloric “Voces Primavera” – la toate fazele luând locul I
Festivalul Folcloric “Someº cântecele tale” – premiul I ani de-a rândul
61

Festivalul Nunþilor – Baia Mare – evoluând alãturi de formaþii profesioniste– câºtigând
Menþiunea I
Festivalul Folcloric „Flori de Mai” - Cluj-Napoca – premiul III
Pentru originalitatea textelor prezentate ºi ca acestea sã nu fie uitate, redãm o parte dintre ele, umorul
fiind prezent în toate:
Obiceiuri de nuntã
Noi merem dupã mireasã
Dupã ruja din fereastrã
Da’ mireasa nu-i acasã
Cã-i în târg cu petrinjei
Þucã-i badea gura ei
U-iu, iu iu...
Vai de mine ce de om
Gândeº’ c-o-nflorit un pom
ªi noi suntem o grãmadã
Gândeº’ c-am ieºit din ladã
Rumenite, pudãrite
Druºte din Gîlgãu vinite
U-iu iu iu...
Cetera zîce cu foc
C-aicea-i nuntã ºi joc
Cine nu-i de veselie
La nuntã sã nu mai vie
U-iu iu iu...
...........................................
Noi vinim ca florile
Voi ieºiþi ca buhele
Noi vinim la flori înflorite
Voi ieºiþi buhe pãlite.
Ieºiþi buhe din bordei
ªi vedeþ’ afarã ce-i.
Noi vinim ca florile
Sã vã luãm mirele.
Mereþ’ buhe ºi vã laþ’
Cã ne-or sãri caii-n ºanþ,
Or sãri, s-or tãvãli
Nu-þ ave’ cu ce plãti
U-iu iu iu...
Mereþ’ buhe ºi vã laþ’
Cã ne-or sãri caii-n ºanþ,
Caii noºtri-s spãrioºi
ªi sã tem de ciuptii voºti.
U-iu iu iu...
...........................................
Suiþ’ buhe pã gunoi
ªi vã uitaþ’ dupã noi
C-om veni ºi dupã voi
Când or’ fi vacile boi
U-iu iu iu...
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I.D.E.I.
Mereþ’ buhe dupã ºurã
Cã nu vã încap dinþî-n gurã
Mereþ’ ºi vi-i rãºpãliþ’
ªi apoi ne ciufuliþi.
U-iu iu iu...
.............................................
Tacã-vã gura hucene
Cã vi-i capu plin de pene
Nu de pene din grãdinã
Cã de pene de gãinã.
U-iu iu iu....
Voi de rele ce sunteþ’
Nici nu ºtiþi când sã tãceþ’
Dinþii vi sã miºcã-n gurã
Ca vârfu la fârciturã.
U-iu iu iu...
............................................
Þâneþâ-vã gura, hei,
Nu tãt coaseþ’ pumnuºei
Cã ºi dracu s-o-nsurat
ªi voi nu v-aþ’ mãritat.
Tãceþ’ buhelor din gurã
ªi vã uitaþ’ dupã ºurã
Rãdãcina, holbura
Ciufu ºi batjocura.
U-iu iu iu...
………………………….
Þâneþ’ gura mâþã moartã
Nu te mieuna la poartã
C-o veni o vale mare
ªi te-a mâna-n supãrare.
U-iu iu iu...
Nici cu gându n-am gândit
Cã cine ne-o ciufulit
Buruiana dintre cepe
ªi ciuduþu dintre fete.
U-iu iu iu....

Strigãturi satirice
Dau cu picioru-n pãmânt
Cã de frumosã ce sunt
Va rãsãri ruguþ sfânt.
Dau cu picioru-n podele
Cã pentru hainele mele
Vor rãsãri viorele
U-iu, iu, iu...
Tropa, tropa pã podele,
Opincile nu-s a tale
Cã le-ai cãpãtat din sat
Pentru-n caier de-ndrugat
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ªi unu de scãrmânat.
U-iu, iu, iu...
Feþã rozosinã-n cui,
Fatã ca ºi mine nu-i
Nici n-o fost, nici nu s-a face
Ca ºi mine de bãrnace
ªi sã ºtii cã nici nu-mi pasã.
U-iu, iu, iu...
Cã eu sunt fatã frumoasã
Nu mã þâi cu prune grasã
Cã mã þâi cu mãr din sân
ªi cu turtucã din târg.
U-iu, iu, iu...
Ce folos cã eºti frumoasã,
Dacã eºti cãpãþânoasã.
Eºti dragã feciorilor
Ca buha gãinilor.
U-iu, iu, iu...
Frunzã verde nuci amare
Ce te þâi aºe de tare
De te vezi într-o fântânã,
Ai fugi o sãptãmânã.
U-iu, iu, iu...
Pã la popa pã sub pruni,
Îþ’ tãt faci la rugãciuni
Sâmbãta, duminica
Sã te poþi mãrita.
U-iu, iu, iu...
Ce te þâi aºa de neam,
Vinzi gãinile pã bani
ªi banii-i dai la feciori
Sã te joace-n sãrbãtori.
U-iu, iu, iu...
Vai, batã-te soarele,
Þi-ai bãut fuioarele
Dintr-o sutã de fuioare,
Nu ai nici un lat de poale.
U-iu, iu, iu...
Du-te-n colo bu, hu, hu
Cã îþ’ arde fuioru
ªi de când te-ai ridicat
Poale albe n-ai purtat.
U-iu, iu, iu...
Zâci cã eºti fatã bãlaie
ªi cã ºtii sã faci mãlaie
ªi asarã-ai fãcut opt
ªi nici unu nu s-o copt
U-iu, iu, iu...
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I.D.E.I.
Frumoasã am vrut sã-þi spui
Câte blide ai în cui
Douã-n cui, unu sub pat
ªi nici unu nu-i spãlat.
U-iu, iu, iu...
Vecinã frumosã eºti,
Atunci când te vãruieºti
Da când eºti nevãruitã,
Eºti ca dracu de urâtã.
U-iu, iu, iu...
Fainã eºti de sãrbãtori
Dacã pui un car de flori
ª-o oalã cu ruminele
ª-o cãruþã de inele.
U-iu, iu, iu...
Frunzã verde de ludãu,
Suntem fete din Gâlgãu,
Faþa ni-i pticur de sânge
Când ne vezi îþi vine-a plânge.
U-iu, iu, iu...
Sanda Adriana Farcaº
Biblioteca Comunalã Gâlgãu

Evenimentul „SATUL SÃLÃJEAN” – anunþat orãºenilor aºa... ca pe vremuri
DOBÃLITUL

Pe uliþele Zalãului, pentru a înºtiinþa pe toatã lumea despre evenimentul ce va sã se-ntâmple în data de
07 septembrie 2008 (dupã Cristos), în STRAJÃ (centrul) urbei noastre, la chemarea Consiliului Judeþean
Sãlaj, dimpreunã cu toþi pe care îi are în subordine ºi-n disciplinã.
În punctele stabilite, dobãlaºii (boactãrii), vor dobãli ºi vor da de ºtire:
D-1: - Atenþiune, atenþiune! (de trei ori)
D-2: - Luaþi seama, bine!...
D-3: - Toatã lumea sã fie ochi ºi urechi la mine
D-4: - Vã aducem la cunoºtinþã, pe aceastã cale,
Cã-n urbea noastrã va avea loc o mare ºi frumoasã întâmplare,
La care sunteþi poftiþi sã luaþi parte fiecare
De la mic la mare,
Indiferent de stare!...
(pauzã, cu dobãlit în trei reprize scurte)
D-1: - Evenimentul este organizat de Consiliul Judeþean
ªi are loc în fiecare an
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Sub generosul generic: „SATUL SÃLÃJEAN”!
ªi se va þine duminicã, în luna a noua
de la ora a doua, în ediþia a doua
(pauzã; dobãlit în trei reprize)
D-2: - Aºa cã tare bine s-o gândit,
Ca satul nostru drag, la oraº de l-o poftit
Cu tot ce are el mai bun ºi de valoare
Cu-ai sãi bãtrâni ºi tineri, cu viaþa lui în floare.
D-3: - Cu toate tradiþiile din strãbuni
Cum s-o pãstrat prin vremuri la români
ªi la alte onorate naþiuni!...
(dobãlit – în trei reprize)
D-4: - Aºadar, întâi ºi-ntâi,
Vor poposi, aici din cele patru zãri
Din mai multe aºezãri,
Oamenii cei mai de vazã
Pe care lumea sã-i audã ºi sã-i vazã:
Cântãreþi ºi dansatori,
Bunici, pãrinþi, fete ºi feciori
Ce-or aduce cu ei zestre ºi comori

În dansuri ºi în hori
ªi-n o mie de culori!...
(dobãlit – în trei reprize)
D-1: - A doua oarã:
- Vã vom pofti în casa de la þarã
În care vom afla, bine îngrijit,
Ce nici „n-ai hi vu’ gândit”:
De la leagãn, pân’ la scarã,
De la in pân’ la sucalã,
Tot ce omu’ a nãscocit
Viaþa de ºi-o împlinit!
(dobãlit – în trei reprize)
D-2: - A treia oarã:
De la poartã, pân’ la pãlãrie,
De tot ce omu’avut „hie”
ªi i-o fost de trebuinþã
Aici veþi lua ºtiinþã
ªi veþi face cunoºtinþã
Cu cei mai pricepuþi
ªi meºteri neîntrecuþi
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I.D.E.I.
Pe care încã-i mai avem
ªi trebuie sã-i apreciem!...
(dobãlit – în trei reprize)
D-3: - A patra oarã:
Ia ºi þine socotealã:
Când la rânzã-o sã te doarã
Sã nu crezi cã ai vreo boalã;
Þi se trage de… la oalã,
De la plitã ori ceaun,
De la potolu’ cel bun
Ce-a da-n aer bun miros
De þi-a veni sã pici jos,
De la damf de bãuturã
Ce se bea doar cu mãsurã.
Poþi servi cã n-ai nimica.
Toate-or fi ca la bunica!...
(dobãlit – în trei reprize)
D-4: - Aºadar, cu mic, cu mare
Sunteþi poftiþi duminicã, de la ora 14:00
În faþa Consiliului Judeþean
La aceastã frumoasã sãrbãtoare.
D-: 1-2-3-4: - Sã nu zâceþi cã nu v-am spus)
(dobãlit final – trei reprize)

Nãscocit de dobãlit,
Cornel-Liviu Mureºan, învãþãtor,
colaborator al Bibliotecii Judeþene Sãlaj

CENTRE METODICE DIN SÃLAJ – 2008

An de an bibliotecarii din bibliotecile publice ale judeþului Sãlaj stabilesc întâlniri profesionale, pe zone,
cu scopul de a-ºi împãrtãºi experienþele deosebite, realizãri ºi obstacole întâmpinate. Programãrile bibliotecilor
care vor gãzdui întâlnirile metodice se realizeazã în funcþie de mai multe aspecte:
- biblioteci cu realizãri deosebite în acel an (renovare, extindere, modernizare spaþiu; proiecte culturale
care ar putea fi aplicate ºi în alte biblioteci);
- biblioteci unde autoritãþile locale nu înþeleg importanþa acestor instituþii în viaþa comunitãþii;
- dispoziþia bibliotecarului ºi a autoritãþilor locale;
- cunoaºterea obiectivelor turistice din judeþ.
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Din zonele vizitate în anul 2008, cu ocazia centrelor metodice, vã recomandãm:
LA SÎG,
Din punct de vedere turistic trebuie luat în considerare potenþialul natural ºi potenþialul antropic atât pe
plan local, cât ºi al vecinãtãþilor.
Pe teritoriul comunei Sîg se întâlnesc urmãtoarele zone naturale, ca obiective turistice:
Rezervaþia peisagisticã Tusa - Barcãu - reprezintã o rezervaþie fosilierã ºi carsticã, în
suprafaþã de 13 ha, situatã într-o zonã foarte accesibilã ºi pe cale auto, deoarece drumul de legãturã
este modernizat, pânã la rezervaþie;
Izbucul Mare - reprezintã unul dintre principalele izvoare ale râului Barcãu;
Izbucul Mic - reprezintã tot un important izvor al râului Barcãu;
Accesul la cele douã Izbucuri se face prin Valea Topliþei, continuând pe Cuptoare, pe drumuri forestiere
sau pe drumuri modernizate, spre rezervaþie.
Platoul Ponor cu Piatra Ciutei, zonã, din punct de vedere peisagistic, extraordinar de frumoasã;
Valea Boului ºi Valea Topliþei - reprezintã cursuri de apã în care poate fi întâlnit pãstrãv
indigen;
Pãstrãvãria „Izvoarele Barcãului” - accesul la acest obiectiv se poate face auto, în condiþii
foarte bune;
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I.D.E.I.
Baza de agrement „Izvoarele Barcãului”- este cea mai importantã din Munþii Plopiºului
plasatã într-un cadru natural pitoresc, cu peisaje atractive în etajul pãdurilor de foioase ºi conifere în
Depresiunea Silvaniei;
Morile de apã din satul Tusa, care ºi la aceastã datã sunt în perfectã stare de funcþionare.
În privinþa potenþialului antropic putem aminti:
Biserica de lemn din satul Sârbi, monument de arhitecturã;
Biserica de lemn din satul Tusa cu hramul „Sfinþii Arhangheli”.
Potenþial natural
de naturã morfologicã - prin contrastul peisajului impus de alcãtuirea litologicã, structurã
geologicã ºi modelarea în timp;
de naturã climaticã - favorabilã în sezonul cald pentru drumeþii ºi pescuit în zone de interes ºi
aeroterapie, iar în sezonul rece prin practicarea sporturilor de iarnã;
de naturã fitogeograficã - prin elementele montane ale etajului subalpin-forestier.
Potenþial antropic
derivat din existenþa unor structuri edilitar-gospodãreºti, etnografice, meºteºugãreºti ºi activitãþi
agricole specifice regiunii.

LA RUS,
Comuna Rus este situatã în partea nord-vesticã a judeþului Sãlaj, pe Valea Someºului. Se întinde pe o
suprafaþã de aproximativ 5097 ha ºi cuprinde trei sate: Rus, Buzaº ºi Fântânele Rus.
Relieful este variat, format din culoarul Someºului, care desparte Dealurile Ciceului situate la nord, de
Dealurile ªimiºna – Gârbou, la sud. Agenþii externi ºi-au pus amprenta asupra reliefului, îndeosebi în regiunile
mai înalte, construind fenomene carstice, cele mai reprezentative gãsindu-se pe Dealul Runc, aflat la ieºirea din
Rus spre Buzaº. „Peºterile de la Stanii Buzaºului” sunt douã
grote în lungime de 7-8 m, adânci de 5 m ºi înalte de 3-4 m,
legate între ele de un drum, care pare dãltuit în stâncã de
mâna omului. Alte 4 sau 5 peºteri se aflã mai sus, pe Pârâul
Runcului. Toponime precum „cãldãruºa lui Pintea” sau „Bumbul
Podului” evocã numele haiducului Gligor Pintea cunoscut ca
Pintea Viteazul.
Elemente ºi obiective de interes:
Peºterile de la Stanii Buzaºului ºi de pe Pârâul
Runcului;
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Mãnãstirea Sfânta Maria - construitã începând din 1997
prin strãdania preotului Grigore Man ºi a Maicii Stareþe Maria
Terheº, în partea de hotar numitã Rãfeni, pe una din terasele din
dreapta Someºului, cu acces la ºoseaua naþionalã;
Monumentul Eroilor - ridicat în curtea Bisericii Ortodoxe în
amintirea celor 51 de eroi cãzuþi în primul rãzboi mondial ºi restaurat
în anul 2005, din iniþiativa Asociaþiei Femeilor din Rus, în parteneriat
cu Consiliul Local ºi Primãria Rus;
Obiceiul Moºuþii - obicei de Anul Nou pãstrat pânã în zilele
noastre, obicei unic în zonã.

ANIVERSÃRI ªI COMEMORÃRI ÎN ANUL 2008
LA BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ SÃLAJ
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

1 ianuarie 1938 – ªTEFAN CHIªU – 70 de ani de la naºterea profesorului
8 ianuarie 1873 – IULIU MANIU (1873 – 1953) – 135 de ani de la naºterea juristului ºi omului
politic
18 ianuarie 1933 – CORNELIU ANTONIU FÂNÃÞEANU – 75 de ani de la naºterea cântãreþului
de operã/operetã ºi a profesorului
23 ianuarie 1948 – IOAN CIOCIAN – 60 de ani de la naºterea profesorului
23 ianuarie 1948 – BALAJTI KÁROLY LÁSZLÓ – 60 de ani de la naºterea graficianului ºi
proiectantului
29 ianuarie 1938 – MARIA PIA BADIU – 70 de ani de la naºterea artistului plastic
6 februarie 1933 – NICOLAE BOTH – 75 de ani de la naºterea profesorului, poetului ºi preotului
8 februarie 1948 – VASILE GÎLGÃU (1948 – 2005) – 60 de ani de la naºterea economistului
9 februarie 1928 – ROMAN TRAIAN ROMAN – 80 de ani de la naºterea artistului plastic ºi
iconarului
15 februarie 1938 – IOAN BERAR – 70 de ani de la naºterea psihologului
15 februarie 1933 – OCTAVIAN LAZÃR COSMA – 75 de ani de la naºterea muzicologului ºi
profesorului
11 martie 1933 – ªTEFAN GOANÞÃ – 75 de ani de la naºterea prozatorului ºi poetului
17 martie 1958 – MIRCEA ANCÃU – 50 de ani de la naºterea inginerului
17 martie 1928 – VARGA LÁSZLÓ – 80 de ani de la naºterea preotului ºi memorialistului
martie 1908 – ZILAHY KISS ÁGNES (12 mai 1848 – 1908) – 100 de ani de la moartea ºi 160 de
ani de la naºterea scriitoarei
9 aprilie 1958 – DAN PITICÃ – 50 de ani de la naºterea profesorului ºi inginerului
9 aprilie 1958 – DUMITRU GHEORGHE TAMBA – 50 de ani de la naºterea istoricului
10 aprilie 1958 – DARÓCZI IOSIF – 50 de ani de la naºterea profesorului
10 aprilie 1883 – SÁMUEL KORNÉL (1883 – 1914) – 125 de ani de la naºterea sculptorului
12 aprilie 1933 – MARIAN LAZÃR – 75 de ani de la naºterea inginerului
13 aprilie 1928 – LAURENÞIU I. ARDELEAN – 80 de ani de la naºterea poetului
14 aprilie 1948 – ªTEFAN PECE – 60 de ani de la naºterea inginerului ºi cercetãtorului ºtiinþific
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I.D.E.I.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

9 mai 1938 – LUX TERKA (1873 – 1938) – 70 de ani de la moartea ºi 135 de ani de la naºterea
scriitoarei
12 mai 1948 – KÁSA ZOLTÁN – 60 de ani de la naºterea profesorului universitar ºi matematicianinformaticianului
16 mai 1938 – ZILAHY GYULA, BALOGH (1859 – 1938) – 70 de ani de la moartea actorului
17 mai 1933 – EMIL TRIF – 75 de ani de la naºterea profesorului
18 mai 1948 – VALENTIN DÃRÃBAN (1948 – 1996) – 60 de ani de la naºterea profesorului
19 mai 1933 – MAJOR MIKLÓS – 75 de ani de la naºterea profesorului, etnografului ºi istoricului
local
21 mai 1858 – OLÁH LÁSZLÓ (1858 –?) – 150 de ani de la naºterea economistului
26 mai 1958 – LÁSZLÓ D. LÁSZLÓ – 50 de ani de la naºterea istoricului ºi publicistului
31 mai 1938 – VALER HOSSU – 70 de ani de la naºterea prozatorului ºi jurnalistului
12 iunie 1938 – AUREL CONTRAª – 70 de ani de la naºterea sculptorului
21 iunie 1933 – IULIU POP – 75 de ani de la naºterea profesorului
24 iunie 1958 – BARTA NAGY ILONA – 50 de ani de la naºterea artistului plastic ºi graficianului
24 iunie 1958 – ZOVÁNYI JENÕ (1865 – 1958) – 50 de ani de la moartea preotului reformat,
istoricului ecleziastic, profesorului universitar
18 iulie 1908 – SZILÁGYI BEA (1908 – 1987) – 100 de ani de la naºterea actriþei
25 iulie 1948 – BALÁZS MÁRTON (1867 – 1948) – 60 de ani de la moartea etnografului
2 august 1808 – SIMION BÃRNUÞIU (1808 – 1864) – 200 de ani de la naºterea filosofului ºi
omului politic
22 august 1938 – GHEORGHE NIHOCEHA – 70 de ani de la naºterea artistului plastic
30 august 1938 – IULIU SUCIU – 70 de ani de la naºterea profesorului
4 septembrie 1958 – IOAN AUREL IRIMUª – 50 de ani de la naºterea profesorului
10 septembrie 1833 – IOAN MANIU (1833 – 1895) – 175 de ani de la naºterea juristului
4 octombrie 1938 – TAKÁCS FELÍCIA (1938 – 2004) – 70 de ani de la naºterea profesoarei
21 octombrie 1948 – PAVEL ABRAHAM – 60 de ani de la naºterea profesorului
28 octombrie 1908 – IOAN ARDELEANU, senior (1908 – 1974) – 100 de ani de la naºterea
învãþãtorului
1 noiembrie 1958 – GHEORGHE ILEA – 50 de ani de la naºterea artistului plastic
2 noiembrie 1938 – KOVÁCS ADORJÁN – 70 de ani de la naºterea inginerului horticultor ºi
cercetãtorului
8 noiembrie 1928 – DUMITRU MICU – 80 de ani de la naºterea criticului literar
10 noiembrie 1938 – VICTOR CRISTEA – 70 de ani de la naºterea inginerului
15 noiembrie 1938 – SZABÓ M. ATTILA – 70 de ani de la naºterea profesorului ºi istoricului local
1 decembrie 1928 – NICOLAE POP – 80 de ani de la naºterea poetului
3 decembrie 1983 – AJTAY ZOLTÁN ENDRE (1900 – 1983) – 25 de ani de la moartea inginerului
4 decembrie 1828 – SZILÁGYI FERENC (senior) (1762 – 1828) – 180 de ani de la moartea
profesorului de teologie, scriitorului bisericesc ºi autorului de manuale
20 decembrie 1908 – MÁRTONFY LAJOS (1857 – 1908) – 100 de ani de la moartea
paleontologului, geologului ºi profesorului
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FILE DE DICÞIONAR
IULIU MANIU
– jurist, om politic –
135 de ani de la naºtere
Jurist ºi om politic de renume, Iuliu Maniu s-a nãscut în 8 ianuarie 1873, la
Bãdãcin.
A urmat cursurile Liceului Reformat din Zalãu, apoi a studiat dreptul la Cluj,
Budapesta ºi Viena, ºi a obþinut doctoratul în anul 1896. A intrat în viaþa politicã încã
din vremea studenþiei, fiind membru al Partidului Naþional Român (1891). A participat
la înfiinþarea Societãþii Academice „Petru Maior” a Studenþilor Români din
Transilvania, fiind ales preºedintele acesteia. În anul 1894 a iniþiat Societatea
Studenþilor Români, Sârbi ºi Slovaci, al cãrei preºedinte a fost ales. Dupã terminarea
studiilor, în anul 1898, a fost juristconsult la Mitropolia Românã Unitã de la Blaj, iar
în anul 1897 a fost ales în Comitetul Partidului Naþional Român. În decembrie 1904 a fost ales vicepreºedintele
Partidului Naþional Român, iar în 1906 a fost ales deputat în Parlamentul Ungariei în circumscripþia electoralã
Vinþu de Jos, din comitatul Alba. În anul 1915 a fost trimis pe frontul din Italia. La întoarcerea de pe front, în
anul 1918, a sprijinit demersurile Comitetului Naþional Român Central ºi a contribuit la pregãtirea ºi desfãºurarea
Marii Adunãri Naþionale de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, unde a fost ales preºedinte al Comitetului
Dirigent. În anul 1926 s-a realizat fuziunea Partidului Naþional Român cu Partidul Þãrãnesc, formându-se
Partidul Naþional Þãrãnesc. Iuliu Maniu a fost preºedintele acestui partid între anii 1926-1933; 1937-1947. A
fost prim-ministru în perioada: 16 decembrie 1928 - 7 aprilie 1930; 13 iunie - 10 octombrie 1930; 20 octombrie
1932 - 14 ianuarie 1933. A condamnat regimurile dictatoriale instaurate în þarã în perioada 1938-1944, luând
parte la rãsturnarea guvernului Antonescu ºi întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste la 23 august
1944. Pentru intransigenþa lui politicã a fost arestat, iar la 17 iulie 1947, împreunã cu alþi membri ai P.N.Þ., a
fost condamnat la închisoare pe viaþã. A fost întemniþat iniþial la Galaþi, dar la 15 august a fost transferat la
închisoarea de maximã siguranþã de la Sighet, unde s-a stins din viaþã la 5 februarie 1953. Iuliu Maniu a fost un
simbol al rezistenþei democratice.
Opera: Ardealul în timpul rãzboiului. Pagini istorice (Cluj, 1921), Testament moral politic
(Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1991).

CORNELIU ANTONIU FÂNÃÞEANU
– solist de operã ºi operetã –
75 de ani de la naºtere

Cunoscut solist de operã ºi operetã, Corneliu Fânãþeanu s-a nãscut în 18 ianuarie 1933, comuna
Cãþelu (azi Meseºenii de Sus).
A absolvit Conservatorul din Cluj (1956). S-a perfecþionat la Accademia Nationale di Santa Cecilia
din Roma. A debutat în anul 1954 la Opera Românã din Cluj, al cãrei solist a fost în perioada 1954-1960. A
fost asistent la clasa de canto a Conservatorului din Cluj (1960-1961), solist la Ansamblul „Doina” al Armatei
din Bucureºti (1962-1964), solist (1964-1988) ºi director adjunct-artistic al Operei Române din Bucureºti
(1976-1982). În perioada 1974-1976 a fost profesor de canto la Institutul de Artã Teatralã ºi Cinematograficã,
profesor de canto la Opera Românã din Bucureºti (1985-1988; 1992-1996). A fost ataºat cultural la Ambasada
Românã din Roma (1990-1991). În perioada 1959-1989 a avut peste 600 de prezenþe în emisiunile radiodifuzate
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sau televizate. În anul 1998 a fost profesor de canto în Valencia ºi Teruel (Spania). În prezent este profesor de
canto ºi coordonator al catedrei de „Canto ºi arta vorbirii” din cadrul Institutului Teologic Constanþa. A întreprins
turnee în Italia, Austria, Elveþia, Germania, Franþa, Anglia, Irlanda, Norvegia, Belgia, Danemarca, Polonia,
Bulgaria, U.R.S.S., Cehoslovacia, China, Turcia, Israel etc.
A obþinut: premiul I la Festivalul Mondial al Tineretului de la Viena (1959), medalia de argint la
Geneva (1959), premiul III la Primãvara la Praga (1960), medalia cehoslovacã „Bedrich Smetana” (1974). A
primit Diploma de excelenþã din partea Operei Naþionale – Bucureºti (2004) ºi a fost decorat cu Ordinul
„Meritul Cultural în grad de comandor” (2004).
Repertoriul sãu lirico-dramatic cuprinde: Don Giovanni, Nunta lui Figaro, Flautul fermecat,
Bãrbierul din Sevilla, Don Pasquale, Elixirul dragostei, Lucia di Lammermoor, Faust, Traviata,
Rigoletto, Don Carlo, Nabucco, Bal mascat, Falstaff, Boema, Tosca, Turandot, Povestirile lui
Hoffmann, Mireasa vândutã, Evgheni Oneghin, Dama de Picã, Jenufa, Tanhäuser, Panã Lesnea
Rusalim, Neamul ªoimãreºtilor, Ion Vodã cel Cumplit, Orfeu, Vãduva veselã, Lãsaþi-mã sã cânt,
Liliacul, Ana Lugojana etc. Discografie: Constantin Brãiloiu: Ileanã, Ileanã; Of, dor, dor, dor (ECE 0454),
Canþonete (EDC 749), Fânãþeanu, Corneliu: Arii din opere (ECE 02118), Tudor Jarda: Pãdurea vulturilor
(arie) (ECE 0413), Franz Lehar: Vãduva veselã (selecþiuni) (ECE 236; ECE 0151), Puccini: Tosca –
opera integralã (STM-ECE 0956/0957/0958), Tineri cântãreþi de operã (Balkanton 237 AR); filmografie:
Darcle – rolul Gr. Gabrielescu – regia Mihai Iacob (1960).
BALAJTI KÁROLY LÁSZLÓ
– grafician, proiectant –
60 de ani de la naºtere
Graficianul Balajti Károly László s-a nãscut în 23 ianuarie 1948, la Oradea.
A absolvit ªcoala Tehnicã pentru Personal Tehnic din Oradea, secþia de sistematizare
ºi arhitecturã (1969). A lucrat ca tehnician-arhitect la Atelierul Judeþean de Proiectare
din Zalãu (din 1969), ca proiectant la diverse proiecte de locuinþe pentru oraºele ºi
comunele judeþului Sãlaj (1971-1982). Din 1983 a fost ºef de proiect pentru diferite
obiective social-culturale - grãdiniþa din cartierul „Simion Bãrnuþiu” Zalãu, Casa
Copilului din Cehu Silvaniei etc. În perioada 1989-1991 a proiectat reamenajarea
staþiunilor balneoclimaterice Boghiº, comuna Nuºfalãu ºi Bizuºa, comuna Ileanda. A
elaborat proiectul de execuþie al sediului Formaþiei de Pompieri din Jibou (1993), al
sediului Sucursalei Bãncii Comerciale din Zalãu (1993-1994), al clãdirii centralei
telefonice digitale din cartierul „Simion Bãrnuþiu” (1994-1995). A fost ºef de proiect pentru reamenajarea
sediului Filialei B.C.R. Jibou (1996), a clãdirii „Birouri funcþionale ºi microateliere Comat - Sãlaj, Zalãu”
(1997), ºef de proiect ºi proiectant la „Locuinþe de serviciu pentru Centrul de Cercetãri Biologice - Sãlaj,
Jibou” (Grãdina Botanicã, 1998). Din 1999 este proiectant liber profesionist. Între anii 2001-2004 a elaborat
proiectele de extindere pentru: S.C. Nazareth Impex Prodcom S.R.L., Farmacia Gallenus, Benzinãrii S.C.
Inserco S.R.L. Zalãu. A urmat cursurile ªcolii Populare de Artã din Zalãu, secþia de picturã (1974-1977). A
debutat la expoziþia colectivã (1973), deschisã la Atelierul Judeþean de Proiectare Sãlaj. Membru fondator ºi
preºedinte al Asociaþiei Artiºtilor Plastici Amatori din judeþul Sãlaj (1977-1987), conducãtorul Cercului de
Artã Plasticã de pe lângã Casa de Culturã a Sindicatelor. Membru al Asociaþiei Ex Libris din România (1995),
al Asociaþiei Internaþionale de Ex Libris (1998), al Cercului de Bibliofilie ºi Ex Libris - Zalãu, Filiala Asociaþiei
de Ex Libris Oradea (2001). Are peste 100 de lucrãri premiate. Colaboreazã la ziarele ºi revistele: Nãzuinþa
(Zalãu), Ex Libris (Oradea), Luceafãrul la Floreºti, Szilágysági Vidéki Napló, Silvania, Hepehupa.
Participã la taberele de creaþie de la: Nãvodari (1977), Slãnic Prahova (1987), Topliþa (judeþul Harghita,
1988).
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Expoziþii personale: Bucureºti (1977); Oradea (1979, 1982, 1988, 2001, 2005); Zalãu (1979,
1985, 1988, 2001, 2005), Budapesta - Soroksar (2008).
A participat la expoziþii colective din þarã: la Atelierul de Proiectare Judeþeanã Sãlaj (Zalãu, 1973);
Bucureºti (1974, 1976, 1979); Zalãu (1974); la „Cromatica Sãlãjeanã” din Zalãu (1975); la Casa de Culturã
a Tineretului ºi la Casa Orãºeneascã de Culturã din Zalãu (1977); la Casa de Culturã „Petõfi Sándor” din
Bucureºti (1977), expoziþie de graficã ºi gravuri colorate la ªimleu Silvaniei (1978); la Muzeul de Istorie ºi Artã
Zalãu ºi la Casa de Culturã a Sindicatelor din Zalãu (1979); la Salonul de Iarnã al Artiºtilor Plastici Sãlãjeni
(1981-1985); la expoziþiile concurs de ex libris din Oradea (1986, 1988); la expoziþia de graficã micã „Eminescu
în ex libris” din Oradea, expoziþie la Floreºti (judeþul Gorj), expoziþia „Creangã în ex libris” la Bacãu, expoziþia
„Ex libris contemporan” la Caracal (judeþul Olt) (1989); expoziþie de ex libris „Centenar Vasile Alecsandri”
(1990); expoziþie de ex libris in memoriam „George Bacovia” din Oradea (1991); expoziþie-concurs dedicatã
poetului din Bacãu ºi concursul internaþional de ex libris „Personaje eminesciene” din Oradea (1996); concursul
de ex libris „Mari gânditori brãileni” organizat la Biblioteca Judeþeanã Brãila (1997); concursul internaþional de
ex libris in memoriam „Ioan Slavici” la Muzeul de Artã Arad (1998), expoziþie internaþionalã „2000 - Anul
Eminescu” din Cluj-Napoca; expoziþie-concurs „The international mini-print biennal Cluj – 2003”; expoziþie
de ex libris „Mihai Eminescu” la Botoºani (2003); concursul naþional de ex libris „ªtefan cel Mare ºi Sfânt –
500” la Bacãu (2004), Bacãu (2005, 2006, 2007, 2008). Expoziþii colective din strãinãtate: expoziþia celor
ºase sãlãjeni la Galeria „Vízivárosi“ din Budapesta (1991); „Man of the new millenium” - Melo Centro Gallarate
(Italia, 1999); „Millenium of Boston - 2000"- General them for the FISAE Congress (S.U.A., 2000); expoziþie
din Novi Beograd (Iugoslavia, 2000); „Jubileu -2000” din oraºul Pescara (Italia, 2000); expoziþie internaþionalã
„4. Trienále Ex libris” (Bratislava, 2004), Sanghai (China, 2006), Mexic (2007).
IOAN CIOCIAN
– profesor –
60 de ani de la naºtere
S-a nãscut la Domnin, în 23 ianuarie 1948.
Este absolvent al Facultãþii de Istorie-Filosofie a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. A
obþinut doctoratul cu teza „Biserica ºi societatea româneascã din Transilvania. Vicariatul Silvaniei în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea”. A fost directorul ªcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, inspector de specialitate
la Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sãlaj. În prezent este profesor la Colegiul Naþional Silvania. Colaborãri:
Transilvania, Echinox, Steaua, Tribuna, Nãzuinþa, Graiul Sãlajului, Acta Musei Porolissensis.
Opera: Biserica ºi societatea româneascã din Transilvania. Vicariatul Silvaniei în a doua
jumãtate a secolului al XIX-lea (Arad, Vasile Goldiº University Press, 2000), Þara Silvaniei. Locuri ºi
oameni (Zalãu, 2002). Volume colective: Poeme – Versek – Gedichte (Zalãu, Editura Caiete Silvane,
2004).

MARIA PIA BADIU
– artist plastic –
70 de ani de la naºtere
Nãscutã la Zalãu, în 29 ianuarie 1938, Maria Pia Badiu este absolventã a ªcolii
Tehnice Sanitare, Oradea (1961). În anul 1966 a absolvit Institutul Pedagogic de 3 ani
din Cluj, Secþia Arte plastice. În perioada 1966-1971 a fost asistentã medicalã la Spitalul
nr. 1 din Zalãu, iar din anul 1971 pânã în 1995 a fost muzeograf la Secþia de Artã a
Muzeului Judeþean de Istorie Zalãu. Din anul 1980 a preluat colecþia pictorului Ioan Sima
74

I.D.E.I.
de la Pericei, iar din 9 iulie 1981 a condus Galeria „Ioan Sima”, fiind cea mai mare realizare pe plan profesional,
punând mult suflet ºi dãruire în amenajarea ºi activitatea acestei secþii din cadrul muzeului zãlãuan. A fost
membrã a Cenaclului Artiºtilor Plastici din Zalãu. A publicat lucrãri de specialitate în Acta Musei Porolissensis.
De-a lungul timpului a participat la expoziþii de grup sau personale la Zalãu, Cluj sau Debreþen (Ungaria).
De o sensibilitate rarã, folosind o paletã de culori calde, picturile Mariei Badiu încântã ºi privitorul mai puþin
versat.
Lucrãrile artistei se aflã în numeroase colecþii particulare din þarã.

NICOLAE BOTH
– profesor –
75 de ani de la naºtere

S-a nãscut în 6 februarie 1933, la Tihãu, comuna Surduc.
Este absolvent al Facultãþii de Matematicã-Fizicã (1957) ºi al Facultãþii de Matematicã-Mecanicã din
Cluj (1963). A fost profesor la ºcolile din Turbuþa, Gâlgãu, Chechiº, Tihãu, Surduc. Din anul 1963 a fost
profesor la catedra de matematicã a Institutului Pedagogic Cluj, iar din 1971 a fost profesor la Facultatea de
Matematicã-Mecanicã, parcurgând toate treptele pânã la gradul de profesor universitar. În anul 1975 a urmat
un curs de perfecþionare la Varºovia, iar în acelaºi an a obþinut doctoratul. A debutat cu poezie în cadrul
cenaclului „Graiul Sãlajului”. A participat la peste 80 de sesiuni de comunicãri ºtiinþifice, simpozioane, congrese
ºi conferinþe, lucrãri care au fost publicate în revistele de specialitate. La 25 august 1991 a fost hirotonisit preot
greco-catolic. A frecventat cenaclul „Echinocþiu” ºi a colaborat la revista Matematica, revistã la care a fost
secretar de redacþie ºi la alte reviste din þarã ºi strãinãtate.
Opera: Algebra logicii cu aplicaþii (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1984), Din pãmânt spre cer
(Cluj-Napoca, Editura Focul Viu, 1998), O singurã cale (Cluj-Napoca, Editura Viaþa creºtinã, 1999), Flori
alese din grãdina Bisericii lui Cristos (Cluj-Napoca, Editura Viaþa creºtinã, 2000), Hranã pentru suflete
(Editura Gutenberg, 2002), Vitaminele sufletului (Editura Galaxia Gutenberg, 2003). Volume colective:
Matematica ºi aplicaþiile sale (Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1995), Istoria matematicii (Cluj-Napoca,
Editura ALC Media Comp, 1999). A publicat numeroase cursuri universitare.

VASILE GÎLGÃU
– economist –
60 de ani de la naºtere
Mai puþin cunoscut printre sãlãjeni, economistul Vasile Gîlgãu s-a nãscut în 8
februarie 1948, Guruslãu, comuna Hereclean.
A absolvit Academia de Studii Economice, Facultatea de Comerþ, secþia
Comerþ Exterior (1970). A obþinut doctoratul în ºtiinþe economice cu teza „Relaþii
economice internaþionale” (1981). Datoritã rezultatelor remarcabile în domeniul
economic, Vasile Gîlgãu a primit o bursã la Ford Amos Tuck School of Business
Administration, Dartmouth College – S.U.A. (1974-1975), specialitatea
„Management-marketing internaþional”. În perioada octombrie 1970 - septembrie
1975 a fost asistent la catedra de Relaþii Economice Internaþionale din cadrul Academiei
de Studii Economice Bucureºti, apoi pânã în octombrie 1981 a fost lector la aceeaºi
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catedrã din cadrul aceleiaºi facultãþi; din noiembrie 1981 pânã în decembrie 1986 – expert economic la
Departamentul pentru Afaceri Economice ºi Sociale, Secretariatul O.N.U., New York.
Rezultatele remarcabile obþinute pe plan profesional îl recomandã, astfel încât Vasile Gîlgãu intrã în
diplomaþie, ocupând diferite funcþii la nivel înalt: februarie 1987 - decembrie 1991 – secretar I ºi ulterior
consilier în cadrul Direcþiei de Relaþii Externe ºi Organizaþii Internaþionale, ianuarie 1992 - decembrie 1993 –
consilier la Direcþia pentru Comunitatea Europeanã ºi alte organizaþii economice europene; ianuarie 1993 noiembrie 1994 – director la Direcþia Organizaþii Economice ºi Financiare Internaþionale; noiembrie 1994 noiembrie 1998 – ministru consilier, prim-colaborator al ºefului Misiunii pe lângã Uniunea Europeanã, Bruxelles;
ianuarie 1999 - martie 1999 – consilier în cadrul Uniunii Europene; martie 1999 - 11 iunie 1999 - consilier
cabinet la Departamentul pentru Relaþii Multilaterale, iar în perioada 2002-2005 a fost Ambasadorul României
în Regatul Norvegiei. A fost profesor asociat la catedra de Relaþii Economice Internaþionale, ASE ºi la ªcoala
Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative, membru al Comisiei pregãtitoare a Comitetului Interministerial de
Garanþii ºi Credite pentru activitatea de export-import, membru al Asociaþiei de Drept Internaþional ºi Relaþii
Internaþionale. A încetat din viaþã în 7 mai 2005, la Bucureºti.
Deºi a fost un remarcabil economist, cu rezultate excelente în comerþul exterior ºi în relaþii economice
externe, Vasile Gîlgãu ºi-a pus semnãtura pe un singur volum colectiv: Relaþii economice internaþionale;
Managementul activitãþii de comerþ exterior.
Plecat dintre noi prea devreme, la 7 mai 2005, Vasile Gîlgãu va rãmâne în memoria sãlãjenilor, atât ca
un remarcabil economist, cât ºi ca un diplomat de carierã de succes.

ROMAN TRAIAN ROMAN
– artist plastic, iconar –
80 de ani de la naºtere
Artist plastic, cunoscut mai mult ca iconar, Roman Traian s-a nãscut în 9
februarie 1928, la Horoatu Crasnei.
Este absolvent al ªcolii de Arte ºi Meserii din Huedin (1948), apoi a urmat
ªcoala Navalã de Marinã „Mircea cel Bãtrân” din Constanþa (1949-1952). În
perioada 1953-1955 a fost educator la ªcoala Medie Tehnicã Financiarã din Zalãu.
A urmat cursuri de specializare de decorator ºi pictor firme la U.C.E.C.O.M. Bucureºti
(1968), în anul 1975 a urmat cursuri de specializare de vitrinier ºi decorator în cadrul
U.C.E.C.O.M. Bucureºti, apoi curs intensiv de amenajãri de expoziþii, design ºi
decorator în cadrul expoziþiei T.I.B.C.O. (1978) ºi în acelaºi an un curs de creator
de modele ºi design la Iaºi ºi U.C.E.C.O.M. Bucureºti. În anul 1980 a absolvit
cursurile ªcolii de Artã, secþia picturã. Din anul 1955 a lucrat la Cooperativa „Viitorul”
Zalãu în specialitatea creator de modele, pictor decorator. Din anul 1969 a fost pictor decorator la U.J.C.M.
Zalãu. În anul 1982 a obþinut premiul I la concursul pe teme de circulaþie – secþiunea caricaturi. A participat la
numeroase târguri din þarã: Oradea, Bãile Felix, Mamaia, Constanþa etc. ºi la numeroase expoziþii personale ºi
de grup pe întreg litoralul românesc, Felix ºi Zalãu: C.A.R. Pensionari (2005, 2006), Galeriile de Artã „Ioan
Sima” – la toate expoziþiile de grup, Târgul de Artã - 2005 (Zalãu).
Lucrãrile sale, peste 200, sunt prezente în colecþii particulare din þarã ºi strãinãtate.
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ªTEFAN GOANÞÃ
– prozator –
75 de ani de la naºtere
Irina Petraº spunea undeva: „ªtefan Goanþã îºi scrie cãrþile cu migalã, cu
respect pentru lucrul bine ºi temeinic fãcut”.
Sãlãjean prin adopþie, ªtefan Goanþã s-a nãscut în 11 martie 1933 în localitatea
Nuntaºi-Histria, judeþul Constanþa.
Este absolvent al Institutului Pedagogic de 3 ani din Cluj. Din 1963 a fost
activist cultural la Zalãu pânã în 1990. A frecventat cenaclurile literare studenþeºti ºi
cenaclurile „I.S. Bãdescu” ºi „Silvania” din Zalãu. A debutat în revista Universitatea
cu schiþa 25 de bani ºi aproape simultan în revista Luceafãrul cu schiþa Cine eºti
tu, mã! Din 28 februarie 2001 este membru al Uniunii Scriitorilor. Colaboreazã la
revistele: Universitatea, Luceafãrul, Vatra Româneascã, Cronica, Steaua,
Tribuna, Graiul Sãlajului, Sãlajul Orizont, Cântarea României. Premii: premiul
al III-lea la Concursul de poezie „Nicolae Bãlcescu”, ediþia a VI-a, Râmnicu-Vâlcea, 1979 (pseudonim Ioan
Paºca), premiul ziarului Milcovul la concursul de creaþie al celei de-a XV-a ediþii a Salonului literar Dragosloveni,
premiul al III-lea pentru teatru la concursul de creaþie literarã „Mihail Sadoveanu”, Piatra Neamþ, 1981, premiul
Centrului Judeþean al Creaþiei Populare Teleorman la ediþia I a concursului de prozã scurtã „Marin Preda”,
Siliºtea Nouã, 28-29 mai 1982, premiul al II-lea pentru teatru la concursul de creaþie literarã „Tudor Arghezi”,
ediþia a III-a, Tg. Jiu, 21 mai 1983, premiul revistei Cronica la concursul de creaþie literarã „Vasile Alecsandri”,
ediþia a VII-a, Iaºi, 25 iulie 1983, premiul revistei Albina pentru prozã la concursul de creaþie „Mihail Sadoveanu”,
Piatra Neamþ, noiembrie 1983, premiul Comitetului de Culturã Cluj pentru teatru la concursul „Octavian
Goga”, ediþia I, premiul Centrului Judeþean de Creaþie Popularã Iaºi la concursul „Vasile Alecsandri”, ediþia a
X-a, 15 iunie 1986, premiul I pentru creaþie dramaticã la concursul naþional „Cântarea României”, august 1983
(pseudonim Irina Paºca), premiul special al juriului ºi premiul revistei „ Cântarea României” pentru teatru la
concursul „Tudor Arghezi”, Tg. Jiu, 1988, premiul Editurii Dacia din Cluj-Napoca pentru prozã scurtã la
concursul „Octavian Goga”, Ciucea, mai 1988, premiul I pentru prozã la concursul „Afirmarea”, Satu Mare,
15 mai 1988, premiul I pentru prozã scurtã la concursul de satirã socialã „Tudor Muºatescu”, ediþia a V-a,
Câmpulung-Muscel, 3-5 iunie, 1988, menþiune la concursul de prozã scurtã „Pavel Dan”, ediþia I, 22-24
septembrie, 1995, Cluj-Napoca.
Se cuvine sã amintim aici opera de o valoare incontestabilã: Altarul de nisip (Craiova, Editura
Universalis, 1993), Patul de zãpadã (Craiova, Editura Universalis, 1995), Vinul de piatrã (Cluj-Napoca
R.T.F., 1997), Zodia þârului (Bucureºti, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 1999), Popescu E. Napoleon 3
vol. (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, 1999-2001), Teatru (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2002).
Moartea e facultativã (Editura Paralela 45),Vinul de piatrã. 3 romane (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de
ªtiinþã, 2008). Suntem datori sã amintim ºi activitatea în domeniul folcloristicii. Cercetãrile în acest domeniu,
munca de teren pe care a desfãºurat-o cu pasiune pentru tot ceea ce se numeºte patrimoniu cultural, s-a
materializat în culegerile de folclor din Sãlaj De dor ºi de omenie (Zalãu, 1971), Du-te dor ºi vino dor
(Zalãu, 1972). A publicat poezie în antologiile: Arpegii (Zalãu, 1970), Pãmânt strãbun românesc (Zalãu,
1977), Odã patriei (Râmnicu-Vâlcea, 1983), ºi teatru: Ca bradul în vioarã, piesã de teatru în patru tablouri,
(titlul autorului – La persoana I singular), în revista Cântarea României, nr. 9, 1988, Ioana, piesã într-un
act (titlul autorului Repetiþie generalã cu public), în revista Cântarea României, nr. 2, 1984, Ultimul
schimb al ºtafetei, episod dramatic într-un act (titlul iniþial Zorilor, surorilor), în revista Cântarea României,
1989.
ªtefan Goanþã, un prozator prea puþin mediatizat ºi prea puþin cunoscut în raport cu valoarea operei
sale, un prozator care mai are multe de spus în literatura românã.
„LA MULÞI ANI”, gânduri bune ºi nu lãsaþi sã se iroseascã talentul cu care aþi fost hãrãzit.
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ZILAHY KISS ÁGNES
- scriitoare100 de ani de la moarte ºi 160 de ani de la naºtere
Zilahy Kiss Ágnes s-a nãscut în 12 mai 1848, la Zalãu. A învãþat carte în Zalãu cu ajutorul fraþilor sãi.
A scris articole despre menaj ºi foiletoane pentru ziarele din Ungaria. În perioada 1889-1893 a fost redactorul
calendarului Gazdasszonyok Naptára. A colaborat la: Szilágy, Képes Családi Lap.
A publicat volumele: Valódi magyar szakácskönyv (Budapest, 1891; ed. a 2-a adãugitã 1892;
ed. a 4-a adãugitã, 1899); Tört remények (Jellemrajzok és egyéb tárczalevelek) (povestiri, Budapest, 1894),
Zilahy Ágnes Álmoskönyve (Budapest, 1896), A befõttekrõl. Gyümölcs, fõzelék és saláta épen való
eltartása (Budapest, 1899).
S-a stins din viaþã în martie 1908 la Szeged.
DUMITRU GHEORGHE TAMBA
– istoric –
50 de ani de la naºtere
Nãscut la Zalãu, în 9 aprilie 1958, Dumitru Gheorghe Tamba a absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie
a Universitãþii clujene. În 1983 a fost profesor de istorie la ªcoala Generalã Ungureni, judeþul Maramureº,
muzeograf la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu (1984-1996), prefectul judeþului Sãlaj (1996-1999), iar
din 1999 pânã în 2006 a fost director la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu. În prezent este ºef secþie
Muzee locale. Publicã lucrãri de specialitate în revista Acta Musei Porolissensis.
A publicat volumul Castrul Roman de la Românaºi (Zalãu, 1997), lucrare care a fost tradusã în
limba germanã ºi volum colectiv Despre templul zeului Jupiter Dolichenus din Municipium Septimium
Porolissensium (2001).
DARÓCZI IOSIF
– profesor –
50 de ani de la naºtere
Profesorul Daróczi Iosif s-a nãscut în 10 aprilie 1958, la Jibou. A absolvit
Facultatea de Biologie-Geografie-Geologie, secþia geografie - limba francezã, din cadrul
Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca (1983). Profesor la ªcoala „Simion
Bãrnuþiu” Zalãu (1983-1985); ªcoala Generalã din Cãlineºti - Oaº, judeþul Satu Mare
(1985-1986); ªcoala din Vârºolþ (1986-1990), unde a îndeplinit ºi funcþia de director
adjunct al ºcolii (1987-1990); Liceul Teoretic Zalãu, ªcoala „Simion Bãrnuþiu” ºi ªcoala
„Avram Iancu” din Zalãu (1990-1994); din anul 1994 la ªcoala „Lucian Blaga” din
Jibou. Din toamna anului 2003 este inspector ºcolar de specialitate la Inspectoratul
ªcolar al Judeþului Sãlaj. În timpul studenþiei a elaborat lucrarea „Ghidul turistic al
judeþului Sãlaj” (manuscris), care n-a fost tipãritã din diferite motive. În anul 2000 a
întemeiat revista ºcolarã Nebãnuitele trepte, în anul 2007 a realizat revista Geographica - 2007 (Casa
Corpului Didactic Sãlaj).
Volume publicate: Geografia României. Testare naþionalã 2004 (Zalãu, 2004), Geografia
României. Testare naþionalã 2005 (Zalãu, 2005), Geografia României. Testare naþionalã 2006 (Zalãu,
2006), Geografia României. Testare naþionalã 2007 (Zalãu, 2007). Volume colective: Geografie.
Manual pentru clasa a IX-a (Bucureºti, Editura Niculescu, 2000; ediþie revizuitã 2004), Jibou. 2002.
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Monografie (Zalãu, 2001), Geografia României. Teste pentru examenul de capacitate 2002 (Zalãu,
2002), Tudományok (ªtiinþe) (Zalãu, 2004), Ghid de pregãtire. Testarea naþionalã - Geografia României
(Bucureºti, Editura Sigma, 2007), Ghid de pregãtire. Bacalaureat - Geografia României (Bucureºti,
Editura Sigma Bucureºti, 2007), Judeþul Sãlaj. Geografie ºi geografi (Zalãu, Editura ªcoala Noastrã,
2007), Ghid de pregãtire. Bacalaureat - Geografia României (Bucureºti, Editura Sigma, 2008). Este
coordonatorul volumului ªcoala „Lucian Blaga” Jibou - Conjuncturi ºi permanenþe (Zalãu, Editura ªcoala
Noastrã, 2008).
EMIL TRIF
– profesor –
75 de ani de la naºtere
Profesorul Emil Trif s-a nãscut în 17 mai 1933, la Pruniº, comuna Ciurila,
judeþul Cluj.
Este absolvent al Facultãþii de Filologie din Cluj (1958). În perioada 19571958, paralel cu ultimul an de facultate, a funcþionat ca profesor suplinitor la Miceºti,
jud. Cluj ºi pedagog la ªcoala Pedagogicã din Cluj. În perioada 1958-1963 a fost
profesor la ªcoala Medie din Jibou, iar din 1959 a îndeplinit ºi funcþia de director. În
anul 1963 a fost numit ºef al Secþiei de Învãþãmânt al raionului Zalãu, iar din 1968 a
fost inspector general ºcolar, inspector general adjunct (1980), director al Casei
Corpului Didactic (1986), inspector cu probleme de perfecþionare ºi limbi strãine
(1990). A participat la sesiuni ale cadrelor didactice organizate la Bucureºti, Cluj, Oradea etc. ºi s-au organizat
simpozioane, sesiuni de comunicãri împreunã cu conducerile societãþilor ºtiinþifice la nivel naþional. S-a ocupat
de organizarea unor muzee ºi colþuri muzeistice în unele unitãþi de învãþãmânt din judeþ. Publicã articole în: Acta
Musei Porolissensis, ªcoala Noastrã, Normaliºtii clujeni, Caiete Silvane.
A publicat volumul Monografia localitãþii Pruniº, judeþul Cluj (Cluj) ºi volumele colective: Omagiu
lui Alesandru Papiu Ilarian (Zalãu, 1969), Contribuþii la monografia Liceului de Filologie-Istorie „Simion
Bãrnuþiu” ªimleu Silvaniei (Oradea, 1970), Aspecte ale dezvoltãrii învãþãmântului sãlãjean (Zalãu,
1971).
VALENTIN DÃRÃBAN
– profesor –
60 de ani de la naºtere
Profesorul Valentin Dãrãban s-a nãscut în 18 mai 1948, la Câmpia.
A absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie, secþia filosofie. În perioada 1970-1972 a lucrat la
Întreprinderea Cinematograficã Judeþeanã din Zalãu, iar între anii 1973-1977 la Direcþia Generalã a Presei ºi
Tipãriturilor. A fost redactor la ziarul Nãzuinþa, în perioada 1977 - 1985, a revenit la Întreprinderea
Cinematograficã Judeþeanã Sãlaj (1985-1990), redactor-ºef la revista de culturã, literaturã ºi artã Silvania
(1990-1992). În perioada 1992-1996 a funcþionat ca profesor la ªcoala Normalã „Gheorghe ªincai” din
Zalãu. În anul 1981 obþine doctoratul cu teza: „Influenþa lui Kant asupra ideologiei paºoptiste româneºti din
Transilvania”. A frecventat Cenaclul „Silvania” ºi a publicat articole în presa localã: Nãzuinþa, Graiul Sãlajului,
ªcoala Noastrã, Acta Musei Porolissensis.
A încetat din viaþã în 12 octombrie 1996, dar suntem convinºi cã Valentin Dãrãban mai avea multe de
spus în domeniul istoriei locale, de care era un adevãrat împãtimit.
Au fost publicate postmortem volumele: Bãtãlia de la Guruslãu – 3 august 1601 (Arad, Editura
Vasile Goldiº University Press, 2001); volum colectiv: Victor Deleu 1876-1939 (Zalãu, 1999).
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MAJOR MIKLÓS
– profesor, etnograf, istoric local –
75 de ani de la naºtere
Etnograful Major Miklós s-a nãscut la 19 mai 1933, în comuna Mihai Viteazul,
judeþul Cluj.
A absolvit Facultatea de Geologie-Geografie - Universitatea „Bolyai”din Cluj
(1956). A fost profesor de geografie la ªcoala Generalã din Nuºfalãu (1956-1995),
din anul 1995 pensionar. Din anul 1970 efectueazã cercetãri etnografice ºi de istorie
localã în Sãlaj la cererea ºi sub îndrumarea etnografului dr. Kós Károly. Printre temele
cercetate de Major Miklós ºi-au gãsit loc: arhitectura popularã, cultivarea legumelor ºi
a viþei de vie, pieþe, însemne funerare, zone etnografice, toponimie etc. Premii: titlul de
„Profesor emerit”; premiile II, III, IV la concursurile anuale ale Muzeului de Etnografie
din Ungaria; Diploma de la National Geographic Society (1986), Diplomã de onoare a Uniunii Cadrelor
Didactice Maghiare din România „1000 de ani de ºcoalã maghiarã” (1996), premiul „Pro Partium” (Oradea,
1999), distincþia „Szilágysági Magyarok” (Fundaþia „Báthory István” din ªimleu Silvaniei, 1999), Diploma
Societãþii Carpatine din Transilvania (2000), Diploma „Fényes Elek” (2001), Diploma „Petri Mór” (Societatea
Muzeului Ardelean, 2005). Este membru al Societãþii de ªtiinþe Geografice, al Societãþii Etnografice „Kriza
János” (Cluj), al Asociaþiei pentru Protejarea Monumentelor din Partium ºi Banat (preºedintele filialei Sãlaj), al
Societãþii Carpatine Ardelene (Cluj), al Societãþii Etnografice Maghiare (Ungaria). Ca membru al Societãþii de
Geografie Românã, Maghiarã ºi Americanã, a fost prezent cu numeroase referate ºi studii de specialitate la
simpozioanele organizate în judeþ ºi în þarã. Din anul 1993 este membru al redacþiei Partium (Oradea). A
colaborat la: Tanügyi Újság (Gazeta învãþãmântului), Falvak Dolgozó Népe, A földrajz tanítása (Ungaria,
1965), A Hét (peste 100 de articole), Erdélyi Figyelõ, Az Ige, Szilágyság (colaborator principal 19961998), Korunk, Mûvelõdés, revista Néprajzi Látóhatár (Ungaria), Partium (Oradea), Terra, Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények (Studii ºi cercetãri de lingvisticã ºi istorie literarã), Limes, Hepehupa.
A publicat peste 200 de articole ºi studii de specialitate.
Volume publicate: Idõjárás, éghajlat és mezõgazdaság (Meteorologia agricolã) (Bucureºti, Editura
Ceres, 1980), A szilágynagyfalui református templom - Erdélyi mûemlékek (Biserica reformatã din
Nuºfalãu - Monumente istorice ale Transilvaniei) (Cluj-Napoca, Editura Utilitas, 1996), Kémer - A helyét
keresõ szilágysági nagyközség (Camãr- monografia comunei Camãr) (Editura Pro Camãr, 1998),
Szilágyság. Tájak, mûemlékek, emlékhelyek (Meleaguri sãlãjene, monumente istorice ºi locuri memoriale
din Sãlaj) (Partiumi Füzetek, vol. 8, Oradea, Editura Partium, 1999), Szilágyzovány 750 éves (Zãuan - 750
de ani) (Editura Parohia Reformatã, 1999), Szilágynagyfalu - Fejezetek a község nyolc évszázados
múltjából (Nuºfalãu - Pagini din istoria de opt secole a comunei Nuºfalãu) (Editura Parohia Reformatã,
2000), Szilágyborzás - a folyók ölelésében fekvõ falu (Bozieº – monografie) (Zalãu, 2001),
Szilágynagyfalu (Nuºfalãu) (monografie din seria 100 magyar falu) (Budapest, Száz magyar falu Könyvesháza
Kiadó, 2002).
Volume colective: Népismereti dolgozatok (Lucrãri de etnologie) (1978),Változó valóság (Studii
sociografice) (Bucureºti, Editura Kriterion, 1978), Pro natura. Természet és Környezetvédelmi Útmutató
(Bucureºti, Editura Kriterion, 1994), Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, vol. II. (Anuarul Etnografic
al Societãþii Etnografice „Kriza János”) (1995), Szilágysági magyarok (Maghiarii din Sãlaj) (Bucureºti,
Editura Kriterion, 1999), Ahol sírjaink domborulnak - Partiumi temetõk (Unde se ridicã mormintele noastre
- Cimitire din Partium) (Partiumi Füzetek, nr. 7, 1999), Kraszna: Helyismereti tanulmányok (Crasna,
Asociaþia Cserey Farkas, 2005), Barangolás Berettyó-Felvidéken (Tuszatelke-Márkaszék) (Zalãu,
2005).
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LÁSZLÓ D. LÁSZLÓ
– istoric, publicist –
50 de ani de la naºtere
Profesorul László László s-a nãscut în 26 mai 1958, în comuna Sângeorgiu
de Pãdure, judeþul Mureº.
În 1985 a absolvit Facultatea de Istorie-Filosofie, specialitatea istorie-filosofie
- Universitatea „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca. A fost profesor de istorie, respectiv
de istorie-filosofie la ªcoala cu clasele I-VIII din ªamºud (1985-1990), iar din 1990
este profesor la Liceul Teoretic din Zalãu (din 2002 Colegiul Naþional „Silvania”). În
anul 1990 a fost inspector ºcolar general adjunct la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Sãlaj.
Debuteazã literar în revista lunarã pentru copii Napsugár (Cluj), în anul 1966,
cu o poezie intitulatã „Az én Cirmosom” (Pisoiul meu), apoi ca publicist în Ifjúmunkás prin anii 1982-1983,
iar ca istoric în volumul II Comunicãri ale cercurilor studenþeºti. Istorie, în 1984, editat de Universitatea
din Cluj-Napoca, cu studiul „Mentalitãþi ºi moravuri în Scaunul Mureº în preajma anului 1800”. Conducãtor
(regizor, autor de piese, scenarist) al trupei de teatru „Zelma” a elevilor de la Colegiul Naþional „Silvania”
Zalãu. Membru al Societãþii Muzeului Ardelean, secretarul Fundaþiei Culturale „Moldován Lajos”, consilier al
Consiliului Judeþean Sãlaj (1992-1997), ales pe lista UDMR.
A colaborat la: Napsugár, Ifjúmunkás, Korunk, 22, Alma Mater Porolissensis, Szilágyság,
Szilágysági Vidéki Napló, Erdélyi Napló, Romániai Magyar Szó, Krónika, Hepehupa, Árkád, Caiete
Silvane.
A publicat volumele: Erdélyi fejedelmek (Principi ai Transilvaniei) (Odorheiu Secuiesc, Editura
„Erdélyi Gondolat”, 1999); A nándorfehérvári diadal. Történeti mondák (Victoria de la Belgrad. Legende
istorice) (Odorheiu Secuiesc, Editura „Erdélyi Gondolat”, 2004).
Volume colective: A romániai magyar nemzeti kisebbség történelme és hagyományai (Istoria
ºi tradiþiile minoritãþii maghiare din România), manual pentru clasa a VI-a ºi a VII-a (Cluj-Napoca, Editura
Studium, 1999, 2000, 2002); Szilágysági Magyarok (Maghiarii din Sãlaj) (Cluj-Bucureºti, Editura Kriterion,
1999); Romániai magyar évkönyv 2002 (Anuarul maghiarilor din România 2002) (Timiºoara-Cluj, Editura
Polis, 2002), 800 éves Szilágyperecsen (Pericei – 800 ani) (Zalãu, 2005), Erdély útikalauz (Transilvania.
Ghid turistic) (Odorheiu Secuiesc, Editura „Erdélyi Gondolat”, 2005), A Tordai-hasadéktól Szent Anna
taváig. Mondák, legendák, regék, tündérmesék (De la Cheile Turzii pânã la Lacul Sfânta Ana. Mituri,
legende, poveºti mitice, basme cu zâne) (Odorheiu Secuiesc, Editura „Erdélyi Gondolat”, 2005), Történelem:
Tankönyv a IV. osztály számára (Istorie. Manual pentru clasa a IV-a) (Deva, Editura Corvin, 2006).
Volume traduse: Barnea, Alexandru; Manea, Vasile Aurel; Palade, Eugen; Stamatescu, Mihai; Teodorescu,
Bogdan. Istorie – Manual pentru clasa a X-a (Bucureºti, Editura Corint, 2005); Manual de istorie
pentru clasa a IV-a (Deva, Editura Corvin, 2006); Adãscãliþei, Felicia; Bratu, Alina; Liga, Adrian; Lazãr,
Liviu; Lupu, Viorel: Történelem: tankönyv a XI. osztály számára (Istorie: Manual pentru clasa a IX-a)
(Deva: Editura Corvin, 2006).
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).
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GHEORGHE NIHOCEHA
– artist plastic –
70 de ani de la naºtere

S-a nãscut în 22 august 1938, la Galaþi. Este absolvent al Facultãþii de
Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj. În anul 1975 s-a stabilit în Zalãu, activând
la diferite instituþii. Este membru al Uniunii Artiºtilor Plastici, Filiala Cluj.
A participat ºi participã la expoziþii de grup ºi saloane de picturã din Zalãu,
Baia Mare, Cluj-Napoca, Ungaria etc.

IULIU SUCIU
– profesor –
70 de ani de la naºtere
Un nume de renume în pedagogia sãlãjeanã ºi nu numai, profesorul Iuliu
Suciu s-a nãscut în 30 august 1938, la Cluj.
Este absolvent al Facultãþii de Filologie-Istorie a Universitãþii „Babeº-Bolyai”
din Cluj (1962). În perioada 1962-1968 a fost profesor la ºcolile generale din Stârciu,
Horoatu Crasnei ºi Jibou, judeþul Sãlaj. În anul 1968 a fost promovat inspector de
specialitate la Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sãlaj, apoi a ocupat prin concurs un
post de profesor de limba ºi literatura românã la Liceul Pedagogic Zalãu (19702000). A fost director adjunct la Liceul Pedagogic Zalãu (1970-1978), director la
Liceul Industrial Nr. 1 Zalãu (1978-1982), director adjunct la Liceul Industrial Nr. 5
(fostul Liceu Pedagogic) Zalãu (1982-1990), director al ªcolii Normale „Gheorghe ªincai” Zalãu (19902000). A coordonat activitatea de perfecþionare a educatorilor ºi învãþãtorilor din judeþ, a condus lucrãri pentru
obþinerea gradului didactic I, a predat cursuri de specialitate ºi de metodica specialitãþii, a susþinut cursuri ºi
seminarii de „Literatura românã ºi literaturã pentru copii” ºi „Metodica predãrii limbii române în învãþãmântul
primar” în cadrul Colegiului Universitar Pedagogic Zalãu, secþie a Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþe ale Educaþiei
a Universitãþii „Babeº-Bolyai” din Cluj-Napoca (2000-2005). A obþinut numeroase premii ºi menþiuni cu elevii
participanþi la fazele judeþene ºi naþionale ale concursurilor ºcolare de literaturã ºi a condus cenaclurile literare
ale elevilor din ºcolile unde a profesat. Din anul 1962 pânã în anul 1990 a fost responsabilul cenaclului profesorilor
de limba românã din judeþul Sãlaj. A fost secretarul Societãþii de ªtiinþe Filologice – Filiala Zalãu (1962-1990),
redactor-ºef al revistei „Silvania” (2002-2003) ºi membru în colegiul redacþional al revistei „ªcoala Noastrã”.
A condus ºi conduce în calitate de preºedinte Cenaclul literar „Silvania” (1978-1991; 1997-2005). În perioada
6 ianuarie 1990 - 6 iulie 1991 a fost primarul municipiului Zalãu. În anul 2004 a primit medalia „Credinþã
cetãþii” (Zalãu). Publicã articole în revistele: Tribuna (Cluj-Napoca), Transilvania (Sibiu), Silvania, ªcoala
Noastrã, Caiete Silvane, Nãzuinþa, Graiul Sãlajului.
A publicat volumele: Limba românã. Exerciþii ºi teste (Zalãu, Editura Silvania, 2005) ºi mai recent
Poeþi sãlãjeni (Zalãu, Editura Silvania, 2008). A publicat lucrãri în volumul colectiv Arpegii (Zalãu, 1970). A
îngrijit ºi prefaþat douã antologii de poezie ºi prozã din creaþiile elevilor de liceu premiate la Concursul literar
organizat de Casa de Culturã a Sindicatelor ºi Cenaclul Silvania, ediþiile I-X (1995-2005), sub titlul Zbor
(2002) ºi Zbor II, Viaþa la pachet (2005). A contribuit, în calitate de lector, la editarea volumelor de prozã ºi
poezie ale scriitorilor Ion Piþoiu Dragomir (10 volume) ºi Silvia Bodea Sãlãjean (2 volume).
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IOAN MANIU
– jurist –
175 de ani de la naºtere

S-a nãscut la 10 septembrie 1833, la Bãdãcin.
Ioan Maniu urmeazã cursurile ºcolii minoriþilor franciscani din ªimleu, apoi ºcoala primarã ºi primele 4
clase gimnaziale. La ªimleu l-a cunoscut pe profesorul de limba românã care a fost ºi mentorul sãu de mai
târziu, Andrei Pop Liviu, ºi pe cel mai mare vicar al ªimleului, Alexandru ªterca ªuluþiu. Dupã absolvirea
gimnaziului, Ioan Maniu se înscrie în clasa a V-a licealã la Blaj. În iulie 1855 terminã liceul, cu mici întreruperi.
În toamna anului 1853 se înscrie la seminarul de la Blaj, urmând dorinþa mamei lui de a se face preot. La
îndemnul unchiului sãu, Simion Bãrnuþiu, Ioan Maniu întrerupe cursurile de teologie ºi se înscrie, în toamna
anului 1855, la universitatea din Pesta, pentru a urma politehnica ºi dreptul. În 1857 continuã studiile la Viena,
iar între 1859-1861 „trece cu succes rigoroazele” de la Pesta. Obþine doctoratul în drept la 10 martie 1861.
Pentru a-ºi putea lua cât mai repede cenzura de avocat, Ioan Maniu face practicã la cancelaria lui Kanocz din
Buda. În aceastã perioadã primeºte o scrisoare de la vicarul Demetriu Coroianu din ªimleu, prin care Ioan
Maniu este invitat sã ocupe un post de funcþionar la judeþ. La începutul lunii martie 1862 primeºte decretul de
asesor la tribunalul comitatului Crasna ºi se întoarce la ªimleu. Convins fiind cã numai ca avocat îºi poate ajuta
semenii, la 13 iunie 1863 ia cenzura de avocat ºi la 15 iunie a depus jurãmântul de avocat înaintea tablei regeºti
din Pesta. Dupã depunerea jurãmântului, Ioan Maniu este numit judecãtor la Tribunalul din ªimleu ºi apoi la
Tribunalul din Zalãu, unde a funcþionat pânã în 1891, când s-a pensionat. Pe plan politic, Ioan Maniu a desfãºurat
o bogatã activitate de emancipare naþionalã. Astfel îi lanseazã lui Simion Bãrnuþiu ideea de a organiza un
„congres naþional românesc”. Conjunctura politicã nefavorabilã nu a permis convocarea acestui congres. Se
adreseazã însã vicarului Silvaniei, M. Coroianu ºi în ziua de 16 august 1861 convoacã în casa vicarialã din
ªimleu mai mulþi protopopi ºi preoþi. Se ia hotãrârea de a se înainta un protest împãratului împotriva încorporãrii
la Ungaria a judeþelor Crasna ºi Solnocul de Mijloc. Protestul este redactat în limba latinã de Ioan Galu ºi Ioan
Maniu, iar împreunã cu George Filep, au fost delegaþi sã înainteze protestul împãratului Francisc Iosif. La
începutul lunii octombrie delegaþia se afla la Viena, dar împãratul nu i-a putut primi, fixându-le audienþa pe data
de 28 octombrie. Rezultatul acestei audienþe a fost nul. Ioan Maniu a avut o bogatã corespondenþã cu S.
Bãrnuþiu, invitându-l de mai multe ori în Ardeal. În final Bãrnuþiu a cedat insistenþelor lui Maniu ºi în vara anului
1863 a fãcut o cãlãtorie în Ardeal. Dupã pensionare Ioan Maniu s-a retras la Bãdãcin, dar a fost ales jurisconsult
ºi avocat al Bãncii „Silvania” din ªimleu.
Se stinge din viaþã la 4 noiembrie 1895.

SÁMUEL KORNÉL
– sculptor 125 de ani de la naºtere

Sculptorul Sámuel Kornél s-a nãscut în 10 aprilie 1883, la Chieºd.
A studiat la ªcoala de Artã din Budapesta, avându-l ca profesor pe Mátrai Lajos; din octombrie 1905
a fost elevul lui Balthasar Schmidt la Academia de Arte Plastice din München. În anul 1907 a activat în
Kunstverein. S-a întors acasã în 1908, a lucrat în atelierul lui Telcs Ede. În anul 1909 a obþinut un premiu la
Salonul de Primãvarã al Galeriei de Artã cu sculptura Nõi akt. În 1911 a efectuat o cãlãtorie de studii în Italia.
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Lucrãrile cele mai cunoscute sunt: Éva, Narcisszus, Dávid, Fortuna, Bánat, Merengõ, Pénzt
olvasó nõ etc. A fost primul artist - victimã a primului rãzboi mondial.
Expoziþie personalã: Muzeul „Ernst” din Budapesta a organizat în anul 1915 o expoziþie - postmortem.
S-a stins din viaþã în 2 octombrie 1914, la Uzsok.
IOAN ARDELEANU, senior
– învãþãtor –
100 de ani de la naºtere
Cadru didactic cu renume în învãþãmântul sãlãjean, Ioan Ardeleanu s-a nãscut în 28 octombrie 1908,
la Supuru de Sus (azi judeþul Satu Mare).
A absolvit ªcoala Normalã din Zalãu în anul 1928. Prin munca sa de cercetare a pus în luminã istoria
localã, tradiþiile ºi oamenii de seamã ai acestor zone. Dupã pronunþarea Dictatului de la Viena, se refugiazã la
Blaj unde timp de patru ani a fost profesor la ªcoala Normalã Greco-Catolicã, îndeplinind ºi funcþia de secretar
general al Asociaþiei Refugiaþilor ºi Expulzaþilor din Blaj ºi Târnava Micã. În octombrie 1944 a fost numit
inspector-ºef al judeþului Sãlaj, având misiunea de a repune învãþãmântul românesc în drepturile sale legitime,
fiind considerat mentorul învãþãmântului sãlãjean. Din motive politice a fost trecut la catedrã ca învãþãtor în
Zalãu, iar apoi ca director al ªcolii Gimnaziale din Supur. În 15 august 1952 a fost arestat ºi deþinut timp de doi
ani fãrã sã fie judecat. Dupã aceastã datã nu a mai putut ocupa o catedrã în învãþãmânt ºi pânã în 1972 a lucrat
la Exploatarea Minierã „Sãlajul” din Sãrmãºag. A colaborat la presa culturalã ºi pedagogicã din Sãlaj, la cea
regionalã ºi centralã, în perioada 1939-1940 a fondat împreunã cu Gheorghe Corniº-Pop revista lunarã de
educaþie, culturã profesionalã ºi afirmare naþionalã ªcoala Noastrã, ºi a contribuit la redactarea ºi apariþia
primului numãr din revista regionalã de culturã Þara Silvaniei.
Ioan Ardeleanu a fãcut cinste învãþãmântului sãlãjean, atât prin activitatea sa la catedrã, cât ºi prin
scrierile referitoare la învãþãmântul ºi istoria Sãlajului: Istoria învãþãmântului românesc din Sãlaj (Zalãu,
1936), Oameni din Sãlaj. Momente din luptele naþionale ale românilor sãlãjeni (Zalãu, 1938), Miºcarea
revoluþionarã de la 1848-1849 în Sãlaj; Monografia judeþului Sãlaj, ultimele douã rãmânând în manuscris.
A încetat din viaþã în anul 1974.
GHEORGHE ILEA
– artist plastic –
50 de ani de la naºtere
S-a nãscut în 1 noiembrie 1958, la Bucea, judeþul Cluj. Deºi clujean prin
naºtere, Gh. Ilea a devenit sãlãjean prin adopþie, cea mai mare parte a activitãþii sale
creative desfãºurându-se pe aceste meleaguri.
Este absolvent al Academiei de Artã „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca (1984),
perioadã în care îºi începe activitatea la Zalãu. Efortul sãu artistic a fost încununat cu
premii la nivel naþional: Bienala de gravurã „Iosif Iser” Ploieºti (1987), premiu la
Expoziþia anualã organizatã de Centrul „Soros” pentru Artã Contemporanã - Bucureºti
(1994), premiul Fundaþiei „ARTEXPO” – Bucureºti (1994).
Amintim câteva din expoziþiile la care Gheorghe Ilea s-a fãcut remarcat:
Expoziþii personale: Galeria U.A.P. – Zalãu (1980), Galeria Tribuna – Cluj-Napoca
(1984), Galeria U.A.P. – Bistriþa (1989), Galeria Etaj III – Bucureºti (1992). Expoziþii de grup: Galeria
U.A.P. – Zalãu (1986-1988), Galeria U.A.P. – Sibiu (1987), Galeria Eforie – Bucureºti (1988), Galeria
„Hanul cu tei” – Bucureºti (1989), Muzeul Þãranului Român – Bucureºti (1994). Expoziþii colective: Zalãu
(1986-1995), Sala Dalles – Bucureºti (1987), Galeria Orizont – Bucureºti (1987), Bienala Tineretului – Baia
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Mare (1988), Galaþi (1989), Galeria Etaj III-IV – Bucureºti (1990), Galeria „M” – Cluj-Napoca (1991),
Galeria Etaj III-IV – Bucureºti (1992), Bienala de gravurã „Iosif Iser” – Ploieºti (1993), Cluj-Napoca (1994),
Medium – Sf. Gheorghe (1994), Galeriile Etaj III-IV – Bucureºti (1995), Cluj-Napoca (1995), Ex Libris „L.
Blaga” – Alba Iulia (1995), Ploieºti (1995), Centrul Cultural Maghiar – Bucureºti (1996), Bucureºti (1996,
1997), Cluj-Napoca (2000, 2007), Zalãu, Oradea (2001), Dej, Satu Mare (2003). Expoziþii în strãinãtate:
Sofia (1989, 1993), Budapesta (1990, 1997), Debreþin (1992), Paris (1996), Republica Moldova (1997),
Lorch – Germania (2004). Este prezent în numeroase colecþii de stat ºi particulare din þarã ºi strãinãtate.

DUMITRU MICU
– critic literar –
80 de ani de la naºtere
Critic literar de excepþie, personalitate de marcã a Sãlajului, Dumitru Micu
s-a nãscut în 8 noiembrie 1928, la Bârsa.
A absolvit Facultatea de Filologie din Bucureºti (1952). A obþinut doctoratul în
ºtiinþe filologice în anul 1962. A fost inspector-ºef ºi ºef-serviciu la Comitetul pentru
Artã de pe lângã Consiliul de Miniºtri (1950-1951), redactor la revista Contemporanul
(1952-1953), asistent suplinitor, apoi titular la Catedra de literaturã românã a Facultãþii
de Filologie din Bucureºti (1954-1956), lector la aceeaºi facultate (1956-1962),
conferenþiar (1962-1969), profesor titular (1969-1998).
Dumitru Micu a publicat cãrþi de referinþã în critica româneascã, operã care va
rãmâne valoroasã în timp: Sensul etic al operei lui Sadoveanu (Bucureºti, E.S.P.L.A.,
1955), Poezia Mariei Banuº (Bucureºti, E.S.P.L.A., 1986), Romanul românesc contemporan (Bucureºti,
E.S.P.L.A., 1959), Poporanismul ºi Viaþa româneascã (Bucureºti, E.S.P.L.A., 1961), Literatura românã
la începutul secolului XX (Bucureºti, E.P.L., 1964), George Coºbuc (Bucureºti, E.P.L., 1963), Istoria
literaturii române 1900-1918 (Bucureºti, Editura Didacticã, vol. 1-1964, vol. 2-1965), Tudor Arghezi
(Bucureºti, Editura Meridiane, 1965), Opera lui Tudor Arghezi (Bucureºti, E.P.L., 1965), Literatura românã
de azi (Bucureºti, Editura Tineretului, 1965), George Coºbuc (Bucureºti, Editura Tineretului, 1966), Lirica
lui Lucian Blaga (Bucureºti, E.P.L., 1967), Estetica lui Lucian Blaga (Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1970),
Început de secol. Curente ºi scriitori (Bucureºti, Editura Minerva, 1970), Tudor Arghezi (Bucureºti,
Editura Albatros, 1972), Periplu (Bucureºti, Editura Cartea Româneascã, 1974), Prelegeri de literaturã
românã contemporanã (Tipografia Universitãþii Bucureºti, 1974), Gândirea ºi gândirismul (Bucureºti,
Editura Minerva, 1975), Lecturi ºi pãreri (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978), G. Cãlinescu (Bucureºti,
Editura Minerva, 1979), Scriitori, cãrþi, reviste (Bucureºti, Editura Eminescu, 1980), Modernismul
românesc, 2 vol. (Bucureºti, Editura Minerva, 1984, 1985), Limbaje moderne în poezia româneascã de
azi (Bucureºti, Editura Minerva, 1986), Limbaje lirice contemporane (Bucureºti, Editura Minerva, 1987),
În cãutarea autenticitãþii, 2 vol. (Bucureºti, Editura Minerva, 1992, 1994), Scurtã istorie a literaturii
române, 4 vol. (Bucureºti, Editura Iriana, 1994, 1995, 1996, 1997), De la Baikal la Atlantic. Cãlãtorii
(Bucureºti, Editura Eurovida, 1999), Istoria literaturii române. De la creaþia popularã la postmodernism
(Bucureºti, Editura Saeculum, 2000), Literatura românã în secolul XX (Bucureºti, Editura Fundaþiei Culturale
Române, 2000), Timpuri zbuciumate. Reconstituiri subiective (Bucureºti, Editura Vestala, 2001), Lucian
Blaga. Autofãurirea prin logos (Bucureºti, Editura Constelaþii, 2003), Mircea Eliade. Viaþa ca operã,
opera ca viaþã (Bucureºti, Editura Constelaþii, 2003), Fata Morgana, roman (Bucureºti, Editura România
Pres, 2004), Arghezi (Institutul Cultural Român, 2004). Dumitru Micu a contribuit la editarea unor lucrãri de
referinþã pentru limba ºi literatura românã. Anii de cercetare s-au materializat în volumele: Dicþionar enciclopedic
român, 4 vol. (1962-1966), Dicþionar enciclopedic român (1968), Istoria poporului român (Literatura)
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(1970), Istoria literaturii române (Bucureºti, Editura Academiei, 1979), Dicþionar de literaturã românã
(Bucureºti, Editura Univers, 1979), Scriitori români. Dicþionar (Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1980),
Literatura românã între 1900-1944. Prelegeri de cursuri de varã ºi colocvii ºtiinþifice (Braºov, 1977),
Dicþionarul esenþial al scriitorilor români (Bucureºti, Editura Albatros, 2001), Dicþionarul scriitorilor
români, vol. III, IV (Bucureºti, Editura Albatros, 2002), Istoria românilor, vol. VIII (Bucureºti, Editura
Enciclopedicã, 2003), Dicþionarul general al literaturii române, vol. I, II (Bucureºti, Editura Univers
Enciclopedic, 2004). A semnat ediþiile cu studii introductive, note ºi a îngrijit apariþia volumelor: Sorescu,
Marin. Insolitul ca energie creatoare – cu exemple din literatura românã: rezumatul tezei de doctorat
(cond. ºt. Bucureºti, Universitatea Bucureºti, 1992); Sorescu, Marin. Iona; A treia þeapã; Vãrul Shakespeare
(pref., Bucureºti, Minerva, 1993); Slavici, Ioan. Românii de peste Carpaþi (pref., Bucureºti, Editura Fundaþiei
Culturale Române, 1993).
Prin preocupãrile sale lingvistice, Dumitru Micu va rãmâne în patrimoniul cultural naþional ºi va ocupa
mereu un loc important în sufletul ºi memoria sãlãjenilor.

MÁRTONFY LAJOS
– paleontolog, geolog, profesor –
100 de ani de la moarte

Geologul Mártonfy Lajos s-a nãscut în 21 mai 1857, la ªimleu Silvaniei. Studiile liceale le-a terminat la
Colegiul Reformat din Cluj. În perioada 1876-1880 a studiat la Facultatea de ªtiinþe din Cluj, axându-se, în
special, pe ºtiinþele naturii. În perioada 1878-1880 a efectuat cercetãri geologice împreunã cu Koch Antal la
Facultatea din Cluj. În anul 1882 a obþinut diploma de profesor în ºtiinþele naturii - chimie. Din anul 1880, dupã
obþinerea diplomei de profesor ºi doctor în filosofie, a fost profesor la Gimnaziul din Gherla, din anul 1895
director la Gimnaziul Catolic Armean din Gherla. S-a ocupat de studierea geofizicii, mai ales a geologiei
Transilvaniei. A efectuat o activitate colecþionarã importantã.
Studiile sale de specialitate au apãrut în: Orvos-természettudományi Társaság Értesítõje (Cluj),
Fõgymnasium Értesítõje (Gherla), Magyar Polgár, Középiskolai Tanáregylet Közlönye, Armenia,
Természettudományi Közlöny, Erdély, Magyar orvosok és természetvizsgálók Munkálatai, Magyar
Tanügy, Vasárnapi Újság, Egyetértés, Kolozsvár, Szilágy-Somlyó.
A publicat volumul: Õslénytani tanulmányok a Foraminiferákról (Studii de paleontologie ale
Foraminiferelor) (Cluj, 1880).
S-a stins din viaþã în 20 decembrie 1908, la Gherla.

Lucia Bãlaº
Bódis Ottilia
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SIMION BÃRNUÞIU – 200 DE ANI DE LA NAªTERE
1808 – 2008

Anul 2008 a însemnat, pentru noi, sãlãjenii, un an dedicat memoriei
lui Simion Bãrnuþiu.
S-au împlinit 200 de ani de la naºterea marelui om politic, gânditor,
cãrturar ºi pedagog Simion Bãrnuþiu, unul dintre cei mai mari fii pe care i-a
dat Sãlajul, figurã reprezentativã a generaþiei de la 1848.
Pentru marcarea acestui eveniment cultural deosebit, Biblioteca
Judeþeanã “Ioniþã Scipione Bãdescu” Sãlaj a iniþiat un ciclu de manifestãri
culturale ºi ºtiinþifice, atât la nivelul municipiului Zalãu, cât ºi în cadrul oraºelor
ºi comunelor din judeþ, care s-au desfãºurat pe parcursul întregului an.
Aceste manifestãri constau în:
Editarea unor materiale informative (pliante, albume);
-

Concursuri tematice organizate de biblioteci în parteneriat cu
bibliotecile din judeþ;

-

Mese rotunde;

-

Expoziþii de carte ºi fotografii;

-

Prezentarea unor filme documentare;

-

Excursii documentare;

-

Consemnãri în presa localã, reviste culturale ºi emisiuni informative pe posturile locale de
televiziune.

Manifestãrile au debutat în a doua jumãtate a lunii mai, prin organizarea unui concurs dedicat cunoaºterii
vieþii ºi activitãþii lui Simion Bãrnuþiu, de cãtre Secþia pentru Copii a Bibliotecii Judeþene Sãlaj, cu participarea
elevilor din clasele V – VIII de la ºcolile generale din municipiu. Concursuri de acest fel s-au desfãºurat în
aproape toate oraºele ºi comunele judeþului, în parteneriat cu ºcolile.
Elevii participanþi la concurs au fost premiaþi, primind diplome ºi cadouri oferite de biblioteca judeþeanã;
li s-au prezentat imagini cu busturile lui Simion Bãrnuþiu pe care înaintaºii le-au ridicat în memoria lui, au fost
organizate excursii. Toate activitãþile s-au desfãºurat cu sprijinul Consiliului Judeþean Sãlaj, al consiliilor locale,
cu implicarea bibliotecii judeþene, a bibliotecilor orãºeneºti ºi comunale.
Pe 21 mai 2008 s-a organizat la Zalãu Simpozionul „Simion Bãrnuþiu – în conºtiinþa neamului
sãu” cu participarea tuturor bibliotecarilor din bibliotecile publice ale judeþului. În cadrul acestei manifestãri a
fost lansatã, de cãtre conducerea bibliotecii, invitaþia de a organiza activitãþi care sã marcheze acest eveniment
în toate comunele ºi oraºele judeþului. Au fost prezentate materiale întocmite de cãtre bibliotecari de la Biblioteca
Judeþeanã dedicate cunoaºterii vieþii ºi activitãþii lui Simion Bãrnuþiu: „Simion Bãrnuþiu în conºtiinþa neamului
românesc”, „Simion Bãrnuþiu profesor”, „Personalitatea lui Simion Bãrnuþiu ºi problema naþionalã
în opera ºi activitatea sa”, „Simion Bãrnuþiu- repere biobibliografice”.
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SIMION BÃRNUÞIU ÎN CONªTIINÞA NEAMULUI ROMÂNESC
Marele istoric Nicolae Iorga spunea cã „Poporul care nu îºi cunoaºte istoria este sortit pieirii”. Evocarea
marilor personalitãþi ale neamului nostru românesc, ºi cu atât mai mult a celor care s-au nãscut pe meleagurile
noastre sãlãjene, se înscrie ca o datorie moralã, de onoare, pentru noi, cei care prin specificul profesiei noastre
suntem în slujba culturii ºi informãrii locale, naþionale ºi universale. Ceea ce se petrece aici ºi acum se constituie
într-un act de cinstire la adresa ilustrului nostru înaintaº, Simion Bãrnuþiu.
Recunoºtinþa faþã de acest mare fiu al Sãlajului, mentor al tuturor generaþiilor de intelectuali postpaºoptiste, s-a manifestat de-a lungul timpului într-o multitudine de forme: scrieri ºtiinþifice ºi literare, atribuirea
numelui ilustrului înaintaº unor instituþii cultural-naþionale locale, serbãri aniversare, ridicarea unor monumente
întru slãvirea memoriei faptelor etc.
Prima încercare a românilor sãlãjeni de a ridica un momument în memoria lui Simion Bãrnuþiu apare la
numai 55 de zile de la moartea sa. Deºi nereuºitã, datoritã opoziþiei autoritãþilor ºi lipsei de diligenþã din partea
forurilor ecleziastice, aceastã încercare a rãmas ca un imbold mereu viu în inimile celor care se considerau
urmaºii spirituali ai marelui bãrbat.
Vom puncta în continuare actele de cinstire a memoriei lui Simion Bãrnuþiu pe care înaintaºii le-au
realizat în decursul anilor prin aducerea în forul public a unor simboluri evocatoare ale personalitãþii sale.
1. 1866 - în cadrul Universitãþii din Iaºi a fost amplasat un bust modelat de sculptorul Karl Stork.
Bustul a fost dãltuit în marmurã ºi a avut marea calitate de a fi realizat de un contemporan cu Simion
Bãrnuþiu, cunoscut pentru atenþia deosebitã pe care o dãdea portretelor abordate. Evenimentele din
primãvara anului 1944 au contribuit din nefericire ºi la distrugerea acestei
lucrãri de artã plasticã.
2. 7 aug. 1878 - la Bocºa, prin contribuþia românilor de pretutindeni, ºi
mai ales a sãlãjenilor ºi nãsãudenilor, s-a ridicat un monument funerar
din marmurã ºi piatrã în curtea bisericii, sub formã de obelisc, înalt de
3 m, ornamentat pe toate feþele cu inscripþii, monument care existã ºi
astãzi. În jurul acestui monument s-a adunat intelectualitatea sãlãjeanã
în mai multe rânduri pentru a-ºi exprima recunoºtinþa faþã de „profetul
revoluþiei” transilvane de la 1848. Aºa s-a întâmplat în 1889 (25 de ani
de la moartea sa), 1908, 1914.
3. 1928 - sculptorul Romulus Ladea a modelat o lucrare, cap, care în
1932 a fost integratã în patrimoniul Muzeului de Artã din Cluj.
4. 7 sept. 1930 - are loc dezvelirea bustului lui Simion Bãrnuþiu, bust
amplasat la ªimleu Silvaniei, realizat de sculptorul Romulus Ladea,
prof. de sculpturã la ªcoala de Arte Frumoase din Cluj. Manifestare de amploare naþionalã care, prin
numãrul mare de participanþi (peste 30000), amintea de Câmpia Libertãþii de la Blaj (1848). Dupã
eforturi de aproape 9 ani, prin iniþiativa unor oameni inimoºi (dascãli ºi studenþi), ai Societãþii Culturale
Sãlãjene, a presei din vremea respectivã: Gazeta de Duminicã, Meseºul ºi ªcoala Noastrã ºi a altor
factori de decizie, se reuºeºte inaugurarea bustului lui Simion Bãrnuþiu. La festivitate a participat primul
ministru, Iuliu Maniu, strãnepot al lui Simion Bãrnuþiu, împreunã cu alþi membri ai guvernului, aghiotantul
regal, prefecþii din aproape toate judeþele Transilvaniei ºi Banatului, episcopul unit al Oradiei, primarii,
notarii ºi preoþii din toate localitãþile judeþului, în fruntea a peste 15000 de þãrani, reprezentanþi ai
tuturor asociaþiilor ºi instituþiilor cu caracter cultural-naþional ºi religios din judeþ. Primul ministru, Iuliu
Maniu, a evocat personalitatea ºi faptele lui Simion Bãrnuþiu, creându-i un portret de o mare forþã
evocatoare „Fãrã aceste trei calitãþi mari: geniul, munca ºi spiritul de jertfã, nimeni nu se poate ridica la
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rolul de a întemeia ori de a organiza o viaþã naþionalã ºi o viaþã de stat. Simion Bãrnuþiu le-a avut pe
toate trei în mãsurã deplinã… ” ªtefan Cicio-Pop, preºedintele Camerei Deputaþilor, în discursul rostit
cu ocazia acestui eveniment spunea: „Acest bust sã vesteascã cã poporul român condus de Simion
Bãrnuþiu este demn de a stãpâni plaiurile acestea. Bãrnuþiu a voit libertate ºi egalitate pentru toate
popoarele convieþuitoare printre noi. Noi nu am fost ºi nu vom fi asupritorii altor popoare. Memoria lui
Bãrnuþiu o vom pãstra cu cinste ºi demnitate”. Acest bust (în aug. 1940) a fost retras ºi evacuat la Blaj
unde a fost amplasat în curtea din faþa palatului Mitropolitan.
5. La Salonul Oficial al anului 1931 - sculptorul Romulus Ladea a participat cu o altã lucrare dedicatã
lui Simion Bãrnuþiu (piesã dãltuitã în lemn).
6. La 20 aug. 1940 la Bocºa - are loc omagierea lui Simion Bãrnuþiu. Osemintele au fost transferate în
incinta bisericii realizându-se în zona nordicã o criptã. În acest fel, cu o solemnitate deosebitã, au
realizat un act de cinstire a concetãþeanului lor, locaºul de cult devenind bisericã-mausoleu.
7. La centenarul Unirii Principatelor Române, 20-21 iul. 1959 - se ridicã un al doilea bust al lui
Simion Bãrnuþiu, din iniþiativa despãrþãmântului sãlãjean al Astrei. Este amplasat la Zalãu ºi este o
lucrare a aceluiaºi sculptor, Romulus Ladea. Cu aceastã ocazie ªcolii medii româneºti (liceului) din
Zalãu i se atribuie numele lui Simion Bãrnuþiu.
8. 1 oct. 1967 la Bocºa - se dezveleºte un nou bust al lui Simion Bãrnuþiu realizat de sculptorul Horea
Flãmându. Lucrarea se aflã în parcul de la intersecþia drumurilor din faþa Sfintei Biserici.
9. 1969 la 23 nov. - Cu ocazia semicentenarului liceului ºimleuan, cãruia i se atribuie din nou numele lui
Simion Bãrnuþiu, în faþa liceului se ridicã un nou bust al lui Bãrnuþiu, operã a sculptorului Gavril Covalschi.
10. 17 iun. 1973 pe Câmpia Libertãþii de la Blaj - se dezveleºte bustul lui Simion Bãrnuþiu, lucrare a
sculptorului Ion Vlasiu (statuie în bronz), alãturi de a altor paºoptiºti, în cadrul unei ample acþiuni de
amenajare a acestui câmp într-un parc al demnitãþii naþionale.
11. La 31 mai 1981 la Sânmihaiu Almaºului - pe locul unde tradiþia atribuie oprirea trãsurii care-l
aducea acasã pe Simion Bãrnuþiu, pentru un scurt popas, a fost realizat un complex monumental având
în componenþã Fântâna Permanenþei, Podul Unirii ºi Semnul Comemorativ, creaþii ale sculptorului
Aurel Terec, are loc dezvelirea acestui ansamblu.
12. 1983 la ªimleu Silvaniei - are loc dezvelirea bustului lui Simion Bãrnuþiu, operã a sculptorului Aurel
Ciupe. Bustul este amplasat în faþa Grupului ªcolar Agricol „Ioan Ossian” ºi este legat de împlinirea a
75 de ani de la înfiinþarea liceului.
13. 1985 la Bocºa - cu abnegaþia ºi dãruirea localnicilor, a corpului didactic, cu sprijinul factorilor judeþeni,
în curtea Aºezãmântului Cultural Simion Bãrnuþiu are loc dezvelirea bustului monumental al marelui
înaintaº, lucrare turnatã în bronz la Zalãu ºi realizatã de Gabriela
Manole Adoc.
14. 11 octombrie 1992 cu ocazia Zilelor ªcolii Blãjene - se
dezveleºte un nou bust al lui Simion Bãrnuþiu. Bustul se aflã
amplasat în faþa Catedralei Greco-Catolice din Blaj. Autorul nu
se cunoaºte.
Vom prezenta pe scurt manifestarea care a avut loc cu ocazia
comemorãrii a 25 de ani de la moartea lui Simion Bãrnuþiu. Deºi în perioada
dualismului austro-ungar comemorarea acestui mare fiu al Sãlajului nu era
permisã de cãtre autoritãþile maghiare, la iniþiativa vicarului ªimleului,
Demetriu Coroianu, care a gãsit sprijin ºi înþelegere la conducerea
Despãrþãmântului XI din ªimleu al Astrei, la reuniunea femeilor române
sãlãjene, precum ºi la intelectualitatea vremii, s-a putut realiza totuºi acest
lucru. Aceastã manifestare a presupus douã etape, prima reprezentând
inaugurarea la 7 aug. 1878 a unui monument funerar din marmurã ºi piatrã
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în curtea bisericii, pe care a fost sculptatã cu litere de aur inscripþia: „Lui Simion Bãrnuþiu n. 21 iulie 1808 m. 16
mai 1864 – Fiii Sãlajului” ºi „Poporul român þine minte de binefaceri ºi de nedreptãþi”. Textele dãltuite se
constituie în mesaj, cãtre cei ce vor veni, sã perpetueze faptele lui Simion Bãrnuþiu. Cea de-a doua etapã a
durat 11 ani (1878-1889) ºi se încheie cu sãrbãtorirea primului pãtrar de veac al morþii sale. La acest eveniment
a participat ºi Iosif Vulcan, care a scris ºi o poezie, cu ocazia acestui eveniment.
În dimineaþa zilei de 14 iulie 1889 au început a sosi la Bocºa popor mult din toate pãrþile Sãlajului, în
frunte cu preoþi, învãþãtori ºi alþi intelectuali. Toþi veneau sub prapori bisericeºti cu capetele dezvelite, cântând
ºi rostind rugãciuni. S-au alãturat acestora fraþi veniþi din Sãtmar ºi Bihor, din Ardeal ºi Banat, dintre care
amintim pe V. Lucaciu, A. Berinde, I. Selegean, protopop de Vezend, Fr. H. Longin cu soþia, nãscutã Elena
Pop din Deva, Al. H. Longin avocat în Deva º.a. Serviciul divin a fost oficiat de Alimpiu Barbuloviciu, vicar al
ªimleului, iar cântãrile le-a executat corul plugarilor din Supuru de Jos, corul muzical al þãranilor români din
Dorolþ ºi corul plugarilor din Irlotouan.
Discursul a fost rostit de Gheorghe Pop de Bãseºti, dupã care monumentul ºi mormântul au fost
acoperite cu numeroase cununi de flori dãruite de instituþii ºi personalitãþi ale vremii, rudenii, care i-au pãstrat o
mare recunoºtinþã lui Simion Bãrnuþiu.
Doina Maniura
SIMION BÃRNUÞIU - PROFESOR
Dupã ani îndelungaþi de ºcoalã ºi studii, începute la ªimleu Silvaniei, continuate la Carei ºi apoi la Blaj,
Simion Bãrnuþiu începe munca sa îmbelºugatã pe tãrâmul învãþãmântului ºi cel bisericesc, pânã la sfârºitul vieþii.
La 4 noiembrie – 1829, la vârsta de 21 ani,
primeºte oferta de a preda la gimnaziu gramatica
superioarã, adicã sintaxa ºi dupã un an este numit la
una din cele mai importante catedre de atunci din
cadrul liceului, catedra de filozofie, iar din anul 1833
– predã ºi istoria universalã.
Între anii 1834-1839 este chemat în slujba
bisericii, ocupând mai multe funcþii, de la cel de notar
consistorial la cel de secretar al episcopului la Dieta
de la Sibiu. Aici, în aceastã funcþie, Simion Bãrnuþiu
îºi dã seama de primejdia care ameninþa limba
româneascã ºi aici îºi formeazã principiile ºi convingerile
politice de mai târziu. Bibliografii sãi ºi mulþi oameni
de seamã ai vremii de atunci spuneau cã dacã ar fi
rãmas mai departe în cariera aceasta ar fi ajuns foarte
departe în ierarhia bisericeascã.
În 1839 – din îndemnul inimii sale ºi cu scopul de a contribui la înaintarea intelectualã ºi moralã a
neamului sãu prin ºcoalã, revine la catedrã.
Bucuros cã revine printre elevii ºi studenþii sãi, Simion Bãrnuþiu predã pentru prima oarã filozofia în
limba românã „Am socotit scrierea lui Bariþiu la 17 octombrie 1839 sã scap încet ºi încât mã vor lãsa împrejurãrile
din afarã, filozofia din jugul ºi robia limbii latineºti batãr pe jumãtate”. Marele istoric Nicolae Iorga spunea cã
„menirea lui cea mai înaltã era învãþãmântul” ºi alãturi de alþi iluºtri profesori contemporani de ai sãi au fãcut ca
spre Blaj numitã ºi Mica Romã, sã se îndrepte din toate provinciile româneºti foarte mulþi tineri.
În aceste ºcoli, Bãrnuþiu venea cu filozofia sa ºi dreptul constituþional cu o învãþãturã nouã, de unde se
desprindeau idei liberale, toate predate în noua limbã –cea frumoasã ºi veche – limba româneascã.
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În 10 ianuarie 1842 – Dieta feudalã de la Cluj voteazã legea de 8 articole în care se stipuleazã introducerea
limbii maghiare în locul limbii române, în cel mult 10 ani.
În data de 13/25 februarie 1842, Simion Bãrnuþiu terminã de redactat prima sa scriere cunoscutã „O
tocmealã de ruºine ºi o lege nedreaptã”, ca rãspuns la tentativa de deznaþionalizare a Dietei de la Cluj – lucrare
ce va fi tipãritã în 1853.
În septembrie – 1842 – scrie articolul „Balázsfalvi iskolai ügyekrõl” care este prima lucrare tipãritã a lui
Simion Bãrnuþiu, într-o revistã maghiarã din Cluj, unde criticã situaþia ºcolilor din Blaj.
În 30 octombrie 1844 – þine Conferinþa cu titlul „Onoraþi domni”, prima operã de oratorie a lui Bãrnuþiu.
Ideile ºi faptele sale fac ca autoritãþile vremurilor de atunci sã caute orice prilej pentru a fi scos din
învãþãmânt ºi în martie 1845 este înlãturat de la catedrã ºi trimis paroh în satul Beude din Solnocul interior, dar
refuzã aceastã numire.
Lipsit de catedrã, ºters din rândul preoþilor, deºi ajunsese un dascãl celebru, se retrage la Sibiu ºi se
înscrie la Facultatea de Drept, pentru aprofundarea cunoºtinþelor sale de drept, pe care o frecventeazã timp de
2 ani.
Se va întoarce la Blaj, era în anul 1848, ºi Simion Bãrnuþiu îºi cucereºte nemurirea fiind sufletul ºi
ideologul mãreþelor evenimente din acel an.
Revoluþia de la 1848 este înfrântã ºi cunoaºtem ce s-a întâmplat cu iniþiatorii revoluþiei româneºti din
toate provinciile þãrii.
Noi însã vom urmãri în continuare marele rol de dascãl pe care l-a avut Simion Bãrnuþiu în învãþãmântul
românesc din Moldova. La începutul anului 1855 pleacã din Transilvania spre Moldova ºi în 5 ianuarie primeºte
catedra de filozofie la Gimnaziul Academiei din Iaºi.
Vasta sa erudiþie, priceperea sa în domeniul învãþãmântului, îl fac cunoscut repede la Iaºi ºi în acelaºi
an, 1855, a fost locþiitor de inspector al ºcoalelor. În aceastã funcþie Bãrnuþiu luptã din rãsputeri pentru înfiinþarea
unei facultãþi de filozofie ºi de ºtiinþe juridice, iar la stãruinþele sale se deschid aceste cursuri chiar în acel an.
Apreciindu-se calitãþile deosebite cu care era înzestrat, i se propune definitiv sã preia funcþia de Inspector
general la Inspectoratul ªcoalelor, dar îl refuzã. Rãmâne la catedrã, între studenþii sãi, muncind zi ºi noapte la
ridicarea ºi propãºirea noilor generaþii de studenþi pentru neamul românesc.
În 1862 abdicã de la Gimnaziu ºi rãmâne numai la catedra de la Facultatea de Filozofie. Vitregiile vieþii,
munca sa istovitoare depusã în toate domeniile ºi locurile unde a învãþat ºi muncit îl istovesc ºi îl epuizeazã mult
prea devreme. Cãtre sfârºitul anului 1863, din omul care stãtea drept în faþa duºmanilor sãi, fie ei din orice
neam, ajunge ca o umbrã, gârbovit ºi de-abia se mai þinea pe picioare.
În cei nouã ani petrecuþi în Moldova, ca profesor, a fãcut cunoscute cu demnitate, cu entuziasm ºi mai
ales cu crez, tainele filozofiei, ale dreptului public ºi constituþional.
Ca sã ne dãm seama de marele om care a fost Simion Bãrnuþiu, ca dascãl, spicuim câteva impresii ale
studenþilor ºi colegilor sãi.
„Ilustrul nostru profesor, zicea Brandea, învãþându-ne aceste ºtiinþe a stors veneraþiunea ºi admiraþia
noastrã pentru cele mai grele ºi mai delicate chestiuni filozofice, fãcându-le clare, uºoare ºi accesibile minþilor
noastre prin oratoria cu care erau enunþate, prin puterea cea miraculoasã cu care ºtia sã ne convingã, prin
învãþãturile cele utile ºi frumoase care ni le fãcea asupra divinitãþii ºi nemuririi sufletului, prin deosebita activitate
ce o avea de a ne scoate din indiferenþa ºi apatia noastrã în care ne aflam uneori ºi de a ne inspira ardoarea ºi
amorul pentru virtute, adevãr, pentru bine ºi frumos. Prelegerile pe care eminentul nostru profesor le fãcea cu
o ºi mai mare mãiestrie ºi abilitate ºi care au lãsat urme nepieritoare în memoria noastrã, erau acelea ale
dreptului natural public ºi privat, acelea de drept internaþional ºi mai ales de drept public ºi constituþional al
Românilor. Aici era excelentul magistru în elementul sãu ºi aici strãlucea cu mai multã putere ºi atrãgãtor în
explicaþiile sale, încât l-am fi ascultat ore întregi fãrã întrerupere ºi cugetam la frumuseþea doctrinelor sale.
Apoi ideile sale despre naþionalitatea ºi romanitatea noastrã, pe care se întemeia egalitatea ºi libertatea
românilor, ºi mai ales vederile sale cele mai înalte de considerare a naþiunii române sunt argumente despre
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inteligenþa sa cea înaltã, despre talentul sãu cel ales, ne miºca inimile noastre pânã la un grad atât de înalt, încât
sã-l credem pãtruns de o putere divinã.”
„Studenþii, profesorii, toþi într-un cuvânt, priveam în el, precum se exprima George Mãrzescu, nu
numai un profesor învãþat, dar ºi un stâlp solid pentru toate aºezãmintele de instrucþiuni publice.”
Atâtea calitãþi strãlucite ne explicã vraja numelui sãu, fiind citat aproape totdeauna ca modelul profesorilor.
Simion Bãrnuþiu a fost ideologul revoluþiei române din Transilvania, profesorul eminent la ºcolile unde a
fost dascãl, dar ºi un mare cãrturar, lãsând posteritãþii opere nemuritoare.
Aceste opere sunt, cum spunea în anul 1908 – profesorul Dr. Ioan Raþiu un adevãrat tezaur de cunoºtinþe
ºi idei profunde, sunt mãrturia cea mai elocventã cã Simion Bãrnuþiu a fost un filozof, un om politic ºi jurist
consult erudit.
Personalitatea lui Bãrnuþiu va rãmâne întotdeauna una din cele mai curate ºi numele sãu va fi una dintre
podoabele istoriei noastre naþionale din secolul al XIX - lea.
Bolnav ºi istovit dupã efortul mare depus în slujba neamului românesc ºi presimþindu-ºi sfârºitul îl
cuprinde marele dor sã-ºi mai vadã locurile natale. Dar, fãrã sã-ºi mai vadã casa pãrinteascã, îºi dã sufletul pe
Valea Almaºului, în braþele nepotului sãu, Ioan Maniu.
La 2 iunie 1864 este înmormântat în Bocºa sa natalã, condus fiind pe ultimul drum de zeci de mii de
oameni.
Ioan Popiþiu
PERSONALITATEA LUI SIMION BÃRNUÞIU ªI PROBLEMA NAÞIONALÃ ÎN
OPERA ªI ACTIVITATEA SA POLITICÃ
Suntem chemaþi acum la 200 de ani de la naºterea lui S. Bãrnuþiu – sã deschidem iar cartea de aur a
vieþii sale, o viaþã exemplarã „de profet în þara lui”.
Suntem chemaþi – sã vedem cu ochii sufletului amintirea figurii sale mãreþe de om politic ºi gânditor
român, sã vedem mãreþia realã a omului Simion Bãrnuþiu.
Suntem chemaþi - sã ne împãrtãºim cu balsamul vindecãtor al ideilor ºi simþãmintelor sale faþã de
PATRIE, NAÞIUNE ºi ROMÂNISM, cuvinte ce-ar trebui sã dãinuie în inima ºi-n cugetul fiecãrui român.
Fruntaº al Revoluþiei de la 1848 – 1849 din Transilvania, vicepreºedinte al adunãrii naþionale de la Blaj,
preºedinte al Comitetului Naþional Român Simion Bãrnuþiu este
ºi autorul unor cursuri – de drept public ºi privat, de
pedagogie, logicã, psihologie ºi primul curs de esteticã.
A cunoscut bine viaþa înlãcrimatã, surdã ºi dureroasã a românilor
ºi era preocupat de soarta poporului sãu „mult fãrã ºcoalã ºi
pãrãsit”.
Discursul, þinut în catedrala din Blaj, este un adevãrat
model de patriotism, de demnitate naþionalã prin care îi îndeamnã
pe românii din Transilvania sã-ºi apere pânã la capãt drepturile
naþionale, respingând unirea Transilvaniei cu Ungaria.
În perioada dintre Rãscoala lui Horea ºi Revoluþia
Europeanã de la jumãtatea secolului al XIX – lea, românii
din Transilvania au realizat progrese pe tãrâm cultural ºi al deºteptãrii conºtiinþei naþionale. Efortul de cãpetenie
al Ardealului a fost acela de a impune o conºtiinþã de drept a naþionalitãþii sale, dupã ce în veacul al XVIII –lea
îºi crease o conºtiinþã istoricã ºi filologicã ºi o impusese prin ºcoala latinitãþii.
În acest context, S. Bãrnuþiu sublinia dreptul de proprietate al românilor asupra Transilvaniei, considerat
teritoriu naþional românesc „Ardealul este proprietatea adevãratã a naþiei române ”, drept câºtigat cu
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aproximativ 1700 de ani înainte, ºi, de atunci, pânã astãzi o þine, o apãrã ºi o cultivã ºi se întreabã „sã fim ºi de
aici înainte slugi ale altor naþiuni sau sã fim liberi?”
„Libertatea ºi independenþa naþiunii române presupune în primul rând respingerea constituþiei ungureºti
a Transilvaniei, care urmãrea anularea celorlalte grupuri etnice din þarã”.
Prin discursul celebru, rostit în 3 - 15 mai 1848 pe Câmpia Libertãþii de la Blaj, o adevãratã cartã a
libertãþii naþionale ºi sociale, Simion Bãrnuþiu a luminat ºi a aprins inimile celor 40.000 de români ºi cerea
egalitatea în drepturi a românilor cu celelalte naþionalitãþi.
Pe Câmpia Libertãþii S. Bãrnuþiu a fost:
- conºtiinþa noastrã naþionalã;
- demnitatea noastrã înviatã;
- sufletul deºteptãrii noastre naþionale;
- a concentrat aspiraþiile de viaþã ale unui întreg popor;
- a proclamat ideea independenþei politice a naþiunii române.
S. Bãrnuþiu a fost deci, un mare patriot, gânditorul profet plin de entuziastã admiraþie, ce a semãnat
sãmânþa bunã, apostolul libertãþii naþionale, pãrintele adevãrat al neamului nostru care ne-a adus zorile învierii
ºi ne-a trezit la conºtiinþã, arãtând calea spre libertatea naþiunii române.
El cheamã la o reînviere a neamului, vorbind cuvinte pe care nu le mai auzise pãmântul românesc pânã
atunci „…fiilor, ºi noi am fost nu o datã în împrejurãri grele cum sunteþi voi astãzi, ºi noi am fost
împresuraþi de duºmani în pãmântul nostru cum sunteþi voi astãzi ºi adesea am suferit rele mai mari
ca voi… dar, am luptat pentru pãmânt ºi numele nostru ca sã vi-l lãsãm vouã dimpreunã cu limba
noastrã cea dulce ca cerul sub care s-a nãscut”.
„Astãzi rãsunã cuvântul cel dulce al libertãþii în toate cetãþile ºi mâne va rãsuna în toate satele. Astãzi
este ziua învierii popoarelor celor moarte”.
Ideile discursului evolueazã perfect de la elogiul libertãþii pentru care luptaserã toate popoarele, la
examinarea raporturilor între diferitele naþionalitãþi din Transilvania.
Este elogiatã hotãrârea românilor din Transilvania de a nu ceda nici în faþa amãgirii, nici în faþa forþei ºi
de a-ºi apãra dreptul natural la existenþã ºi dezvoltare, dreptul la limbã ºi culturã, la progres, libertate ºi
bunãstare.
Este elogiatã, de asemenea, hotãrârea românilor de a nu încãlca drepturile altora- responsabilitatea
istoricã a fiecãrei generaþii faþã de generaþiile viitoare.
S. Bãrnuþiu este un partizan convins al Unirii Principatelor, meritul lui fiind crezul în acest program
politic, arãtând cu putere ºi calea ce trebuie urmatã de români, cu aproape un secol înainte de înfãptuirea unirii
de la 1 Decembrie 1918.
Atât Proclamaþia din Martie, cât ºi cea din Mai, subliniazã calea ce trebuie urmatã „sã dezlegãm
lanþurile milenare ale naþiunii române, pentru ca sã se ridice din pulbere ºi sã vieþuiascã viaþã veºnicã”.
Proclamaþia se adreseazã tuturor claselor ºi categoriilor sociale, în cuvinte frumoase, cu pricepere
alese „Preoþilor! De sunteþi voi adevãraþii pãrinþi, cum vã cunosc oamenii noºtri, nu vã despãrþiþi
interesul de-al neamului vostru românesc. Vã rugãm dar, pentru Dumnezeu, sã nu vã mai uniþi cu
nimeni, pânã nu veþi vedea fericit poporul român cu care sunteþi de o credinþã. Voi numai atunci
puteþi fi fericiþi când vor fi fericiþi fiii voºtri sufleteºti…”.
„Români nobili, rãspândiþi castelele cerului pe pãmântul Fãgãraºului, Chioarului, Sãlajului ºi
în toatã þara Ardealului, deºteptaþi-vã din somnul cel greu, nu vã lãsaþi amãgiþi, cu minciuni despãrþiþi
de maica voastrã naþiune românã. Fiþi dar credincioºi cãtre împãrat ºi cãtre neamul nostru”.
„Ostaºilor, strãnepoþi ai românilor cu numele ºi cu fapta, regimente române. Eroi lãudaþi de
Napoleon, recunoscutã virtutea voastrã – numai atunci va strãluci în gloria sa, când veþi fi fiii unei
naþiuni politice vieþuitoare, nu moarte. Uniþi-vã dar cu fraþii voºtri preoþi ºi nobili ºi sã nu fiþi odihniþi
pânã nu se va declara public prin lege cã naþia românã e recunoscutã ca naþiune româneascã

93

adunatã în DIETÃ – pânã atunci protestãm împotriva oricãrei uniri care ar îndrãzni sã facã cineva
în numele naþiei”.
„Români cetãþeni ºi sãteni, sã nu faceþi pagube nimãnui, sã nu vã atingeþi de persoana nimãnui,
cãci oamenii ce fac acestea – nu sunt vrednici de libertate. Auziþi, iubiþi fraþi, aceasta e politica ce
vã poate mântui pe voi ºi pe neamul vostru, vã rugãm sã nu ascultaþi de altã politicã. Încã o datã,
fraþilor, sã ºtiþi cã fãrã naþionalitate PENTRU NOI ªI REPUBLICA ESTE UN DESPOTISM
AFURISIT .”
Se mai cerea acolo ºtergerea iobãgiei ºi naþia româneascã, Congres Naþional - „sã ºtiþi cã fãrã acestea
ºi raiul e încã iad ” spune S. Bãrnuþiu pentru cã Dieta de la Cluj a hotãrât ca limba maghiarã, în timp de 10 ani,
sã devinã limbã oficialã în administraþie, ºcoalã ºi bisericã „sentinþã de moarte pentru poporul român” spune
de asemenea S. Bãrnuþiu.
Atitudinea tranºantã a lui S. Bãrnuþiu împotriva punctului 12 al Programului Revoluþiei Maghiare, care
cerea unirea Ardealului cu Þara Ungureascã, „contopire pe care ungurii o doresc de mult, adicã sã stingã
toate popoarele neungureºti, ca sã facã din toate o singurã naþiune, naþiunea ce mare ungureascã”.
„Libertatea fiecãrei naþiuni, nu poate fi decât naþionalã ºi cã libertatea fãrã naþionalitate nu se poate
înþelege la nici un popor de pe pãmânt”. Fiindcã naþiunea, ajungând la conºtiinþa libertãþii, nu se mai poate
purta ca servitoarea altei naþiuni, adunarea sã întãreascã cu jurãmânt în numele a toatã naþiunea, cum cã
niciodatã nu se va lepãda de naþionalitatea sa, ci o va apãra în etern cu puteri unite, în contra tuturor duºmanilor
ºi pericolelor, va lucra pentru viaþa, onoarea, cultura ºi fericirea ei în toþi timpii viitori.”
„Scopul meu nu este sã-i chem pe români la uniune confesionalã, ci la uniune naþionalã cu care am fost
uniþi românii din totdeauna ºi atunci când nu erau pe pãmânt aceste religiuni. Naþiunea s-a adunat aici ca sã se
facã unitã, liberã, înainte de toate, apoi cultã ºi fericitã. Fãrã ºcoli, fãrã libertate, fãrã drepturi nu e nãdejde de
înaintare, nu e viaþã nicãieri.”
Cu acest discurs ºi cu o oratorie bine aleasã, S. Bãrnuþiu a învins la Blaj moderaþiunea faþã de unguri ºi
partida celor ce recomandau acceptarea uniunii în interesul românilor.
Aici la Blaj se gãsi un om „cu mult curaj” care a avut geniu sã-ntrupeze ºi sã formuleze aspiraþiile
sufletului naþiei.
Deºi aceastã proclamaþie din 26 Martie era anonimã, ea a electrizat pe toþi românii, cuprinsul ei a
devenit „DECALOGUL NAÞIUNII”.
Inteligenþa românã, studenþii ºi absolvenþii seminarului de la Blaj recunoscurã în proclamaþie ºi sufletul
lui S. Bãrnuþiu.
La ADUNAREA de pe Câmpia Libertãþii, Simion Bãrnuþiu a fãcut cinci propuneri însemnate:
- ca adunarea sã se numeascã Adunare Generalã a Românilor;
- locul unde se þine sã se numeascã Câmpia Libertãþii;
- naþiunea sã se declare credincioasã poporului român, patriei ºi împãratului;
- naþiunea sã se proclame de sine stãtãtoare ºi, pe întreg teritoriul Transilvaniei;
- naþiunea sã depunã jurãmânt de credinþã cãtre patrie ºi popor.
A doua zi a fost redactatã petiþia cãtre împãrat care cuprindea:
- libertãþi politice, economice, sociale;
- dreptul de a vorbi româneºte, scrie ºi tipãri;
- învãþãmânt în limba românã de la primar la cel universitar;
- libertate religioasã;
- limba românã sã fie folositã în administraþie, ºcoalã ºi bisericã.
Adunarea de la Blaj a fost cea mai mare manifestare de viaþã naþionalã ºi politicã, moment memorabil
al istoriei moderne a României, ale cãrei speranþe au fost înfãptuite abia peste 70 de ani, la Marea Unire de la
1 Decembrie 1918.
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Realitãþile istorice au fãcut ca multe idei sã-ºi
pãstreze valabilitatea ºi astãzi, prin multe adevãruri
pe care timpul nu le va ºterge niciodatã
„renaºterea Europei prin libertate”.
Simion Bãrnuþiu a anticipat o Europã a
naþiunilor pe baza principiului naþionalitãþilor,
caracteristicã esenþialã a continentului european,
în a doua jumãtate a sec. al XIX – lea.
Peste câþiva ani, Bãrnuþiu predica la Iaºi în
lecþii de drept crezul naþional românesc, încheierea
cã suntem un neam ºi trebuie sã clãdim toate ale
noastre pe conºtiinþa acestei fiinþe deosebite,
fireºti ºi legitime ale neamului nostru, afirmaþie ce
ºi astãzi ne stãpâneºte, ne lumineazã ºi ne
încãlzeºte.(citat N. Iorga)
Actualitatea lui S. Bãrnuþiu constã în modernitatea ºi europenitatea operei sale.
„Inteligenþa ºi sufletul lui S. Bãrnuþiu au fost ochii cei mai departe ºi limpede vãzãtori pe care neamul
nostru îi deschisese spre Europa. Prin oratorul doctrinar din Catedrala Blajului, Europa îmbia poporul român
de pretutindeni raþiuni universale omeneºti în sprijinul unor drepturi ºi realitãþi naþionale”, spunea filozoful
D.D. Roºca.
Este limpede cã Simion Bãrnuþiu n-a pãrãsit niciodatã nãdejdea în posibilitatea desãvârºirii revoluþiei
româneºti, în victoria ei finalã, cu acest gând s-a sãvârºit din viaþã în primãvara anului 1864 în trãsura care îl
ducea în Ardealul natal, Ardealul jertfelor ºi suferinþelor lui ºi al strãbunilor, în pãmântul sfânt în care dorea sã
doarmã pentru veºnicie.
Sã avem mereu în vedere, ca ºi el, cã nimic nu este mai presus decât INTERESUL NAÞIONAL în
marele pas politic, filosofic, cultural ºi economic spre integrarea europeanã.
Gavril ªerban
REPERE BIOBIBLIOGRAFICE
Când spunem biobibliografie, ne gândim la lista scrierilor, a lucrãrilor unui autor, tipãrite, retipãrite sau
în manuscris, precum ºi la scrierile despre opera ºi activitatea acestuia, scrieri inspirate de personalitatea sa
de-a lungul timpului.
Gânditor, cãrturar, pedagog, ideolog al revoluþiei de la 1848, Simion Bãrnuþiu s-a bucurat de aprecierea
contemporanilor ºi a urmaºilor.
Opera sa trateazã probleme sociale, politice, economice, juridice, filosofice, cuprinde articole,
proclamaþii, cuvântãri, cursuri, corespondenþã.
Autor prodigios, acesta a lãsat la moartea sa un numãr mare de manuscrise, dar nicio operã tipãritã, în
afara Discursului de la Blaj, pe care Al. Papiu Ilarian i l-a reprodus în anexa vol. al II - lea al lucrãrii „Istoria
românilor din Dacia Superioarã”, apãrutã la Viena în 1852.
Discipolii de la Iaºi i-au tipãrit postum trei opere de teoria dreptului:
- Dreptul public al românilor, Iaºi;1867
- Dreptul natural privat, Iaºi; 1868
- Dreptul natural public, Iaºi, 1870, apoi, Pedagogia, în 1870, Psihologia empiricã, în 1871 ºi
Logica, tot în 1871.
În 1972 îi apare Estetica, iar mai recent:
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Istoria filosofiei, ediþie princeps dupã manuscris (face parte dintr-o donaþie a lui Iuliu Maniu,
strãnepot de sorã al lui Bãrnuþiu), în douã volume, coordonatã de Ioan Chindriº, Editura România
Press, Bucureºti, 2000-2002;
- Filosofia dupã W.T. Krug, ediþie princeps dupã manuscris inedit, cu studiu introductiv de Ionuþ
Isac, text îngrijit, cronologie ºi note asupra ediþiei de I. Chindriº, Editura Napoca Star,
Cluj-Napoca, 2004.
Referindu-ne, în continuare, la scrierile despre Simion Bãrnuþiu, unele dintre ele pot fi înscrise într-un
plan de cercetare mai larg (monografii, sinteze pe domenii abordate de Simion Bãrnuþiu, studii):
- Hodoº, Enea Din corespondenþa lui Simion Bãrnuþiu ºi a contemporanilor sãi, Sibiu,
1944;
- Bogdan-Duicã, Gh. Viaþa ºi ideile lui Simion Bãrnuþiu, Tipografia Cultura Naþionalã,1924,
putând fi consideratã prima monografie „integralã”;
- Pandrea, Petre Filosofia politico-juridicã a lui Simion Bãrnuþiu, Bucureºti, Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã „Regele Carol II” , 1935.
E prima exegezã modernã consacratã contribuþiei lui Simion Bãrnuþiu la dezvoltarea gândirii politicojuridice.
- Roºca, D.D. Europeanul Bãrnuþiu, Sibiu, Tip. Dacia Traianã, 1944;
- Pantazi, Radu Simion Bãrnuþiu. Opera ºi gândirea, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1967;
- Albu, Corneliu Simion Bãrnuþiu, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1985;
- Chindriº, Ioan Simion Bãrnuþiu. Suveranitate naþionalã ºi integrare europeanã. O
hermeneuticã de texte, Cluj-Napoca, 1998.
Alte scrieri despre Simion Bãrnuþiu, cele mai multe, se pot încadra la articole comemorative sau
medalioane aniversare, studii pe domenii de activitate ale lui Bãrnuþiu, publicate în presa vremii, de-a lungul
anilor. Scepticã la început, am gãsit, spre surprinderea mea, peste 150 de referinþe înregistrate. Selectiv, mã voi
referi la câteva dintre acestea.
Pânã la anul 1868, când apare prima operã criticã despre opera lui Simion Bãrnuþiu, cea a lui Titu
Maiorescu: Dreptul public al românilor ºi ºcoala lui Bãrnuþiu (Iaºi, 1868), republicatã în volumul Critice
sub titlul Contra ºcoalei lui Bãrnuþiu, despre fruntaºul revoluþionar de la 1848 s-a scris numai apoteotic,
dominante fiind, aproape în exclusivitate, discursurile ºi versurile funerare.
Dupã apariþia studiului lui T. Maiorescu, timp de 10 ani nu se mai înregistreazã ceva semnificativ scris
despre Simion Bãrnuþiu.
Odatã cu anul 1878, poate ºi pentru a se marca cei 70 de ani de la naºterea ideologului paºoptist, va
începe seria articolelor lui G. Bariþiu, printre primele încercãri de cercetare sistematicã asupra operei bãrnuþiene
(în revista Transilvania din Braºov ºi Observatoriul din Sibiu).
Iosif Vulcan publicã în revista Familia (1889) poezia: „Bãrnuþ. La a 25-a aniversare a morþii sale”.
Coincidenþã sau nu, în 1908, la împlinirea a 100 de ani de la naºterea lui Simion Bãrnuþiu, se publicã
Amintiri de la Junimea din Iaºi, volumul I, unde autorul, G.
Panu descrie figura romanticã a profesorului ieºean.
În plan sãlãjean, sub semnãtura lui Dionisie Stoica ºi
I.P. Lazãr, va apãrea prima sintezã româneascã de profil local
Schiþa monograficã a Sãlagiului (ªimleu, 1908) unde, în
paginile consacrate lui Simion Bãrnuþiu, la capitolul „Bãrbaþi
distinºi ai Sãlajului”, acesta este definit ca: „cel mai mare bãrbat
al Sãlajului ºi una dintre cele mai luminoase figuri ale generaþiei
de la 1848”.
În perioada interbelicã, cercetãtorii îºi îndreaptã atenþia
asupra unor aspecte insolite din viaþa lui Simion Bãrnuþiu prin
-
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publicarea unor manuscrise ºi documente inedite, a corespondenþei trimise sau primite de el. De publicarea
acesteia s-au ocupat Aurel A. Mureºanu, G. Bogdan-Duicã, Coriolan Suciu, Al. Marcu. Din bogata
corespondenþã publicatã amintesc doar douã titluri: Ioan Maniu ºi Simion Bãrnuþiu. Fragmente din
corespondenþa între nepot ºi unchi, 1926 (Coriolan Suciu) sau Corespondenþa lui Ioan Maniu cu Simion
Bãrnuþiu (1851 - 1864), Blaj, 1929 (Coriolan Suciu).
În aceeaºi perioadã, ne referim la cea interbelicã, tot mai multe sunt portretele sau medalioanele publicate
în presa timpului sau între coperþile unor cãrþi, prin care se glorificã personalitatea lui Simion Bãrnuþiu:
- Ioan Ardeleanu-Senior, în revista sãlãjeanã ªcoala Noastrã, 1933;
- N. Iorga, în Oameni care au fost;
- Ioan Ardeleanu-Senior, în Oameni din Sãlaj. Momente din luptele naþionale ale românilor
sãlãjeni, Zalãu, Tipografia Luceafãrul, 1938;
- Vasile Netea în Figuri ardelene, Bucureºti, 1943.
O atenþie aparte meritã studiul istoricului literar O.
Papadima: „Simion Bãrnuþiu. Un profet al naþionalismului de
azi”, Familia, 1935 ºi a filosofului clujean D.D. Roºca, intitulat
Europeanul Bãrnuþiu, 1944.
Urmeazã iar o perioadã de tãcere (1944 - 1965)
datoratã instalãrii unui regim totalitar, când istoricii au fost
închiºi ºi epuraþi din învãþãmânt. Am aminti doar anul 1964,
care marca 100 de ani de la moartea fruntaºului paºoptist,
cu cei câþiva viitori exegeþi de marcã ai operei bãrnuþiene.
Radu Pantazi, Dumitru Ghiºe, Pompiliu Teodor ºi ªtefan
Pascu vin cu articole în presa clujeanã.
Recent, dintre sãlãjenii care s-au aplecat asupra
operei bãrnuþiene, putem aminti pe regretatul Valentin
Dãrãban, fiu al acestor locuri (n. Câmpia 1948 – m. 1996), cel mai pregãtit ºi fin cunoscãtor al operei gânditorului
de la Bocºa:
- V. Dãrãban Elemente raþionaliste ºi spiritul antiteologic în gândirea lui Simion Bãrnuþiu,
1974, 63 p. (Tezã de licenþã);
- V. Dãrãban
Folosirea kantianismului în ideologia paºoptistã româneascã din
Transilvania, 1981, 155 p. (Tezã de doctorat)
Tot un sãlãjean, Claudiu Mesaroº, tânãr universitar timiºorean, a dat un studiu de profunzime despre
Logica lui Simion Bãrnuþiu: Consideraþii asupra logicii lui Simion Bãrnuþiu. Cursul de Logicã tipãrit la
Iaºi în 1871, în Acta Musei Porolissensis, XXIII/2, 2000, p. 473-483.
Numãrul XXII(1998) al revistei Acta Musei Porolissensis,editatã de Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Artã Zalãu, este dedicat integral momentului 1848 ºi comemorãrii a 190 de ani de la naºterea gânditorului de
pe aceste meleaguri. În acest numãr gãsim articole semnate de: regretaþii E. Goron ºi Valentin Dãrãban, Ioan
Musca, Dãnuþ Pop, I. Oros, C. Grad ºi Marin Pop, care se ocupã special de receptarea personalitãþii lui
Simion Bãrnuþiu în conºtiinþa sãlãjenilor.
Ideile marelui bãrbat din Bocºa Sãlajului sunt valabile ºi azi. Actualitatea lui Simion Bãrnuþiu constã în
modernitatea ºi europenitatea operei sale, dupã cum a demonstrat filosoful D.D. Roºca în 1944. Pe urmele
acestuia, Ioan Chindriº îºi intituleazã recenta ºi lãudabila sa antologie, chiar sugerând aceastã idee: Simion
Bãrnuþiu. Suveranitate naþionalã ºi integrare europeanã. O hermeneuticã de texte, Cluj Napoca, 1998.
„Þineþi cu poporul toþi, ca sã nu rãtãciþi, pentru cã poporul nu se abate de la naturã, nici nu-l trag strãinii
aºa de uºor în partea lor…” (Simion Bãrnuþiu)
Veronica Petrean
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SIMION BÃRNUÞIU COMEMORAT LA BOCªA
- 200 de ani de la naºtere „Valoarea fãrã culturã, cultura
fãrã libertate ºi libertatea fãrã existenþã
naþionalã nu este posibilã.”
Simion Bãrnuþiu
Numele comunei Bocºa este indestructibil legat de numele lui Simion Bãrnuþiu, deoarece în urmã cu
200 de ani, la 21 iulie/2 august 1808, aici, la Bocºa Românã din judeþul Sãlaj, s-a nãscut cel mai mare om al
Sãlajului, Simion Bãrnuþiu.
An de an, locuitorii satului Bocºa devin tot mai preocupaþi de trecutul istoric al satului ºi totodatã
doresc ca memoria marelui nostru înaintaº nãscut aici sã rãmânã veºnic vie.
Luna iulie 2008 a deschis la Bocºa porþile mai multor acþiuni aniversare Bãrnuþiu. Astfel, la 20 iulie,
protopopul Valer Pãrãu ºi Vasile Aciu, preot al bisericii greco-catolice Bocºa, au oficiat o slujbã religioasã ºi un
parastas în memoria fiului satului, la bustul din faþa Centrului Cultural Bocºa (clãdire ce gãzduieºte Biblioteca
Comunalã Bocºa ºi muzeul).
La 19 septembrie, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, în colaborare cu Primãria Comunei Bocºa, ªcoala
Gimnazialã Bocºa ºi, implicit, Biblioteca Comunalã Bocºa au organizat un concurs „IN MEMORIAM SIMION
BÃRNUÞIU”, la care au participat un numãr de 20 de elevi de la ºcoala din localitate.
La 21 septembrie a avut loc acþiunea aniversarã propriu-zisã ce s-a desfãºurat la Centrul Cultural
Bocºa, la a cãrei deschidere oficialã au fost prezenþi dl. Andrei
Todea – prefectul judeþului Sãlaj, dna. Elena Musca - director al
Muzeului de Istorie ºi Artã Sãlaj, dna. Florica Pop – director al
Bibliotecii Judeþene Sãlaj, dl. Mirel Taloº – deputat, oameni de
culturã, dascãli ai satului º.a.
Cuvântul de deschidere al acestei zile a aparþinut dlui. primar
al comunei Bocºa, Ioan Barou, care i-a întâmpinat pe cei prezenþi
cu un cãlduros salut, manifestându-ºi bucuria de a fi gazda tuturor
celor prezenþi la acest eveniment atât de însemnat pentru
comunitatea noastrã.
Dl. Andrei Barbu Todea a adresat cuvinte de mulþumire celor
implicaþi în aceastã acþiune aniversarã, exprimându-ºi totodatã
gândurile sale de stimã ºi admiraþie faþã de cel omagiat.
Despre viaþa ºi activitatea lui Simion Bãrnuþiu a vorbit dna. Elena Musca, apoi dl. Ioan Margin profesor de istorie din localitate (actualmente pensionar) care a oferit ascultãtorilor informaþii referitoare la
istoricul comunei ºi însemnãtatea istoricã a acestor locuri.
Dna. Florica Pop a învãluit atmosfera cu acea cãldurã a cuvintelor izvorâte din suflet, domnia sa a
vorbit despre importanþa ºi ceea ce înseamnã personalitatea lui Simion Bãrnuþiu pentru noi, sãlãjenii, în primul
rând, ºi pentru toþi românii, de asemenea. Aceste cuvinte au pãtruns adânc în inimile celor prezenþi, stârnind
admiraþie. De altfel, acelaºi efect l-au avut ºi informaþiile oferite de oaspetele nostru de la Biblioteca Judeþeanã
Sãlaj, dl. Gavril ªerban, care nu a ezitat sã ne împãrtãºeascã emoþia de a-l „reîntâlni” la Bocºa pe marele
Bãrnuþiu. El a oferit publicului cuvinte de suflet închinate înaintaºului nostru, într-o manierã emoþionantã, iar
sufletele celor prezenþi vibrau vizibil de emoþie, ascultându-l.
Urmãtorul moment a fost expoziþia de carte „Simion Bãrnuþiu” organizatã de cãtre delegaþii bibliotecii
judeþene, iar în final, un grup de elevi ai ªcolii Gimnaziale Bocºa s-au întrecut pe ei înºiºi susþinând un emoþionant
program artistic dedicat lui Simion Bãrnuþiu.
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În prezenþa publicului participant, ºapte dintre concurenþii
(participanþi la concursul de care aminteam mai devreme) ce au
obþinut cele mai bune punctaje, au avut plãcuta surprizã de a
primi premii constând în diplome de merit, pliante Simion Bãrnuþiu
ºi cãrþi oferite ºi înmânate de cãtre dna. Florica Pop.
Impresionant a fost gestul oaspeþilor noºtri de la
biblioteca judeþeanã, care, în final, au oferit publicului pliante
„Simion Bãrnuþiu”.
Manifestarea cultural-comemorativã s-a încheiat cu
Serbarea Omagialã Simion Bãrnuþiu care s-a desfãºurat pe scena
din aer liber a terenului de fotbal din Bocºa, unde artiºti de muzicã
popularã româneascã ºi ansambluri folclorice de dans au susþinut
un spectacol excepþional, spre încântarea publicului spectator.
Acestei acþiuni aniversare i-au urmat altele, la Bocºa. Astfel meritã amintitã cea de la 10 octombrie,
organizatã de Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu, la care au fost prezenþi profesori de istorie din întreaga
þarã. Biblioteca s-a implicat ºi de aceastã datã, participând cu un program istorico-literar incluzând recitãri de
poezii ºi un montaj dedicat în exclusivitate marelui Bãrnuþiu.
Toate aceste acþiuni, alãturi de altele, dovedesc încã o datã cã faptele ºi ideile lui Bãrnuþiu sunt încã
apreciate ºi efortul acestuia nu a fost în zadar.
„Sã dea fieºtecare an ºi fieºtecare
veac viitorului o omenire mai bunã ºi mai
înþeleaptã de cum primise de la cel trecut.”
(Simion Bãrnuþiu)
Florica-Liliana Popiþ
Biblioteca Comunalã Bocºa

MITROPOLITUL ANDREI ªAGUNA
-bicentenar-

În istoria sa zbuciumatã, poporul român a avut în Bisericã un îndrumãtor de
nãdejde. Aºa se face cã unii din slujitorii sãi au fost duhovnicii conducãtorilor,
alþii s-au afirmat în lupta pentru ridicarea românilor din starea de ignoranþã în
care se aflau, cauzatã de lipsa ºcolilor ºi a bisericilor. În aceastã ultimã categorie,
numele mitropolitului Andrei ªaguna a rãmas, prin realizãrile sale, peste veacuri,
în inima poporului ºi a Bisericii. S-a nãscut în anul 1808 – an care a dãruit neamului
românesc ºi alte nume de seamã, precum cel al luptãtorului Simion Bãrnuþiu ºi al
scriitorului Costache Negruzzi – la 20 decembrie, în Miskolc, într-o familie de
macedo-români, primind la botez numele Anastasiu.
Studii. Studiile gimnaziale le face în oraºul natal ºi la Pesta, apoi urmeazã
cursurile Facultãþii de Filosofie ºi Drept la Universitatea din Pesta, între anii 18261829. Tot în acest an, 1829, s-a înscris la cursurile de teologie ale Seminarului
din Vârºeþ. Datoritã însuºirilor sale alese a fost ales profesor la seminariile teologice din Vârºeþ ºi Karlowitz,
fiind ºi secretar al Consistoriilor celor douã eparhii.
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În timpul petrecut la sârbi, timp pe care ºi-l împarte între îndeplinirea datoriilor sale oficiale ºi lectura
cãrþilor canonice, sufletul sãu nu era strãin de situaþia grea a românilor ºi a preoþilor români, pentru care avea sã
lupte câþiva ani mai târziu.
Anul 1833 a fost anul în care Anastasiu ªaguna a intrat în cinul monahal ºi a primit numele Andrei, nume
ales nu întâmplãtor, ci gândul ne duce la apostolul omonim despre care tradiþia spune cã a fost cel care a adus
Cuvântul Evangheliei pe teritoriul românesc, în Dobrogea.
Dorinþa lui Andrei ªaguna de a lupta pentru progresul cultural al neamului sãu s-a concretizat în anul
1846, când a fost numit vicar general al episcopiei Transilvaniei, cu sediul la Sibiu.
Ca întâi-stãtãtor al Bisericii ardelene, el s-a remarcat pe mai multe planuri.
Pe tãrâm bisericesc, s-a ocupat, în primul rând, de organizarea adminstrativ-teritorialã a episcopiei
sale. Astfel, face numeroase demersuri, înainteazã memorii Curþii de la Viena pentru reînfiinþarea mitropoliei
Transilvaniei (a cãrei existenþã încetase în anul 1701) ºi pentru ca Biserica Ortodoxã de aici sã iasã de sub
ierarhia sârbeascã. În acest scop, a convocat la Sibiu trei sinoade, în anii 1850, 1860 ºi 1864, în urma cãrora
a primit aprobarea sinodului de la Karlowitz ºi a Curþii de la Viena pentru reînfiinþarea mitropoliei Ardealului.
ªaguna a fost numit în fruntea noii mitropolii, ce avea douã episcopii sufragane: Arad ºi Caransebeº. Primul pas
pe care l-a fãcut ªaguna, ca mitropolit, a fost convocarea Congresului Naþional Bisericesc, în care s-a aprobat
planul de funcþionare al mitropoliei, numit Statutul Organic. Dupã acest Statut s-a condus Biserica transilvãneanã
pânã în anul 1925. El stabilea douã principii fundamentale în organizarea Bisericii Ortodoxe: autonomia
bisericeascã faþã de stat ºi sinodalitatea, prin care se permitea mirenilor sã facã parte din administraþia bisericeascã.
Activitatea culturalã. Odatã ajuns în Ardeal, Andrei ªaguna a fost dureros surprins de starea de înapoiere
culturalã în care se afla atât poporul, cât ºi preoþimea. De acum, scopul vieþii sale avea sã fie acela ca, „pe
românii ardeleni din adâncul somn sã-i deºtept ºi cu voia cãtrã tot ce e adevãrat, plãcut ºi bun sã-i trag”. Pentru
a ridica nivelul poporului prin culturã, a încurajat înfiinþarea a sute de ºcoli confesionale, ai cãror directori erau
preoþii parohi, protopopii erau inspectori, iar episcopul, „inspectorul suprem”.
La sfârºitul pãstoririi sale, existau în Transilvania aproape ºase sute de ºcoli „poporale”, un liceu cu opt
clase la Braºov ºi un gimnaziu cu patru clase la Brad. Cursurile de teologie de la Sibiu au fost ridicate la trei ani.
Andrei ªaguna a venit ºi în întâmpinarea nevoilor studenþilor, pentru uzul cãrora publicã mai multe
manuale:
Elemente de drept canonic, Compediu de drept canonic;
Istoria Bisericii Ortodoxe Rãsãritene Universale, în douã volume;
Teologia dogmaticã, moralã, pastoralã;
o nouã ediþie a Bibliei cu ilustraþii (1856-1858).
Tot la îndemnul sãu, au fost scrise peste 25 de manuale ºcolare, autorii lor fiind Sava Popovici Barcianu,
Ioan Popescu ºi Zaharia Boiu.
De mare însemnãtate a fost înfiinþarea „Telegraful Român, gazetã politicã, industrialã, comercialã ºi
literarã”. Putem spune cã ªaguna a fost, pentru Telegraful Român, ceea ce Gh. Bariþiu a fost pentru Gazeta
Transilvaniei.
Marele poet naþional, Mihai Eminescu, numeºte Telegraful Român „foaia cea mai modernã de peste
Carpaþi”, care a urmãrit cu stãruinþã „politica (...) sigurã a neuitatului ªaguna”.
„Asociaþia Transilvanã pentru cultura poporului român” (ASTRA) ia fiinþã la Sibiu din iniþiativa
mitropolitului, ªaguna fiind primul ei preºedinte. Era o veche dorinþã a românilor care avea ca scop nu numai
sprijinirea literaturii ºi a culturii, ci, mai ales, sã adune laolaltã pe ardelenii dezbinaþi în douã confesiuni. Printre
cei premiaþi de Asociaþie se afla poetul Andrei Mureºanu, cu modesta sumã de 50 de galbeni, dar, aºa cum
spunea chiar preºedintele ei, primordial era premiul moral.
Cât suflet a pus Andrei ªaguna în aceastã asociaþie reiese foarte clar din propriile-i cuvinte: „monumentele
materiale ale unui period cult se pot nimici prin mâini barbare ºi o naþie liberã se poate lipsi de libertate prin niºte
legi draconice; însã monumentele spirituale ºi moravurile cele bune, precum ºi valoarea lor, rãmân pentru toþi
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timpii nerãsturnavere, cãci acestea sunt mai presus de orice putere silnicã ºi fizicã; de ele nu se poate atinge
mâna barbarului; furul nu le furã, moliile nu le poate mânca. Fiind aºadarã problema noastrã a înainta literatura,
cultura, industria ºi agricultura þãrei noastre, adecã a înainta starea spiritualã ºi materialã a poporului nostru (...).
Aceste convingeri mari sã ne însufleþeascã, Domnilor, pe noi toþi, ºi atuncea, cred cã cerul va încorona cu flori
de mângãere întreprinderea noastrã, ºi va asculta rugãciunea mea, prin care cucerindu-mã Îl rog, ca sã reverse
binecuvântarea sa asupra asociaþiunii noastre, cãci tot darul vine de sus, de la Pãrintele luminilor (...) aci voiu fi
norocos a auzi sunetele cele dulci ale limbei mele materne, care la strãini nu s-a învrednicit de atenþiune, însã
acelea cu atâta mai scumpe sunt inimei mele.”
„Popoarele mai înainte au putut trãi fãrã literaturã; iarã astãzi aºa ceva este curat peste putinþã. (...) sã
nu uitãm însã, cã puterea minþii ºi a geniului, ºtiinþele ºi artele sunt, care în zilele noastre dau popoarelor tãrie ºi
le asigurã viitorul.”
Activitatea social-politicã. Mitropolitul Andrei ªaguna ºi-a desfãºurat activitatea într-o perioadã
frãmântatã a secolului al XIX-lea, marcatã de Revoluþia românã din anii 1848-1849. El a luptat pentru drepturile
politice, sociale ºi naþionale ale compatrioþilor sãi. A participat la Adunarea Naþionalã de pe Câmpia Libertãþii
de la Blaj, din anul 1848, ale cãrei ºedinþe le-a condus, în calitate de preºedinte, împreunã cu episcopul unit
Ioan Lemeni ºi a prezentat împãraþilor Ferdinand ºi Franz Joseph programul naþional politic al românilor. Astfel,
în anul 1864, poporul român a fost recunoscut ca naþiune egalã în drepturi cu celelalte naþiuni (unguri, saºi ºi
secui) din Transilvania.
Strâns împletitã cu activitãþile enumerate, a fost activitatea economicã a mitropolitului ªaguna, el
dovedindu-se un bun chivernisitor al averii episcopale. A înfiinþat un fond de ajutorare al bisericilor în construcþie,
a întemeiat fundaþii din care s-au acordat ajutoare studenþilor, elevilor ºi tinerilor meseriaºi lipsiþi de mijloace
financiare. Când banii Asociaþiei Transilvane nu ajungeau (Asociaþia ajuta în fiecare an zece studenþi lipsiþi de
mijloace), nu stãtea mult pe gânduri ºi oferea din economiile sale. Tot din banii proprii deschide la Sibiu o
tipografie, în anul 1850, unde publicã mai multe cãrþi de cult. Chiar ºi în ultima perioadã a vieþii, când îºi
întocmeºte testamentul, gândul sãu era tot la Biserica pe care o pãstorea: deºi avea rude în viaþã, îºi lasã averea
„arhiepiscopiei noastre spre scopuri bisericeºti, ºcolare ºi filantropice, prin o fundaþie pentru toþi timpii viitori...”.
Prin tot ceea ce a fãcut în Ardeal, Andrei ªaguna poate fi socotit noul ctitor al ºcolilor ºi cel mai de
seamã organizator al vieþii bisericeºti din aceastã parte a þãrii. La împlinirea a 25 de ani de când a venit în Ardeal
(1871) a fost sãrbãtorit, dezvelindu-i-se bustul, sculptat în marmurã. ªi totuºi, la aceastã aniversare, mitropolitul
nu a participat, preferând sã-ºi petreacã ziua în singurãtate, cu post ºi rugãciune. De câtã modestie dãdea
dovadã Andrei ªaguna, deducem ºi din cuvintele adresate celor ce-l cleveteau: „Numai când vã veþi întoarce
de la mormântul meu, veþi cunoaºte pe cine aþi pierdut!”
ªi într-adevãr, dacã anul 1808 a fost unul al bucuriei, prin naºterea celor la început amintiþi, anul 1873
a fost unul al lacrimilor, când pãrãsesc aceastã lume Napoleon III, Cuza ºi Andrei ªaguna.
Mitropolitul Transilvaniei, de la a cãrui naºtere se împlinesc 200 de ani ºi 125 de când a trecut de la
„Biserica luptãtoare” la cea „triumfãtoare”, bãrbatul „cu staturã înaltã, impunãtoare, cu privirea-i agerã ºi barba
unduitoare”, a fost, atât de frumos, asemãnat cu Goethe, deviza amândurora fiind: „mai multã luminã”.
Acelaºi Goethe spunea „om mare este acela, care, la vârstã înaintatã, îºi vede realizat idealul tinereþilor
sale.” Dupã aproape douã decenii de lupte ºi stãruinþe, Andrei ªaguna îºi vãzu visul cu ochii: emanciparea
Bisericii Române de sub ierarhia sârbeascã.
„Dacã ar fi sã întrunim într-un mãnunchi figurile alese ale istoriei poporului românesc, alãturi cu voievozii,
dãtãtori de legi ºi datini, ar trebui neapãrat sã aºezãm ºi pe ªaguna.” (Ioan Lupaº)
Mihaela Turian
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VIS DE FLUTURE
Legea omizilor spune cã toate omizile sunt la fel, dar Alisa vedea atâtea diferenþe... Fiecare cu culorile
ei, fiecare cu formele ei, în realitate, nu existau pe planetã douã omizi identice. Sau... chiar de pãreau aºa, era
de-ajuns sã se concentreze puþin ºi Alisa reuºea sã gãseascã diferenþe chiar ºi la omizile gemene.
ªi-atunci, de ce þineau toate sã se îmbrace la fel, sã-ºi pieptene pãrul la fel, sã mãnânce aceleaºi
lucruri?
Alisa îi spunea toate acestea educatoarei care, indiferentã, o lãsã sã vorbeascã fãrã sã-i dea vreo
importanþã.
Of! Nimeni n-o asculta, iar prietenele ei erau interesate doar de modã, de ultimele bârfe din viaþa
mondenã, lucruri care Alisiei îi pãreau searbede, banale ºi foarte plictisitoare.
Ca sã-ºi umple timpul, Alisa petrecea ore întregi citind poveºti despre fluturi. Erau preferatele ei,
singurele care o înþelegeau ºi care îi dezvãluiau lucruri minunate, pline de farmec ºi fantezie. Astfel, cãrþile i-au
devenit cele mai bune prietene. Celelalte omizi o ironizau: „Alisa vrea sã devinã FLUTURE!”, „Drãguþo, unde
þi-ai lãsat aripioarele astãzi?” o ºicanau ele, dar Alisa nu le lua în seamã. Nu înþelegeau anumite lucruri, singura
lor preocupare era moda, toate voiau sã iasã în faþã cu calificative de genul „omida cea mai coloratã” ºi sã aibã
tot timpul câteva frunze de ronþãit în compania altor asemeni lor.
Alisa, în schimb, visa... sã zboare, visa pete de culoare în loc de linii colorate ordonat, uneori se simþea
chiar superioarã celorlaþi, lucrurile pe care ºi le imagina în câteva clipe erau mult mai intense ºi mai distractive
decât tot ceea ce fãceau celelalte omizi în sãptãmâni întregi.
Odatã, micuþa omidã gãsi într-o carte o veche legendã care vorbea despre o vreme îndepãrtatã, în
care omizile se transformau în fluturi... ori, nu-i aºa cã ar fi minunat ca acest lucru sã se poatã întâmpla cu
adevãrat?
Pãrinþii Alisei zâmbeau îngãduitor când ea le povestea despre legende antice ºi despre visul ei de a
deveni fluture, lucru care acestora li se pãrea irealizabil ºi copilãresc. Mama era chiar îngrijoratã uneori: „De ce
fiica mea nu se mulþumea sã fie o omidã ca toate celelalte? Ce o fãcea atât de specialã faþã de semenele ei?”
Alisa se retrãgea atunci în mica ei vizuinã ºi întinsã pe covoraºul de frunze uscate închidea ochii ºi
adâncitã în gânduri visa cã e un fluture multicolor, subþirel, plãpând ºi plutea... uºor... uºor, dimineaþa se scãlda
în stropi de rouã, îºi usca aripile în raze de soare ºi apoi... brusc, totul revenea la realitate. ªi ce crudã era
aceastã realitate... A încercat sã se schimbe, sã iasã cu celelalte omizi, voia sã se integreze, a renunþat sã mai
vorbeascã de visul ei, dar se simþea în continuare un fluture fãrã aripi în compania unor omizi care habar
n-aveau ce mult însemna pentru ea visul acesta.
Într-o zi, se hotãrî sã renunþe la „vizuina” ei sigurã ºi sã porneascã într-o cãlãtorie. Obþinu cu mare
greutate permisiunea pãrinþilor ºi se aºternu la drum. Voia sã vadã planeta omizilor cu ochii ei, cine ºtie, poate
va întâlni vreo omidã visãtoare asemenea ei, sau poate existã un loc în care toate omizile erau egale. Mânatã de
curiozitate plecã de-acasã, neuitând sã-ºi ia, bineînþeles, economiile strânse de ceva vreme într-o puºculiþã.
În calea ei a întâlnit ºi alte omizi cãlãtoare, a poposit prin multe vizuini, dar nici una nu era aºa caldã ºi
primitoare ca a pãrinþilor ei cãrora, ce-i drept le ducea lipsa foarte mult. Învãþã atâtea lucruri noi, vizitã chiar ºi
un muzeu al zborului, aflã despre reguli, care nu erau aceleaºi peste tot.
Apoi, cunoscu o omidã bãtrânã care îi povesti cum, în tinereþe, vãzuse un grup de fluturi zburând
împreunã ºi fiecare avea aripile în alte culori. Ce spectacol! Alisa o ascultã ore în ºir, nemiºcatã, sorbind cu
nesaþ fiecare cuvinþel, bucuroasã cã a gãsit, în sfârºit, pe cineva care s-o înþeleagã ºi cãreia sã-i împãrtãºeascã
visul ei.
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Astfel începu sã se întrebe cum fãceau omizile din vechile legende sã se transforme în fluturi. Unii
spuneau cã omida trebuie sã moarã pentru a deveni fluture, alþii cã metamorfoza se petrece în somn sau e ceva
ce se petrece întâmplãtor.
Bãtrâna ºi înþeleapta ei prietenã spunea cã te transformi în fluture doar atunci când ºtii atât de multe
despre zbor, încât sã-l înveþi chiar ºi fãrã aripi. Soluþia asta i se pãru Alisei cea mai bunã. Începu, deci, sã
studieze, sã culeagã materiale, informaþii ºi foarte curând zborul încetã sã mai parã o fantezie, prinsese contur
ºi era foarte aproape de a se concretiza. Ajunse, astfel, sã cunoascã în cele mai fine detalii ºi nuanþe fiecare
miºcare, cu toate cã îi era foarte greu sã punã în practicã acest lucru.
Se strãduia din rãsputeri sã înveþe, sã gãseascã noi informaþii, lucru, care adesea o extenua ºi, pe lângã
asta mai era ºi foamea cumplitã care o mãcina, dar nu renunþã. Bocceluþa ei se împuþina cu fiecare zi, iar Alisa
trebui sã facã economii severe pentru a supravieþui.
Într-o searã, Alisa adormi visând, ca în toate serile de pânã atunci, la zborul ei de fluture. Pãmântul era
rece, iar plãpânda omidã nu avea nici mãcar o frunzã acoperãmânt ºi foarte repede frigul puse stãpânire pe
trupºorul ei. Vechii prieteni care o gãsirã zãcând aºa se înspãimântarã, încercarã sã o trezeascã din amorþealã,
dar în zadar. În juru-i se crease un fel de cocoloº þesut din fire de mãtase ºi cu toþii credeau cã murise.
Când... într-o zi... Alisa se trezi, rupse „gogoaºa” în care dormise atâta vreme ºi ieºi la luminã mai
frumoasã ºi mai strãlucitoare ca niciodatã.
Privea cu uimire la perechea de aripi care-i crescuserã ºi nu-i venea sã creadã. Reuºise! Toate neliniºtile
ei se spulberaserã, visul i se împlinise. Deci... era ADEVÃRAT! În culmea fericirii, porni sã dea de veste ºi
celorlalte omizi ce i se întâmplase, dar nimeni n-o vedea, nimeni n-o auzea. Fericitã peste mãsurã, dar ºi
îngrijoratã, Alisa simþea cã pentru ceilalþi ea nu existã. Asta înseamnã cã va rãmâne veºnic singurã? Adâncitã în
gânduri, nu observã cã un grup de fluturi o înconjuraserã. Bãtând din aripile lor firave, o fãcurã sã-ºi ridice
privirea ºi sã-i urmeze. Aºadar... nu era singurã! Aceea era lumea fluturilor, iar omizile n-aveau cum sã o vadã.
O întrebare, însã, îi stãruia în minte: oare fluturii aceia au fost ºi ei omizi cândva? Rãspunsul avea sã-l afle de la
Regina Fluturilor, care o lãmuri pe datã. Luându-i cãpºorul între aripile sale, Bãtrâna Doamnã îi spuse cu
blândeþe în glas: Micuþã prietenã, din pãcate, tot mai puþini fluturi vin din lumea voastrã în ultima vreme, pentru
cã omizile au început sã uite ce înseamnã zborul. Orice omidã poate sã devinã fluture, dar foarte adesea, se
mulþumesc doar sã ronþãie frunze...
Dadiana Horincar

PATRU FIRCÃLITURI AMORFE
Eu sunt fetiþa care vinde vise. Numai mie câte mi-am vândut. Dacã aþi ºti! Dar, iatã…
Am 29 de ani ºi am trãit pânã acum 1 an, 8 luni, 6 zile ºi o întâmplare. E bine. Alþii sunt cu o zi înaintea
morþii ºi n-au trãit poate nicio orã. De fapt, a fost o cãlãtorie de 1 an, 8 luni, 6 zile ºi o întâmplare.
Am început uºor, la pas mãrunt, pe o simplã alee de parc. Am gândit fiecare pas, atentã sã simt tot, dar
totuºi m-am rãtãcit! Însã, eram deja pe autostradã, iar acceleraþia era þinutã pânã la fund.
1.
Purtam sandale cu talpã joasã când m-a vãzut el, pentru prima oarã. Cu ambii ochi.
Stãteam la colþul parcului, cu spiritul deschis, atât de înfometat. Îl aºteptam? Acum ºtiu cã da. N-am
înþeles în acel moment, dar am aflat curând. El devenea odatã cu alergarea inexorabilã a clipelor, fiinþa traiului
meu, a cãlãtoriei mele.
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M-a prins cu gura plinã de viºine bine coapte ºi cu spatele cambrat. Pofticioasã.
S-a nãscut întâmplarea.
Nu-mi amintesc cuvintele, îmi amintesc privirea. Fix. Era acea privire clocotitã de gânduri boeme,
deloc clare, teribile, grozave, zbuciumate, crude… privirea care nu-þi oferã liniºte, privirea care te îndeamnã.
Nu m-am speriat. Era ºi privirea mea. De aia, cred… Mi-a trezit dure minuni de leºinuri, greu de
suportat ºi încheiate deseori cu urlete lancinante de tãcere. Cãtuºele cu care a pus stãpânire pe mine au fost
roºii, fãrã buline galbene, dar pictate cu bronz de cãtre artistul nebun ce mã aduce în mijlocul amãgirilor.
Aºa am trãit vârtejul senzaþiilor ameþitoare oferite mie de cãtre el, fãrã de care nu pot trãi azi. Totul era
ca un abur aromat, mã cuprindea cald de la picioare urca înspre burtã lovindu-mã în genunchi. De durere, am
strâns din dinþi ºifonându-mi puþin sufletul, dar n-am îngenuncheat. Am ºtiut cã vreau sã accept. Orice-ar fi.
Puternic ºi adorat, fermecãtor ºi guraliv, ºtia cã din acea clipã eram acolo mereu. Am învãþat uºor ºi
repede sã primesc tot ce-mi oferea. Nu oferea mult, dar labirintic, colorat ºi intens, atât de plin pentru golul
neînþeles din mine. Nu mi s-a oferit niciodatã tot. Nici nu ºtiu dacã aº fi putut sã-l iau tot, aº fi vrut oare? Poate.
Îl aºteptam cu braþele ºi palmele înfometate când nici nu ºtiam cã existã. Acum ºtiu. Îl aºteptam pentru
hranã. E cel care respirã aerul pentru mine.
Pasiunea lui e cea care o saturã pe a mea.

2.
Visam sã mã fac fotograf. ªtia, cã doar i-am spus ºi lui.
Îmi stabilisem chiar ºi un obiectiv clar. Voiam sã pozez oameni. De toate felurile. Buni, rãi, bãtrâni,
tineri, bogaþi, sãraci. Nu conta.
Erau materialele care mã ajutau sã inventez fiecãruia povestea vieþii. Mi-am spus cã primul om pe
care-l voi poza, bineînþeles pe ascuns, trebuie sã fie un bãrbat bãtrân.
Iatã-mã cu poza-n mânã numãrându-i ridurile. Fiecare rid, un paragraf de viaþã. O alergãturã pe lângã
un gând sau o înjurãturã ºuieratã printre dinþi. Ori poate un maraton de râs. Nu, acesta trebuie sã însemne douã
riduri.
Am respirat cu lãcomie nu înainte de a-i citi privirea. O uºã deschisã. O uºã de cinema trântitã de
perete exact când lumina ecranului e mai puternicã. Te orbeºte brusc, apoi simþi cã totul se regleazã, ºtiu, de la
cãldurã. Te ajutã sã te adânceºti, te ghideazã sã ajungi. ªi toatã imaginea e clarã. E zâmbetul însuºi. Cu ochi
sticloºi, larg deschiºi parcã pentru a vedea toatã trãirea micului sâmbure de dor, acest zâmbet este cel real.
Albastru cu dunguliþe verzi, crude, numai bun de dãruit ca speranþã cui l-ar vrea.
Apoi mi-am schimbat obiectivul. Mã atrãgeau clãdirile vechi, cu ferestre mari încadrate în sculpturi.
Casele bãtrâne cu arhitecturã grea, lucrate cu drag ºi artã. Casele ca ºi creaþii mãreþe ale oamenilor.
ªi-am început sã umblu serile pe strãzi pavate sã observ ferestre. Cele ale cãror luminã pãtrunde
confuz prin perdele. Ciudat, scopul era acelaºi ca la primul obiectiv. Voiam sã inventez poveºti oamenilor, celor
din spatele perdelelor. De data asta îi inventam chiar ºi pe ei.
M-am trezit atât de indiscretã ºi agresivã în idei. Am conºtientizat asta în seara aceea.
Într-o searã, din greºealã, mi-am pozat propria-mi fereastrã. Curios, deoarece a mea nu era decât un
dreptunghi fad, încadrat de un perete cenuºiu, zgrunþuros. Atunci m-am oprit din inventat. ªi-am început sã
visez.
Lumea ce mi s-a deschis a fost doar a mea. Se tace. E tabla aceea înaltã de sticlã neagrã. Strãluceºte
dacã-ºi gãseºte lumina ºi revarsã senzaþia dacã e liniºte. E oftatul de rãmas bun ºi râsul vesel camarad de drum.
Fuga din realitate.
Mã visez cufundatã în zâmbete de mulþumire, tolãnitã pe un pat cu aºternuturi albe, apretate, într-o
încãpere mare, cu parchet lustruit. Cu geamuri multe ºi înalte. Toate deschise. Perdele transparente ºi grele.
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Vântul suflând puternic fãcându-le sã se zbatã ca într-un concert. Mozart. Eu, fascinatã de jocul lor. Râdeam
ºi dansam cu fericirea.
Aceasta e frântura din povestea mea de libertate. Sunt în vis ºi mãnânc un mãr. Ssst, e noapte.
3.
Momentul fidel al zilelor mele este acela în care-mi beau prima cafea. Deºi îi ºtiu gustul pe de rost ºi
deºi e rutinã, iar ghemul de senzaþii nu e deloc nou, eu trãiesc îmbujoratã iar ºi iar maxima plãcere neagrã ºi fãrã
zahãr a dimineþii.
Acesta e tabietul meu! ªi îl ador.
Se întâmplã sã-mi placã filmele, personajele de toate culorile ºi ceea ce ele reuºesc sã-mi transmitã.
Festivalurile de film. În ton cu acestea l-am reîntâlnit total, cu braþele amândouã, în seara aceea cãlduþã, dupã
câþiva ani. Eram speriatã ºi cu pãrul zburlit. M-au cuprins simþiri incomode ºi tot speram sã vãd calea ºi sã þin
cont de regulile societãþii morale. Argumentate habar n-am cum. Vã spun sincer cã n-am reuºit. Paºii îmi erau
grei ºi ezitanþi, dar nu mã puteam opri, ceva mai puternic decât mine mã trãgea de mânã. ªi înaintam.
Vedeam calea ca pe un tunel capitonat cu rafturi plutitoare încãrcate cu dãraburi mari ºi brute de
pasiune, erotism ºi dãruire. N-am rezistat. Spirite încinse ºi idei compatibile mai gãseai pe acolo. Poveºti
drãguþe cu iz artistic ºi dupã-amiezi scãldate în luminã leneºã erau ºi ele presãrate pretutindeni printre noi. Mã
atrãgea ideea cã puteam sã întind mâna hain sã fur orice, dar, de asemenea, puteam sã ºi ofer. Aveam cui.
Deºi multe le-am furat pe parcurs ºi le-am oferit treptat, le-am simþit acolo de la prima privire, de la
prima întindere de degete. Dupã o orã am început sã înfulec din ele. Mai înfulec ºi azi.
ªi în tunelul acela, într-un prim miez de noapte, pe scaune înalte de bar, cu el în stânga mea
ºoptindu-mi cuvinte-flãcãri, am îmbucat din cafeaua de pãcat. Mi-am ars vârful limbii sorbind fiecare picur
negru. Simt ºi acum starea de plãcutã toropealã cu doar noi doi închiºi în marele bol de cristal cu dragostea
pictatã pe tavanu-i.
A fost aventura aceea cu mâna mea înghesuitã în buzunarul din spate al blugilor lui, aventura aceea în
care doi melci îþi taie calea ºi-þi spun sã nu te grãbeºti pentru cã au ajuns ºi la tine clipele care se trãiesc încet.
Adulmecã-le.
Aceasta a fost cafeaua nãucitoare. Aceasta a fost trãdarea tabietului meu.
4.
Mi-am fãcut valiza marþi. Am aºezat în ea 32 de gemete cu ecouri cu tot ºi 33 de senzaþii pictate deja.
Nu era plinã, dar era grea.
Am pornit la drum miercuri. Spre el. Cerul dãdea spre gri, dar soarele pãrea viu. Cred cã primul pas
l-am fãcut cu piciorul drept, deºi nu-mi amintesc exact.
Aveam în minte o multitudine de idei vesele, dar ºi o încâlcealã deasã de fricã. Dacã. Acesta e momentul
în care contradicþiile se confundã. Lenea cu dinamismul, dezgolirea dinþilor cu lacrimile mari, paºii mãrunþi cu
sprintul, gemetele cu nepãsarea, fulgul de nea cu stropul de ploaie, melcul cu ghepardul.
Mã încurajau, însã, toate frânturile de viaþã trãite cu el pânã atunci prin cafenele obscure ºi locuri
strãine. Trãiserãm grozave emoþii mov de fiecare datã când ne priveam ºi atingerile erau electrice. Toate erau
furate, desigur. ªi când, cu greu, reuºeam sã ne întâlnim vieþile în acelaºi punct, începeam prin a-i privi mâinile.
De fiecare datã îmi aminteau sã mã mai îndrãgostesc puþin de el. ªi când spuneam, în aceeaºi secundã acelaºi
cuvânt, amândoi deodatã, sufletului meu îi mai creºteau douã aripi mici.
Simt dupã-amiaza aceea de august pe care am petrecut-o goi, mângâiaþi de soare prin geamul larg
deschis, eu întinsã pe lungimea patului, el sprijinit cu umerii de verdele peretelui, întins pe lângã vârfurile picioarelor
mele. Cufundaþi în lene. Nu ne vãzuserãm de ceva vreme ºi acum nu fãceam altceva decât sã ne trãim chipurile
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ºi sã ne povestim dorurile din ochi. Aceste clipe mã unesc pe viaþã. E ca o cãldurã finã ce te pãtrunde
dându-þi rãspunsurile toate, anulându-þi zbuciumul ºi concluzionând elegant. Ãsta e! Sufletul ãsta se lipeºte cel
mai uºor de-al meu. Dar ce te faci când el nu primeºte rãspunsurile odatã cu ale tale?
ªi-mi spunea poveºti picante, cu bunici ºi bunicuþe, care mã furau din lumea asta ºi mã duceau fix acolo
unde se râde cu poftã. M-a învãþat sã trãiesc fãrã haine tot ce ºtie viaþa asta sã dea.
Trãiesc viaþa aºa cum trãiesc versurile suculente ale lui Brumaru. Cu poftã ºi curiozitate, fremãtându-mi
simþurile ºi strângându-mi coapsele, dându-mi capul pe spate a mulþumire.
Trãiesc viaþa precum trãiesc tristeþea versurilor lui Chilian. Întotdeauna lumina ochilor mi-e înaltã, iar
gura mi-e plinã de cuvinte lente ºi apãsate.
Trãiesc viaþa precum trãiesc unduirile balerinilor de la Balºoi. Cu aplauze rãsunãtoare ºi cu respiraþia
tãiatã.
Trãiesc viaþa precum trãiesc momentele pe motocicletã. Cu vântul urlând. Cu puterea ºi libertatea
amante revãrsate-n mine.
Trãiesc viaþa precum trãiesc fiecare întâlnire cu el. Cu emoþii ce-mi sugrumã raþiunea.
...
Poate dacã, atunci la început, m-aº fi concentrat cu inima în a face primul pas sigur cu piciorul drept,
valiza mea era dositã fix lângã valiza lui ºi nu pierdutã încã-n viaþã.
Îmi port de-o vreme speranþele palide-n valizã. Prin zgomotul strãzii parcã doar eu mã târãsc.

Eu sunt fetiþa care i-a vândut vise. Inima i-am dat-o gratis.
Alina-Diana Rus
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FLASH
1
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1
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3
4
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10

ORIZONTAL 1) Date primele la tipar (EVENIMENTE) 2) Tip de înfãþiºare (ASPECT) – Ridicat în slavã
peste norod (ÞAR) 3) Scoasã din tagma cultului (PROSTUÞÃ) 4) Un venit la casã (SALARIU) – Pãstoresc
în liniºte (OI) 5) Vârf de sare... în ochi la Buºteni (ICUÞ) – Are 24 luni de luni (COPIL) 6) Semn de mare
greutate (OF) – Elev la vele! (MUS) – Cursuri curente (APE) 7) Nu poate fi trecut cu vederea (MAT) – Se
însuºesc odatã cu noþiunile elementare (CLASE) 8) Legaþi la gurã (MUÞI) – Stã la baza dosarului (CAZ) 9)
Emblematica þinutã pentru români (IE) – Posturi nedorite (JENANTE) 10) Un fel de dat în lãturi (MÃLAI) –
Înregistrare de obiectiv (POZÃ)
VERTICAL 1) Profitând în nume de împrumut (CÃMÃTÃRESE) 2) Bun de gurã (MÂNCARE) – Esenþa
domnului! (DL) 3) Suport pentru copii (XEROX) – Bis! (ªI) 4) Univers aiurea (COªMAR) – Dã peste...
OLT! (POD) 5) Mirela! (NUME) – Închis la culoare (NEGRU) 6) Calcul mãrunt fãcut la bilã (PIETRICICÃ)
7) Se acceptã în culpabilitate (RÃU) – Vedetã în careu (AS) 8) Plin...e de muiere! (NUR) – Aflate prin cizmã
(ªOSETE) 9) Un clop pleoºtit! (OP) – Prezenþã fãrã cusur (PERFECT) 10) Una din familia tracului (DACICÃ)
– Fãrâmã la mãmãligã (BOÞ)

DEZLEGARE CAREU FLASH: INCUNABULE, MARTOR, DOM, PREOÞIME,
O, OASPETE, ST, STEI, MARÞI, TO, ELE, ORE, ORB, ATOMI, A, SACI, ACT,
RO, VACANTE, EªUAT, REAL, IMPOSTOARE, NARATOR, OS, CREªE, BS, U,
UTOPIE, AXA, NOTE, LACÃT, ARITMETIC, B, MEA, O, AR, UDE, ROMANE,
LO, STRICTÃ, EMOÞIE, TEL.

Vasile Petruº
Biblioteca Comunalã Ileanda
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CALENDAR CULTURAL 2009
Legendã:
√ Zile festive
Aniversãri ºi comemorãri
Personalitãþi sãlãjene
IANUARIE
√
1 Ianuarie - ZIUA MONDIALÃ A PÃCII - proclamatã de Vatican
24 Ianuarie 1859 - 150 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

1 ianuarie 1934 - GHEORGHE DINICÃ - 75 de ani de la naºterea actorului român
4 ianuarie 1809 - LOUIS BRAILLE (m.1852) - 200 de ani de la naºterea inventatorului alfabetului pentru
orbi
6 ianuarie 1884 - GREGOR JOHANN MENDEL (n. 1822) - 125 de ani de la moartea naturalistului
austriac
14 ianuarie 1934 - IOAN I. CANTACUZINO (n. 1863) - 75 de ani de la moartea medicului ºi bacteriologului
român
17 ianuarie 1634 - SZENCI MOLNÁR ALBERT (n. 1574) - 375 de ani de la moartea scriitorului,
preotului ºi traducãtorului maghiar
19 ianuarie 1809 - EDGAR ALLAN POE (m. 1849) - 200 de ani de la naºterea scriitorului american
21 ianuarie 1609 - JOSEPH JUSTUS SCALIGER (n. 1540) - 400 de ani de la moartea omului de ºtiinþã
francez
25 ianuarie 1759 - ROBERT BURNS (m. 1796) - 250 de ani de la naºterea poetului scoþian

4 ianuarie 1959 - IOAN POP F. - 50 de ani de la naºterea poetului
6 ianuarie 1939 - IOAN GRIGORE BÃLAN - 70 de ani de la naºterea poetului
22 ianuarie 1934 - ION TALOª - 75 de ani de la naºterea etnologului ºi folcloristului
22 ianuarie 1859 - ZILAHY GYULA, BALOGH (pseudonim: Zsül) (m. 1938) – 150 de ani de la naºterea
actorului
24 ianuarie 1949 - ALEXANDRU LIVIU ªERBAN - 60 de ani de la naºterea ofiþerului, poetului
28 ianuarie 1939 - KUI JÁNOS - 70 de ani de la naºterea profesorului, ziaristului
30 ianuarie 1949 - CORNEL GRAD - 60 de ani de la naºterea istoricului

FEBRUARIE
√
14 Februarie - ZIUA SFÂNTULUI VALENTIN
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21 Februarie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LIMBII MATERNE
24 Februarie - DRAGOBETELE (cap de primãvarã)
1 februarie 1934 - NICOLAE BREBAN - 75 de ani de la naºterea scriitorului român
3 februarie 1809 - FELIX MENDELSSOHN - BARTHOLDY (1847) - 200 de ani de la naºterea
compozitorului ºi dirijorului german
5 februarie 1859 - ALECU RUSSO (n. 1819) - 150 de ani de la moartea scriitorului român
8 februarie1834 - DMITRI IVANOVICI MENDELEEV (1907) - 175 de ani de la naºterea chimistului rus
11 februarie 1909 - JOSEPH MANKIEWICZ (m. 1993) - 100 de ani de la naºterea scriitorului ºi regizorului
de filme american
12 februarie 1809 - CHARLES DARWIN (m. 1882) - 200 de ani de la naºterea naturalistului englez
15 februarie 1834 - VASILE ALEXANDRESCU URECHIA (m. 1901) - 175 de ani de la naºterea
istoricului, scriitorului ºi omului politic român

13 februarie 1939 - FEJÉR LÁSZLÓ - 70 de ani de la naºterea ziaristului

MARTIE
√
1 Martie - MÃRÞIªORUL
3 Martie - ZIUA MONDIALÃ A SCRIITORILOR
8 Martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FEMEII
20 Martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FRANCOFONIEI
20 Martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A TEATRULUI PENTRU COPII ªI TINERET
20 Martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A POEZIEI
20 Martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ DE LUPTÃ PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINÃRII
RASIALE
27 Martie - ZIUA MONDIALÃ A TEATRULUI

9 martie 1934 - IURI GAGARIN (m. 1968) - 75 de ani de la naºterea cosmonautului rus
18 martie 1909 - BARBU BREZIANU (m. 2008) - 100 de ani de la naºterea poetului, publicistului ºi
criticului, istoricului de artã român
27 martie 1784 - KÕRÖSI CSOMA SÁNDOR (m. 1842) - 225 de ani de la naºterea lingvistului ºi
orientalistului maghiar din Transilvania

5 martie 1984 - SZALONTAI BARNABÁS (n. 1919) - 25 de ani de la moartea etnografului
20 martie 1939 - VASILE – ROMUL POP (pseudonim: Radu Petre) - 70 de ani de la naºterea preotului,
profesorului, eseistului
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APRILIE

√
1 Aprilie - ZIUA PÃCÃLELILOR
2 Aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A CÃRÞII PENTRU COPII
7 Aprilie - ZIUA MONDIALÃ A SÃNÃTÃÞII
13 Aprilie - ZIUA MONDIALÃ A HOLOCAUSTULUI
22 Aprilie - ZIUA PLANETEI PÃMÂNT
23 Aprilie-ZIUA INTERNAÞIONALÃ A CÃRÞII ªI A DREPTULUI DE AUTOR (COPYRIGHT)
-ZIUA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA
26 Aprilie - ZIUA MONDIALÃ A PROPRIETÃÞII INTELECTUALE
29 Aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A DANSULUI
1 aprilie 1809 - NIKOLAI GOGOL (m. 1852) - 200 de ani de la naºterea scriitorului rus
14 aprilie 1759 - GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (n. 1685) - 250 de ani de la moartea compozitorului
german
16 aprilie 1859 - ALEXIS DE TOCQUEVILLE (n. 1805) - 150 de ani de la moartea istoricului francez
19 aprilie 1959 - SZABÉDI LÁSZLÓ (n. 1907) - 50 de ani de la moartea poetului, traducãtorului, lingvistului
maghiar
23 aprilie 1859 - LAZÃR ªÃINEANU (m. 11 mai 1934) - 150 de ani de la naºterea ºi 75 ani de la moartea
lingvistului ºi folcloristului român

6 aprilie 1984 - SZTANKÓCZY GYÖRGY (n. 1906) - 25 de ani de la moartea statisticianului, redactorului
de lexicoane
15 aprilie 1949 - LUCIA CÎLB - 60 de ani de la naºterea farmacistei
16 aprilie 1949 - VIOREL ISPAS - 60 de ani de la naºterea inginerului, profesorului
20 aprilie 1959 - MOLNÁR MIKLÓS (Löwinger) (n. 1922) - 50 de ani de la moartea economistului

MAI
√
1 Mai - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A MUNCII
2 Mai - ZIUA NAÞIONALÃ A TINERETULUI
3 Mai - ZIUA MONDIALÃ A LIBERTÃÞII PRESEI
5 Mai - ZIUA BÃRBATULUI
9 Mai - ROMÂNIA: ZIUA INDEPENDENÞEI
9 Mai - UNIUNEA EUROPEANÃ: ZIUA EUROPEI
12 Mai - ROMÂNIA: ZIUA ADOLESCENÞILOR
15 Mai - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FAMILIEI
15 Mai - ZIUA LATINITÃÞII
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21 Mai - ZIUA MONDIALÃ A CULTURII ªI DIVERSITÃÞII CULTURALE, STABILITÃ DE
UNESCO
31 Mai - ZIUA MONDIALÃ FÃRÃ TUTUN
1 mai 1859 - ALEXANDRU I. PHILIPPIDE (m. 1933) - 150 de ani de la naºterea lingvistului ºi filologului
român
5 mai 1909 - RADNÓTI MIKLÓS (m. 1944) - 100 de ani de la naºterea poetului, traducãtorului maghiar
15 mai 1859 - PIERRE CURIE (m.1906) - 150 de ani de la naºterea fizicianului francez
15 mai 1634 - HENDRICK AVERCAMP (n. 1585) - 375 de ani de la moartea pictorului olandez
18 mai 1909 - GEORGE MEREDITH (n. 1828) - 100 de ani de la moartea scriitorului englez
22 mai 1859 - SIR ARTHUR CONAN DOYLE (m.1930) - 150 de ani de la naºterea scriitorului scoþian
27 mai 1884 - MAX BROD (m. 1968) - 125 de ani de la naºterea scriitorului ceh
31 mai 1809 - JOSEPH HAYDN (n. 1732 ) - 200 de ani de la moartea compozitorului austriac
15 mai 1909 - GHEORGHE PERNEªIU (m. 2008) - 100 de ani de la naºterea profesorului
18 mai 1984 - KISS LEHEL -25 de ani de la naºterea poetului
21 mai 1949 - ARI-NAGY SÁNDOR - 60 de ani de la naºterea profesorului, muzicologului
31 mai 1949 - GÁSPÁR ATTILA - 60 de ani de la naºterea profesorului
31 mai 1949 - SILVIA BODEA SÃLÃJAN - 60 de ani de la naºterea profesoarei ºi poetei

IUNIE
√
1 Iunie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A OCROTIRII COPILULUI
4 Iunie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A COPIILOR - VICTIME ALE AGRESIUNII
5 Iunie - ZIUA MONDIALÃ A MEDIULUI
21 Iunie - ZIUA MUZICII EUROPENE
21 Iunie - SOLSTIÞIUL DE VARÃ
26 Iunie - ROMÂNIA: ZIUA DRAPELULUI NAÞIONAL
15 iunie 1934 - MATEI CÃLINESCU - 75 de ani de la naºterea scriitorului, criticului literar român
15 iunie 1909 - VIRGIL TEODORESCU (m. 1987) - 100 de ani de la naºterea poetului, prozatorului ºi
eseistului român
23 iunie 1834 - ALEXANDRU I. ODOBESCU (m. 1895) - 175 de ani de la naºterea scriitorului ºi omului
de ºtiinþã român
28 iunie 1884 - TÁNCSICS MIHÁLY (n. 1799) - 125 de ani de la moartea scriitorului maghiar
30 iunie 1909 - PAUL CONSTANTINESCU (m. 1963) - 100 de ani de la naºterea compozitorului român

12 iunie 1939 - GERGELY MIHAI - 70 de ani de la naºterea funcþionarului public
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IULIE
√
VACANÞELE COPILÃRIEI - concursuri, vizionãri, expoziþii
11 Iulie – ZIUA MONDIALÃ A POPULAÞIEI - A fost declaratã ca zi internaþionalã de cãtre Organizaþia
Naþiunilor Unite în 1987, când populaþia lumii a atins pragul de 5 miliarde
29 Iulie - ZIUA IMNULUI NAÞIONAL - „Deºteaptã-te, române!”
1 iulie 1934 - SYDNEY POLLACK (m. 2008) - 75 de ani de la naºterea regizorului american
4 iulie 1934 - MARIE CURIE (n. 1867) - 75 de ani de la moartea savantei poloneze
7 iulie 1884 - LION FEUCHTWANGER (m. 1958) - 125 de ani de la naºterea scriitorului german
10 iulie 1509 - JEAN CALVIN (KÁLVIN JÁNOS) (1564) - 500 de ani de la naºterea reformatorului
francez, om ºtiinþã umanist
12 iulie 1909 - CONSTANTIN NOICA (m. 1987) - 100 de ani de la naºterea eseistului ºi filosofului român
12 iulie 1884 - AMEDEO MODIGLIANI (m. 1920) - 125 de ani de la naºterea pictorului ºi sculptorului
italian
18 iulie 1909 - SZENTIVÁNYI JENÕ (m. 1986) - 100 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
19 iulie 1834 - EDGAR DEGAS (m. 1917) - 175 de ani de la naºterea pictorului francez
31 iulie 1784 - DENIS DIDEROT (n. 1713) - 225 de ani de la moartea filosofului, scriitorului ºi esteticianului
francez

20 iulie 1939 - MIRCEA TRAIAN GOZARU - 70 de ani de la naºterea scriitorului
24 iulie 1934 - ALEXANDRU JULA - 75 de ani de la naºterea solistului de muzicã uºoarã

AUGUST
√
12 August - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A TINERETULUI
4 august 1859 - KNUT HAMSUN (m. 1952) - 150 de ani de la naºterea scriitorului norvegian, laureat al
Premiului Nobel
5 august 1959 - EDGAR GUEST (n. 1881) - 50 de ani de la moartea poetului american
11 august 1884 - PANAIT ISTRATI (m. 1935) - 125 de ani de la naºterea scriitorului român
19 august 1909 - JERZY ANDRZEJEWSKI (m. 1983) - 100 de ani de la naºterea scriitorului polonez
24 august 1884 - CAROL DAVILA (n. 1828) - 125 de ani de la moartea medicului român
28 august 1909 - ASZTALOS ISTVÁN (1960) - 100 de ani de la naºterea scriitorului maghiar din
Transilvania
29 august 1434 - JANUS PANNONIUS (m. 1472) - 575 de ani de la naºterea poetului ºi umanistului
maghiar (croat)
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4 august 1959 - BEKÕ N. ILDIKÓ - 50 de ani de la naºterea prozatoarei
16 august 1859 - KINCS GYULA (m. 1915) - 150 de ani de la naºterea scriitorului, ziaristului
26 august 1924 - TAKÁCS ADALBERT - 85 de ani de la naºterea economistului, muzeologului

SEPTEMBRIE
√
8 Septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LITERATURII
8 Septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A ALFABETIZÃRII
9 Septembrie - ZIUA MONDIALÃ A FRUMUSEÞII
21 Septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PÃCII
27 Septembrie - ZIUA MONDIALÃ A TURISMULUI

4 septembrie 1809 - JULIUSZ S£OWACKI (m. 1849) - 200 de ani de la naºterea poetului polonez
7 septembrie 1909 - ELIA KAZAN (m. 2003) - 100 de ani de la naºterea regizorului de film ºi teatru,
dramaturgului ºi nuvelistului de origine greacã
10 septembrie 1659 - HENRY PURCELL (m. 1695) - 350 de ani de la naºterea compozitorului englez
20 septembrie 1934 - SOPHIA LOREN - 75 de ani de la naºterea actriþei italiane
23 septembrie 1909 - MÓRICZ VIRÁG (m. 1995) - 100 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
27 septembrie 1909 - AMERIGO TOT (TÓTH IMRE) (m. 1984) - 100 de ani de la naºterea sculptorului
maghiar
28 septembrie 1934 - BRIGITTE BARDOT - 75 de ani de la naºterea actriþei franceze

3 septembrie 1929 - LÕRINCZI GYULA - 80 de ani de la naºterea matematicianului, geodezului, politicianului
10 septembrie 1949 - PETRU GALIª - 60 de ani de la naºterea învãþãtorului
11 septembrie 1959 - BÖLÖNI GYÖRGY (n. 1882) - 50 de ani de la moartea scriitorului, publicistului
22 septembrie 1939 - JOIKITS ATTILA - 70 de ani de la naºterea profesorului

OCTOMBRIE
√
1 Octombrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A MUZICII
1 Octombrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PERSOANELOR ÎN VÂRSTÃ
5 Octombrie - ZIUA MONDIALÃ A EDUCAÞIEI
15 Octombrie - ZIUA MONDIALÃ A FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL
24 Octombrie - ZIUA ORGANIZAÞIEI NAÞIUNILOR UNITE
29 Octombrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A INTERNETULUI

octombrie 1909 - 100 de ani de la primirea premiului NOBEL pentru literatura de cãtre SELMA LAGERLÖF,
prima femeie laureatã NOBEL
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10 octombrie 1684 - JEAN-ANTOINE WATTEAU (m. 1721) - 325 de ani de la naºterea pictorului
francez
12 octombrie 1934 - ALEXANDRU ZUB - 75 de ani de la naºterea istoricului român
15 octombrie 1809 - ALEKSZEJ VASZILJEVICS KOLCOV (m. 1842) - 200 de ani de la naºterea
poetului rus
27 octombrie 1759 – KAZINCZY FERENC (m. 1831) - 250 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
18 octombrie 1859 - HENRI BERGSON (m. 1941) - 150 de ani de la naºterea filosofului francez,
laureat al Premiului Nobel pentru Literaturã
2 octombrie 1934 - HARY BÉLA ADALBERT - 75 de ani de la naºterea compozitorului, dirijorului
4 octombrie 1904 - IONIÞÃ SCIPIONE BÃDESCU (n. 1847) - 105 de ani de la moartea gazetarului ºi
poetului
11 octombrie 1929 - TRAIAN POP - 80 de ani de la naºterea profesorului
16 octombrie 1939 - KISFALUSSY BÁLINT - 70 de ani de la naºterea compozitorului, actorului
25 octombrie 1809 - WESSELÉNYI MIKLÓS (n. 1750) - 200 de ani de la moartea baronului, politicianului

NOIEMBRIE
√
FESTIVALUL ªANSELOR TALE
9 Noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ DE LUPTÃ ÎMPOTRIVA RASISMULUI ªI
ANTISEMITISMULUI
16 Noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ PENTRU TOLERANÞÃ
21 Noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FILOSOFIEI
25 Noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A NONVIOLENÞEI
25 Noiembrie - 10 Decembrie - CAMPANIA INTERNAÞIONALÃ A CELOR 16 ZILE DE
ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENÞEI ASUPRA FEMEILOR
9 noiembrie 1909 - GYULAI PÁL (n. 1826) - 100 de ani de la moartea scriitorului ºi istoricului literar
10 noiembrie 1759 - FRIEDRICH VON SCHILLER (m. 1805) - 250 de ani de la naºterea poetului ºi
dramaturgului german
11 noiembrie 1884 - ALFRED BREHM (n. 1829) - 125 de ani de la moartea scriitorului ºi zoologului
german
13 noiembrie 1909 - EUGEN IONESCU (m. 1994) - 100 de ani de la naºterea scriitorului de limbã francezã
originar din România
27 noiembrie 1884 - VASILE VOICULESCU (m. 1963) - 125 de ani de la naºterea dramaturgului,
poetului, prozatorului ºi scriitorului român

6 noiembrie 1919 - MÓZES TERÉZ - 90 de ani de la naºterea etnografului, istoricului de artã
15 noiembrie 1934 - IOAN MUREªAN - 75 de ani de la naºterea profesorului
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DECEMBRIE
√
1 Decembrie - ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI; MAREA UNIRE
10 Decembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A DREPTURILOR OMULUI
18 Decembrie - ROMÂNIA: ZIUA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE
20 – 23 Decembrie - PRIMIM COLINDÃTORI
25 Decembrie - CRÃCIUNUL
2 decembrie 1859 - GEORGES SEURAT (m. 1891) - 150 de ani de la naºterea pictorului francez
2 decembrie 1859 - WILHELM GRIMM (n. 1786) - 150 de ani de la moartea scriitorului german
15 decembrie 1859 - LAZARO LUDOVIKO ZAMENHOF (m. 1917) - 150 de ani de la naºterea
filologului, opticianului polonez
31 decembrie 1659 - APÁCZAI CSERE JÁNOS (n. 1625) - 350 de ani de la moartea filozofului, pedagogului

11 decembrie 1934 - VICTOR HÃLMÃJAN - 75 de ani de la naºterea inginerului
ACTIVITÃÞI CE SE DESFÃªOARÃ PERMANENT:
-

ACTIVITÃÞI ÎN PARTENERIAT CU GRÃDINIÞE, ªCOLI, LICEE din Zalãu ºi judeþ
(programãri sãptãmânale)

-

COLABORÃRI CU ASOCIAÞII ªI FUNDAÞII CULTURALE DIN ÞARÃ ªI
STRÃINÃTATE

-

CLUBUL COPIILOR

-

ATELIER DE CREAÞIE

-

TEATRU - pregãtirea ºi punerea în scenã a unor piese educative ºi de divertisment (Trupa de
Teatru a Bibliotecii Judeþene Sãlaj)

-

ACTIVITÃÞI CULTURALE ÎN LOCALURI ªI CLUBURI

-

VIZIONÃRI ªI AUDIÞII: Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament ACASÃ, Centrul Social
de Urgenþã Zalãu º.a.

-

CURSURI DE INIÞIERE PC

-

Participare ºi implicare la activitãþile culturale organizate în judeþ
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