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ÎNDEMN!

Cu capul plecat spre înþelepciunea veacurilor, privim imaginea realã a fiecãruia dintre noi ºi a întregului

neam românesc… Caragiale spunea sã nu ne facem inimã rea ºi spaimã gândindu-ne cã lumea româneascã

ar fi mai stricatã decât altele. Nu; neamul acesta nu e un neam stricat; e numai nefãcut încã, nu e pânã

acum dospit cumsecade.

Ce noroc imens avem noi cei de azi cã marii gânditori ai vremilor trecute ne feresc de griji, prevenindu-ne

asupra tuturor frumuseþilor, bogãþiilor, dar ºi relelor vieþii…

De la ei ºtim (dacã dorim sã aflãm) cã dacã nu cunoºti, poþi sã ratezi, dacã obþii câºtig nemeritat, pierzi

tot, cã… ce e val ca valul trece!!!

Trebuie doar sã citim ºi sã respectãm!

CARTEA este prietenul care nu trãdeazã nicicând, nu strigã, nu vorbeºte vulgar, nu cere bani… ea

doar dãruieºte tot ce ar trebui sã ºtim ca sã fim sãnãtoºi, înþelepþi, bogaþi,… FERICIÞI!

Totu-i atât de simplu ºi la îndemânã: IUBEªTE ºi CUNOAªTE!!!

Altfel, poate într-o zi, vom fi nevoiþi sã plãtim TAXE pentru incompetenþã, indiferenþã, nesimþire,

neimplicare, iresponsabilitate…

Ar fi pãcat, când BIBLIOTECILE noastre ne pot feri de aceastã… ruºine!

CITEªTE ºi vei învinge orice crizã!!!
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2009 - SINTEZA  UNUI  AN  BOGAT

Revista I.D.E.I. nu ºi-a propus sã prezinte statistic realizãrile Bibliotecii Judeþene Sãlaj ºi a sistemului

de biblioteci publice sãlãjene. Scopul publicãrii anuale a acesteia fiind acela de a nota evenimentele cele mai

importante, astfel încât, peste timp, imaginea asupra trecutului sã poatã fi conturatã cu uºurinþã; toate articolele

cuprinse într-un numãr fiind selectate în funcþie de elementul de noutate pe care-l aduce, neinsistând pe sarcinile,

serviciile ºi activitãþile permanente.

E din nou vremea bilanþului. La finalul fiecãrui an ne vin în minte planurile pe care le fãcuserãm la

început ºi, atunci când constatãm cã multe s-au împlinit peste programãri, bucuria umanã ºi profesionalã este

imensã. Nu existã rãsplatã mai mare decât aceea de a simþi în vorbele, gesturile, mesajele celor cãtre care ne

îndreptãm serviciile, competenþele, pasiunea, dãruirea, activitãþile... RECUNOªTINÞÃ, APRECIERE

SINCERÃ, MULÞUMIRE!!!

An de an, la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj cãutãm elemente de noutate, menite sã menþinã viu interesul

comunitãþii pentru noi, sã auzim mereu, peste tot cuvinte care ne onoreazã: La voi la bibliotecã se fac atât de

frumoase activitãþi!, Vã rugãm sã nu ne lipsiþi de darurile culturale pe care le primim ca pe niºte

binecuvântãri!, Nu pot sã lipsesc de la acþiunile Dvs, e ceva special, întotdeauna puneþi atâta dragoste

în organizare!

Ceea ce ne onoreazã, ne ºi obligã, aºa cã, în ciuda oricãror probleme care persistã sau mai apar,

încercãm sã nu ne molipsim de monotonie, de griji, de comoditate, ci sã depãºim totul prin acþiune.

BIBLIOTECA este instituþia cu cea mai vastã sferã de manifestare a profesionalismului, a creativitãþii,

a sentimentelor de utilitate faþã de semeni! Universul acesta este nelimitat, precum nelimitatã este cunoaºterea

umanã!

Dacã în urmã cu o vreme mai eram întrebaþi: Ce face biblioteca aici?!, acum toþi, bibliotecari ºi

comunitate, au început sã înþeleagã tot mai mult cã biblioteca este peste tot, ca rugã ºi îndemn spre a nu ne

îndepãrta de CARTE, cel mai înþelept prieten, care nu strigã, nu ceartã, dar poate dãrui atât de mult!!!

SUCCESUL  FILIALELOR

Am analizat în anul 2009 situaþia noilor servicii ale Bibliotecii Judeþene, oferite în cadrul filialelor instituþiei,

deschise în urmã cu un an.

Ne-am convins cã orientarea a fost foarte apreciatã, cã atenþia acordatã persoanelor cu probleme

speciale, sau vârstnicilor a sensibilizat opinia publicã,

dar, mai ales, a adus multã bucurie atâtor oameni!!!

La Centrul pentru Îngrijire, Recuperare ºi

Tratament - ACASÃ, numãrul celor care împrumutã

cãrþi, reviste sau participã la vizionãri, audiþii ºi

activitãþi organizate de noi, creºte mereu. Se solicitã

prelungirea programului, îmbogãþirea fondului,

activitãþi recreative mult mai dese… Aici pacienþii

se schimbã periodic, cei care beneficiazã de ajutor

medical de specialitate foarte apreciat venind la

Zalãu din toate colþurile þãrii. Sunt miraþi, mulþumiþi

ºi încântaþi cã aici, la noi în Sãlaj, au parte ºi de altã

grijã: aceea de a nu fi lipsiþi de informaþie, de culturã,

de momente artistice (oferite mai ales de Trupa de

teatru EOS, a BJS, dar, tot prin grija noastrã ºi a

conducerii Centrului ºi de alþi artiºti).
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Biblioteca din incinta Spitalului Judeþean de Urgenþã Sãlaj este mereu neîncãpãtoare; personalul de

aici, pacienþii, însoþitorii acestora º.a. bucurându-se cã au posibilitatea sã studieze sau sã comunice prin intermediul

echipamentelor electronice, care se gãsesc în bibliotecã, prin proiectul Biblioteca pentru toþi.

Câteva din pãrerile lor ne conving cã meritã sã dezvoltãm ºi mai mult activitãþile de aici:

Un centru de internet bine-veni, accesat frecvent de cãtre personalul sanitar ºi pacienþi!

         Anda Coste, psiholog

Consider cã m-a ajutat foarte mult acest centru de internet pentru cã pot sã vorbesc cu cei de

acasã, pot citi orice noutate din întreaga lume. Îi felicit pe cei care au iniþiat acest centru de informare,

foarte util pentru pacienþi.

 Varga Zita, pacient

Þin sã mulþumesc celor ce au avut iniþiativa deschiderii bibliotecii ºi centrului de internet deoarece

cred cã vin atât în ajutorul personalului angajat, cât ºi al bolnavilor.

          Chiorean Dan, mecanic - Spitalul de Urgenþã

Centrul de internet este o sursã de informare beneficã pacienþilor ºi oferã excelente posibilitãþi

de comunicare cu prietenii ºi cu cei de acasã.

   Haiduc Anamaria, pacient

Punctul de împrumut ºi Centrul Internet de la Clubul Pensionarilor Zalãu au intrat deja în legendã. Cei

de aici ne-au convins pe noi, dar s-au convins ºi pe ei înºiºi, cã vârsta nu e un handicap, cã se poate învãþa

oricând, cã este un beneficiu pentru memorie sã fie solicitatã mereu, cã biblioteca este cea mai bunã prietenã a

lor, pentru cã i-a provocat sã socializeze, sã participe la activitãþi, sã se implice ºi sã-ºi convingã copiii ºi nepoþii

cã ºi ei pot comunica ºi online!!!

Cei care-ºi petrec o parte din timp la Centrul Social de Urgenþã Zalãu, din nefericire cauzele fiind triste,

încearcã sã uite de lipsuri ºi dureri rãsfoind paginile cãrþilor sau revistelor pe care biblioteca le-a pus la dispoziþie,

fondul de publicaþii de aici a fost ales cu mare atenþie, cazurile fiind speciale.

PARTENERIATE  NOI  DE  SUCCES

Dintre zecile de noi parteneriate încheiate în 2009, le vom aminti doar pe cele care ne-au surprins

plãcut ºi pe noi prin numãrul mare de aprecieri ºi

participanþi, prin ineditul lor ºi apropierea bibliotecii

de toate categotiile de public, de toate modurile de

transmitere a informaþiei, educaþiei ºi culturii.

Una din categoriile de utilizatori spre care

biblioteca îºi orienteazã, an de an, atenþia, serviciile ºi

activitãþile, o reprezintã elevii. Considerãm cã perioada

formãrii ºi dezvoltãrii umane, începutã de la vârsta

ºcolarã micã îºi pune amprenta asupra întregii vieþi,

de aceea suntem cu fiecare an mai aproape de

interesele copiilor ºi tinerilor, spre a-i îndruma cum sã

aleagã informaþia care le poate îmbogãþi sau chiar

schimba viaþa, oferindu-le modele, valori reale pe care

sã le urmãreascã ºi sã le caute.
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La început de an 2009 am invitat bibliotecarii ºcolari la o întâlnire colegialã la Biblioteca Judeþeanã,

cãutând împreunã soluþii pentru ca bogãþia din cãrþi sã ajungã la cei care au nevoie de ea. Rezultatul discuþiilor

noastre s-a materializat într-un proiect de parteneriat: BIBLIOTECA - POARTÃ SPRE CUNOAªTERE,

întocmit de noi ºi semnat de majoritatea ºcolilor ºi liceelor din municipiu, extins mai apoi ºi la nivelul judeþului,

la solicitarea bibliotecarilor comunali, ºcolari sau a mai multor dascãli.

Ca orice idee nouã ºi aceasta a fost privitã la început atât cu entuziasm, cât ºi cu rezerve sau, poate

reþineri, de cei care urmau sã punã în practicã activitãþile programate.

Cu tact, rãbdare ºi întotdeauna cu încurajarea colegilor mai emotivi, activitãþile au început sã fie tot mai

atractive, solicitãrile sã curgã spre noi, iar rezultatele sã ne aducã aprecieri deosebite ºi sã câºtigãm mulþi noi

utilizatori, sincere prietenii ºi colaborãri numeroase.

Anul 2009 a fost ºi anul ieºirii bibliotecii din propriile spaþii, mai mult ca înainte activitãþile noastre

desfãºurându-se în toate spaþiile ºi locurile unde am avut convingerea cã putem transmite informaþii utile, cã

putem forma caractere, cã vom înfrumuseþa mãcar puþin viaþa participanþilor, cã îi vom atrage spre luminoasa

lume a cunoaºterii ºi bogãþiei spirituale.

Prin proiectul EDUCAÞIE PRIN TEATRU, am încercat sã suplinim, într-o oarecare mãsurã, absenþa

instituþiei teatrale din municipiul Zalãu.

Nu este deloc simplu sã aduni, sã

coordonezi, sã sudezi o echipã de amatori, mai

ales când lipseºte motivaþia financiarã. E parcã

tot mai greu sã simþim cã se face ceva fãrã o

recompensã materialã. Fãrã fonduri, fãrã un

spaþiu potrivit pentru întâlniri ºi repetiþii, dar

observând dorinþa multor tineri de a continua

ideea de a pune în scenã pentru publicul zãlãuan

piese de teatru care sã transmitã, artistic, îndemn

spre a nu uita de lucrurile cu adevãrat importante

din viaþa fiecãruia dintre noi. Teatrul nu este

altceva decât reflectarea trãirilor umane,

amplificate exagerat uneori, din simpla dorinþã

de a corecta, de a îndrepta urâtul, rãul,

nedreptatea, caraghiosul, dar ºi de a transmite

frumuseþea, bogãþia ºi sensibilitatea sufletului uman...

ªi uite cã, cu toate piedicile ºi sacrificiile, a învins dorinþa celor pasionaþi, astfel încât am reuºit sã fim

prezenþi în multe locuri ºi cu teatru. Amintim doar

emoþionantele momente realizate de 8 Martie, Recital

de muzicã ºi poezie - Trebuiau sã poarte un nume...

EMINESCU, Festivalul Poeþilor, Ziua Mondialã a

Teatrului (spectacol de amploare - Casa de Culturã a

Sindicatelor, sala arhiplinã), 1 Iunie, spectacol dedicat

copiilor, piese dupã opera lui Ion Creangã, Festivalul

Zilele Romane…

Ultima activitate culturalã din anul 2009 s-a

realizat tot cu TRUPA  de TEATRU  EOS, care,

printr-un entuziasm care a impresionat toate categoriile

de public, a reuºit sã punã în scenã un spectacol de

adevãraþi profesioniºti, reacþiile ºi aplauzele

convingându-ne cã nu existã piedici, atunci când

dorinþa învinge teama, iar dãruirea face casã bunã cu talentul.
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Spectacolul din 20 decembrie 2009 a

schimbat ceva în mentalitatea zãlãuanilor; pe

afiºe ºi invitaþii am adresat simbolic un îndemn:

Dãruiþi o jucãrie copiilor care sunt vitregiþi

de astfel de bucurii!, iar surprizele au fost atât

de plãcute, încât ne-au convins cã sufletul

sãlãjenilor este milostiv, cã în prag de sãrbãtori,

aºa cum ne învaþã colindele ºi bunicii, nu uitãm

sã fim mai buni, sã ne gândim ºi la cei care

plâng.

Jucãriile, hãinuþele, dulciurile au fost

împãrþite copilaºilor nevoiaºi de tinerii noºtri

artiºti, care, dupã fiecare dar oferit, se întorceau

cu lacrimi, dar ºi cu hotãrârea de a se implica

tot mai mult în activitãþile umanitare.

Spuneam cã rolul ºi implicarea unei biblioteci în viaþa comunitãþii nu cunosc limite, totul depinde doar

de managementul instituþiei, de pasiunea ºi profesionalismul bibliotecarilor. Cât de frumos s-a împletit rolul

educativ cu cel social!!! Am oferit educaþie prin teatru, iar apoi mulþi copii au simþit cã Moº Crãciun nu uitã pe

nimeni!!!

Nu vom putea uita emoþiile trãite, reacþia tinerilor când au vãzut sacii plini cu daruri: Doamna directoare,

simt cã dupã acest spectacol, oamenii din Zalãu vor fi altfel!!!, spunea Ela, o foarte talentatã domniºoarã.

Da, nu putem sã ne oprim, mai ales cã, cei mai mici, ºtiind cã la Biblioteca Judeþeanã se face teatru,

au insistat sã participe ºi ei, iar selecþia am fãcut-o, tot prin spectacol ºi multe alte probe de testare a talentului,

astfel încât, la ultimul GONG din 2009, au primit diverse roluri ºi artiºtii-copii.

SUCCESE  DEOSEBITE  PE  PLAN  NAÞIONAL

Dacã în municipiul Zalãu ºi în judeþ aprecierile

au fost pe mãsura eforturilor, ºi anul 2009 ne-a adus

recunoaºterea meritelor profesionale de cãtre

conducerea Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi

Bibliotecilor Publice din România, din care face parte

ºi managerul Bibliotecii Judeþene Sãlaj.

Am participat cu prezentãri despre activitatea

bibliotecilor publice din Sãlaj la Conferinþele Naþionale

organizate la Bucureºti ºi Lacu Roºu, Harghita.

Pentru rezultatele deosebite, Consiliul de Conducere

al ANBPR a acordat Bibliotecii Judeþene I.S.Bãdescu Sãlaj,

douã diplome:
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· Diplomã pentru cea mai bunã publicaþie serialã de

specialitate (Revista I.D.E.I.; îndrumare, documentare,

educaþie, implicare)

· Diplomã pentru contribuþii biblioteconomice, proiecte

Multe alte diplome ºi distincþii au fost acordate din partea

colaboratorilor ºi partenerilor din þarã.

BIBLIONET - LUMEA ÎN  BIBLIOTECA  MEA

Cu toatã sinceritatea trebuie sã spunem cã anul 2009 a fost, în primul rând, anul schimbãrii imaginii

bibliotecilor comunale.

Cele 20 de panglici - tricolor tãiate la finalul anului, împreunã cu primarii ºi bibliotecarii comunelor

sãlãjene care au reuºit sã investeascã ºi în aceste

instituþii, au încununat eforturi, vise ºi insistenþe,

dar au deschis pentru comunitãþile respective

multe oportunitãþi, înlãturând decalajele, din

punct de vedere informaþional, între mediul rural

ºi cel urban.

Am trãit momente speciale la toate

deschiderile, fiecare bibliotecar, din cei 20,

încercând sã organizeze festiv evenimentul,

pentru a arãta astfel atât bucuria schimbãrii

imaginii instituþiei, cât ºi înþelegerea importanþei

profesiei de bibliotecar în fiecare comunitate.

Orice s-ar spune ºi oricât a pãrut de greu,

proiectul BIBLIONET a schimbat ºi va schimba

ºi în anii care vin, viaþa bibliotecilor publice din

judeþul Sãlaj ºi din întreaga þarã.

Ca judeþ-pilot în proiectul GLOBAL LIBRARIES, noi am înþeles cât de beneficã este dotarea

bibliotecilor din mediul rural cu echipamente

moderne ºi cât de aºteptate sunt noile servicii

oferite populaþiei cu ajutorul acestora.

An de an trecând prin judeþ, de multe

ori cu umilinþã, încercam sã convingem

autoritãþile locale de necesitatea

calculatoarelor în biblioteci, de nevoia

igienizãrii spaþiilor sau înnoirea fondului de

publicaþii.

Prin acest proiect au înþeles cã nimic

nu putem primi, fãrã a contribui, într-o mãsurã

mai mare sau mai micã, în funcþie de situaþiile

particulare din fiecare comunã.

La finalul anului 2009 bibliotecile

comunale: AGRIJ, BÃBENI, BÃLAN,

BÃNIªOR, BENESAT, BOGHIª,

BOCªA, BUCIUMI, CRIªENI, ILEANDA, MÃERIªTE, NUªFALÃU, PERICEI, PLOPIª, POIANA

BLENCHII, ROMÂNAªI, SOMEª ODORHEI, ªAMªUD, SÃRMÃªAG, VÎRªOLÞ au tãiat panglicile
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ºi au deschis, pentru toate categoriile de public, comunicarea cu lumea întreagã, prin noile servicii pe care le pot

oferi. Fiecare bibliotecã a fost dotatã cu echipamente moderne: calculatoare de ultimã generaþie, imprimantã,

scanner, webcam º.a., iar accesul la internet va fi gratuit.

Amintim comunele în care biblioteca ºi-a deschis noile servicii în casã nouã, ca urmare a nevoii de

spaþiu, una din cerinþele proiectului:

• Bãbeni

• Bãlan

• Bocºa

• Nuºfalãu

• Plopiº

• Poiana Blenchii

• Românaºi

• ªamºud

• Vîrºolþ.

Au fost extinse ºi modernizate spaþiile bibliotecilor din:

• Bãniºor

• Buciumi

• Criºeni

• Ileanda

• Mãeriºte

• Pericei

• Someº Odorhei

• Sãrmãºag.

Fie cã au gãsit un alt loc mult mai potrivit pentru bibliotecã, fie cã au modernizat sau extins secþiile

existente, toate cele 20 de instituþii publice de culturã din judeþ au respectat angajamentele fãcute pentru a

deschide servicii moderne pentru comunitate.

 Autoritãþile locale din comunele menþionate meritã aprecierea noastrã, fiecãrui primar fiindu-i înmânatã

la evenimentul inaugural, DIPLOMÃ de mulþumire pentru susþinerea ºi implicarea în derularea cu succes a

programului, dar, mai ales, ei se vor bucura ºi mai mult de respectul ºi dragostea comunitãþii, care avea nevoie

ºi de astfel de investiþii.

E o adevãratã competiþie ºi în continuare în biblioteci. Multe alte comune sunt pregãtite sã primeascã

biblionetul, altele mai lucreazã, astfel încât, nãdãjduim cã în 2010, alte 25 de biblioteci vor fi modernizate prin:

renovare spaþii, echipamente moderne, bibliotecari perfecþionaþi.

Lansarea programului naþional BIBLIONET - lumea în biblioteca mea, a avut loc în sala Bibliotecii

Centrale Universitare din Bucureºti, de Ziua Bibliotecarului ºi în Sãptãmâna Naþionalã a Bibliotecilor - 23

aprilie, 2009.

Au urmat apoi mai multe etape: 41 de biblioteci judeþene din România au fost invitate sã depunã dosarele

cu aplicaþii pentru a fi incluse în program. Doar 31 de biblioteci judeþene au rãspuns, iar din acestea 12 au fost

selectate sã facã parte din prima rundã a implementãrii primului proiect de asemenea amploare pentru bibliotecile

publice din România, sponsorizat din sursã privatã.

Aºa cum ne-am propus ºi am promis în cadrul activitãþilor de lansare, dosarul Bibliotecii Judeþene Sãlaj

a fost printre primele calificate.

Dotarea cu echipamente a început cu Centrul de Formare de la Biblioteca Judeþeanã, care a chemat

apoi la cursuri gratuite, oferite prin program, cei 20 de bibliotecari de la bibliotecile comunale selectate, dar ºi

o parte din colegii de la Biblioteca Judeþeanã.
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Fundaþia IREX, Bucureºti, prin echipa sa de un profesionalism aparte, a coordonat toate etapele acestui

program, finanþat de Fundaþia BILL & MELINDA GATES, de la pilot, la selecþie judeþe, cursuri de

perfecþionare IT/CIP pentru bibliotecari, întâlniri ºi

dezbateri pe diverse teme pentru coordonatorii de

proiect la nivel judeþean, implicare în dezvoltarea

capacitãþii organizaþionale a ANBPR ºi multe altele,

astfel încât, anul 2009 a schimbat pe toate planurile:

local, judeþean, naþional, viziunea asupra

biblioteconomiei, a bibliotecii ºi profesiei de bibliotecar.

***

Multe ar fi de spus despre un an în care timpul

a trecut cu prea mare vitezã, bibliotecarii de la

Biblioteca Judeþeanã, tot mai puþini ca numãr, mai lipsiþi

de drepturi bãneºti, dar cu aceeaºi dorinþã de a fi mereu

în viaþa ºi sufletul comunitãþii, au molipsit de entuziasm

ºi colegii din judeþ, care, rãspunzând la toate solicitãrile, au fost ajutaþi sã descopere tainele comunicãrii online,

sã simtã cã fac parte dintr-un mare colectiv.

Dacã o echipã a fost mai mult plecatã în þarã sau în judeþ, ceilalþi au fost prin grãdiniþe, ºcoli, licee ºi

peste tot unde informaþia a fost solicitatã, în secþii ºi birouri cei rãmaºi au preluat toate sarcinile, astfel încât

întreg colectivul meritã aprecierea deosebitã a managerului ºi a celor care au beneficiat de toate activitãþile.

Încã nu putem anunþa bucuria deplinã a mutãrii tuturor secþiilor ºi serviciilor Bibliotecii Judeþene Sãlaj în

casã nouã, dar, datã fiind situaþia dificilã, ne onoreazã aprecierile comunitãþii municipale ºi judeþene: ne-am

înmulþit colecþiile, secþiile, serviciile, dãruirea ºi profesionalismul.

DA, adunând cu realism tot ce am realizat în anul 2009, unele amintite, altele trãite, concluzia este cã

ne-am îmbogãþit material, profesional, spiritual...

         Florica Pop, manager
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INDICATORI  DE  PERFORMANÞÃ  REALIZAÞI  DE  BIBLIOTECA  JUDEÞEANÃ

ÎN  ANUL  2008

CONTEXTUL BIBLIOTECII:

PERSONALUL BIBLIOTECII:

COLECÞIILE BIBLIOTECII:

UTILIZARE ªI UTILIZATORI:

1. Cheltuieli curente din finanþare bugetarã/capita 28.32 lei

2. Cheltuieli curente din venituri proprii ºi alte venituri/capita 0.77 lei

3. Cheltuieli pentru personal/capita 19.75 lei

4. % Cheltuieli pentru personal 69.7 %

5. Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã/capita 2.69 lei

6. Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri/capita 0.57 lei

7. % Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã 9.52 %

8. % Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri 74.75 %

9. Cheltuieli de capital/capita 0.94 lei

10. Personal la 1000 de locuitori 0.59 angajaþi

11. Nr. de locuitori/personal de specialitate 1988 loc.

12. % Personal de specialitate 84.21 %

13. Documente în stoc/capita 3.02 doc.

14. Documente achiziþionate din finanþare bugetarã/capita 0.10 doc.

15. Cãrþi ºi periodice achiziþionate din venituri proprii ºi alte venituri/capita   0.009 doc.

16. Documente achiziþionate la 1000 de locuitori 115.84 doc.

17. Exemplare adãugate/titlu adãugat 2.15 doc.

18. Rata de înnoire a stocului 26 ani

19. Utilizatori înscriºi ca % din populaþie 8.22 %

20. Utilizatori activi ca % din populaþie 5.95 %

21. Cost/utilizator activ 488.82 lei
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BIBLIOTECA  JUDEÞEANÃ  MAI  APROAPE  DE  TINE!

Fenomenul vremelnic, spunem noi, al îndepãrtãrii oamenilor de carte, obligã bibliotecile sã gãseascã

modalitãþi, alternative, soluþii noi, care sã promoveze cartea, lectura ºi biblioteca în toate mediile ºi sã orienteze

utilizatorii actuali ºi potenþiali spre adevãratele valori ale culturii.

ªi de unde trebuie început dacã nu de acolo de unde se formeazã noile generaþii care vor deveni viitorul

societãþii noastre: grãdiniþe, ºcoli, licee, universitãþi.

Biblioteca, o componentã indispensabilã în procesul de educaþie, constituie de fapt o extensie a acestuia,

are o contribuþie covârºitoare la formarea, informarea, documentarea, educarea ºi petrecerea în mod plãcut ºi

util a timpului liber al elevilor, studenþilor ºi a întregii comunitãþi.

Fãrã a fi în competiþie, cele douã tipuri de biblioteci, cea publicã ºi cea ºcolarã, având acelaºi scop de

a atrage copiii ºi tinerii spre lecturã, de a modela caractere ºi de a-i pregãti în devenirea lor de cetãþeni utili

societãþii, îºi unesc forþele spre atingerea obiectivelor propuse.

În acest sens, Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu Sãlaj a iniþiat anul acesta, un proiect de

parteneriat educaþional, la care a invitat toate ºcolile ºi liceele din municipiu sã se alãture efortului nostru de a

orienta ºi îndruma tânãra generaþie spre adevãratele valori ale culturii naþionale ºi universale, de a o determina

ºi convinge sã nu renunþe la lecturã în procesul de educare ºi formare a ei.

Proiectul, intitulat Biblioteca - poartã spre cunoaºtere, deºi este semnat de zece ºcoli ºi licee din

municipiu (ªcoala Gimnazialã Iuliu Maniu,

ªcoala Gimnazialã Porolissum, ªcoala

Gimnazialã Mihai Eminescu, ªcoala

Gimnazialã Gheorghe Lazãr, ªcoala

Gimnazialã Corneliu Coposu, ªcoala

Gimnazialã Simion Bãrnuþiu, Liceul Sportiv

Avram Iancu, Liceul Pedagogic Gheorghe

ªincai, Liceul de Artã Ioan Sima, Colegiul

Naþional Silvania) s-a desfãºurat ºi în alte

ºcoli ºi colegii din municipiu. Am avut bucuria

ca acestui proiect sã subscrie ºi ºcoli din

mediul rural (ªcoala Gimnazialã Meseºenii de

Jos, ªcoala Gimnazialã Aghireº, ªcoala

Gimnazialã Mirºid, ªcoala Gimnazialã

Bãniºor) ceea ce ne-a convins cã strãdaniile

noastre nu au fost zadarnice.

Acesta se desfãºoarã pe o perioadã mai lungã, martie 2009 - martie 2014, tocmai pentru a fi consecvenþi

în atingerea scopului propus, menþionat mai sus.

22. Documente împrumutate/capita 1.71 doc.

23. Documente împrumutate/utilizator activ 28.75 doc.

24. Documente împrumutate/angajat 2867 doc.

25. Documente împrumutate/vizitã 1.35 doc.

26. Vizite la bibliotecã/capita 1.26 vizite

27. Vizite la bibliotecã/utilizator activ 22.22 vizite

28. Cost/vizitã 23.02 lei
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Grupul þintã îl reprezintã, aºa cum am mai spus, elevii (categoria de vârstã 10 - 18 ani) din liceele ºi

ºcolile din Zalãu, dar ºi din judeþ. Nici preºcolarii nu sunt uitaþi, secþia împrumut pentru copii având o grijã

deosebitã ºi faþã de aceastã categorie de public mai ales cã în cadrul bibliotecii noastre funcþioneazã de doi ani

ºi Ludoteca.

Implementarea proiectului se realizeazã de cãtre bibliotecarii de la Secþiile de Relaþii cu Publicul ai

Bibliotecii Judeþene ºi bibliotecarii din ºcoli ºi licee care, în colaborare cu cadrele didactice, ne ajutã la organizarea

ºi programarea activitãþilor, stabilirea tematicilor care vor fi prezentate în funcþie de solicitãrile elevilor sau

cadrelor didactice, precum ºi la mediatizarea evenimentului în instituþia unde urmeazã a se desfãºura.

Dintre tematicile stabilite ºi prezentate amintim doar câteva:

· Orientare ºcolarã ºi profesionalã. CV-ul. Scrisoarea de intenþie. Interviul pentru angajare

· Adolescenþa

· Itinerarii turistice (România)

· Curiozitãþi ale animalelor

· Istorie ºi cunoaºtere localã

· Literaturã motivaþionalã

· Titani ai ºtiinþei

· Mari compozitori

Prezentarea tematicilor ºi

recomandarea cãrþilor corespunzãtoare se face

într-un mod cât mai atractiv pentru elevi,

îndepãrtând orice inhibiþie care poate sã aparã,

în mod firesc, în procesul de învãþãmânt. Pentru

a realiza acest lucru s-a recurs la combinarea

tehnologiei moderne (IT) cu cea tradiþionalã -

cartea - din care se lectureazã sau se prezintã

informaþii care sã incite curiozitatea elevilor ºi

sã îi determine sã citeascã ºi sã caute informaþiile de care au nevoie în cãrþi. Întotdeauna accentul s-a pus pe

carte, pe lecturã, explicându-le efectele negative pe care le poate avea, dacã nu sunt supravegheaþi, televiziunea

ºi calculatorul asupra minþii copiilor, în procesul de educare ºi formare a lor.

Activitãþile se desfãºoarã în ºcoli sau la bibliotecã, în funcþie de opþiunea elevilor ºi de numãrul de

participanþi.

Eforturile ºi munca noastrã nu au rãmas nerãsplãtite, primele rezultate ale acestor activitãþi reflectându-

se chiar de la primele deplasãri ale noastre în ºcoli, prin aceea cã elevii au venit la bibliotecã sã împrumute

cãrþile recomandate de noi, au venit în mod organizat sã viziteze biblioteca, s-au înscris la bibliotecã, au participat

la activitãþile organizate de noi.

Odatã cu începerea anului ºcolar am mers în ºcoli, prezentând biblioteca, serviciile oferite, colecþiile de

carte ºi documente audio vizuale, secþiile bibliotecii, activitãþile culturale organizate, toate facilitãþile de care pot

beneficia toþi cei care se înscriu la bibliotecã. S-a lansat invitaþia elevilor de a face vizite colective în toate

secþiile bibliotecii, sã vadã ceea ce noi le-am prezentat. De asemenea, elevii cu talent literar sau cei cu talent în

jocul pe scenã au fost invitaþi sã se înscrie la preselecþiile organizate de cãtre bibliotecã pentru extinderea

Trupei de teatru EOS care funcþioneazã pe lângã Biblioteca Judeþeanã. Elevii cu talent literar se vor constitui

într-un Cenaclu Literar ce îºi va relua activitatea pe lângã bibliotecã.

Tot pentru a-i atrage ºi apropia mai mult de bibliotecã, sãptãmânal, în fiecare joi, de la ora 16:00 are

loc Întâlnirea din bibliotecã în toate secþiile de relaþii cu publicul. Se organizeazã prezentãri ºi recomandãri

de carte, audiþii colective, vizionãri de filme, concursuri, expoziþii tematice ºi alte activitãþi menite sã-ºi motiveze

utilizatorii bibliotecii. Nu au fost uitate nici categoriile defavorizate cum ar fi pensionarii, persoanele instituþionalizate

precum ºi cele aflate temporar în dificultate continuând parteneriatele încheiate cu Spitalul Judeþean de Urgenþã,

Centrul Social de Urgenþã, Centrul de Recuperare, Tratament ºi Îngrijire Acasã ºi Clubul Pensionarilor.
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Biblioteca Judeþeanã, ca instituþie de culturã, rãmâne în continuare deschisã ºcolilor ºi liceelor din

municipiu ºi judeþ care nu au semnat, încã, parteneriatul cu noi, precum ºi altor instituþii care doresc sã se

implice activ în viaþa comunitãþii ºi îi asigurãm cã putem realiza lucruri frumoase împreunã.

Doina Maniura

BIBLIOTECA  ACASÃ  LA  CEAS  ANIVERSAR

La un an de la deschiderea unui punct de împrumut al Bibliotecii Judeþene din cadrul Centrului de

Recuperare, Îngrijire ºi Tratament - ACASÃ putem aprecia cã iniþiativa bibliotecii a fost una de succes. Deschis

în noiembrie 2008, printr-un parteneriat al Bibliotecii Judeþene I.S.Bãdescu cu Centrul de Recuperare, Îngrijire

ºi Tratament - ACASÃ, proiectul a avut scopul ca biblioteca sã vizeze categoriile de persoane aflate temporar

în dificultate ºi de a asigura activitãþi cât mai variate pacienþilor internaþi, pe lângã tratamentul medical propriu-

zis.

Beneficiarii serviciilor oferite de bibliotecã sunt pacienþi de diferite categorii socio-profesionale, vârste,

etnii, de la copii pânã la pensionari, predominând însã persoanele vârstnice. În perioada vacanþelor se observã

o creºtere a numãrului de copii

în cadrul utilizatorilor. Dacã ar fi

sã exprimãm în cifre activitatea

desfãºuratã acolo, cu atât mai

mult cu cât într-un program de

douã-trei zile pe sãptãmânã, câte

douã ore, putem spune cã s-a

realizat o performanþã frumoasã,

atât la numãrul de utilizatori

înscriºi, la numãrul de vizite, de

volume împrumutate, cât ºi la

participarea pacienþilor la alte

activitãþi organizate de

bibliotecã, cu diferite ocazii.

Biblioteca a avut în permanenþã grijã ca satisfacþia utilizatorilor sã fie cât mai aproape de maxim, astfel

fondul iniþial a fost îmbogãþit cu carte pentru copii ºi cu alte publicaþii solicitate, chiar dacã unele dintre acestea

au fost duse temporar. Încercând sã facã ºederea pacienþilor cât mai uºoarã, mai plãcutã, s-au organizat seri de

vizionare a unor filme celebre din filmografia româneascã, dar ºi din cea universalã, filme deþinute de Biblioteca

Judeþeanã în cadrul Secþiei Media.

S-a continuat colaborarea ºi cu Centrul de Zi al Fundaþiei ACASÃ, astfel încât la activitãþile culturale

legate de anumite evenimente mai importante, pacienþii Centrului de Zi ºi ai Centrului de Recuperare s-au

întâlnit în spaþiul oferit de Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament - ACASÃ.

Amintim douã mari evenimente sãrbãtorite în cadrul Centrului de Recuperare:

- de 8 Martie, pentru ca toate persoanele de gen feminin sã simtã cã sunt sãrbãtorite, nu sunt uitate ºi

sunt preþuite, Biblioteca Judeþeanã a organizat un mic spectacol cu ajutorul trupei de teatru a bibliotecii, EOS,

care a prezentat cãteva scenete ºi monologuri. Bineînþeles cã la acest eveniment au participat toþi pacienþii

prezenþi, indiferent de gen ºi vârstã. Cãrþile care slãvesc femeia ºi importanþa ei în viaþa noastrã nu au lipsit nici

ele, fiind realizatã o expoziþie expresivã pe aceastã tematicã, iar ca ziua sã fie ºi mai frumoasã, au putut fi

admirate fotografii ale domnului profesor Cornel Orbai, ce au scos în evidenþã frumuseþea florilor, fiind ca un fel

de cadou vizual pentru sãrbãtorite.

- cu ocazia sãrbãtorii Învierii Domnului, Paºtele, sãrbãtoarea luminii ºi a bucuriei în Creºtinism, pentru

ca pacienþii sã poatã intra în atmosfera de fericire, pentru ca lumina ºi speranþa sã le pãtrundã în suflete,
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Biblioteca Judeþeanã a organizat un recital de cântece religioase româneºti ºi maghiare, specifice evenimentului,

susþinut de cãtre grupuri vocale ale Seminarului Teologic Ortodox din Zalãu ºi Liceului Reformat. Pacienþii de

la Centrul de Zi au oferit cadouri celor

de la Centrul de Recuperare, Îngrijire

ºi Tratament - ACASÃ: semne de

carte realizate manual.

Atât la Centrul de Zi cât ºi la

Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi

Tratament - ACASÃ, biblioteca a

organizat ºi alte activitãþi în spaþiile

proprii, la care au participat pacienþii

din centrul respectiv.

Pentru a încheia cât mai frumos,

aº dori sã adaug câteva pãreri, lãsate

de utilizatorii ce au trecut prin biblioteca

din cadrul Centrului de Recuperare, cu

referire la ceea ce înseamnã pentru ei

lectura, cartea:

Orice carte conþine un nou univers, deci cunoscându-l te îmbogãþeºti. Din cãrþi culegi înþelepciune,

cu ajutorul lor te modelezi ºi te purifici sufleteºte, reuºeºti sã adopþi o conduitã moralã adecvatã. Fãrã

cãrþi am fi mai altfel ºi mai sãraci.

A citi este o necesitate. Te menþine viu, activ ºi mai ales informat, sensibil, relaxat, inspirat,

detaºat de tot ºi toate. Chiar meritã sã citeºti pentru a atinge cu sufletul, pentru câteva clipe,

nemãrginirea.

De ce meritã sã citim? Pentru cã în felul acesta avem ºansa sã umplem golurile din viaþa

noastrã, din sufletele acestea rãtãcite. Poate pentru cã prin aceastã experienþã unicã - lectura - reuºim

sã „gustãm” câte un pic din univers - alte culturi, alte continente, alte vremuri ºi… în definitiv aceiaºi

oameni. Poate cã uneori cãutãm în cãrþi rãspunsuri la întrebãri nerostite, dar care ne macinã; sau, pur

ºi simplu, curiozitatea ne îndeamnã sã rãsfoim filele unei cãrþi ºi ne face sã încercãm sã schimbãm

parcursul, destinul.

    Sanda Cherecheº

ÎNVAÞÃ  SÃ  TE  REINVENTEZI  MEREU !

Sub aceastã egidã am pornit, cu toatã încrederea, spre o nouã selecþie pentru cursurile de Formare de

Formatori - Tehnologia Informaþiei ºi Management de Centru (IT - CIP) - în cadrul programului Biblionet

- lumea în biblioteca mea, selecþie ce a avut ca rezultat premergãtor o muncã asiduã ºi mult profesionalism

atât din partea coordonatorului de program, director Florica Pop, cât ºi al echipei Bibliotecii Judeþene Sãlaj ºi,

implicit, reuºita calificãrii Bibliotecii Judeþene Sãlaj în acest proiect. Spun o nouã selecþie, deoarece în anul

2008 am avut ºansa de a lucra în echipa bibliotecii, care a participat la programul pilot Global Libraries, care

a precedat începerea programului Biblionet ce presupune facilitarea accesului public la informaþie prin crearea

unei reþele de biblioteci dotate cu calculatoare cu acces gratuit la internet.

Dacã în numãrul trecut al revistei fãceam o incursiune în ceea ce a reprezentat pentru Biblioteca Judeþeanã

Sãlaj programul pilot Global Libraries ºi în mod special beneficiile acestuia pentru comunitatea localã ºi nu

numai, în acest numãr aº dori sã împãrtãºesc câteva din lucrurile care m-au surprins în mod pozitiv în experienþa

pe care am dobândit-o pânã acum în cadrul acestui proiect.
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Ca primã etapã, aº dori sã amintesc cã în urma unei selecþii realizatã cu mult profesionalism ºi deschidere

totalã de cãtre specialiºtii IREX (International Research & Exchanges Board) (am sã-i amintesc doar pe cei

desemnaþi pe acest segment) Camelia Criºan - Training Manager ºi Bogdan Grigore - Trainer, Ion Zeghean

Fundaþia EOS România, am fost desemnatã,

alãturi de colega mea Alina Rus, sã particip la

cursul de Formare de Formatori, al cãrui

obiectiv principal a fost ºi este formarea noastrã

ca traineri în vederea pregãtirii colegilor noºtri

bibliotecari din bibliotecile publice ale judeþului

Sãlaj (în cazul nostru) pentru acest proiect, prin

livrarea de cursuri IT - CIP, urmate de o

conlucrare permanentã.

Cursul de formatori, care s-a

desfãºurat în luna august 2009, la Fundaþia EOS

România - Timiºoara, are autorizarea

C.N.F.P.A. (Consiliul Naþional de Formare

Profesionalã a Adulþilor) ce are rol consultativ

în fundamentarea ºi promovarea politicilor ºi

strategiilor de formare profesionalã a adulþilor

ºi îndeplineºte rolul de autoritate naþionalã pentru calificãri. Diplomele acreditate C.N.F.P.A. sunt recunoscute

de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, Ministerul Muncii, Familiei si Protecþiei Sociale ºi Uniunea

Europeanã. Ca urmare, formatorul este specialistul în formare care proiecteazã, deruleazã, evalueazã ºi revizuieºte

activitãþi practice ºi teoretice, programe de dezvoltare a competenþelor profesionale, derulate în instituþii

specializate sau la locul de muncã. Este persoana care învaþã pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltându-

ºi permanent propriile competenþe de formator.

Eficienþa acestui curs a fost datã de programul de învãþare experienþialã, al cãrui scop este de a

susþine participanþii sã înveþe din practicã ºi, mai ales, sã îºi construiascã o experienþã proprie. Metoda este

diferitã de cea tradiþionalã ºi pune în faþa participantului realitatea descrisã pânã în cele mai mici detalii. O astfel

de abordare în care participanþii pot experimenta

decizii într-un mediu fãrã constrângeri ºi fãrã

teama de a greºi, devine cu adevãrat valoroasã

în contextul în care noi urma sã le suprapunem

cu situaþiile concrete. Astfel, pot afirma cã am

plecat de la acest curs cu idei ºi concepte deja

testate, putând conecta informaþiile acumulate de

realitate, înþelegând într-o bunã mãsurã cum pot

transforma cunoºtinþele avute în instrumente

aplicabile. Toate acestea realizându-se sub atenta

oblãduire a celor mai sus amintiþi, a

profesionalismului de care a dat dovadã Nicu

(Ion Zegheanu) trainerul cursului. Nu aº dori sã

particularizez cazul, deºi în acest mod doresc sã

transmit un mesaj de mulþumire, dar în opinia

mea, profesionalismul nu þine neapãrat de cât

de multe ºtii (dupã cum, de multe ori se afirmã), þine mai mult de cum te comporþi, cum gândeºti ºi cum foloseºti

toate informaþiile pe care le ai în cap. Aceasta înseamnã seriozitate, plãcere în ceea ce faci ºi dorinþa de a face

o treabã bunã, logicã, corectitudine ºi cel mai important, atenþia la cei din jurul tãu.
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Oamenii învaþã cel mai bine fãcând. Aceasta este abordarea corectã pentru oferirea unui proces de

învãþare eficient, deoarece, în acest mod cunoºtinþele sunt uºor internalizate. Sub acest eficient tip de îndrumare

oferit de un foarte bun profesionist, Laura Rusu, în calitate de trainer EOS România - Timiºoara, iar eu,

împreunã cu Alina, în calitate de cotrainer, s-au desfãºurat cele trei etape de cursuri IT-CIP, livrate colegilor

bibliotecari din judeþ (comunele care au intrat în proiect în prima etapã), pe parcursul lunilor septembrie ºi

octombrie 2009. S-a facilitat, astfel, un model de tip Ce grozav!, Super!, care este tot o soluþie de tip

experienþial ºi constã în a-i implica, a-i motiva ºi a-i captiva pe bibliotecari, creându-se o atmosferã de

rezolvare a problemelor ce asigurã un dialog activ între cursant ºi trainer. Experienþele personale ºi dezvoltarea

personalã sunt valorizate în sala de curs, toate acestea cu scopul ca noile informaþii sã fie asimilate cât mai rapid

pentru a putea fi transpuse în realitatea imediatã. Învãþarea a fost centratã pe fiecare persoanã în parte, s-a pus

accentul pe învãþarea personalã în cadrul grupului, iar rezultatele au fost peste aºteptãri. De aceea, consider cã

aceste cursuri au fost o reuºitã, iar punctul în care bibliotecarii pot trage propriile concluzii, ne oferã noi

perspective din care se pot obþine un nivel de înþelegere perfect aliniat cu instituþia din care aceºtia fac parte, în

cazul nostru, biblioteca.

O trãsãturã esenþialã a celor întâmplate ºi însuºitã de mine pe tot acest parcurs este aceea cã, dacã ne

dorim sã înþelegem concepte noi, sã schimbãm comportamente ºi sã ne îmbunãtãþim performanþa, avem nevoie

de cât mai multã implicare, fãrã ca sã existe acea teamã permanentã cã cineva va descoperi greºeala. Doar

aceste critici ne pot ajuta sã fim mai buni, prin conºtientizarea faptului cã numai din greºeli putem învãþa. Din

succese niciodatã.

         Maria Demble

DESCRIEREA  ANALITICÃ  ªI  CATALOGUL  ELECTRONIC

Unul din atributele esenþiale ale muncii de bibliotecar este ºi acela de cercetare.

Nu sunt vorbe mari. Dar, realitãþile pe care le trãim, multitudinea de informaþii cãrora trebuie sã le

facem faþã ne obligã la a ne îndeplini cu seriozitate ºi acest atribut.

Oricare bibliotecar de la serviciul de relaþii cu publicul, dacã pe parcursul a 8 ore nu acordã un timp

zilnic din munca sa ºi cercetãrii, nu-ºi va putea onora meseria decât pe jumãtate. De ce?!

Pentru cã în aceastã situaþie multe din informaþiile solicitate de utilizatori, aflaþi tot mai mult în crizã de

timp, vor rãmâne nedezvãluite, ascunse în cãrþi, reviste, CD-uri etc.

Care sunt pârghiile din activitatea zilnicã prin care bibliotecarul are posibilitatea dezvãluirii informaþiei

aºa-zis ascunse?

a) Primirea stocului de cãrþi noi

b) Reintercalarea cãrþilor restituite

c) Rearanjarea periodicã a cãrþilor pe raft, în ordinea sistematic-alfabeticã, dupã cota de autor

d) Elaborarea ºi organizarea de expoziþii

e) Elaborarea ºi organizarea unor activitãþi cu cartea (concursuri, aniversãri, ore de lecturã etc.)

f) Cererile utilizatorilor

g) Nu în ultimul rând, cultura generalã ºi intuiþia bibliotecarului

Toate situaþiile de mai sus, presupun rãsfoirea, citirea integralã sau pe diagonalã a unora dintre publicaþii

sau a unor pãrþi (capitole) din acestea, cãutarea, extragerea ºi stocarea informaþiilor cerute de utilizatori, curiozitate

(exemplu: în momentul reintercalãrii publicaþiilor restituite, fiind acces liber la raft, întâlnim cãrþi, reviste care

circulã mai puþin sau foarte puþin. E bine sã nu trecem cu indiferenþã pe lângã astfel de situaþii ci, sã cãutãm sã

aflãm ce l-a determinat pe utilizator sã împrumute publicaþia respectivã ºi ce ar recomanda-o ºi altor utilizatori).

Am fãcut referire la bibliotecarii de la relaþii cu publicul, pentru cã aceºtia relaþioneazã în mod direct cu

utilizatorii serviciilor oferite de bibliotecã ºi se implicã necondiþionat în satisfacerea nevoilor informaþionale ale

acestora.
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Este foarte important ca bibliotecarul sã ofere informaþia corectã, completã ºi la momentul oportun.

Pornind de la acest deziderat, am gândit pentru Secþia pentru copii posibilitatea dezvãluirii informaþiei

ascunse în catalogul electronic.

Este cunoscut faptul cã disciplina biblioteconomicã ce stabileºte regulile de creare a instrumentelor

necesare regãsirii publicaþiilor este catalogarea.

Nu am fi reuºit sã gândim aceastã strategie de dezvãluire a informaþiilor ascunse dacã nu am fi avut în

vedere catalogarea tradiþionalã.

În catalogarea tradiþionalã, în afara descrierii principale a publicaþiilor existã ºi descrierile auxiliare,

care nu se alcãtuiesc pentru fiecare carte ci, dupã nevoi, cu scopul de a uºura gãsirea unei anumite publicaþii sau

informaþii.

Sunt trei feluri de descrieri auxiliare: complementare, de colecþie ºi analitice.

Descrierile analitice se alcãtuiesc pentru o parte dintr-o publicaþie, un titlu independent sau, în cazul

publicaþiilor periodice pentru un articol.

În cazul descrierii analitice la titlu, primul element (vedeta) va fi titlul ascuns.

Informaþiile despre publicaþia în care se gãseºte materialul descris (vedeta descrierii) se trec începând

cu cuvântul ÎN.

Dezvãluirea informaþiei ascunse mai ales în cazul lecturilor literare, dar ºi a celor cu caracter nonbeletristic

la Secþia pentru copii este vitalã deoarece este vorba de texte scurte (poezii, povestiri, informaþii despre...)

incluse în volume mai mari sau în antologii.

Utilizarea tehnicii automate de prelucrare a informaþiei urmãreºte optimizarea procesului de comunicare

bibliotecã-utilizator.

Catalogul on-line faciliteazã regãsirea informaþiei prin diferite posibilitãþi de cãutare.

Importante sunt strategiile pe care bibliotecarii ºtiu sã le foloseascã în dezvãluirea informaþiei. Aºadar,

problema constã mai ales în a selecta informaþia decât în a o accesa.

De aici derivã întrebãri ca:

1. Stochezi orice informaþie în mod pasiv?

2. Unde pot fi stocate informaþiile?

În cazul primei întrebãri intervine sinteza. Pentru aceasta, de un real folos pentru Secþia pentru copii,

este programa ºcolarã ºi recomandãrile bibliografice fãcute de ºcoalã ºi cãrora le adãugãm, în funcþie de

tematicã ºi recomandãrile bibliografice obþinute de bibliotecar prin cercetare. În timp ce în descrierea tradiþionalã

este nevoie de o descriere completã ºi stufoasã, în cea electronicã este mult simplificatã ºi obþii aceleaºi rezultate.

Referitor la cea de-a 2-a întrebare - unde pot fi stocate informaþiile, voi da un rãspuns punctual prin

câteva situaþii concrete folosind paralela dintre descrierea tradiþionalã ºi cea electronicã a unui document cu

analitice.

Cazul I

- în descrierea analiticã tradiþionalã:

ÎN tren : [povestire] / G. Cãlinescu. În: Însemnãri ºi polemici / G. Cãlinescu. - Bucureºti,

1988

 pag. 148-149

- pentru descrierea electronicã

- intrare în: MODUL CATALOGARE

- opþiune meniu: TITLURI DOCUMENTE

- cãutare/editare: TITLURI CÃRÞI

- F10 (scriem titlul în care am identificat informaþia ascunsã, respectiv: ÎNSEMNÃRI ªI

POLEMICI)

  - vom obþine:

TITLUL: ÎNSEMNÃRI ªI POLEMICI
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Vom trece la: ALTE TITLURI: În tren

        NOTE: pag: 148-149

Cãutãm la analitice În tren ºi vom afla cã este în cartea Însemnãri ºi polemici. Aceste titluri introduse

în macheta de înregistrare la alte titluri, le vom regãsi în listele de cãutare pentru toate titlurile, dar ºi în cele

de cãutare titluri cãrþi, unde foarte probabil le cautã ºi cititorii.

Cazul II

- în descrierea tradiþionalã:

a) TATÃL ºi cei zece feciori : [basm] /Al. Mitru. În: Antologie de texte literare clasele I-IV. -

Bucureºti : „Aramis”, 1997

b) BANUL muncit : [povestire] / Al. Mitru. În: Antologie de texte literare clasele I-IV. -

Bucureºti : “Aramis”, 1997

pag. 144-147.

- pentru descrierea electronicã:

TITLUL: Antologie de texte literare \\ 1997\: clasele I-IV

ALTE TITLURI: Tatãl ºi cei zece feciori : [basm] / Al. Mitru.

Vom trece la ALTE TITLURI: Banul muncit : [povestire] / Al. Mitru

        NOTE: pag. 216-217, Tatãl ºi cei zece feciori

         pag. 144-147, Banul muncit

Cazul III

- în descrierea tradiþionalã:

CEL din urmã basm : [Ultimul basm] / Ionel Teodoreanu. În: În casa bunicilor / Ionel

Teodoreanu. - Bucureºti, 1988.

pag. 72-125

OBS. În ediþia din 1968 (pag. 64-153)

- pentru descrierea electronicã:

TITLU: ÎN casa bunicilor \\ 1988\

Vom trece la: ALTE TITLURI: [Ultimul basm] (Cel din urmã basm)

ALTE TITLURI: CEL din urmã basm. Vezi ºi [Ultimul basm]

NOTE : pag. 72-125

OBS.: În ediþia 1968: NOTE: pag. 64-153

OBS.: În acest al treilea caz:

TITLUL: Ultimul basm este cererea formulatã de utilizator

TITLUL: Cel din urmã basm este titlul aceluiaºi basm, gãsit în volum.

CONCLUZIE: Regãsirea (dezvãluirea) acestor titluri precum ºi a multor altora de cãtre utilizatori se va face,

de cãtre utilizatori, în catalogul on-line, prin modulul OPAC al programului TINLIB:

- TITLURI

- CÃUTARE pentru toate titlurile sau

- CÃUTARE titluri Cãrþi ºi Serii //Colecþii Cãrþi (pentru situaþiile când la acelaºi titlu avem mai

multe ALTE TITLURI ca ºi în Cazul I de mai sus)

- F10

- scriem titlul ascuns dezvãluit

ex : În tren etc.

OBS.: Aceastã metodã a descrierii analitice o folosim pentru clasa 8 - LITERATURÃ. Pentru dezvãluirea

informaþiei ascunse din ºtiinþele exacte, nonbeletristicã, personalia, vom folosi în catalogarea electronicã,

câmpurile:

-VEDETE de subiect

- Cuvinte cheie
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Concluzii: În timp ce pentru descrierea tradiþionalã este nevoie de o descriere completã ºi stufoasã,

pentru obþinerea aceleiaºi informaþii, descrierea analiticã electronicã este mult simplificatã prin completarea

doar a douã câmpuri, respectiv: alte titluri ºi note.
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         Ileana Neaga

LA  LUDOTECA  SCORBURA  PRIETENOASÃ

-Bunã ziua! Ce poveste ascultãm azi?

George intrã vijelios însoþit de doi colegi de ºcoalã: Toni ºi Teodora. S-au întâlnit ºi au venit în grabã sã

nu întârzie la ora de poveºti de la Ludotecã. Sunt elevi în clasa a V-a, învaþã bine la ºcoalã, ascultã de pãrinþi

ºi sunt cuminþi. Totuºi le lipseºte ceva: farmecul poveºtilor, cu tot ceea ce implicã povestea: atmosferã caldã,

prietenoasã, companie plãcutã, discuþii libere dupã audiere cu caracterizarea personajelor, blamarea celor rãi

ºi simpatia pentru cei buni ºi cuminþi, prietenii noi.

Într-o scrisoare din 1935 cãtre Arthur Greevs, C.S. Lewis povesteºte despre un bãieþel de cinci ani,

pe nume Michael, care a rãmas, împreunã cu mama lui, la locuinþa familiei Lewis pentru mai bine de o lunã.

Alãturi de familia Lewis locuia doamna Moore, care îi citea lui Michael din cãrþile unei autoare pentru copii,

Beatrix Potter. Lewis scrie: Îþi vine sã crezi cã acelui copil nu i se citise sau spusese, în viaþa lui, o poveste

de cãtre mama sa? Nu vreau sã spun cã micuþul fusese neglijat de cãtre mama lui: avea parte de cea

mai bunã îngrijire, mâncare ºi de cele mai bune haine. Ce se va întâmpla, aºadar, cu tânãra generaþie?

Au fost trataþi cu atâta indulgenþã ºi, totuºi, cu aºa puþinã afecþiune, cu aºa multã ºtiinþã ºi aºa puþinã

înþelepciune maternã. Nici o singurã poveste, nici o singurã poezioarã pentru copii!

ªi copiii zilelor noastre au, în general, haine ºi mâncare, ºi nu este vorba doar despre copiii românilor

din Spania, Italia sau ºtiu eu care altã þarã unde sunt plecaþi

pãrinþii pentru a munci. Copiii noºtri sunt trataþi cu indulgenþã

ºi compasiune: deplângem profesorii prea duri, lipsa pãrinþilor

plecaþi sã munceascã, programa prea încãrcatã, trauma

examenelor de capacitate ºi de bacalaureat. La stricteþe, aceºti

copii surmenaþi ajung încã din clasa a ºaptea olimpici la

matematicã, la chimie, fizicã. Spre deosebire de copiii din

anii ̀ 30-`40, cei despre care vorbeºte C.S. Lewis, puºtii pe

care-i avem sub ochi trãiesc înconjuraþi de ficþiuni: Test de

fidelitate, Schimb de mame, tone de telenovele ºi desene

animate cu monºtri ºi bãtaie, fãrã prea mult conþinut instructiv

sau educativ, dimpotrivã. Însã basmele ºi poezioarele nu încap

în ecuaþie nici acum. Cel mult, apar sub formã de surogat,

Legendele lui Hercules, care ne învaþã cã eroii mitologiei

greceºti merg la sala de fitness ºi vorbesc cu accent american.

Basmele autentice ºi, mai târziu, poveºtile autentice, de la Ion

Creangã al nostru la Mark Twain, de la Constantin Chiriþã la

C.S. Lewis sau Stevenson, acestea nu au ce cãuta în reþeta

fast-food sau educaþie rapidã. Copiii anilor  ̀ 30 erau subnutriþi,

din punct de vedere al imaginaþiei. Asta însemna o generaþie
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de indivizi sãrãciþi spiritual, care vor duce existenþe sãrace ºi nu vor putea, niciodatã, sã asimileze ceea ce le

oferã viaþa. Copiii noºtri sunt, dimpotrivã, îmbuibaþi cu e-imaginaþie, produse pline de conservanþi, artificiale,

minciuni ºi produse de subculturã din categoriile

b,c,d… Alimente lipsite de valoare nutritivã ºi

de calorii, umplu mintea pânã la saturaþie, fãrã s-

o hrãneascã. Ce se va întâmpla cu aceºti puºti

flãmânzi, însã cu capetele mereu gata sã

explodeze? Ce-ar putea ei sã înþeleagã, în afara

nevoii de bani, pentru a cumpãra orice ºi oricând

ºi a ciclului acasã-serviciu, lasã-mã, sunt obosit(ã),

nu acum, din lumea care-i înconjoarã? Este un

semnal de alarmã uriaº pe care trebuie sã-l luãm

foarte în serios.

Aºadar, având în vedere aceste lipsuri

ale familiei din societatea contemporanã,

organizãm la Ludotecã diverse activitãþi printre

care ºi audiþiile de poveºti. Se creeazã o

atmosferã de fericire, de basm pe care apoi copiii o duc cu ei acasã. Ludoteca este un loc care propune o

gamã largã de jocuri ºi jucãrii, pusã la dispoziþia utilizatorilor. Aceste jocuri ºi jucãrii pot fi utilizate în cadrul

acestui spaþiu, jocul este liber ºi personalul ludotecii este prezent pentru a orienta, a sfãtui ºi a pune la dispoziþia

utilizatorilor jocul dorit. Acþiunile noastre (jocurile, audiþiile de basme ºi purtarea unor discuþii în jurul celor

audiate, atelierele de creaþie cu diferite teme) favorizeazã întâlnirile, schimbul de experienþã ºi comunicarea

între persoane, socializarea. De asemenea, scopul acestor activitãþi este ºi cel de a facilita reducerea gradului

de stres provocat de atmosfera de nesiguranþã din familie (economicã sau socialã), de implicare a pãrinþilor în

viaþa extraºcolarã ºi extra-casã a copiilor prin cooptarea acestora în activitãþile noastre.

Indiferent de vârstã, jocul este fundamental pentru comunicare. El elibereazã stresul, stimuleazã creativitatea,

iar pentru copii este un mediu sigur de exprimare a sentimentelor, de explorare a relaþiilor ºi de mãrturisire a

dorinþelor.

          Veronica Pop

COPIII  ÎN  BIBLIOTECÃ

Serviciile bibliotecii pentru copii n-au fost nicicând mai importante pentru aceºtia ºi familiile lor decât

sunt azi, accesul la cunoaºtere ºi la bogãþiile multiculturale ale lumii, alfabetizarea ºi formarea permanentã

numãrându-se între prioritãþile societãþii noastre. Toþi copiii ar trebui familiarizaþi cu biblioteca ºi ajutaþi sã-ºi

însuºeascã abilitatea ce le permite orientarea într-o bibliotecã. Copiii au dreptul de a beneficia de toate serviciile

puse de bibliotecã la dispoziþia lor.

Existã în manifestul UNESCO douã obiective în ceea ce priveºte bibliotecile publice, care primeazã ca

importanþã:

- crearea ºi consolidarea obiºnuinþei cu lectura de la cele mai mici vârste;

- stimularea imaginaþiei ºi a creativitãþii copiilor.

Studiile efectuate în ultimii ani au demonstrat existenþa unei legãturi puternice între ambientul în care

copilul îºi petrece primii ani ai vieþii ºi rezultatele ºcolare de mai târziu.

Copiii familiarizaþi cu cartea ºi lectura de timpuriu, supravegheaþi ºi stimulaþi permanent în tentativele lor

de apropiere faþã de acest obiect misterios ºi captivant, cartea, vor dezvolta o adevãratã pasiune pentru

lecturã. Totodatã, vor avea un bagaj de cunoºtinþe mult mai vast, un vocabular mai bogat, o uºurinþã detaºatã

în lecturarea unui text, dar ºi în comunicarea verbalã, în exprimare, faþã de cei care stau parcaþi ore în ºir în faþa

televizorului sau calculatorului.
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Cititorii mai mici au nevoie de un spaþiu numai al lor, cu cãrþi pe gustul lor, fiind utilizatori foarte curioºi

ºi exigenþi. Ei au aici, în bibliotecã, o activitate intensã: mânuiesc cãrþile, le iau de pe raft, le mutã, le deschid, le

rãsfoiesc frenetic, cãutând imagini, descoperind semnificaþiile lor ºi adesea, identificându-se cu personaje preferate.

Trãiesc lectura la intensitate maximã ºi încearcã sã împãrtãºeascã bucuria lor ºi altora.

Raportul bibliotecii cu utilizatorii are o

importanþã particularã prin aceea cã introduce

elementul de egalitate, combãtând astfel marginalizarea

socialã. Pentru copiii care provin din familii mai

modeste, biblioteca este unicul loc unde se poate începe

o colaborare cu cartea. Accesul liber, total lipsit de

constrângeri la capitalul cultural al omenirii, rãmâne

unica modalitate de a se sustrage, fie ºi pentru puþinã

vreme, de la realitate ºi de a evada într-o lume de

poveste, încãrcatã de istorie, plinã de fantezie ºi adesea

pãtrunsã de adânci mistere.

Ca o opinie personalã, în ceea ce priveºte

utilizatorii de vârsta ºcolarã, consider cã ar trebui

reflectat mai îndeaproape asupra unei oarecare

detaºãri, a unei deºcolarizãri a proceselor de învãþare

ºi cunoaºtere. Încercarea de a-i apropia pe copii de lecturã nu este o sarcinã exclusiv a ºcolii, care poate avea

chiar un caracter imperativ prin impunerea anumitor lecturi, supraîncãrcarea programei ºcolare fiind un factor

care se interpune între utilizator ºi instituþia bibliotecii. Copiii ar trebui sã aibã mai mult timp la dispoziþie pentru

a experimenta metode de învãþare ºi cunoaºtere proprii, autonome, prin explorarea ºi exploatarea bibliotecilor

cu tot ceea ce ele oferã.

Un alt motiv care îi îndepãrteazã pe utilizatori de biblioteci este un raport slab cu instituþia în sine. Din

dorinþa de a preîntâmpina acest lucru, biblioteca noastrã organizeazã periodic acþiuni, activitãþi, desfãºurate

atât în cadrul intim al bibliotecii, cât ºi în afara ei: prezentãri, recomandãri ºi lansãri de carte, proiecþii de filme,

seri de lecturã, jocuri, concursuri, expoziþii, piese de teatru etc. De asemenea, bibliotecile ar trebui sã adopte

o politicã în sprijinul utilizatorilor prin eliminarea anumitor factori care scad frecvenþa: orare ºi regulamente prea

rigide, materiale organizate într-un mod învechit, tehnologii nesatisfãcãtoare. Sloganul multimediatizare nu

semnificã nimic dacã utilizatorii bibliotecii, adesea obiºnuiþi cu materiale ºi instrumente de avangardã, gãsesc în

biblioteci cãrþi vechi, prãfuite ºi prea puþin interesante. Pe lângã aceasta, doar un personal competent, atent ºi

motivat, poate crea în bibliotecã o atmosferã

plãcutã, relaþii de încredere cu publicul care sã

dureze ºi pentru ca acest lucru sã se întâmple

trebuie sã credem în misiunea noastrã.

Concluzionând într-un spirit optimist ºi

oarecum vizionar, prevãd cã biblioteca publicã

va fi în viitor o punte între generaþii, etnii, culturi

ºi sisteme de învãþare diverse, un loc special,

uºor de utilizat, prietenos ºi deschis doleanþelor

cetãþeanului. Un ax într-un sistem integrat în care

bibliotecile, ºcolile, ziarele, editurile, reþelele

computerizate vor permite cetãþenilor sã

trãiascã mai bine, exercitându-ºi propriile

drepturi democratice, sã obþinã informaþiile

necesare pentru a contribui la îmbunãtãþirea

economiei globale.
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E nevoie de o politicã, sã facã din copii obiectivul principal al efortului transmiterii sociale a ºtiinþei ºi

care sã investeascã în biblioteci ca instrumente forte ale acestui proiect.

Ca exemple concrete, aº menþiona: Parada personajelor de poveste, pe parcursul cãreia cititorii

noºtri au fost provocaþi sã descrie prin cuvinte, gesturi ºi costumaþii personaje favorite din lumea basmelor. În

cadrul Atelierului de creaþie al bibliotecii, s-a lansat apoi concursul literar-artistic Visez Zalãul de mâine…,

cu ocazia sãrbãtoririi zilelor oraºului. Am avut,

astfel, plãcuta surprizã de a descoperi în rândul

cititorilor noºtri o mulþime de talente. Un impact

deosebit au avut ºi ieºirile bibliotecarilor în

diferite instituþii de învãþãmânt, atât locale, cât

ºi judeþene, cu prezentãri ºi recomandãri de

carte, proiecþii de filme, concursuri de culturã

generalã, lucru confirmat ulterior prin sporirea

numãrului de utilizatori ai bibliotecii.

De asemenea, Trupa de teatru EOS a

Bibliotecii Judeþene a susþinut numeroase

reprezentaþii inspirate din operele lui Creangã,

I.L. Caragiale, Charles Dickens º.a., în urma

cãrora trupa noastrã a primit aprecieri

deosebite. Totodatã, au mai fost racolaþi câþiva

noi membri de calibru mai mic dar, care, în ciuda

vârstei lor fragede, au demonstrat reale afinitãþi cu lumea teatrului. Prin aceasta, biblioteca s-a implicat în

descoperirea, promovarea ºi dezvoltarea talentelor tinere, stimulând interesul pentru actul cultural ºi

responsabilizarea fiecãruia.

Vacanþa de varã a adus cu ea un program special, astfel cã, sub genericul Vacanþele copilãriei, am

elaborat un program în care, sãptãmânal, organizãm pentru copii recomandãri ºi prezentãri de carte, vizionãri,

ateliere de creaþie, iar la întoarcere mulþi copii ne încântã cu frumoasele lor gânduri, aºternute pe hârtie.

    Dadiana Horincar

*** Citiþi ºi Dvs. din gândurile copiilor îndrumaþi de bibliotecã...

VISEZ  ZALÃUL  DE  MÂINE

Oraºul în care trãim respirã ca ºi noi, pentru cã el este o parte din noi, iar noi o parte din el. Stã… se

uitã la noi ºi este supãrat, dar tace! Câteodatã se enerveazã, însã nici atunci nu are curajul sã spunã ceva. Tace!

ªi se uitã la noi! E înduioºãtor, e trist, ne plânge pe umãr, ar vrea sã ne tragã o palmã când ne batem joc de el,

dar tace… ºi priveºte spre infinit, spre viitor… Tu ai putea face acest lucru? Sã taci? Vrea sã ne întrebe ceva,

dar tace… Tace fiindcã ºtie ca ºi dacã ne-ar întreba tot nu s-ar schimba nimic. Poate doar el ar deveni mai

tãcut, iar întrebãrile lui ar rãmâne retorice… Însã el tace… se uitã lung la noi… ºi sperã! Sperã cã într-o zi toþi

vom ºti cã el este o parte din noi, iar noi o parte din el.

Visez ºi eu alãturi de el ca Zalãul de mâine va fi un oraº mai curat, mai puþin poluat ºi mai iubit de noi

toþi, va fi roua dimineþii ºi cãldura inimilor noastre, va fi leagãnul copilãriei, va fi locul unde vom cãuta odihna la

umbra copacilor, rãcoare în mijlocul parcului sau în apropierea fântânilor cristaline, cãldurã pe aleile însorite,

frumuseþe ºi echilibru în mijlocul cartierelor. Are ºi va avea mereu atât de mult sã ne ofere ºi noi îl preþuim atât

de puþin!

Poate în viitor oamenii îl vor înþelege mai bine ºi îl vor ocroti mai mult. Sper ca în Zalãul de mâine toatã

lumea va ºti cã viaþa este un dar foarte frumos, de fapt cel mai frumos ºi nimeni nu va mai încerca sã i-o fure



24

oraºului meu, oraºului tãu, oraºului nostru. Sper cã mâine nimeni nu-ºi va mai petrece majoritatea timpului stând

întunecat, morocãnos, cufundat tot mai mult în grijile cotidiene, fãrã sã-ºi dea seama cât de norocos este, fie ºi

pentru faptul cã poate privi în fiecare dimineaþã rãsãritul soarelui din oraºul lui.

Vom avea suficiente resurse pentru a crea frumos în oraºul de mâine, pentru a trãi frumos, de a dobândi

ceea ce avem nevoie, de a ne pune în slujba celor slabi pentru a dobândi putere, de a ne apãra demnitatea

pentru a nu fi umiliþi, de a fi drepþi pentru a ni se face dreptate, de a face voia lui Dumnezeu pentru ca ºi voia

noastrã sã fie fãcutã.

Sã ne bucurãm cã trãim, cã putem iubi, cã putem învãþa din greºeli, cã putem lãsa ceva în urmã.

Vreau ca cei ce ne vor urma sã trãiascã într-un oraº mai curat, mai frumos, mai vesel. Voi?

Cristiana Petre

LEGENDA  ORAªULUI  ZALÃU

Demult, în vremuri strãvechi, doi zei îºi disputau un oraº. Amândoi doreau ca oraºul sã fie stãpânirea

lor. Aceºtia erau Zeul Heros, zeul vitezei ºi al agilitãþii ºi Zeul Zalãu, zeul pãcii ºi al naturii.

Într-o zi, hotãrât, Heros, îi spuse astfel lui Zalãu:

- Ascultã-mã, nu cred cã mai are rost sã ne certãm pentru acest oraº, atâta timp cât nici unul dintre noi

nu-l stãpâneºte.

- ªi ce propui, zeu al agilitãþii? întrebã Zalãu curios.

- Propun o întrecere. Cine va ajunge primul în oraº, trecând prin Cãrarea cea Lungã ºi prin pãdurea cu

tufe ºi copaci din spini, acela va fi stãpânul oraºului. O întrecere cinstitã!

Zeul naturii fu de acord cu propunerea Zeului Heros.

Întrecerea avu loc la rãsãritul soarelui, iar oamenii veniserã sã asiste la cursã. La semnalul auzit, cei doi

zei ºi pornirã pe Cãrarea cea Lungã. Heros era în frunte,

iar Zalãu abia mai respira. Sub privirile uimite ale oamenilor,

Zalãu, pe oriunde cãlca, ieºeau numai flori colorate ºi copaci.

Ba mai mult: Cãrarea cea Lungã se transformase într-un

lan de grâu. Când Zalãu ajunse în pãdurea de spini, Heros

era deja la ieºire. Dar ºi aici, pe oriunde cãlca zeul naturii,

pãdurea se transforma într-o paletã întreagã de nuanþe de

verde. Când Zeul Zalãu ajunse în oraº, mare-i fu mirarea

când vãzu cã nimeni nu-l aclama pe Heros, deºi era

câºtigãtorul. Doar el însuºi se aclama.Când mulþimea-l zãri

pe Zalãu, toatã lumea-l aclama ºi aruncau cu flori. Heros,

revoltat întrebã de ce Zalãu era aclamat, deºi nu el a ajuns

primul în oraº. Un înþelept din mulþime se ridicã de pe scaun

ºi vorbi:

- Dragã zeu al vitezei ºi al agilitãþii, poate cã ai ajuns primul în oraº, dar dupã cum vezi,Zeul pãcii ne-a

dãruit naturã curatã ºi un lan de grâu. El meritã aplauze. Trãiascã zeul pãcii ºi al naturii!!!

Heros recunoscu înfrângera sa ºi plecã sus, alãturi de ceilalþi zei.

De atunci, oraºul a rãmas veºnic verde ºi cu ape limpezi, paºnic ºi liniºtit, de asemenea.

A primit numele „Zalãu” dupã zeul care i-a dãruit aceste „cadouri”.

Aceasta este o poveste adevãratã!

           Ioana Iepure
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COLÞ DE SUFLET

În momentul când mã gândesc la vacanþã, la vara ce mi-a plimbat paºii prin sãgeþi de cãldurã, îmi vine

în minte imaginea mãrii, noþiunea timpului fiind uitatã în faþa împlinirii, veseliei ºi frumuseþii acestei ape. Ea mã

ajutã sã-mi depãºesc limitele, sã descopãr tainele copilãriei ºi ale visãrii, pânã la fundurile de argint ale revãrsãrii

albastre de nestemate, felurite nuanþe cu sclipiri ameþitoare.

Parcã ºi azi lumina mãrii îmi încântã sufletul. În depãrtãri, zgomot surd de pescãruºi îngânã presimþirea

cadenþatã a valurilor. Printre clipocirile vesele, soarele cade mângâind apa cu raze fine. Amurgul se lasã cu

umbre roºii, ca o fatã despletitã cu scoici în pãr.

Nisipul înfierbântat îºi scuturã cãldura spre infinitul cerului. Acum nu mai are decât degetele mele

cãutând sfioase câte o scoicã. O brizã îmi fluturã pãrul castaniu pulverizând stropi suavi. Privesc albastrul mãrii

ce mã atrage îndemnându-mã sã visez. Inspir aerul sãrat ºi strâng forþa unui nou început, uitându-mã la vântul

ce zbuciumã mãreþele aripi ale cerului dornic sã-ºi verse puterea în mare, depãºindu-ºi orice condiþie.

Doar vara se poate întâmpla acest lucru. Vara, peºtiºorii coloraþi se desprind din monotonia apei,

meniþi sã mã vrãjeascã, iar supleþea transparentã a mãrii mã poartã în necuprinsul ei etern ºi mã învãluie în

armonia basmelor. Frumuseþea acestei ape statornice, gânditoare, trece de orice barierã a ineditului,

transpunându-se în magice cuvântãri ale vieþii ce ajung în sufletele noastre.

Întâmplãrile din vacanþã nu trebuie date uitãrii, ci puse la loc de cinste, pentru cã sunt esenþa ºi puritatea

noastrã, comoara ce n-o vom pierde niciodatã. Vacanþa de varã este o bucatã din sufletul nostru, se deschide

strângând forþele unui nou început, este momentul când un copil poate sã viseze fãrã a fi condiþionat de nimeni

ºi nimic, punându-ºi propriile aripi, încercând sã se metamorfozeze într-o altã lume.

Mi-e dor enorm de mult de mare, dar parcã într-un colþ al sufletului meu s-a strecurat dorul de colegi,

de profesori, de bibliotecã, de pauzele când stãteam ºi ne bucuram împreunã.

Timpul este de o generozitate misterioasã. Întotdeauna ne dã ce ne-a luat prin amintire.

      Ioana Iepure

ROLUL  ILUSTRATORULUI  ªI  A  ILUSTRAÞIEI  DE  CARTE  PENTRU  COPII

ÎN  ATRAGEREA  SPRE  LECTURÃ

Alegerea acestei teme complexe - ilustratorul ºi ilustraþia de carte pentru copii - se datoreazã preocupãrilor

profesionale, cãutãrii de noi modalitãþi de atragere spre lecturã. Din prisma transdisciplinaritãþii, ilustraþia de

carte este o componentã a artelor plastice, într-o continuã dezvoltare, cu transcedere

în latura cognitivã ºi psihologicã, ilustraþia exprimând cele mai sensibile ºi profunde

idei, decriptând universuri poetice prin intermediul elementelor de limbaj plastic ºi

având o pondere covârºitoare în dezvoltarea intelectului, a sensibilitãþii ºi a gustului

pentru frumos ºi bine al copilului.

Aflându-ne într-o continuã concurenþã cu programele televiziunii pentru copii

ºi jocurile pe calculator, am testat în bibliotecã o nouã metodã, apelând la aparatura

modernã, prin intermediul ilustraþiilor, sã promovãm cartea ºi lectura.

Aflat la vârsta primelor experienþe ºi la cele dintâi contacte cu lumea, copilul îºi

trãieºte anii inocenþei într-o lume închisã, exclusivistã, ce o face unicã ºi irepetabilã.

Copilãria este vârsta când trebuie sã-i oferim copilului ceea ce ne-am fi dorit sã ni se

dãruiascã la vremea aceea. Copilul trãieºte deopotrivã într-o lume a dorinþelor, în una a capriciilor ºi în cea a

jocurilor sale. Este bine de ºtiut cã el trãieºte ºi în lumea adulþilor, acea lume a obiectivitãþii ºi a limbajului logic.

Primele, cele amintite la început, fac parte din ceea ce este copilul, copilãria ºi sunt guvernate de

principiul plãcerii. Lumea adulþilor, în schimb, este guvernatã de principiul realitãþii, al pragmatismului ºi al
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responsabilitãþii. Între cele douã principii nu este conciliere. Aici intervine ludicul artistic al ilustratorului ºi al

scriitorului de carte pentru copii, care va uni ludicul infantil al copilului cu ludicul matur al adultului.

Privind din perspectiva celor douã tipuri de imagini, imaginea narativã a scriitorului ºi cea simbolicã a

ilustratorului, aceste imagini se contureazã în urma transpunerii unui text literar în plan vizual.

Raportându-se la cele douã tipuri de imagine ce se nasc în urma relaþionãrii profunde dintre text ºi

imagine ºi transpunerea ideilor poetice sau narative în sfera vizualului tema aleasã spre studiu abordeazã analizarea

teoreticã ºi practicã a imaginii narative (care relateazã o serie de întâmplãri ce se desfãºoarã gradual, de-a

lungul unei serii de ilustraþii) ºi a imaginii simbolice (care se foloseºte de semne ºi simboluri pentru a sugera o

idee sau o stare sufleteascã ori pentru a înlocui o serie de întâmplãri).

În cercetarea noastrã, pornim de la ideea cã imaginea poate explica sau exprima  ideile unui text literar.

Ilustraþia narativã, bine organizatã secvenþial, prezintã evenimente ºi fapte legate prin acþiuni cauzale, povestind

în imagini. Aceste imagini capãtã valoare simbolicã în momentul în care îi sunt atribuite semnificaþii ºi sensuri

ascunse, invizibile, dar detectabile prin intermediul intelectului ºi al sensibilitãþii.

În funcþie de tipul de relaþie ce se stabileºte între text ºi imagine, ilustraþia poate relua informaþiile din

text, prin transpunerea în plan vizual a descrierii elementelor din cadrul textului literar sau, poate aduce completãri,

descriind acele porþi ale imaginarului.

Studiind materiale documentare - cãrþi, albume, studii de specialitate, informaþii de pe internet - am

fãcut o scurtã analizã a istoricului ilustraþiei de carte pentru copii. Cercetarea subliniazã atenþia deosebitã

acordatã de cãtre ilustratorii secolului al XVIII-lea cãrþii pentru copii ºi a

ilustraþiei simbolice. Secolul al XIX-lea aduce cu sine importante modificãri

legate de tehnicã. Un exemplu este Walter Crane care iniþiazã cartea pentru

copii ilustratã în întregime, acordând o atenþie deosebitã compunerii suprafeþei

paginii. Tot în aceastã perioadã ilustratorii ruºi transferã personajele poveºtilor

într-o atmosferã tradiþionalã, cu decoruri ºi vestimentaþie specificã. O altã

scriitoare, ilustratoare ºi naturalistã renumitã este Beatrix Potter. Aceasta

creeazã cele mai delicate personaje umanizate (Povestea iepuraºilor Flopsy,

Aventurile iepuraºului Peter, Povestea motanului Tom, Povestea domnului

Jeremy Fisher ºi altele).

Secolul XX aduce cu sine inovaþii remarcabile în abordarea ilustraþiei

de carte.

Cartea ilustratã este prezentã în viaþa fiecãruia dintre noi începând

cu copilãria, cãpãtând valoare ludicã datoritã frumuseþii, atractivitãþii,

spectaculosului ºi a uºoarei repetãri. Ilustraþia din cartea pentru cei mici are

un rol educativ, prin dublarea în imagini a particularitãþii literaturii pentru

copii de a propune ºi crea modele pozitive (eroii sunt întotdeauna dotaþi cu

calitãþi fizice ºi sufleteºti, fiind cinstiþi, neînfricaþi, buni, însetaþi de dreptate,

neîncãlcând normele de eticã ºi moralã) ºi de a transmite informaþii cu rol în dezvoltarea cunoºtinþelor copilului

despre lumea înconjurãtoare.

Ilustraþia destinatã copiilor prezintã anumite forme de specificitate: imaginea este clarã ºi expresivã,

elementele sunt bogate în detalii ºi informaþii, personajele ºi elementele protagoniste ale unei scene sunt

recognoscibile, cadrul în care se desfãºoarã acþiunea este lizibil, iar descrierea acþiunii personajelor se face prin

gesturi, mimicã ºi expresivitate. Povestea progreseazã din imagine în imagine, iar ordinea succesiunii acestora

este ireversibilã, existând o logicã inevitabilã a discursului vizual. Datoritã frumuseþii, atractivitãþii, spectaculosului

ºi a uºoarei receptãri, cartea destinatã celor mici capãtã valoare ludicã.

Elaborarea unei ilustraþii, ca rezultat al colaborãrii dintre douã domenii diferite - literatura ºi arta plasticã

- necesitã din partea ilustratorului gândire creativã ºi talentul de a manevra tehnicile artistice, comunicarea

mesajului cu mijloacele proprii: cuvântul ºi imaginea.
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Alãturi de priceperea ilustratorului este necesarã ºi o implicare activã a receptorului pentru înþelegerea

mesajului, ilustraþia având rolul de a îmbogãþi textul cu noi sensuri vizuale.

Ca o concluzie, ilustraþia de carte reprezintã o trambulinã prin care cunoaºterea, imaginarul, reveria ºi

ludicul pornesc într-o interpretare a realului, trecând prin filtrul sensibilitãþii ilustratorului. Rolul educativ al

ilustraþiei în cartea pentru copii se materializeazã prin îmbogãþirea cunoºtinþelor ºi vocabularului micului receptor

(cititor), dezvoltându-i gândirea vizualã ºi memoria.

Ca o aplicaþie practicã a rolului ilustraþiei în atragerea spre lecturã, vom prezenta în continuare, detaliat,

desfãºurarea unei acþiuni de recomandare de lecturã prin intermediul ilustraþiilor din carte.

Paºii pe care îi urmãm sunt urmãtorii:

- Se selecteazã cartea ºi povestea sau poezia ce urmeazã a fi vizionatã, lecturatã

- Se scaneazã în ordine strictã paginile cãrþii

- Se formeazã un fiºier în Power-point

- Se copieazã pe un CD

- Se pregãteºte calculatorul sau laptopul ºi videoproiectorul, ecranul sau un perete alb pentru proiecþie

- Se expun cãrþi ale scriitorului recomandat, ale ilustratorului sau, dacã recomandarea de carte este

tematicã, atunci se expun cãrþi cu tema abordatã (animale, plante, anotimp, ºtiinþã ºi altele)

- Se pregãtesc informaþiile despre autor ºi despre ilustrator

Prezentarea informaþiilor despre scriitor, ilustrator sau tema abordatã, poate fi în felul urmãtor: la fel ca

ºi toate cãrþile din lume ºi cartea prezentatã este scrisã pentru voi copii, de un scriitor pentru cã acest scriitor ºi-

a petrecut timpul scriind pentru noi poveºti ºi/sau poezii atât de frumoase, ne vom opri ºi noi puþin sã aflãm câte

ceva din viaþa ºi opera sa. Vom informa copiii despre data ºi locul naºterii scriitorului; ne vom opri la descrierea

locului naºterii: þara, relieful, locurile copilãriei. Amintim despre pãrinþi, fraþi ºi alte detalii semnificative din viaþa

acestuia. Dupã scurta prezentare a scriitorului vom spune câteva cuvinte despre ilustrator ºi despre importanþa

acestuia în redarea textului sub formã de imagini, astfel încât sã ne fie mai uºor sã ne apropiem de lecturã ºi sã

o îndrãgim. În cazul enciclopediilor, amintim ce este aceea o enciclopedie ºi care este rolul ºi importanþa

acesteia în formarea culturii generale ºi în informarea noastrã.

Urmeazã proiecþia lecturii propuse ºi lecturarea textului de cãtre bibliotecar sau un voluntar cu o voce

plãcutã. La sfârºitul proiecþiei, copiii sunt întrebaþi dacã le-a plãcut povestea sau poezia, ce anume au vizionat

ºi dacã rãspunsul este afirmativ (întotdeauna va fi afirmativ, dacã acþiunea a fost bine pregãtitã!) sunt invitaþi sã

vinã la bibliotecã pentru a împrumuta cartea ºi sã se bucure ºi de celelalte lecturi ilustrate care sunt cuprinse în

ea. De asemenea se vor recomanda ºi alte cãrþi ale aceluiaºi autor sau ilustrate

de acelaºi ilustrator, cu aceeaºi temã ca ºi cea prezentatã. Ca feed-back, se

va lansa provocarea de a crea ilustraþii proprii pentru alte lecturi ºi de a le

aduce la bibliotecã, urmând ca, cele mai reuºite sã fie expuse (colorate -

acuarele sau creioane colorate -, creion grafic) în bibliotecã.

Exemple de cãrþi recomandate în acest fel de cãtre secþia pentru

copii a bibliotecii noastre sunt:

- Agnia Barto - Ursuleþul prost crescut; ilustraþii de Vladimir

Suteev

- Ana Blandiana - Întâmplãri din grãdina mea; ilustraþii Valeria

Voicu

- Otilia Cazimir - Baba iarna intrã-n sat...; ilustraþii Dan Stãncuieþ

- Cele mai frumoase fabule de La Fontaine; ilustraþii Jean Noel

Rochut

- Cele mai frumoase poveºti cu prinþi ºi prinþese; ilustraþii

ªcetinkina
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- Elena Farago - Din traista lui Moº Crãciun; ilustraþii Anamaria Smigelschi

- Jean-Marie Le Prince de Beaumont - Frumoasa ºi bestia; ilustraþii Alexandra Mihai

- 365 de curiozitãþi despre animale; ilustraþii Arrlondo, Fernando Fernandez ºi Aventinum

- Minden napra 365 érdekes állat; ilustraþii Arrlondo, Fernando Fernandez ºi Aventinum

- Micã enciclopedie ilustratã: Animale sãlbatice; ilustraþii N. Sãftoiu

... ºi multe altele, pe care nu le mai amintim fiindcã fiecare coleg se va folosi de ceea ce are în bibliotecã.

În ºcoli, grãdiniþe sau în bibliotecã, indiferent de locaþia unde au avut loc acþiunile, impactul a fost foarte

puternic, numãrul de vizite la bibliotecã, pentru a împrumuta cãrþile recomandate, fiind mult mai mare dupã

fiecare acþiune (la fel ºi înscrierile).

            Veronica Pop

CONFERINÞE  ENTITLE - BIBLIOTECILE  PUBLICE  ªI  ÎNVÃÞAREA  PE  TOT

PARCURSUL  VIEÞII

 (LIBRARIES  FOR  LIFELONG  LEARNING)

În 22 septembrie 2009 am avut plãcerea sã particip la Cluj-Napoca, împreunã cu Doina Maniura la

Conferinþa Naþionalã ENTITLE. Conferinþa s-a derulat pe parcursul a douã sesiuni: Proiectul ENTITLE,

ghiduri ºi politici naþionale ºi Exemple de bune practici, recomandãri, impactul învãþãrii în biblioteci.

Dupã primirea cãlduroasã ºi înregistratrea oaspeþilor, dna Sorina Stanca, directoarea Bibliotecii Judeþene

Octavian Goga Cluj, coordonatoarea proiectului ENTITLE în România, ne-a adresat un cuvânt de bun venit.

Dna Adina Dragu, expert consultant la Serviciul Tehnologie, Informaþii, Comunicare din cadrul Centrului

de Pregãtire Profesionalã în Culturã, ne-a informat despre proiectul CONNECTION, proiect finanþat de

Uniunea Europeanã ºi derulat pe parcursul a 2 ani (2007-2009), având ca obiectiv întãrirea rolului educativ

pentru adulþi al organizaþiilor culturale în cadrul comunitãþilor locale.

Dna lector univ. dr. Rodica Mocanu, director al Centrului Lifelong Learning în cadrul Universitãþii

Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca a fãcut o scurtã prezentare a rolului ºi conceptului Programe Lifelong Learning

în România, ajutându-ne sã înþelegem mai bine ce înseamnã Lifelong Learning - totalitatea activitãþilor de-a

lungul vieþii pentru ca sã fim împliniþi în societatea bazatã pe cunoaºtere. Interesantã mi s-a pãrut importanþa

hobby-ului la CV-ul european (de ex. cântatul la un instrument). Ni s-au prezentat cele 8 competenþe cheie

pentru învãþarea de-a lungul întregii vieþi: comunicare în limba maternã/oficialã, comunicare în limbi strãine,

competenþe de bazã în matematicã, ºtiinþã, tehnologie, competenþe informatice, competenþa de a învãþa,

competenþe sociale ºi civice, competenþe antreprenoriale ºi de exprimare culturalã.

Tatiana Costiuc, ºef serviciu la Biblioteca Judeþeanã Octavian Goga Cluj a prezentat scopul, partenerii,

adresabilitatea proiectului ENTITLE: Bibliotecile europene împreunã în sprijinirea învãþãrii pe tot parcursul

vieþii (Europe`s New libraries Together In Transversal Learning Environments), activitãþile derulate în cadrul

proiectului precum ºi rezultatele obþinute. Ne-am simþit mândre cã Sãlajul a fost printre bibliotecile judeþene

care au furnizat date prin aplicarea chestionarului naþional din proiect, pe lângã Argeº, Buzãu, Vrancea, Tulcea,

Botoºani, Bacãu, Constanþa, Cluj, Dâmboviþa, Hunedoara, Bihor ºi Vâlcea.

Dupã ce am reuºit sã privim în ansamblu proiectul ENTITLE am urmãrit o prezentare interesantã

despre Ghidurile ENTITLE - instrumente pentru organizarea activitãþilor de educaþie permanentã în

instituþiile culturale- explicate de dna director Sorina Stanca. Am primit cu bucurie vestea cã cele 6 ghiduri

vor fi disponibile pânã-n decembrie în limbile þãrilor participante la proiect (România, Marea Britanie, Slovenia,

Danemarca, Finlanda, Portugalia, Grecia, Austria, Bulgaria, Ungaria, Republica Cehã ºi Malta). Am fost informaþi

despre modul în care au fost elaborate ghidurile - pe baza rezultatelor cercetãrilor naþionale - pentru a scoate

în evidenþã necesitatea elaborãrii unei politici eficiente pentru bibliotecile publice ºi învãþarea pe tot

parcursul vieþii.
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A doua sesiune, moderatã de prof. Carmen Vãdan, directorul Bibliotecii Judeþene I. Heliade

Rãdulescu Dâmboviþa, a început cu prezentarea activitãþilor interesante din Biblioteca Judeþeanã Mihai

Eminescu din Botoºani de cãtre directorul Cornelia Viziteu, demonstrând cã mediateca este centru cultural

multimedia.

Un alt punct interesant a fost cel al ªtefaniei Teodorov, ºef Biblioteca OSIM, care a abordat problema

metodelor de lucru cu tineri ºi copii, prezentând ºi un filmuleþ, Greierele ºi Furnica. Aici trebuie sã amintim

cã ºi biblioteca noastrã este partener OSIM, având în 2009 activitãþi interesante în colaborare.

În pauzã colegii de la Cluj ne-au cãlãuzit în frumosul sediu central al bibliotecii, spaþios, bine sistematizat,

atracþia fiind ºi liftul panoramic.

Cu deosebitã plãcere ºi interes am ascultat-o pe dna Cornelia Cramarenco, ºef birou la Biblioteca

Judeþeanã Astra Sibiu, povestind cu multã pasiune despre acþiunile cu copiii, despre Implicarea bibliotecii în

educaþia permanentã a copiilor. Interesant mi s-a pãrut succesul voluntariatului în rândul copiilor, citirea poveºtilor

în parc, redactarea revistei pentru copii Mlãdiþe, cercul de educaþie civicã organizat sãptãmânal ºi colaborarea

cu televiziunea localã (prezentare de carte etc.)

Mihai Cruciat, directorul adjunct de la Biblioteca Judeþeanã Astra Sibiu, ne-a adus la cunoºtinþã

reuºita în domeniul cursurilor de iniþiere în utilizarea calculatorului, modulele folosite. S-a derulat ºi o discuþie

între participanþii la conferinþã pe tema calculatorului: necesitate sau moft?

Nicolina Halgaº, responsabil la Biblioteca Municipalã Teodor Murãºanu - Turda a explicat cã

biblioteca trebuie sã fie o continuare a ºcolii ºi nu o

anexã a ei, prin desfãºurarea educaþiei în alt mediu,

un centru cultural, un spaþiu educaþional. Pentru

destinderea atmosferei ºi delectarea celor prezenþi,

dna Halgaº ne-a prezentat, ca o adevãratã artistã, o

poveste animatã cu marionete confecþionate în

bibliotecã cu ajutorul copiilor.

În continuare, bibliotecarele Diana Avram ºi

Cristina Pop de la  Biblioteca Judeþeanã Octavian

Goga Cluj, ne-au pus în temã cu Metodele

ENTITLE de evaluare a activitãþilor de educaþie

permanentã derulate în biblioteci. Mi s-au pãrut foarte

distractive ºi utile în acelaºi timp, la colectarea datelor,

folosirea cardurilor pentru comentarii (niºte hârtii

colorate, pe care se scriu opinii, observaþii, fãrã

nume), pe lângã, sau ca alternativã la chestionar sau/ºi observarea directã.

Iosefina Blazsani-Batto, profesoarã de limba românã la Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea

Cluj-Napoca, ne-a explicat cum a reuºit sã atragã elevii la lecturã. Cuvintele cheie ale prezentãrii fiind: lecturã,

literaturã, plãcere, mediu plãcut. Având titlul prezentãrii Biblioteca - factor formativ în dezvoltarea competenþelor

de comunicare, ne-a oferit informaþii despre parteneriatul liceului sus-numit cu Biblioteca Judeþeanã Cluj în

cadrul proiectului ENTITLE, rezultatul fiind Literatura - înþeleasã drept modalitate de distracþie.

Conferinþa finalã a proiectului ENTITLE - Libraries for Lifelong Learning, având-o ca preºedinte

pe Joanne Yeomans de la EBLIDA (Biroul european pentru asociaþii de biblioteci ºi asociaþii de documentare

ºi informare), s-a desfãºurat pe 16 octombrie 2009, la Budapesta, la Biblioteca Naþionalã Széchényi.

Am avut ocazia sã cunosc niºte oameni speciali, sinceri, care fac cu plãcere ceea ce fac ºi cu entuziasm

pot vorbi despre realizãrile lor. Dippold Péter, directorul Bibliotecii Naþionale Széchényi din Budapesta, a

vorbit despre digitizare, despre educaþia formalã ºi nonformalã. Náray-Szabó Gábor de la Academia de

ªtiinþe din Ungaria ne-a conturat schimbarea rolului bibliotecarului, a subliniat legãtura între bibliotecar, ºtiinþã,

dezvoltare socialã, despre diseminarea practicilor prin cursuri, workshops-uri ºi seminarii.



30

Rob Davies - de la firma MDR Partners din Marea Britanie (iniþiatorul proiectului) a prezentat rezultatele

proiectului în þãrile participante.

Dupã pauzã Anne-Marie Schmidt de la Biblioteca Publicã din Aarhus (Danemarca) ne-a prezentat

ghidurile Entitle, despre scopurile proiectului (identificarea, diseminarea practicilor, recomandare pentru învãþarea

pe tot parcursul vieþii).

O intervenþie deosebitã a avut-o Natasha Innocent de la MLA (Museums, Libraries and Archives

Council) din Marea Britanie, care a subliniat rezultatele generice ale învãþãrii (Generic Learning outcomes -

GLO), explicând modelul pentru indicatorii calitativi care conþine cuvintele cheie:

· cunoºtinþe ºi înþelegere

· competenþe

· atitudini ºi valori

· bucurie, creativitate, inspiraþie

· activitate, comportament, progres

În continuare am fãcut cunoºtinþã cu cele mai bune practici

ale învãþãrii pe tot parcursul vieþii din Finlanda, Grecia, Portugalia.

Kristina Virtanen de la Biblioteca Municipalã din Helsinki a

prezentat biblioteca, date statistice, a vorbit despre internet-bus,

laptop-medic, arãtând ºi broºuri atractive.

Ne-a plãcut foarte mult filmuleþul despre Biblioteca Municipalã

din Veria (Grecia), prezentat de dr. Emmanouel Garoufallou, înglobând

atractiv cele mai reuºite activitãþi ale bibliotecii. A urmat prezentarea

lui Leonor Gaspar Pinto, reprezentantul bibliotecii din Lisabona. Ceva

nou mi s-a pãrut înlocuirea chestionarelor tradiþionale cu hârtii colorate

(alb, galben, roºu) ilustrate cu chipuri expresive (trist, indiferent,

bucuros - asemãnãtoare emoticoanelor, care se folosesc pe

messenger), iar la sfârºitul acþiunii fiecare copil trebuie sã-ºi ridice hârtia care sã arate starea lui de spirit.

Concluziile finale ºi recomandãrile pentru bibliotecile publice au fost prezentate de Rob Davies (MDR

Partners) ºi Roger Blamire de la EUN (European Schoolnet). În a doua parte a conferinþei finale a urmat

workshops-ul pe trei secþiuni.

Mai multe informaþii despre proiect puteþi gãsi pe adresa www.entitlelll.eu

Plini de entuziasm ºi cu planuri mari am pãrãsit biblioteca din Budapesta. De aceea, mã gândesc, cã,

dacã din expunerile audiate ºi filmele vizionate putem aplica cel puþin 2-3 metode noi, eficiente, distractive ºi în

biblioteca noastrã, înseamnã cã a meritat sã participãm la aceste conferinþe.

Bódis Ottilia

RECRUTAREA  ªI  SELECÞIA  PERSONALULUI

ÎN  VEDEREA  ANGAJÃRII

Recrutarea personalului reprezintã procesul de cãutare, de localizare, de identificare ºi de atragere

a candidaþilor potenþiali, din care urmeazã sã fie aleºi candidaþi capabili care, în cele din urmã, prezintã

caracteristicile profesionale necesare sau care corespund cel mai bine cerinþelor posturilor vacante actuale ºi

viitoare.

Asigurarea cu personal a unei organizaþii, numitã ºi angajare, cuprinde mai multe activitãþi de bazã,

anume: planificarea resurselor umane, recrutarea ºi selecþia personalului.
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Procesul de asigurare cu personal din exteriorul organizaþiei cuprinde recrutarea, selecþia ºi orientarea

sau integrarea personalului, în timp ce asigurarea cu personal din interiorul organizaþiei presupune unele transferuri,

promovãri, recalificãri, reîncadrãri, dezvoltãri, precum ºi eventuale pensionãri, demisii, concedieri etc.

Cunoaºterea din timp a necesarului de personal sau anticiparea acestuia, ca urmare a procesului de

planificare a resurselor umane, permite desfãºurarea în bune condiþii ºi cu mai multe ºanse de succes a procesului

de recrutare a personalului.

Procesul recrutãrii resurselor umane este legat indisolubil de multe activitãþi de personal, cum ar fi

evaluarea performanþelor, recompensele angajaþilor, pregãtirea sau dezvoltarea personalului ºi relaþiile cu angajaþii.

Astfel, candidaþii cu pregãtire corespunzãtoare au în general performanþe mai bune, iar existenþa în cadrul

organizaþiei a unor preocupãri permanente pe linia performanþei implicã identificarea ºi atragerea unor candidaþi

cât mai competitivi.

În esenþã, procesul de asigurare cu personal este un proces de triere, trecerea printr-o serie

de filtre în urma cãruia solicitanþii sunt selectaþi în urma unor activitãþi specifice domeniului resurselor umane

care sunt desfãºurate succesiv.

Recrutarea personalului constituie primul contact între angajator ºi cel care solicitã angajarea, fiind

totodatã o activitate publicã. În aceste condiþii, recrutarea personalului nu este nici pe departe o activitate

simplã, datoritã politicilor de recrutare ºi practicilor manageriale în acest domeniu de activitate care sunt afectate

de o serie de constrângeri sau de numeroºi factori externi ºi interni, cum ar fi:

- condiþiile ºi schimbãrile de pe piaþa muncii, deoarece manifestãrile ºi modificãrile în timp ale

acesteia au o influenþã deosebitã asupra recrutãrii personalului. Astfel, politicile de recrutare sunt afectate de

unele schimbãri relevante în situaþia pieþei muncii ca tendinþele demografice, intrarea pe piaþa muncii a forþei de

muncã femininã sau de vârstã înaintatã;

- capacitatea sistemelor de pregãtire ºi dezvoltare a resurselor umane, precum ºi modelele

educaþionale care au impact deosebit asupra procesului de recrutare;

- atracþia zonei, precum ºi beneficiile adiþionale sau facilitãþile locale;

- cadrul legislativ sau juridic pentru a se evita deciziile sau practicile ilegale de angajare, precum ºi

discriminãrile de orice naturã;

- sindicatele care au un rol activ în procesul de asigurare cu personal, care prin anumite prevederi ale

contractului colectiv de muncã pot influenþa procesul de recrutare a resurselor umane;

- imaginea sau reputaþia organizaþiei, care poate atrage sau respinge potenþialii candidaþi;

- preferinþele potenþialilor candidaþi pentru anumite domenii de activitate, pentru anumite organizaþii

sau posturi;

- obiective organizaþionale;

- cultura organizaþionalã care prin valorile relevante promovate influenþeazã dorinþa de recrutare ºi

angajare;

- politicile ºi practicile manageriale din domeniul resurselor umane;

- criteriile politice, etnice sau de altã naturã;

- cerinþe obligatorii pe care organizaþia considerã cã trebuie sã le îndeplineascã solicitanþii posturilor

vacante;

- situaþia economico-financiarã a organizaþiei;

- alþi factori care pot face ca în procesul de recrutare sã aparã unele dificultãþi sau care pot mãri durata

de realizare a acestei activitãþi de personal.

În concluzie, este necesarã o analizã completã ºi complexã a tuturor factorilor care pot atrage sau,

dimpotrivã, îndepãrta potenþialii candidaþi competitivi.

În instituþia noastrã se urmãreºte foarte bine procesul de recrutare, atât intern cât ºi extern a personalului.

La fiecare concurs de ocupare a posturilor din bibliotecã se testeazã ºi se observã îndeaproape atât

cunoºtinþele teoretice cât ºi cele practice ale fiecãrui candidat în parte.
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Din orice mediu ar veni, intern sau extern, angajatul, pentru a putea face faþã cerinþelor postului pe care

urmeazã sã îl ocupe, este necesar sã aibã o anumitã experienþã în domeniul respectiv, în relaþia cu oamenii, sã

fie serios, harnic, conºtiincios, de bunã credinþã.

Ori de câte ori este un concurs la Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu, prin probele

susþinute ºi notate fiecare, se urmãresc toate aceste aspecte astfel, la proba practicã, care este eliminatorie, se

verificã abilitãþile de folosire a calculatorului, la proba scrisã se testeazã cunoºtinþele teoretice însuºite din

bibliografie ºi culturã generalã, la proba de cunoaºtere a unei limbi strãine, de preferinþã limba englezã, se

urmãreºte nivelul de socializare cu persoane strãine care intrã în contact cu biblioteca ºi cunoaºterea publicaþiilor

strãine. La interviu, proba oralã, proba care este consideratã hotãrâtoare în luarea deciziilor finale, candidaþii

au privilegiul de a-ºi pune în valoare cunoºtinþele practice pe care le-au asimilat de-a lungul timpului prin

participarea la unele evenimente culturale, de exemplu: lansãri de carte, expoziþii, întâlniri, spectacole etc.

Conducerea instituþiei urmãreºte cu foarte mare atenþie, la fiecare concurs, capacitatea concurenþilor

de a se adapta la complexitatea muncii biblioteconomice, dorinþa de a studia, modul de exprimare ºi prezentare,

dragostea de oameni, aptitudini precum: creativitate, imaginaþie, spirit de echipã, socializare, spirit competitiv,

inteligenþã ºi dorinþa de perfecþionare continuã.

Este foarte bine când într-o instituþie se recruteazã, se selecteazã personal atât din interior cât ºi din

exterior pentru cã are loc o completare, o omogenizare a cunoºtinþelor ºi a practicilor utilizate.

I. Avantaje ºi dezavantaje ale surselor interne de recrutare a personalului

În cazul unei recrutãri interne nu se realizeazã propriu-zis o angajare, ci doar o schimbare de post, dar

care presupune parcurgerea de cãtre candidaþi a aceloraºi etape ca ºi pentru candidaþii externi.

Avantajele recrutãrii interne:

√ organizaþiile cunosc mult mai bine punctele forte ºi punctele slabe ale candidaþilor;

√ atragerea candidaþilor este mult mai uºoarã;

√ selecþia este mult mai rapidã ºi mai eficientã;

√ se permite obþinerea calificãrii specifice organizaþiei respective doar prin recrutarea

din cadrul acesteia a unui candidat;

√ probabilitatea de a lua decizii necorespunzãtoare este mult diminuatã;

√ timpul aferent orientãrii ºi îndrumãrii pe posturi a noilor angajaþi este mult diminuat;

√ motivarea personalului creºte, iar ambianþa moralã se îmbunãtãþeºte;

√ recrutarea personalului este mult mai rapidã ºi mai puþin costisitoare;

√ sentimentul de apartenenþã la organizaþie, de loialitate sau de ataºament faþã de aceasta

creºte.

Dezavantajele recrutãrii interne:

√ împiedicã infuzia de suflu proaspãt ºi defavorizeazã promovarea unor idei noi;

√ favorizeazã manifestarea principiului lui Peter, conform cãruia oamenii tind sã se ridice

pe scara ierarhicã pânã la nivelul lor de incompetenþã;

√ se poate manifesta favoritismul sau se pot declanºa numeroase conflicte sau stãri afective

determinate de modul diferit de percepere a unor fapte sau situaþii la promovarea

angajaþilor din cadrul firmei;

√ provocarea apariþiei de posturi vacante în lanþ, aºa-numitul efect de undã a postului

liber;

√ elaborarea unor programe adecvate de pregãtire profesionalã care sã permitã

dezvoltarea corespunzãtoare a propriilor angajaþi pentru ca aceºtia sã îºi poatã asuma

noi responsabilitãþi ºi sarcini.
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II. Avantajele ºi dezavantajele surselor externe de recrutare a personalului

Dacã se apreciazã cã posturile vacante nu pot fi ocupate din surse interne, este necesar sã se acþioneze

în afara organizaþiei pentru a se identifica posibile surse externe.

Avantajele recrutãrii externe a personalului:

• permite identificarea ºi atragerea unui numãr mai mare de candidaþi potenþiali;

• permite îmbunãtãþirea procesului propriu-zis de recrutare datoritã posibilitãþii oferite de a

compara candidaturile interne ºi externe;

• noii angajaþi pot constitui o sursã potenþialã de idei ºi cunoºtinþe noi;

• permite îmbogãþirea potenþialului uman intern al organizaþiei, eliminarea unor eventuale stagnãri

sau rutine instalate;

• permite diminuarea cheltuielilor sau a costurilor cu pregãtirea personalului;

• încurajeazã un nou mod de gândire în cadrul organizaþiei ºi poate preveni sau corecta unele

obligaþii contractuale de duratã;

• permite corectarea eventualelor practici discriminatorii privind angajarea sau îndeplinirea unor

planuri privind identificarea ºi atragerea unor grupuri speciale de candidaþi;

• permite satisfacerea necesitãþilor suplimentare de personal determinate de extinderea sau

dezvoltarea rapidã a organizaþiei, fãrã a solicita personal neexperimentat.

Dezavantajele recrutãrii externe:

• identificarea, atragerea ºi evaluarea candidaþilor se realizeazã mult mai dificil, doar pe baza

unor referinþe sau a unor scurte interviuri;

• riscul de a angaja candidaþi care, ulterior, nu dovedesc sau nu se pot menþine la potenþialul înalt

pe care l-au demonstrat în timpul procesului de selecþie;

• costul recrutãrii personalului este mult mai ridicat;

• timpul necesar orientãrii, adaptãrii sau integrãrii pe posturi a noilor angajaþi este mult mai mare;

• potenþialii candidaþi interni se pot simþi frustraþi în cazul angajãrii pe cineva din afara organizaþiei,

situaþie în care scade interesul, motivarea propriilor angajaþi care considerã cã îndeplinesc

condiþiile necesare însã cãrora li se reduc ºansele de promovare.

Recrutarea resurselor umane este procesul managerial de menþinere ºi dezvoltare a celor mai adecvate

surse interne ºi externe necesare asigurãrii cu personal competitiv în vederea realizãrii obiectivelor organizaþiei.

Astfel, recrutarea poate fi un proces activ mai ales când organizaþia îºi propune menþinerea ºi pãstrarea legãturilor

ori contactelor cu sursele externe de recrutare.

BIBLIOGRAFIE
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         Mariana Tãut

SALA  DE  LECTURÃ

UN  PERIPLU  PRIN  VECINI

În miez de iarnã, pe o ninsoare abundentã ºi un viscol puternic, suntem anunþaþi cã trebuie sã eliberãm

spaþiul Sãlii de Lecturã, deoarece clãdirea urmeazã sã intre rapid în renovare. Zis ºi fãcut. Cum era de aºteptat,

doar dupã o sãptãmânã de trudã suntem „reinstalaþi” ºi pregãtiþi a ne sluji cititorul în „noua” locaþie. Locaþie

aflatã doar la o aruncãturã de bãþ, adicã peste drum unde pânã atunci a funcþionat Secþia pentru copii, secþie

care ºi ea la rândul ei ºi-a luat sacul în spinare spre o altã adresã, pentru cã aºa impuneau lucrurile.
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„Peste drum” avem vecini noi, oameni cu care avem sincere afinitãþi, oameni dedicaþi unui studiu

consecvent, ei sunt cei care dãruiesc mereu un numãr nou dintr-o revistã de culturã ºi care sunt consecvenþi cu

ei înºiºi.

Nu suntem deloc ocoliþi de aceiaºi vechi ºi buni

colaboratori de „dincolo de drum”, care ne trec pragul

cu acelaºi imbold ºi dorinþã de cunoaºtere ºi pentru care

cartea nu are cum sã disparã din „peisaj”.

Mai existãm ºi pentru discipolii celor care astãzi

sunt nume de linia întâi a învãþãmântului sãlãjean, ce

cautã împreunã a se pune, cu voie sau nu, împotriva

„altor vecini” care într-o curatã rãtãcire, conºtienþi sau

nu, ne trec pragul sub pretextul mitificãrii.

Dar…, „norocul” nu ne-a pãrãsit! chiar dacã

uneori suntem confundaþi cu „cârciuma de la pod” care

este ºi „punctul informaþional”, cã doar vrând-nevrând,

ne învecinarãm ºi cu „sociala” ce se aflã la o rãscruce

de drumuri, de unde iei rata pentru nevoie, cã deh! „e

mulþi” ºi criza ne „bate” la uºi. Tot în „crize” se aflã ºi ei, pentru cã pun pe drumuri o pustiime din omenirea

neºtiutoare de carte, cu „recomandarea” sã le completeze bibliotecarul o „ºerere” sau sã-i facã „copii serox”

din bãnuþul milei, cã doar „locul acesta e plin de posibilitãþi”.

E momentul sã redescoperim cã suntem ºi vecinii „staþiei centrale de taxi” de unde, pe lâng-o ºuieratã

imprecaþie, mai de voie sau de nevoie, audiem ºi câte o luuungã radiodifuziune sau câte - o scurtã manea aºa ca

sã ne mai „ne-ncânte” urechile ºi sã nu uitãm cumva cã trãim într-o lume mai micã decât credem, o lume de pe

lângã un loc în care suntem avertizaþi de ceva bunã vreme cã „sus se lucrã” ºi cã diferenþele se deseneazã pe un

vechi substrat de asemãnare.

Nu doresc a desena conturul acestui „alt mod de a fi”, dar consider cã avem nevoie de normalitate,

adicã de beneficiul unor minime norme de existenþã pentru cã fãrã ele, performanþa noastrã riscã sã rãmânã,

într-o apreciabilã mãsurã, o specie de creativitate primitivã, fãrã consecinþe.

Dincolo de hazul moralizator pe care îl degajã aceastã situaþie, rãsunã un ecou al haosului din viaþa

noastrã cotidianã, în care uneori nu mai existã reguli sau norme care sã nu poatã fi încãlcate fãrã nici un fel de

risc, în care uneori cultura se clatinã sau chiar se volatilizeazã sub ochii nepãsãtori (dacã nu aprobatori?!) ai

întregii comunitãþi.

În fond, ceea ce consider cã avem de învãþat

sau de reînvãþat, este sã fim împreunã. Dar a învãþa

sã te restrângi, a obþine rezultate cu orice mijloace,

fie ºi minimale, sau a te împlini în ciuda împrejurãrilor

ºi nu cu concursul lor, este ºi ea o strategie, dar de

scurtã duratã. De aceea consider cã în momentul de

faþã avem nevoie de un stimulent puternic pentru a

ieºi din inerþia unei asemenea situaþii. Oricum dupã

atâta abuz al posibilului, avem nevoie de un salt spre

ceva mai real.

Cum va fi anul care va începe, asemeni oare

celui din care vom ieºi... se va vedea. Tare bine ar fi

sã fie altfel, în privinþa pãstrãrii a ce a mai rãmas din

zestrea de clãdiri vechi ºi frumoase în care am putea

sã ne mândrim cã funcþioneazã din nou Biblioteca Judeþeanã Sãlaj.

        Maria Demble
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LA LICEUL  DE  ARTÃ Ioan Sima - Zalãu ºi la

 BIBLIOTECA  JUDEÞEANÃ  Ioniþã Scipione Bãdescu - Zalãu

SE  PÂRGUIESC… ARTIªTI

Vârsta la care întunericul este inundat de farmecul luminii, tainele pline de întrebãri încep sã primeascã

rãspunsuri, neîncrederea prinde curaj ºi face paºi spre certitudine ºi eul plin de haruri ºi daruri nebãnuite -

începe sã-ºi spunã pe nume, este de fapt, crepusculul devenirii fiecãrui om.

Am definit prin aceste cuvinte începutul unui

miracol în viaþa fiecãruia dintre noi: putinþa de

a dialoga cu lumea realã sau irealã, cu viaþa

autenticã sau virtualã, cu semenii noºtri sau cu

noi înºine.

Toate acestea sunt posibile ºi accesibile prin

mijlocirea cãrþii - fereastra spre lume ºi viaþã,

în toatã vastitatea lor.

Aceste considerente le avem mereu în faþã

fiecare învãþãtor, atunci când deschidem, cu

sfinþenie, filele Abecedarului, apoi ale Limbii ºi

Literaturii române, împreunã cu învãþãceii

chemaþi la izvorul viu al înþelepþirii.

ªi pentru ca dulceaþa izvorului viu sã fie

descoperitã ºi savuratã în toatã plinãtatea ei,

niciunde nu poate fi trãit mai firesc acest moment, ca în braþele naturii-mamã: dornicã ºi harnicã, încântãtoare ºi

ocrotitoare.

Toate cele spuse au fost motivul iniþierii ºi stabilirii unui PROIECT-PARTENERIAT sub genericul

VREM SÃ FIM ARTIªTI, între Liceul de Artã Ioan Sima - Zalãu ºi Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione

Bãdescu - Secþia împrumut pentru copii.

Argumentul parteneriatului, coordonat de instit. CORNEL-LIVIU MUREªAN, înv. CHIRILÃ POP

ºi bibliotecara ILEANA NEAGA, coordonator muzical, profesor EUGEN ASTEGEREAN, a fost tocmai

iniþierea elevilor din clasele mici în practicarea

lecturilor, formarea stãrii de plãcere pentru lectura

în prozã sau în versuri ºi în egalã mãsurã -

dezvoltarea apetitului pentru interpretarea scenicã

a unor texte ºi roluri inspirate din aspecte ºi

momente ale naturii: livada în toatã splendoarea ºi

bogãþia ei în generoasa toamnã.

PROIECTUL materializat s-a finalizat

prin spectacolul ARMONII AUTUMNALE

susþinut de elevii claselor a II-a A ºi C, pe un

scenariu realizat de instit. CORNEL-LIVIU

MUREªAN, având ca suport frumoasele poezii

ale regretatului poet sãlãjean VLADIMIR POP

MÃRCANU ºi GEORGE TOPÂRCEANU.

Atmosfera de toamnã generoasã a fost întregitã

de coºurile pline cu darurile pãmântului: Drept rãsplatã Omului / Din iubirea Domnului ºi decorul cu frunze

ruginii, din livadã ºi din vii.
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Îngereºtile glasuri ale copiilor-interpreþi au adus, în sala festivã a Liceului de Artã ºi la Biblioteca

Judeþeanã, un adevãrat poem toamnei, în versuri ºi în cântec.

Beneficiari au fost ei înºiºi ºi toþi elevii claselor I-IV de la Liceul de Artã, precum ºi elevii clasei a III-a

(înv. ONIÞA MAN) de la ªcoala Simion Bãrnuþiu, care i-au rãsplãtit cu îndelungi ºi meritate aplauze.

O notã specialã meritã greierul-interpret: elevul DARIUS STOICA - un talent de excepþie: actor

adevãrat ºi violonist de admirat.

În final, se poate afirma ºi confirma cã nimic nu-i încântã mai mult pe micuþii învãþãcei, decât visul

împlinit de a fi artiºti ºi a evolua pe scenã în faþa unor sãli pline, dând viaþã cuvântului scris.

Pentru aceasta meritã sã ne ostenim noi, dascãli, bibliotecari ºi pãrinþi deopotrivã.

instit. Cornel-Liviu Mureºan

DIN  ACTIVITÃÞILE  BIBLIOTECII  JUDEÞENE  SÃLAJ  2009

CENTENAR

CONSTANTIN  NOICA

Se naºte la 24 iulie 1909 la Vitãneºti, lângã Alexandria. Urmeazã 3

clase primare la o ºcoalã privatã, iar primele 4 clase de gimnaziu la Liceul

Dimitrie Cantemir, în perioada 1920-1924. Între 1921-1928 frecventeazã

cursurile Liceului Spiru Haret din Bucureºti. În decembrie 1927 este

consemnat debutul lui Constantin Noica în paginile revistei Liceului Spiru

Haret, cu un articol intitulat Vlãstarul. În perioada 1928-1931 este student

la Facultatea de Litere ºi Filozofie din Bucureºti, iar în 1931 îºi prezintã teza

de licenþã cu tema: Problema lucrului în sine la Kant obþinând calificativul

maxim.

Personalitate proeminentã a spiritualitãþii româneºti, filosof original,

eseist remarcabil, poliglot erudit, aparþine generaþiei de aur interbelice alãturi

de Mircea Eliade ºi Emil Cioran. Noica este un filosof în al cãrui gând te

regãseºti, valoarea unui gânditor stã în acea artã prin care-þi dã senzaþia cã

acolo, în cãrþile lui, e vorba despre tine. Cu Noica învãþãm optimismul ca

atitudine permanentã de viaþã. Noica a fost un cãlugãr care a fãcut din filosofie

mãnãstire, iar din conceptul ontologic un veritabil Dumnezeu viu. Este autorul a peste 60 de cãrþi originale,

nenumãrate traduceri ºi îngrijiri de ediþii, a semnat peste 1000 de articole literare ºi filozofice, în publicaþiile

vremii interbelice.

Marele sãu prieten, Mircea Eliade remarca: nimeni altul nu a ºtiut mai bine ca Noica sã rãmânã viu ºi

intim, fãrã sã renunþe la decenþã ºi la modestie.

Încã înainte de a fi împlinit 30 de ani, Noica ocupa un loc bine stabilit în spiritualitatea româneascã,

aparþinând în egalã mãsurã filozofiei ºi literaturii. Deosebit de elogioase sunt aprecierile criticului Pompiliu

Constantinescu în publicaþia Vremea: Din aceeaºi generaþie cu domnii Eliade ºi Cioran, dl. Constantin

Noica este un filozof, adicã un spirit metodic de nuanþe ºi respectuos faþã de adevãrul universal al

raþiunii. Plecând de la Descartes ºi Kant, din care a tradus cu limpezime ºi precizie, dl Constantin Noica

a tipãrit de curând o serie de studii, sub titlul general De Chaelo, grupate în jurul cunoaºterii ºi a

individului. Trinitate atât de interesantã ºi totuºi profundã, disperatã existenþa ei justificã încrederea

într-o miºcare filozoficã, în tânãra generaþie, pe cont propriu, deºi într-un cot la cot solidar, prin afinitate

de vârstã.
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Jurnalul Filosofic, carte apãrutã în 1944, ne introduce în intimitatea biografiei spirituale a autorului.

Însemnãrile, aparent disparate ale acestei cãrþi, au o tematicã variatã: filozofie, literaturã, muzicã, dar ºi fapte

concrete ale vieþii domestice. Deosebit de interesante ni se par pãrerile filozofului despre învãþãmânt: Visez o

ºcoalã în care sã nu se predea la drept vorbind nimic. Sã trãieºti liniºtit ºi cuviincios într-o margine de cetate, iar

oamenii tineri ai lumii sã vinã acolo spre a se elibera de tirania profesoratului. Cãci totul ºi toþi le dau lecþii. Totul

trebuie învãþat din afarã ºi pe dinafarã, iar singurul lucru ce le e îngãduit din când în când e sã punã întrebãri. Dar

nu vedeþi cã ºi ei ar avea ceva de spus, de mãrturisit ceva, ºi nu vedeþi cã noi nu avem întotdeauna ce sã le

spunem?

În 1944 la îndemnul lui Sextil Puºcariu, Noica publicã volumul Pagini despre sufletul românesc.

Aparent variate, eseurile adunate aici vorbesc despre ce e etern ºi ce e istoric în cultura româneascã.

Bisericuþele noastre, cum gândeºte poporul român, sufletul românesc ºi muzica în spiritul spaþiului

mioritic al lui Blaga, trãsãturile specifice, timbrul unic al spiritualitãþii noastre.

Dupã ce mai bine de douã decenii i s-a impus tãcerea, în 1969 vede lumina tiparului lucrarea 27 de

trepte ale realului, este vorba aici de câteva glose pe marginea categoriilor lui Platon, Aristotel ºi Kant.

În 1975 apare cartea Eminescu sau gândul deplin al culturii româneºti. Autorul citeºte cu atenþie

comentariile predecesorilor (Titu Maiorescu, Garabet Ibrãileanu, Nicolae Iorga, George Cãlinescu, Perpessicius)

caracterizând opera lui Mihai Eminescu drept un miracol al culturii româneºti. Caietele poetului sunt comparate

cu cele ale lui Leonardo Da Vinci, Goethe, Hölderlin, Paul Verlaine. Cercetând manuscrisele e tulburat ºi

emoþionat. În acelaºi an, Noica editeazã traducerea fãcutã de Eminescu din Critica raþiunii pure de Kant.

Publicistica lui literarã este mai puþin cunoscutã. Cele aproape 500 de eseuri ºi articole scrise între

1928-1944 prezintã, aºa cum era de aºteptat, o deosebitã tematicã variatã. Predominantã rãmâne problema

esenþialã a spiritualitãþii româneºti: ne întâmpinã la fiecare pas încrederea în destinele culturii ºi a creativitãþii

neamului nostru. E ceva viu în Þara Româneascã, un spirit, o limbã, câþiva oameni reprezentativi, câteva

fapte, câteva creaþii (afirmã într-o anumitã împrejurare Constantin Noica). La ce bun sã pãrãsim singura

realitate în mijlocul cãreia ne simþim bine, la noi acasã.

Comentând mai apoi peste decenii activitatea istoricului religiilor, Noica aratã cã Eliade a fost singurul

care cu jumãtate de veac în urmã a prevestit importanþa covârºitoare a civilizaþiilor primitive, precum ºi

funcþia mitului ºi a simbolului.

Discursul de recepþie al lui Lucian Blaga la intrarea în Academie, Elogiu satului românesc, îl determinã

pe Constantin Noica sã constate cã cel mai original dintre creatori glorificã ce e mai impersonal în sufletul

românesc. Satul nostru, spune Blaga, a avut tãria sã se pãstreze boicotând istoria.

Mircea Eliade surprinde cel mai bine profilul intelectual a lui Constantin Noica: erudit, fãrã sã fie

pedant, pãtrunzãtor, fãrã sã fie cazuist, pasionat, fãrã sã fie liric.

Noica a crezut enorm în interioritate, iar pentru el o societate deschisã nu avea valoare decât în mãsura

în care reuºea sã-ºi conserve un univers interior. De aceea fãcea distincþie între libertate ºi libertãþi: libertãþile

sunt la suprafaþã, libertatea este cunoaºtere ºi creºtineºte spus, ADEVÃR ªI VIAÞÃ. Noi credem cã la o

sutã de ani de la naºterea lui Noica devãlmãºita lume româneascã are nevoie de filozof mai mult ca oricând.

Filozof al culturii, demn continuator a lui Lucian Blaga pe aceastã linie, Constantin Noica s-a preocupat

în majoritatea scrierilor sale de specificitatea spiritualitãþii româneºti, de ceea ce e etern ºi de ceea ce e istorie

în cultura noastrã.
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1937, Ed. Humanitas, Bucureºti, 2004
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Gavril ªerban

EUGEN  IONESCU

Anul acesta (2009) s-au împlinit 100 de ani de la naºterea

marelui dramaturg, memorialist, eseist, prozator, poet, publicist,

traducãtor ºi pictor de origine românã Eugen Ionescu. Cu aceastã

ocazie, la propunerea României ºi a ambasadorului þãrii noastre la

UNESCO, profesorul ºi criticul literar Nicolae Manolescu, opera lui

Eugen Ionescu este celebratã în mod oficial în întreaga lume, autorului

fiindu-i consacrate numeroase manifestãri culturale atât în þarã cât ºi

în strãinãtate. Aceste manifestãri s-au concretizat prin expoziþii de

carte sau fotografii, colocvii, simpozioane, mese rotunde, piese de

teatru jucate pe scenele din întreaga lume. Ca instituþie de culturã,

biblioteca a marcat acest important eveniment cultural al anului prin
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expoziþii de carte realizate în toate secþiile de relaþii cu publicul, prezentãri, semnale º.a.

 Eugen Ionescu este de fapt întemeietor, protagonist al teatrului absurdului ºi este considerat fondator

al teatrului de avangardã din anii 1950. Întreaga sa operã a fãcut obiectul a numeroase teze de doctorat,

colocvii, simpozioane ºi festivaluri, s-au scris numeroase articole, studii ºi cãrþi despre aceasta. De fapt criticii

disting douã perioade în teatrul lui Eugen Ionescu, prima care cuprinde piese scurte, cu personaje elementare,

cu limbaj aberant ºi caracter predominant comic, iar în cea de-a doua, acþiunea ºi decorul devin mai importante,

comicul este înlocuit treptat cu tragicul, iar limbajul este mai puþin derutant. Temele abordate sunt de regulã

singurãtatea, falsitatea, izolarea. Dacã la primele piese ale lui Eugen Ionescu care au fost puse în scenã, publicul

a fost destul de puþin ºi oarecum rezervat, cu timpul piesele sale au început sã câºtige teren, la ora actualã fiind

printre primii zece autori dramatici cei mai jucaþi din lume. De fapt teatrul lui Ionescu este un teatru-joc, liber ºi

straniu, pur ºi sincer, provocator, în care comedia ºi tragedia se împletesc necontenit.

Ca scriitor, Eugen Ionescu ºi-a cãutat identitatea literarã pe tot parcursul vieþii, abordând genuri literare

diferite, trecând de la poezie la criticã literarã în perioada lui româneascã, pentru a trece la teatru, eseu ºi roman

în perioada francezã; nu a renunþat însã, niciodatã, la critica literarã. De fapt, identitatea sa culturalã  stã sub

semnul conflictului, nu numai datoritã trecerii sale de la identitatea culturalã româneascã la cea francezã, ci ºi

datoritã cãutãrii permanente a propriei identitãþi, fenomen mult mai profund, analizat de multe ori de cãtre autor

ºi asociat respingerii tatãlui sãu.

Pentru cei care doresc sã cunoascã mai multe despre viaþa ºi opera sa, biblioteca le pune la dispoziþie

numeroase cãrþi scrise de Eugen Ionescu: Antidoturi (articole); Cãlãtorie în lumea morþilor (Teatru);

Cãutarea intermitentã (eseu); Elegii pentru fiinþe mici (poezie); Însinguratul (povestiri); Între viaþã ºi

vis: convorbiri cu Claude Bonnefoy; Jurnal în Fãrâme; Note ºi contranote; Nu; Prezent trecut, trecut

prezent; Rãzboi cu toatã lumea: publicisticã româneascã; Rinocerii; Setea ºi foamea; Sub semnul

întrebãrii - teatru care acoperã majoritatea genurilor literare abordate, dar ºi numeroase enciclopedii, dicþionare

sau referinþe critice despre autor. Referitor la opera lui Eugen Ionescu, Monica Lovinescu afirma: Sub aparenþele

comicului, Eugen Ionescu a fost totdeauna un autor tragic. Dar prin burlesc, el se ferea de anumite

lacrimi, se apropia pieziº de întrebãrile esenþiale, umplea vidul existenþei cu scaunele deriziunii, dãdea

ocol morþii, pitindu-se sã n-o vadã, ºi se costuma în mãscãrici spre a nu fi recunoscut de destin. Iatã cã

însã de la Rinocerii încoace mãºtile încep sã cadã: Eugen Ionescu îºi transformã acum obsesiile în

personagii, iar Vladimir Streinu nota: Eugen Ionescu ºi-a construit, în teatrul contemporan, o glorie

mondialã. Oriunde existã preocupare de artã dramaticã, opera lui e celebratã, fie de-a dreptul prin

asocieri cu opera marilor clasici, fie indirect prin nulificãri adesea mai pozitive decât laudele. Formula

de artã pe care o practicã îl asociazã cu Brâncuºi dintre conaþionali, iar dintre strãini cu Picasso, deºi

faþã de acesta diferenþe politice îl separã.

Printre multe replici ºi remarci demne de reþinut ale dramaturgului, amintim:

E destul sã privesc cerul (într-o noapte cu stele fãrã lunã) ºi braþele îmi cad în jos de neputinþã,

de tristeþe. Dacã oamenii ar privi mai des cerul ºi foarte atent, ar muri de disperare ºi umilinþã. Putem

trãi fiindcã îl uitãm. Nu ne întristeazã numai, ne înnebuneºte, ne sfâºie.

De ce într-o zi minunea de a fi ia sfârºit, de ce înþelegem cã este minune abia când pierim, de ce

o întunecãm cu neghiobiile, cu duºmãniile, cu nãdejdile stupide, de ce oamenii se cautã unii pe alþii în

noapte ºi nu se regãsesc decât ca sã nu se recunoascã ºi sã se loveascã, de ce ne agãþãm cu disperare de

o semnificaþie inexistentã ºi ce crimã trebuie sã ispãºim pentru a putea trãi în acest vid?

Ideologiile ne separã. Visele ºi suferinþa ne apropie.

        Doina Maniura
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BICENTENAR

FRANZ  JOSEF  HAYDN (HAIDEN)

Compozitor austriac, fiu al rotarului Mathias Haydn ºi al Anei Maria Koller, s-a nãscut la 31 martie

1732, la graniþa dintre Austria ºi Ungaria, ºi-a petrecut întreaga viaþã în aceastã regiune ºi Viena, cu excepþia

celor douã cãlãtorii la Londra.

La 6 ani a plecat sã locuiascã la Viena la soþul surorii vitrege, care l-a învãþat primele noþiuni ale viitoarei

lui meserii ºi din 1740 pânã în 1749 a fost copil de cor la Catedrala Sfântul ªtefan din Viena. În principal

s-a format ca autodidact, în special cu ajutorul Tratatului Gradus A Parnassum Fux ºi al primelor sonate de

Karl Philip Emanuel ºi Bach.

În 1758 sau 1759 a intrat în slujba contelui Morzin.

Pentru conte a compus în special primele lui simfonii ºi o serie

de divertismente pentru instrumente de suflat. Muzica lui se

situeazã pe un plan la fel de înalt ca muzica lui Mozart, chiar

dacã nu a avut forþa acestuia din lucrãrile cele mai reuºite. În

pofida talentului manifestat, nu a fost un copil minune ºi niciodatã

nu a compus cu rapiditatea cu care a fãcut-o Mozart, Schubert

sau Mendelshon. De cele mai multe ori a trebuit sã înveþe el

singur, ºi nu a avut niciodatã profesori adevãraþi. Am început

întotdeauna direct cu practica, mai întâi la cântatul din

voce ºi la instrument ºi apoi la compoziþie. Mai mult

ascultam decât studiam, dar am audiat muzica cea mai bunã

care se putea auzi pe vremea mea ºi aºa, puþin câte puþin,

capacitãþile mele s-au dezvoltat.

La Viena a ascultat Haydn muzica cea mai bunã, a fost recrutat

pentru corul Catedralei Sf. ªtefan, unde a devenit unul dintre

cei mai buni elevi. Timp de 8 ani a dus o viaþã de boem, cânta la

petreceri, avea elevi, fãcea aranjamente muzicale. Nu am scris

niciodatã repede, am compus cu meticulozitate ºi sârguinþã, avea

sã mãrturiseascã mai târziu. Cariera sa a fost o ascensiune lentã. A început sã lucreze muzica sa cea nouã,

muzica stilului galant pe care a ajutat-o sã se ridice în picioare. Nu degeaba Haydn este numit pãrintele

simfoniei.

Un imbold extraordinar pentru dezvoltarea lui a constituit-o întâlnirea lui cu Mozart, când acesta avea

20 de ani. Încã din primul moment cele douã genii s-au admirat reciproc. Nu numai cã Mozart i-a dedicat

marele set de 6 cvartete pentru coarde lui Haydn, dar l-a ºi apãrat cu vorba ºi cu fapta atunci când un pianist

care activa la Viena a zâmbit dispreþuitor la un pasaj dintr-un cvartet al lui Haydn spunând: eu nu aº fi scris

aºa, Mozart i-a retezat-o scurt Nici eu! ªi ºtii de ce? pentru cã niciunuia din noi nu i-ar fi trecut prin minte

o asemenea idee excelentã. Haydn a rãspuns cu aceeaºi monedã atunci când Don Giovani a fost criticat în

prezenþa lui ... nu pot sã rezolv disputa (a spus el) dar ºtiu un singur lucru: Mozart este cel mai mare

compozitor la ora actualã. Sub influenþa lui Mozart muzica lui Haydn a devenit mai amplã, mai profundã ºi

mai expresivã.

Josef Haydn a fost compozitorul acelei perioade, cel mai respectat, cel mai onorat ºi cel mai aproape

de gustul publicului sãu. Compozitor clasic prin excelenþã, a crescut odatã cu noile idei muzicale, ºi mai mult

decât oricine altcineva le-a modelat. Era la modã la acea vreme melodia, muzica menitã sã distreze, fãrã sã

solicite prea mult intelectul.

Acest om deosebit de blând, bine dispus mai tot timpul, practic nu ºi-a fãcut duºmani niciodatã. Era

echilibrat, sârguincios, generos, avea simþul umorului ºi s-a bucurat de o sãnãtate bunã. Poate cã nu era foarte
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bine instruit, nu citea mult, dar avea spirit practic, bun simþ, se remarca prin integritate ºi cinste intelectualã -

genul de onestitate care i-a permis sã recunoascã superioritatea lui Mozart spunând prietenii mei mã laudã

pentru talentul meu, dar a lui este cu mult deasupra mea. Nu era deosebit de impresionat de nobilimea

vremii, nu încerca sã stabileascã legãturi cu mai marii zilei, pur ºi simplu nu-l interesa acest lucru: am purtat

conversaþii cu împãraþi, regi, mari principi, am auzit multe observaþii mãgulitoare de la ei, dar nu

doresc sã trãiesc pe picior de egalitate cu astfel de persoane, îi prefer pe cei de o seamã cu mine. Iniþial

l-au interesat numai muzicienii sau numai cei care iubeau muzica. În domeniul muzicii era pe deplin conºtient de

superioritatea sa ºi nu ezita nicio clipã sã-ºi exercite autoritatea. Unul dintre stãpânii lui, prinþul Nicholas al II-

lea, s-a amestecat într-o repetiþie a lui, Haydn l-a dat afarã pe Înãlþimea sa spunând: Alteþã, aceasta este

treaba mea. Era la fel de independent în relaþiile cu editorii sãi, a intrat într-o disputã cu firma Artaria în privinþa

editãrii unor lucrãri ale sale ºi, întrucât problemele nu s-au rezolvat, le-a trimis un bilet scurt: sã încheiem

treaba ºi sã-mi trimiteþi fie muzica, fie banii.

La 1 mai 1761, puþin dupã cãsãtoria lui (26 noiembrie 1760), Haydn a semnat cu prinþul Paul Anton

Esterházy, cel mai bogat nobil din Ungaria, un contract prin care era numit vicecapel maistru responsabil cu

toatã muzica prinþului. Haydn avea sã-l slujeascã pe prinþul Nicholas de Esterházy timp de 28 de ani, pânã la

moartea acestuia.

Compoziþiile lui Haydn au frumuseþe, ordine ºi claritate, o simplitate finã ºi nobilã. Muzica sa era mult

admiratã în Franþa, Italia ºi Rusia, era publicatã, copiatã ºi plagiatã. Din marile capitale ale Europei au început

sã curgã invitaþii. El însã a rãmas þintuit la Esterházy. Cu toate acestea, dupã moartea lui Nicholas, la sfârºitul

anului 1790, a acceptat invitaþia de a merge în Anglia.

Sosirea lui Haydn în Anglia, la Londra, a produs o vie emoþie, iar vechiul sãu prieten, doctor Charles

Buraney a scris un lung poem despre noul erou, intitulat Versuri despre sosirea lui Haydn în Anglia, acesta

a fost adulat de societatea londonezã: sosirea mea, scrie el unui prieten de la Viena, a provocat o mare

senzaþie în tot oraºul ºi, timp de 3 zile, toate ziarele au vorbit despre mine. Munca sa la Londra a constat

dintr-un grup de ºase simfonii cunoscute sub numele de Simfoniile londoneze.

Primul concert a lui Haydn a avut loc la 11 martie 1791. A condus de la pian o orchestrã de 40 de

instrumentiºti, ºi succesul a fost enorm, iar reacþia presei pe mãsurã: probabil cã niciodatã nu am avut parte

de o desfãtare muzicalã mai mare, comparându-l pe Haydn cu Shakespeare. Haydn s-a simþit excelent în

Anglia. Impresiile sale despre viaþa muzicalã din Anglia se regãsesc în jurnalul sãu Carnete Londoneze pe

care le-a þinut cu regularitate.

În aceastã perioadã a compus imnul naþional austriac, fiind impresionat de demnitate ºi simplitatea

imnului englez. Problema a fost discutatã la Curte ºi Cancelarul Imperial l-a însãrcinat pe poetul Leopold

Haschka sã scrie un text patriotic intitulat Dumnezeu sã-l apere pe Împãratul Franz ºi Haydn l-a pus pe

muzicã. Folosind aceeaºi temã a creat un set de variaþiuni din cvartetul sãu supranumit Cvartetul Imperial.

În 1802 s-a retras din toate funcþiile sale oficiale. A trãit liniºtit la Viena, fiind una dintre cele mai celebre

persoane din Austria, el care nu se plânsese niciodatã de nimic, care nu avusese nicio boalã mai serioasã se

vede þintuit la pat. Reumatismul îi umflase picioarele în aºa mãsurã încât nu se putea miºca. Îi plãcea sã stea

acasã ºi sã primeascã vizitatori; a murit la 31 mai 1809 - se spune cã mai înainte cu o zi sau douã, în semn de

ultim omagiu adus muzicii, s-a lãsat purtat la pian ºi a cântat de trei ori imnul austriac.

Ultimele cuvinte pe care se spune cã le-ar fi rostit au fost: Copii fiþi liniºtiþi, mã simt bine! La

înmormântare s-a cântat Recviemul de Mozart. Asta i-ar fi plãcut lui Haydn.

Haydn formeazã împreunã cu colegii lui mai tineri, Mozart ºi Beethoven, ceea ce în istoria muzicii este

cunoscut sub numele de Trinitatea Clasicã Vienezã.

Fãrã sã abandoneze simfonia, s-a preocupat mult de operã. De la L’Incotro Imprevisio la Armida

a scris 7 opere, ultimele dintre ele pentru Esterházy. Începând din 1785 ºi pânã în 1790, muzica instrumentalã

a dominat creaþia haydianã, în special cele 11 simfonii destinate a se cânta la Paris, cele 19 cvartete de coarde

ºi versiunea originalã pentru orchestrã a Celor ºapte cuvinte a lui Hristos. Haydn nu este creatorul



42

cvartetului de coarde ºi nici al simfoniei, dar este cel care le-a dat titluri de nobleþe, aducându-le la cel mai înalt

nivel. Din 1790 pânã la sfârºitul secolului, istoria muzicii devine din ce în ce mai mult a sa ºi el va termina prin a

orienta într-o direcþie care s-a menþinut într-o bunã mãsurã timp de 150 de ani.
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Gavril ªerban

ENESCU, IZVOR  DE  APÃ  LIMPEDE, CURATÃ

30 august - 26 septembrie 2009

      Festivalul ºi Concursul Internaþional George Enescu

Cum, din fericire, Biblioteca Judeþeanã Zalãu-Sãlaj deþine în colecþiile sale un bogat fond de carte

precum ºi materiale audio-video despre geniul muzicii româneºti, George Enescu, am þinut sã sãrbãtorim, la

secþia pentru copii, cu forþã ºi dãruire evenimentul.

Motivaþia:

George Enescu, geniu al muzicii româneºti, a dus faima României în toatã lumea ºi este al tuturor

românilor, fie ei copii, tineri sau adulþi.

Rãmâne pentru noi toþi o pildã de dãruire ºi hãrnicie.

Motivaþi de aceste gânduri, am organizat la secþia pentru copii douã activitãþi culturale sub genericul

Enescu, izvor de apã limpede, curatã.

1. Expoziþie tematicã

2. Dupã-amiazã literar-muzicalã

Scopul:

- Vizualizarea materialelor purtãtoare de

informaþii despre George Enescu, existente în

bibliotecã (DVD-uri, CD-uri, cãrþi). Copiii ºi

vizitatorii au fãcut cunoºtinþã cu acestea prin

intermediul expoziþiei.

- Stimularea interesului pentru lecturã prin

recomandarea cãrþilor expuse

- Copiii vor fi obiºnuiþi sã preþuiascã

adevãratele valori culturale ºi intelectuale

româneºti

- Sugestii, informaþii pentru copii, pãrinþi,

cadre didactice în alegerea muzeelor, caselor memoriale ca obiective turistice

Eficienþa acestei acþiuni:

- a fost impresionant numãrul de copii participanþi la dupã-amiaza literar-muzicalã, deºi invitaþia

a fost fãcutã pe baza unui singur afiº, la secþia pentru copii ºi prin viu grai;
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- expoziþia a captat atenþia a cel puþin 80% din vizitatorii secþiei pentru copii, aceºtia rãsfoind

cel puþin unul sau douã din exponate sau lecturând subtitluri, citate din expoziþie;

- pe parcursul a 4-5 sãptãmâni dupã desfãºurarea acestor activitãþi copiii au solicitat pentru

lecturã din cãrþile expuse.

De cea mai mare circulaþie s-au bucurat cãrþile:

• SIMA, Nicolae. Marty învaþã muzica!.- Bucureºti, 2003

• SIMA, Nicolae. Marty este meloman.- Bucureºti, 2005

• SBÂRCEA, George. Povestea lui George Enescu.- Bucureºti, 1982

• BOGDAN, Vasile. Ei l-au cunoscut pe Enescu.- Bucureºti, 1987

Metodologia organizãrii acestor acþiuni:

1. Expoziþia a avut caracter tematic ºi a fost structuratã pe 3 secþiuni:

1.1.Drumurile muzicii din timpuri vechi

pânã în prezent

1.2.Cum sã ascultãm muzica

1.3.Primii paºi spre glorie - secþiune

cuprinzând 2 pãrþi, cea de-a doua

parte fiind dedicatã exclusiv cãrþilor,

AV-urilor despre George Enescu

2. Dupã-amiazã literar-muzicalã. Momentele

desfãºurãrii:

2.1.Un foarte scurt istoric al Festivalului;

motivaþia organizãrii acestei întâlniri de

d u p ã - a m i a z ã ; r e c o m a n d a r e a

stimulatoare spre lecturã a cãrþii

Povestea vieþii lui George Enescu cu

referire la personalitatea marelui muzician, pildã de sârguinþã, exemplu de muncã (hãrnicie).

2.2.Liveni - casa memorialã (pãrinþii, Cracalia, Nicolae Chioru) - proiecþie imagini ºi explicaþii

2.3.Enescu era de o frumuseþe excepþionalã recomandare însoþitã de proiecþia cãrþilor: Ei

l-au cunoscut pe Enescu; Destãinuiri despre George Enescu (Kogãlniceanu, Ilie).

2.4.Proiecþie - imagini: George Enescu copil pânã la sfârºitul vieþii; Vila de la Luminiº

- Sinaia (detalii).

2.5.Moment literar susþinut de tineri ai trupei EOS a Bibliotecii Judeþene (fragmente din cãrþile

Marty învaþã muzica!; Marty este meloman).

2.6.Moment muzical (audiþie) Rapsodia 1 (8 minute).

Concluzii:

Deºi întâlnirea de dupã-amiazã s-a desfãºurat cu un grup de copii participanþi (unii însoþiþi de pãrinþi)

neomogen ca vârstã, interesul arãtat a fost deosebit ºi emoþionant.

Cred cã astfel de momente omagiale ar fi oportun sã fie organizate ºi de cãtre bibliotecile comunale

chiar dacã s-ar face pe baza împrumutului interbibliotecar dintre acestea ºi Biblioteca Judeþeanã. La urma

urmei, raþiunea de a fi a bibliotecilor sunt împrumuturile de carte ºi oricare alte suporturi purtãtoare de informaþii.

Ileana Neaga
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COMEMORARE - 120 de ani (1889 - 2009)

MIHAI  EMINESCU, VERONICA  MICLE, ION  CREANGÃ

Anul 1889 a fost, pentru literatura românã ºi neamul românesc, întunecat ºi trist prin pierderea

LUCEAFÃRULUI ºi a ÎMPÃRATULUI poveºtilor , iar pentru cã IUBIREA atât de mare nu suporta pierderea,

Veronica a ales ºi ea calea stelelor, cu credinþa cã acolo sus, în cer, sufletele care s-au iubit cu adevãrat se

cheamã pentru veºnicie...

Cât de cuprinzãtor vorbea George Cãlinescu despre unicitatea geniului

eminescian: Astfel se stinse, în al optulea lustru de viaþã cel mai mare poet

pe care l-a ivit ºi-l va ivi vreodatã, poate, pãmântul românesc. Ape vor

seca în albie, ºi peste locul îngropãrii sale va rãsãri pãdure sau cetate, ºi

câte o stea va veºteji pe cer în depãrtãri, pânã când acest pãmânt sã-ºi

strângã toate sevele ºi sã le ridice în þeava subþire a altui crin de tãria

parfumurilor sale.

Se pare cã mintea prea clarvãzãtoare, sufletul atât de sensibil la

profunzimea ºi deºertãciunea lumii, au deranjat ºi în acele vremi, omenirea

nefiind capabilã sã accepte GENII, mai degrabã indiferenþã, pasivitate...

adaptabilitate la culorile interesului epocii!

De ce se vorbeºte atât de mult de Eminescu??!! De ce tot mai citesc

mãiastra-þi carte, deºi o ºtiu pe dinafarã...???!!! De ce oare, dintre sutele

de mii de volume din biblioteci, OPERA CLASICILOR circulã în

permanenþã!!??

Poate pentru cã fiecare dor îºi gãseºte alinare aici, fiecare întrebare asupra vieþii capãtã un rãspuns,

fiecare durere, nãdejde, deziluzie, credinþã... se cântã încã în nemuritoarele romanþe eminesciene; pentru cã în

MAREA CARTE toate-s vechi ºi noi sunt toate; poate pentru cã EL a exprimat cel mai profund ºi complex

sufletul românesc; poate pentru cã fãrã Eminescu, am fi mai altfel ºi mai sãraci...!!!

Trecut-au anii...12o, de când, obosit de patimi ºi pãcate lumeºti, Eminescu s-a dus sã stea de vorbã cu

stelele, devenind, el însuºi, astru.

Eminescu a cãutat pe pãmânt IUBIREA totalã, menitã sã dea un sens

tuturor lucrurilor, trãirilor, simþãmintelor, dar nu i-au fost hãrãzite decât clipe, iar

acestea purtau, se pare, numele: VERONICA: îþi mulþumesc pentru fericirea pe

care ai rãspândit-o asupra vieþii mele... Tu eºti stãpâna mea ºi singura credinþã în

lume. Te iubesc cu toatã privaþiunea de sentiment a trecutului meu; viaþa mea a

fost un pustiu, nimeni nu m-a iubit în adevãr... Eºti singura mea avere ºi fericire.

Dacã aº avea fericirea ca tu sã-mi închizi ochii...! Nicicând speranþele mele n-au

avut aripi mai lungi ºi inima mea mai multã dragoste decât pânã te-am cunoscut…

Tare mi-e frig în suflet… mã încãlzesc gândindu-mã la tine. Te doresc cu lacrimile

în ochi ºi cu sufletul plin de o voluptoasã durere ºi rãmân ca totdeauna ºi pentru

totdeauna al tãu EMIN.

Veronica l-a urmat pe Luceafãr în veºnicie, la 3 august, ascultându-i chemarea nerostitã ºi a rãmas

pentru totdeauna în pãmântul sfânt al mãnãstirii Vãratec.

Literatura românã îºi are ºi ea prieteniile sale... Una din cele mai frumoase ºi emoþionante legãturi

spirituale, create prin apropierea de cuvânt ºi magia artei scrise, a fost aceea dintre Mihai Eminescu ºi Ion

Creangã.

Legendara prietenie s-a legat dupã o lungã perioadã de cãutãri, de rãtãciri, un lung drum de suferinþe...

a fost menit sã se gãseascã pentru cã erau nãscuþi, parcã, din acelaºi ochi de LUMINÃ!
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Ascultându-l pe CREANGÃ cum povestea copiilor, EMINESCU a

exclamat, ca de pe altã lume: Deci, dumneata erai?!!! ªtii cât te-am cãutat??!

Eminescu ºtia cã undeva, în aceastã lume, trebuie sã se afle

ÎMPÃRATUL POVEªTILOR!!!

Bolnav fiind, în iunie 1889, Creangã nu a reuºit sã-l conducã pe bunul

sãu prieten, Bãdia Mihai, pe ultimul drum. Poate simþea cã îl va urma în curând...

Se mângâia searã de searã cu Poeziile lui, fiind tot mai trist ºi singur.

La 31 decembrie 1889, când copiii veneau sã-i ureze La anul ºi la

mulþi ani!, sufletul sãu nemuritor a colindat spre stele...

La 15 iunie 1889 EMINESCU ºi-a contopit chipul cu lumina

LUCEAFÃRULUI, iar cei care privesc acest astru îºi vor aminti mereu de

GENIUL fãrã seamãn pe care l-a dãruit lumii întregi pãmântul românesc...

1889 - anul de glorie al morþii lor! Devenind stele, au dobândit

NEMURIREA!

La Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, activitãþile dedicate celor doi titani ai literaturii române au

îmbrãcat, în anul 2009, culorile pasiunii ºi aprecierii deosebite pe care o cer GENIILE: de la expoziþii tematice,

la recitaluri de poezie ºi muzicã, prezentãri ºi mese rotunde, spectacole pregãtite de tinerii trupei de teatru

EOS, activitãþi în colaborare cu biblioteci ºcolare ºi ºcoli partenere, concursuri de creaþie pornind de la opere,

ore ºi seri de poveste... toate au avut menirea de a îmbogãþi mintea ºi sufletele, de a educa prin cuvinte de o

extraordinarã încãrcãturã afectivã, de a transmite dragostea pentru adevãratele valori ale neamului românesc.

F.P.

LUMEA  LUI  BENEDEK  ELEK  LA  BIBLIOTECA  JUDEÞEANÃ  SÃLAJ

Albã ca Zãpada ºi cei ºapte pitici, regi ºi regine, prinþese, zâne, Frumoasa din Pãdurea Adormitã, prinþi

ºi cerºetori, animale care vorbesc, sunt doar câteva dintre personajele care figurau în lumea noastrã de copil.

Cu toþii am crescut citind sau ascultând aventurile personajelor preferate, cum biruie binele asupra rãului. Cu

toate cã azi de multe ori poveºtile se rezumã la Shrek, Tom ºi Jerry, Nemo sau Ratatouille, cu toþii avem nevoie

de magia, de miracolul poveºtilor care au fermecat ºi au marcat copilãria noastrã.

În anul 2009 am comemorat

scriitorul, culegãtorul de poveºti Benedek

Elek. Nãscut în data de 30 septembrie, 1859,

anul acesta s-au împlinit 150 de ani de la

naºterea ºi 80 de ani de la moartea

scriitorului. Benedek Elek a lucrat în mai multe

domenii: a fost ziarist, scriitor, editor, deputat,

redactor, culegãtor de poveºti ºi povestitor.

A fost redactorul revistei Cimbora, revistã

pentru copii mici ºi ºcolari. În primul rând

însã este cunoscut pentru poveºtile, basmele

scrise, adunate ºi traduse. A fost ºi este în

continuare favoritul copiilor pentru poveºtile

pline de magie, întorsãturi haioase, umor,

unde binele întotdeauna învinge. Basmele lui

Benedek Elek ne poartã în lumi îndepãrtate,

unde ne întâlnim cu regi ºi regine, buni sau
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rãi, cu prinþi fermecãtori, cu prinþese ºi

zâne frumoase, care trãiesc în lumi

fermecate ºi au de confruntat diferite

probleme, greutãþi, ca la urmã sã-ºi

primeascã rãsplata bine meritatã.

Totodatã este renumit pentru poveºti ale

cãror eroi sunt animale care vorbesc, iar

faptele lor haioase ºi aventuroase conþin

înþelepciuni care ne sunt de folos zi de zi.

Generaþii întregi au crescut citind ºi

ascultând poveºtile lui Benedek Elek.

Prin poveºti ºi basme, autorul acestora a

influenþat multe vieþi. Scriitoarea Marton

Lili, cunoscutã pentru cãrþile scrise mai

mult pentru adolescenþi ºi tineri, s-a întâlnit

cu Benedek Elek pe vremea când era la

ºcoalã. Aceastã întâlnire i-a schimbat

viaþa, deoarece, fãrã încurajarea

scriitorului, n-ar fi început sã scrie. El a fost cel care a încurajat-o sã-ºi publice prima poezie în revista Cimbora.

Aceastã încurajare din partea lui, a determinat-o sã devinã scriitoare. Cu toþii putem învãþa din activitatea

scriitorului, care ºi-a dedicat viaþa pentru a îmbogãþi literatura, punând în valoare lumea fantasticã ºi magicã a

poveºtilor, unde copiii se pot regãsi ºi se pot identifica cu personajele îndrãgite.

Cu ocazia aniversãrii a 150 de ani de la naºtere ºi a 80 de ani de la moarte, instituþiile, bibliotecile din

þarã au comemorat viaþa ºi opera scriitorului Benedek Elek. Cu aceastã ocazie ºi Biblioteca Judeþeanã Sãlaj

s-a alãturat bibliotecilor care l-au comemorat pe cunoscutul autor de poveºti. Acest eveniment a fost marcat în

bibliotecã la Secþia Împrumut pentru Copii prin realizarea unei expoziþii cu cãrþile autorului existente în bibliotecã,

prin folosirea materialelor audio-video ºi prezentarea vieþii ºi operei scriitorului.

În anii precedenþi biblioteca a încheiat parteneriate cu diferite ºcoli, grãdiniþe pentru a face cunoscutã

oferta culturalã ºi în afara spaþiilor proprii. În acest context, clasa a II-a B de la ªcoala Generalã Avram Iancu,

împreunã cu doamnele învãþãtoare Gönczi Mária ºi Rákosy Amália, a vizitat Biblioteca Judeþeanã pentru a lua

parte la comemorarea scriitorului Benedek Elek.

Cu aceastã ocazie am prezentat viaþa ºi opera scriitorului, punând accent pe poveºtile, basmele scrise

de el, pe revistele editate, am oferit date despre familia scriitorului, activitatea ºi modul în care a lucrat cu copiii.

Pentru ca prezentarea sã fie mai interesantã ºi copiii sã reþinã informaþiile auzite, dupã prezentare le-am pus

întrebãri la care ei a trebuit sã rãspundã cu fals sau adevãrat. Totodatã le-am citit câteva dintre poveºtile ºi

basmele lui Benedek Elek. La sfârºit am pus un cântecel pentru copii interpretat de Benedek Orsolya, strãnepoata

povestitorului ºi câteva desene animate, ecranizate dupã poveºtile acestuia.

Aceste vizite ale copiilor cu diferite ocazii, aniversãri, comemorãri, amplificã legãtura între cititori ºi

bibliotecã. Cu aceste ocazii, copiii pot învãþa despre valorile culturii, despre oameni care prin opera ºi munca

lor au îmbogãþit patrimoniul cultural universal.

Mulþi am crescut citind aceste poveºti, imaginându-ne locurile ºi personajele preferate. Lumea poveºtilor

n-ar fi completã fãrã opera lui Benedek Elek, iar unul dintre obiectivele noastre este acela de a atrage atenþia

asupra valorilor omenirii, cum ar fi ºi viaþa ºi opera acestui scriitor, a cãrui moºtenire este de nepreþuit atât în

literaturã cât ºi în lumea copiilor.

          Major Ingrid
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LANSÃRI  DE CARTE  - INVITAÞI  SPECIALI

VIRGIL  MÃGUREANU, ALEX  MIHAI  STOENESCU - De la regimul comunist la regimul

          Iliescu

- 22 ianuarie 2009, Sala Avram Iancu a Primãriei municipiului Zalãu

Au fost prezenþi la acest eveniment ºi reprezentanþii Editurii RAO,  dl director Ovidiu Enculescu.

Virgil Mãgureanu este legat sufleteºte de judeþul Sãlaj, fiind nãscut la Giurtelecu

Hododului, judeþul Satu Mare, situat la graniþa cu judeþul Sãlaj.

Publicul foarte numeros care a participat la prezentare a înþeles cã rolul acestei

cãrþi este sã reconstituie, pe documente ºi fapte, ºirul evenimentelor de atunci...

unii ºi-au construit cariere solide, le mai lipseau statuile, prin denigrarea ºi

falsificarea adevãrului.

Între public ºi autori s-a stabilit o comunicare interesantã, cei prezenþi fiind dornici sã

acumuleze cât mai multe informaþii direct de la autori.

Concluzia autorilor referitor la evenimentele din decembrie 1989, este aceea cã

nu a fost vorba, de fapt, de REVOLUÞIE, aºa cum vor unii sã credem, ci de o loviturã

militarã de stat. Ei au mai afirmat cã adevãrul o sã-l aflãm numai dupã ce actorii cheie ai rãsturnãrii regimului

comunist nu vor mai fi în viaþã.

Cartea prezentatã, fãrã a avea pretenþia de a face luminã, este o sursã de date ºi informaþii despre o

perioadã încã neelucidatã a istoriei noastre, un reper real pentru cercetãtorii istoriei contemporane.

CORINA CREÞU - România Europeanã

Europarlamentarul Corina Creþu a dorit sã-ºi promoveze ºi în judeþul Sãlaj cartea,

apãrutã la Editura Scripta, Bucureºti, autoarea având cu judeþul nostru puternice legãturi

afective, tatãl sãu fiind nãscut în satul Traniº, comuna Nãpradea.

Evenimentul s-a desfãºurat în Sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Sãlaj, în prezenþa

unui public numeros.
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Autoarea ºi cartea sa au fost prezentate de Tiberiu Marc,

preºedintele Consiliului Judeþean Sãlaj, Florica Pop, director

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, Iuliu Nosa, deputat.

Corina Creþu a prezentat aspecte ale activitãþii sale la

Bruxelles, intrând într-un dialog interesant cu cei dornici sã

descopere cât mai multe secrete din experienþa autoarei ºi din

planurile sale de viitor.

AUREL ROGOJAN - 1989. Dintr-o iarnã în alta... România în resorturile secrete ale istoriei

         - Istorie, geopoliticã ºi spionaj în Balcani (în colaborare cu Traian Valentin

     Poncea)

Cele douã volume, reprezentând porþi spre cunoaºterea istoriei nescrise, au fost lansate în 11 decembrie

2009, în sala de ºedinþe a Consiliului Judeþean Sãlaj.

Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Judeþeanã în colaborare cu Asociaþia

Cadrelor Militare în Rezervã ºi Retragere din Serviciul Român de Informaþii,

Sucursala Sãlaj.

Generalul de brigadã AUREL I. ROGOJAN ºi lucrãrile lansate au

fost prezentate de: directoarea Bibliotecii Judeþene, dl Adrian Bãrbulescu -

general de brigadã, vicepreºedinte al Asociaþiei, iar dl Marius Ghilea -

preºedinte al A.C.M.R.S.R., Sãlaj a prezentat cuvântul transmis de Iulian

Vlad, general corp de armatã, fost ºef al Departamentului Securitãþii Statului.

Dl Aurel Rogojan a mãrturisit cã aceste cãrþi sunt o parte din viaþa sa,

documentarea realizându-se în peste zece ani de participare efectivã la crearea istoriei.

Multe întrebãri i-au fost adresate autorului de publicul prezent din dorinþa de a

cunoaºte ADEVÃRUL de la unul din cei care a fost foarte aproape de acesta.

F.P.
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SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ - 2009

Biblioteca Judeþeanã I.S.Bãdescu a organizat, în 15 octombrie, cea de-a V-a ediþie a manifestãrii,

devenitã tradiþie, la care sunt invitaþi cei care, nãscuþi în Sãlaj, sau petrecându-ºi o parte a vieþii pe meleaguri

silvane, au fãcut cunoscute aceste þinuturi prin

realizãrile lor, fiecare în domeniul sãu de activitate.

Rolul instituþiei noastre fiind acela de a consemna,

conserva ºi pune la dispoziþia celor interesaþi

informaþii, noi nu emitem judecãþi de valoare, noi

îi cinstim pe cei care au dãruit SÃLAJULUI ºi

celor care doresc sã-l cunoascã, o parte din

gândirea ºi truda lor.

An de an, toamna, atunci când se adunã

roadele, bibliotecarii îi omagiazã pe cei care au

dãruit ºi dãruiesc comunitãþii informaþii,

considerând cã întotdeauna CARTEA a fost ºi va

rãmâne simbol al unitãþii ºi perenitãþii unui neam,

aici gãsindu-se moºtenirea de idei, trãiri ºi fapte

ale tuturor vremurilor.

Dintre personalitãþile aniversate în anul 2009, au fost prezente:

Victor Hãlmãjan, Joikits Attila, Petru Galiº, Bekõ Ildikó, Gergely Mihai, Silvia Bodea Sãlãjan, Gáspár Attila,

Fejér László, Cornel Grad, Alexandru Liviu ªerban, Ioan F. Pop, Kiss Lehel.

Celor prezenþi li s-au oferit Diplome de Onoare: Oameni de seamã ai Sãlajului, un dar muzical,

precum ºi alte atenþii oferite de Biblioteca Judeþeanã.

Mai presus de toate se cuvine sã le acordãm recunoºtinþa ºi respectul nostru, al tuturor.

F.P.

PERSONALITÃÞI  SÃLÃJENE  ANIVERSATE  ªI  COMEMORATE - 2009

• 4 ianuarie 1959 - IOAN  F. POP - 50 de ani de la naºterea scriitorului

• 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 (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

• 1 februarie 1939 - GRIGORIE  M. CROITORU - 70 de ani de la naºterea profesorului
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• 13 februarie 1939 - FEJÉR  LÁSZLÓ - 70 de ani de la naºterea ziaristului

• 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

• 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

• 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

• 12 iunie 1939 - GERGELY  MIHAI - 70 de ani de la naºterea funcþionarului public

• 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

• 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

• 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

• 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

• 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

• 11 decembrie 1934 - VICTOR  HÃLMÃJAN - 75 de ani de la naºterea inginerului

VICTOR  HÃLMÃJAN - 75 de ani de la naºterea inginerului

S-a nãscut în localitatea Marca la 11 decembrie 1934.

Este absolvent al Institutului Agronomic Cluj (1958) ºi al Facultãþii Tehnico-

Economice de Ingineri Economiºti de pe lângã Institutul Politehnic Bucureºti (1967-

1970). ªi-a început activitatea ca inginer agronom, apoi preºedinte de C.A.P. în

Horoatu-Crasnei (1960-1963). A fost deputat în M.A.N. în perioada 1961-1965

ºi 1965-1968. A fost preºedinte al Consiliului Agricol Raional Zalãu (1965-1968),

cercetãtor ºtiinþific principal la Institutul de Cercetãri pentru Economie Agrarã

Bucureºti (1968-1969), consilier I ºi ºef serviciu în Ministerul Agriculturii ºi Industriei

Alimentare (1969-1976), expert instructor principal, ºeful catedrei de Conducere

ºi organizare a agriculturii, decan, director de programare de perfecþionare a cadrelor
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din economie ºi administraþie la Academia ªtefan Gheorghiu - Bucureºti (1976-1983). În perioada 1971-

1972 s-a specializat în management urmând cursul Metodologia luãrii deciziilor la Institutul Agronomic

Mediteranean din Montpelier - Franþa, pe care l-a absolvit cu calificativul Cum Maxima Laude. În anii 1985

ºi 1986 a absolvit douã cursuri speciale de informaticã. A obþinut doctoratul în ºtiinþe la Facultatea de Economie

Agrarã în 1974. A fost cercetãtor principal II la Institutul Central pentru Conducere ºi Informaticã Bucureºti

(1983-1989), prefectul Zalãului - ianuarie-iunie 1990, prefect al Judeþului Sãlaj (1990-1992), preºedinte al

Consiliului Judeþean Sãlaj (1992-1996), director al F.P.S. Sãlaj (1996-1997), conferenþiar la Universitatea

Oradea, Facultatea de ªtiinþe Economice (1996-2004), conferenþiar la Universitatea Vasile Goldiº, Filiala

Zalãu, începând cu anul 2000. Din anul 1977 este membru al Uniunii Europene a Economiºtilor Agrari, în

perioada 1993-1997 membru al Consiliilor Puterilor Locale ºi Regionale din cadrul Consiliului Europei de la

Strasbourg, iar în perioada 1992-2004 a fost consilier judeþean. A participat la numeroase manifestãri interne

ºi internaþionale susþinând 47 de comunicãri ºtiinþifice, a condus 7 mari programe de cercetare pe bazã de

contract ºi a fost membru în 12 comisii de acordare a titlului de doctorat. A fost decorat cu mai multe medalii

ºi cu Ordinul Muncii clasa a III-a.

A publicat articole în reviste de specialitate: Viaþa economicã, Probleme economice, Agricultura,

Probleme agricole.

Cercetãrile sale s-au materializat în volumele: Repartizarea teritorialã a producþiei agricole cu

ajutorul metodelor economico-matematice (Bucureºti, Editura Ceres, 1977), Din experienþa

cooperativelor agricole de producþie. Conducere, organizare (Bucureºti, Editura Ceres, 1979),

Metode ºi tehnici moderne de amplasare a culturilor în unitãþile agricole (Bucureºti, Editura Ceres,

1984), Revoluþia agrarã ºi modernizarea agriculturii (Bucureºti, Editura Ceres, 1984), Repartizarea

teritorialã raþionalã a producþiei, specializarea ºi profilarea unitãþilor agricole din judeþul Bihor

(Oradea, Casa Agronomului, 1975), Organizarea ºi funcþionarea fermei model în C.A.P. (Bucureºti,

Centrul pentru Perfecþionarea Pregãtirii Profesionale a Cadrelor din Agriculturã, 1976), Implementarea

programelor de dezvoltare a agriculturii în unitãþile agricole de producþie (Bucureºti, Centrul de

Perfecþionare a Pregãtirii Cadrelor de Conducere din Economie ºi Administraþia de Stat, 1979), Metode

moderne de repartizare teritorialã ºi planificare a producþiei agricole (Bucureºti, C.E.P.E.C.A.

Academia ªtefan Gheorghiu), Agricultura, ramurã de bazã prioritarã a economiei naþionale.

Înfãptuirea unei profunde revoluþii agrare obiectiv esenþial al Planului Cincinal 1981-1985

(Bucureºti, Institutul pentru Pregãtirea Cadrelor în Problemele Conducerii Social-Politice, 1981), Tehnologia

ºi economia culturilor de grâu, secarã, orz, ovãz ºi orez (Bucureºti, Institutul pentru Pregãtirea

Cadrelor în Problemele Conducerii Social-Politice, 1981), Les criteres scientifiques de la repartition

teritoriale resonnable de la production agricole (Bucureºti, C.E.P.E.C.A. International Center for

Management Developpement, 1981), Gospodãriile populaþiei. Locul ºi rolul lor în asigurarea nevoilor

personale ºi alcãtuirea fondului central de produse agricole (Bucureºti, Institutul pentru Pregãtirea

Conducerii Social-Politice, 1981), L’optimisation de la structur et de l’emplacement des cultures

dans les entreprises agricoles socialistes (Bucureºti, C.E.P.E.C.A., 1982), Probleme de conducere

ºi organizare în agriculturã (Bucureºti, Institutul pentru Pregãtirea Cadrelor în Problemele Conducerii

Social-Politice, 1982), Industrializarea agriculturii (Bucureºti, Centrul de Perfecþionare a Pregãtirii Cadrelor

din Economie ºi Administraþia de Stat, 1982). Volume colective: Probleme fundamentale ale economiei

socialiste ale aplicãrii noului mecanism economico financiar (Bucureºti, Editura Politicã, 1980),

Analiza diagnostic de ansamblu a Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice (Bucureºti, Centrul de

Perfecþionare a Pregãtirii Cadrelor din Economie ºi Administraþia de Stat, 1980), Din experienþa cooperativei

agricole de producþie Salonta. Conducere - organizare - eficienþã (Bucureºti, Editura Ceres, 1982),

Noua revoluþie agrarã în România (Bucureºti, Editura Politicã, 1982), Agricultura socialistã a României.

Cap. Sistemul democratic de conducere a agriculturii (Bucureºti, Editura Politicã, 1983), Produsul -

program Marca I ºi Marca II. Manual de exploatare (Bucureºti, Institutul de Cercetare ªtiinþificã ºi

Inginerie Tehnologicã pentru Tehnicã de Calcul ºi Informaticã, 1989), Agricultura României în contextul

tranziþiei la economia de piaþã (Centrul de Informare ºi Documentare Economicã I.N.C.E., 1992).
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FEJÉR LÁSZLÓ - 70 de ani de la naºterea jurnalistului

S-a nãscut la 13 februarie 1939, la Sfântu Gheorghe, judeþul Covasna.

Este absolvent al Facultãþii de Filologie, Universitatea Babeº-Bolyai

din Cluj (1961), licenþiat în limba ºi literatura maghiarã. A fost profesor de

limba maghiarã la ªcoala Generalã din Tileagd, judeþul Bihor (1961-1965).

Între 1965-1968 redactor la ziarul Ifjúmunkás. Din anul 1968 este

corespondent la Elõre (din anul 1990 Romániai Magyar Szó) pentru

judeþul Sãlaj, unde a semnat ºi cu pseudonimele: Zilahi László, Háger József,

Gergely András László. Este membru fondator al ziarului Szilágysági Szó

(1990) ºi redactor-ºef al ziarului Szilágyság (1990-1993). În perioada

1970-1992 a fost corespondent la Radio Bucureºti ºi Radio Cluj, a

realizat emisiunile în limba maghiarã, ºi a fost redactorul emisiunii de limba maghiarã la Radio Transilvania

(1996-2000). Este fondator ºi redactor-ºef al revistei culturale Hepehupa (din 2002).

A fost membru fondator al cenaclului literar Zilahy Kiss Károly (1970-1974). Pentru activitatea sa

jurnalisticã a fost distins cu Premiul Pro Zilah (2002, 2008), Premiul Petri Mór (2009). Face parte din

numeroase asociaþii ºi societãþi culturale la nivel naþional: Membru al Uniunii Muzeului Ardelean, al Societãþii

Ziariºtilor din România, al Asociaþiei Culturale Szilágy Társaság, preºedintele Fundaþiei Kincs Gyula din

Zalãu. A fost membru în Curatoriul Fundaþiei Szilágyság din Zalãu.

Publicã articole ºi în revistele: Pulzus, Limes, Erdélyi Gazda, Repere Transilvane.

A publicat reportaje în volumele colective: Ide besüt a nap (Bucureºti, Editura Elõre, 1975), Augusztusi

képek. Dokumentumok, emlékek, riportok (Bucureºti, Editura Kriterion, 1989), Szilágysági Magyarok

(Bucureºti, Editura Kriterion, 1999).

GERGELY MIHAI - 70 de ani de la naºterea funcþionarului public

Gergely Mihai s-a nãscut la 12 iunie 1939, în localitatea Þicãu, comuna Ulmeni

(azi judeþul Maramureº).

A absolvit Liceul Ady Endre din Zalãu (1956). A fost secretarul comunei

Bogdand (judeþul Satu Mare) (1962-1969), ºeful Serviciului de Stare Civilã al

Judeþului Sãlaj (1969-2001).

A scris articole cu privire la interpretarea legislaþiei ºi respectarea acesteia în

domeniul stãrii civile în presa localã: Nãzuinþa, Magazinul Sãlãjean, Jurnalul

Sãlajului, Graiul Sãlajului.

A publicat volumul: Starea civilã în judeþul Sãlaj 1895-2002 (Zalãu, Editura

Silvania, 2002).

JOIKITS ATTILA - 70 de ani de la naºterea profesorului

Profesorul Joikits Attila s-a nãscut la 22 septembrie 1939, la Cluj.

Este absolvent al Facultãþii de Istorie-Filosofie - Universitatea Babeº-Bolyai

Cluj (1962). Din anul 1962 profesor la Lompirt, Sãrmãºag, în perioada 1968-

1971 profesor la Liceul Simion Bãrnuþiu din ªimleu Silvaniei, în perioada 1971-

2002 profesor la ªcoala nr. 1 din ªimleu Silvaniei, fiind director adjunct la aceeaºi

ºcoalã (1971-1975). Este organizator al mai multor concursuri de istorie ºi al

excursiilor de studii, având ºi activitate de ghid. Membru fondator al Fundaþiei

Báthory István, membru al Uniunii Muzeale Ardelene, al Uniunii Cadrelor
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Didactice Maghiare din România, al asociaþiei Kelemen Lajos Mûemlékvédõ Társaság. A primit distincþia

Ezüst gyopár (2005), placheta Fundaþiei Báthory István A kõ marad (2008).

Colaboreazã la: Közoktatás, Szilágyság, Szabadság, Hepehupa, Korunk, Mûvelõdés, Partium,

Szilágysági Vidéki Napló, Erdélyi Örmény Gyökerek.

A participat ºi participã la numeroase conferinþe cu caracter ºtiinþific.

Amintim volume colective publicate: Szilágysági Magyarok (Maghiarii din Sãlaj) (Bucureºti, Editura

Kriterion, 1999), A 300 éves örmény szertartású római katolikus egyház és közössége Magyarhonban

régen és ma (Budapest, 2000), Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a

haza fényre derüljön s kincses legyen (Budapest, 2001), A 750 éves Szilágysomlyó (ªimleu Silvaniei la

750 de ani) (ªimleu Silvaniei, 2001), A mûemlékvédelem fölöttébb szükséges voltáról (Oradea, 2003),

1956 - Erdély (Transilvania) (Cluj-Napoca, 2006), Szilágylompért monográfiája (Monografia Lompirtului)

(2009).

SILVIA BODEA-SÃLÃJAN - 60 de ani de la naºterea profesoarei, poetei

S-a nãscut la 31 mai 1949, în localitatea Rãstolþu Deºert, comuna Agrij.

Este absolventã a Facultãþii de Filologie din Cluj promoþia 1972. A fost

profesoarã la ªcoala Generalã nr. 1, director la Clubul Tineretului Zalãu, primar în

comuna Criºeni, profesoarã la Liceul de Chimie Zalãu ºi la Liceul Pedagogic

Gheorghe ªincai din Zalãu. A frecventat cenaclul literar de pe lângã Casa de

Culturã a Studenþilor din Cluj ºi este membrã a cenaclului Silvania din Zalãu.

A publicat în revistele: Tribuna, Luceafãrul, Steaua, Supliment literar ºi

artistic, Scânteia tineretului, ªcoala noastrã, Nãzuinþa, Silvania etc. A

colaborat la redactarea revistelor Arcadia ºi Colocvii de la Liceul Pedagogic -

Zalãu.

A publicat trei volume de poezii: În cãutarea Graalului (Zalãu, Editura

Silvania, 2001), Talanþi risipiþi (Zalãu, Editura Silvania, 2004), Chivot jefuit

(Zalãu, Editura Silvania, 2009). A mai publicat poezie ºi în volumele: De dor ºi

de omenie (Zalãu, 1971), Pãmânt strãbun românesc (Zalãu, 1977), Silvania

(Zalãu, 1979), ºi în volumul editat de Iuliu Suciu Poeþi sãlãjeni (Zalãu, Editura Silvania, 2007).

PETRU GALIª - 60 de ani de la naºterea învãþãtorului

S-a nãscut la 10 septembrie 1949, în localitatea Cizer.

Este absolvent al Liceului pedagogic din Cluj (1962-1968). Este învãþãtor în

Cizer din anul 1968. În perioada dec. 1989-febr. 1992 a fost primar al comunei

Cizer, iar apoi consilier local, conducând comisia pentru culturã. Face parte din

Consiliul Administrativ al ºcolii ºi este metodist-formator la Inspectoratul ªcolar al

Judeþului Sãlaj, conduce activitatea cercului pedagogic al învãþãmântului din bazinul

Crasna. Premii: în perioada 2002-2006 a primit Gradaþia de merit, Diploma Cetãþean

de Onoare (Cizer, 2009). A frecventat cenaclul Liceului pedagogic din Cluj.

Publicã articole în presa localã ºi centralã: Scânteia tineretului, Tribuna ºcolii,

Nãzuinþa, Educaþie pioniereascã, Telegraful român, Graiul Sãlajului,

Gazeta de Duminicã, Sãlajul Orizont, Caiete Silvane, Tribuna învãþãmântului.

Preocupat de istoria localã, Petru Galiº publicã lucrãri de referinþã pentru învãþãmântul sãlãjean ºi nu numai:

Cizer - 790 (1219-2009) - file de monografie (Zalãu, Editura ªcoala Noastrã, 2009), contribuie la editarea

volumelor colective: Veronica din Sãlaj - o poetã uitatã (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2001), ªcoalã

veche-n sat strãvechi (Zalãu, Editura ªcoala Noastrã, 2007).
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CORNEL GRAD - 60 de ani de la naºterea istoricului

S-a nãscut în 30 ianuarie 1949, în localitatea Domnin.

Este absolvent al Facultãþii de Istorie a Universitãþii Bucureºti (1968-

1973) ºi al Facultãþii de Drept a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-

Napoca. A obþinut doctoratul în istorie cu teza: Al 2-lea Arbitraj de la

Viena (30 august 1940). Poziþia armatei române. Începând cu anul

1967 pânã la 30 noiembrie 1975 a fost operator chimist, ghid O.N.T.,

pedagog ºcolar, profesor în Maramureº ºi Sãlaj. În perioada 1975-1996

a fost muzeograf, specialitatea etnografie ºi istorie contemporanã,

cercetãtor ºtiinþific principal la Oficiul pentru Patrimoniul Culturii Naþionale

Sãlaj. În perioada 1990, 1991-1993, 1997-2000 a fost consilier teritorial

ºef la Inspectoratul pentru Culturã al Judeþului Sãlaj, muzeograf la Muzeul

Judeþean Satu Mare. În prezent este profesor la Universitatea de Vest

Vasile Goldiº filiala Zalãu. A frecventat cenaclul Liceului Teoretic Jibou

ºi se numãrã printre membrii fondatori ai Cenaclului Silvania (1976-

1986).

Colaborãri: la revistele Detaºamentul Pãuliº (în colectivul

redacþional), Acta Musei Porolissensis, Silvania, Nãzuinþa, Graiul Sãlajului, Sãlajul Orizont, Tineretul

liber, Scutul patriei, Dacia Felix, ªcoala noastrã, Tribuna etc., a redactat revista de culturã Limes.

Opera: Al II-lea Arbitraj (Diktatul) de la Viena. Poziþia armatei române (Iaºi, Editura Institutului European,

1998).

Volume colective: Memoria ca formã de justiþie (Bucureºti, 1994), Sovietizarea Nord-Vestului

României (Satu Mare, 1996), Pe frontul de Est (Focºani, 1997), 1918. Sfârºit ºi început de epocã 1918/

1919. Contribuþii sãlãjene la Marea Unire (Zalãu, Editura Limes, 2000), Memorii, jurnale ºi însemnãri

transilvane (1938-1989) (Zalãu, Editura Limes, 2000), a coordonat volumul 1918. Sfârºit ºi început de

epocã (Zalãu, Editura Lekton ºi Editura Muzeului Sãtmãrean, 1998).

GÁSPÁR ATTILA- 60 de ani de la naºterea profesorului

S-a nãscut în localitatea Pericei, la 31 mai 1949.

Este absolvent al Conservatorului Gheorghe Dima din Cluj (1972),

secþia de pedagogie muzicalã, iar în perioada 2005-2006 a urmat masteratul

în jurnalism la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost

profesor ºi dirijor de cor la ªcoala Generalã nr. 1 din Zalãu (1972-1975);

profesor la ªcoala de Artã din Zalãu ºi dirijor al corului din Ciumãrna

(1975-1979). Este membru fondator al formaþiei vocal-instrumentale

populare a Cãminului Cultural din Doba (1978), fondatorul ºi dirijorul corului

de fete Wesselényi Leánykar al Liceului Pedagogic Gheorghe ªincai

din Zalãu (pânã în 1998). Fondatorul corului mixt Szegedi Kis István ºi

al corului tinerilor reformaþi din Zalãu (1990). Iniþiatorul, ºi din 1990

organizatorul concursului de interpretare a cântecului popular maghiar

sãlãjean Szilágysági gyerek vagyok (Io-s fecior de sãlãjean).

Organizatorul Festivalului Minoritãþilor din Zalãu, din 1990 redactorul

caietelor anuale pentru festival Fesztivál Füzetek (1991-2000). A obþinut
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premii  ºi a participat la numeroase festivaluri corale: Festivalul Coral de pe Valea Nirajului (1993-1995),

Sãvãdisla (1991-1995), Festivalul Minoritãþilor din Zalãu (1990-1996), 2 premii speciale la Festivalul

Internaþional Alba Regia IV din Székesfehérvár (Ungaria, 1996). Membru fondator ºi preºedintele Asociaþiei

Culturale Szilágy Társaság, membru fondator ºi membru în curatoriu al Asociaþiei Culturale Mûvelõdés din

Cluj, membru în curatoriul ºi vicepreºedintele Asociaþiei Române Silvania, al Fundaþiei Kincs Gyula, membru

al Asociaþiei Ziariºtilor Maghiari din România.

Colaboreazã la ziare ºi reviste: Mûvelõdés, Szilágyság, Limes, Silvania, redactor-fondator al revistei

de culturã creºtinã pentru copii Dalbimbó.

Preocupãrile sale muzicale s-au materializat în lucrãri care-i fac cinste: Gitáriskola vol. I-III (Metodã de

chitarã, Cluj-Napoca, Collegium Transsylvanicum, vol. I, 1997 ºi 2000; vol. II-III, 2004), Szilágysági gyerek

vagyok. 101 magyar népdal. XI. Zilahi Nemzetiségi Fesztivál (Io-s fecior de sãlãjean. 101 cântece

populare maghiare. A XI-a ediþie a Festivalului Minoritãþilor din Zalãu) (Zalãu, 2000); Mint a rozmaring a jó

földbe: 270 magyar népdal (270 cântece populare maghiare) (Cluj-Napoca, Editura Erdélyi Tankönyvtanács,

2004), Mint a rozmaring a jó földben : Gyermekdalok és népdalok (Cluj-Napoca, Editura Ábel, 2005),

800 éves Szilágyperecsen (Pericei - 800 de ani) (Zalãu, 2005). A compus opera pentru teatru de pãpuºi:

Dióbél királyfi (Povestea prinþului Dióbél). Premiera a avut loc în 2 mai 2003, în localitatea Piliscsaba -

Ungaria). Volume colective: Encyclopaedia Hungarica IV (Calgari, 1998); Szilágysági Magyarok

(Bucureºti, Editura Kriterion, 1999). Volum îngrijit: Paladi János. Vén Zilahra száll a lelkem: 67 szilágysági

nóta, culegere de romanþe de autori maghiari sãlãjeni (Bucureºti, Editura Kriterion, 1998).

ALEXANDRU-LIVIU ªERBAN - 60 de ani de la naºterea ofiþerului ºi poetului

S-a nãscut la 24 ianuarie 1949, în localitatea Liebling, judeþul

Timiº.

Este licenþiat în ªtiinþe politice ºi militare, precum ºi în Artilerie ºi

rachete la Universitatea Naþionalã de Apãrare din Bucureºti. A urmat

un curs în domeniul managementului unitãþilor militare. A parcurs

treptele ierarhice militare, de la comandant de pluton pânã la comandant

de regiment, în Garnizoana ªimleu Silvaniei. Din anul 1989, pânã în

2000, când a trecut în rezerva armatei române, a condus Serviciul de

Mobilizare a Economiei ºi Pregãtire a Teritoriului Judeþului Sãlaj pentru

Apãrare. A fost ºef de cabinet parlamentar, ºef unitate de tratament

balnear, ºef de cabinet ºi consilier al prefectului, consilier judeþean. În

prezent este director la Direcþia de Pazã, Protocol ºi Administrativ

Sãlaj. A debutat în anul 1966 cu poezie în revista Liceului militar ªtefan

cel Mare din Câmpulung Moldovenesc.

A publicat articole în: Apãrarea patriei, Scutul patriei, Viaþa

militarã, Observatorul militar, Nãzuinþa, Sãlajul Orizont, Graiul Sãlajului, Magazin Sãlãjean,

Silvania etc.

 A publicat volumele: Monografia economico-militarã a judeþului Sãlaj (1995), Viaþa ca o glumã

(1999), Onor iubirii (2001), Arca trubadurului (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2003), Potecile cu amintiri

(Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2007), semneazã comentariul ºi scenariul filmului de scurt metraj Sãlaj - mai

mult decât cuprinde legenda (1997).
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BEKÕ N. ILDIKÓ - 50 de ani de la naºterea prozatoarei

Nãscutã la Zalãu, la 4 august 1959, prozatoarea Bekõ Ildikó a absolvit

Facultatea de Electronicã din Cluj-Napoca, secþia subingineri (1981).

Lucreazã la Fabrica de Anvelope din Zalãu (din 1981). În activitatea literarã

a debutat în ziarul Szilágysági Szó (în 1990). În 1991 a urmat un curs de

ziaristicã la Oradea. A obþinut Premiul II la un concurs naþional de nuvele

organizat de ziarul Romániai Magyar Szó.

Colaboreazã la: Szabadság, Szilágyság, Romániai Magyar Szó,

Hepehupa, Limes.

A publicat volumul Örvények (Vârtejuri) (Cluj-Napoca, Editura Tinivár,

2002). I-au apãrut lucrãri ºi în volumul colectiv: Elõszoba (Antecamera)

(antologie, Miercurea-Ciuc, Editura Pro-Print, 1995).

IOAN F. POP - 50 de ani de la naºterea scriitorului

S-a nãscut în 4 ianuarie 1959, în localitatea Valcãu de Sus. Este

absolvent al Facultãþii de Teologie-istorie, din cadrul Universitãþii

Babeº-Bolyai, Cluj-Napoca (Departamentul Oradea). A urmat

masteratul ºi a obþinut doctoratul în filozofie în cadrul aceleiaºi

universitãþi. A efectuat stagii de cercetare la Roma ºi Paris. A lucrat la

întreprinderea Metalica, a fost redactor la Gazeta de Vest, redactor

(fondator) la Noua Gazeta de Vest, referent cultural la Cercul Militar.

Actualmente este muzeograf la Muzeul Þãrii Criºurilor, fiind, pentru o

vreme, ºi cadru universitar la Universitatea din Oradea.

Este prezent cu poeme, texte literare ºi eseuri în revistele: Idei în

dialog, România literarã, Familia, Vatra, Poesis, Echinox,

Luceafãrul, Discobolul, Calende, Aurora etc.

 A publicat volumele: Pedale de hîrtie (Cluj-Napoca, Editura

Dacia, 1994); PoemeºinimiC (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1996);

Poeme de sedus realitateA (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2000) (carte sponsorizatã de Ministerul Culturii),

Sfîntul Augustin. Morfologia unei paradigme (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2009), Jurnal aproape

închipuit (Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2009). Este prezent cu lucrãri în antologiile: Caietul cu poeþi (Cluj-

Napoca, Editura Mesagerul, 1996), Vise într-o liniºte sumerianã (Oradea, Editura Cogito, 1999), Corabia

cu poeþi (Oradea, Biblioteca revistei Familia, 2002), Murmurul vocilor (Oradea, Editura Cogito, 2007).

Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

KISS LEHEL - 25 de ani de la naºterea poetului

Nãscut la ªimleu Silvaniei la 18 mai 1984, Kiss Lehel este absolvent al Institutului Biblic de Misiune din

Zalãu (2003), al Facultãþii de Teologie Baptistã Maghiarã din Oradea, ºi al Facultãþii de Teologie Baptistã

Pastoralã - Universitatea Emanuel din Oradea. În perioada 1998-2004 a fost dirijorul corului bisericii baptiste

din Sãrmãºag, din 2000 pânã în 2004 a fost dirijorul orchestrei de mandoline, din 2000 este predicator la

aceeaºi bisericã (ca predicator ºi conferenþiar a slujit 78 de biserici; tabere, conferinþe; trimestrial la Radio
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Vocea Evangheliei Oradea). Din anul 2006 predã teoria muzicii ºi imnologie la

ªcoala Biblicã a Romilor din Sãcuieni Bihor, este arhivistul Convenþiei Bisericilor

Creºtine Baptiste Maghiare din România (din 2006, Oradea).

A debutat, în 1996, cu poezii în revistele: Napsugár, Szivárvány (Cluj),

Nagyhalászi Hírmondó (Ungaria). A fost redactorul revistei Ifjúság, revista

elevilor Liceului Reformat „Wesselényi” din Zalãu (2002), membrul comitetului

redacþional al revistei Sarmasági Hírmondó, din anul 2005 este redactorul

periodicului Teológiai Értesítõ, care este publicatã ca ºi un supliment al revistei

Szeretet.

Colaborãri: Szilágyság, Harangszó, Gyertyaláng, Szeretet,

Mustármag, Hepehupa, Versmondó (Ungaria).

Lucrãrile lui au apãrut în câteva volume colective: Poeme - Versek -

Gedichte (Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2004), Baptisták a II.

Világháborúban (Baptiºti în al II-lea Rãzboi Mondial) (Budapesta, 2007),

Primãvara poeziei - A költészet tavasza (Zalãu, 2009). În perioada 2002-

2005, ca poet ºi compozitor, a colaborat cu Comitetul de Muzicã al Convenþiei

Bisericilor Creºtine Baptiste Maghiare din România la redactarea cãrþii de cântãri

bisericeºti A Hit Hangjai (Glasurile Credinþei) (Oradea, ITM, Comitetul de

Muzicã al Convenþiei Bisericilor Creºtine Baptiste Maghiare din România, 2006).

Volume nepublicate: Piese (text ºi muzicã) pentru coruri mixte, Versek (Poezii) (1995-2006), A

selymesilosvai magyar baptista gyülekezet krónikája (Istoria bisericii baptiste maghiare din Iliºua)

(2003), A sarmasági magyar baptista gyülekezet krónikája (Istoria bisericii baptiste maghiare din

Sãrmãºag) (2004), Suba Lajos élete és munkássága (Viaþa ºi opera poetului Suba Lajos) (2006).

Cuvinte peste vremi…

Într-o vreme în care nimeni nu respectã pe nimeni, îmi face plãcere sã revin pe meleagurile sãlãjene, tot

mai strãin, tot mai îndepãrtat...

Vã mulþumesc pentru rezervele de însufleþire pe care ni le prilejuiþi cu aceastã invitaþie. ªi, evident, îi

mulþumesc doamnei director Florica Pop pentru entuziasmul ei contagios.

Ioan F. Pop

Felicitãri colectivului Bibliotecii Judeþene pentru organizarea acestui frumos ºi emoþionant eveniment.

Respectând munca oamenilor din Sãlaj ne respectãm pe noi.

Victor Hãlmãjan

Cãrþile au soarta oamenilor. Dacã cinstiþi semenii, aveþi stima cãrþii ºi a bibliotecii.

Fejér László

Desfãºurându-mi activitatea în domeniul stãrii civile, am cãutat sã fac totul în slujba ºi în interesul tuturor

oamenilor. Lucrarea scrisã are acest scop.

Gergely Mihai
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O activitate de suflet pe care n-o puteau organiza decât niºte oameni de suflet.

Mulþumim mult de tot.

Silvia Bodea Sãlãjan

Mã bucur nespus de mult cã la vârsta de 60 de ani, Biblioteca Judeþeanã m-a onorat invitându-

mã la aceastã manifestare de prestigiu, care m-a fãcut sã devin mai puternic!

Petru Galiº

Un gând curat, sincer, de mulþumire sufleteascã pentru tot ceea ce faceþi întru promovarea

culturii sãlãjene ºi nu numai. Parafrazând o expresie anterioarã aº spune: CARTE FRUMOASÃ, CINSTE

CELOR CARE TE SLUJESC...

Alexandru ªerban

La 60 de ani trebuie sã devenim mai atenþi, mai înþelepþi ºi sã facem un inventar asupra vieþii,

activitãþii profesionale, lucrãrilor publicate. Este momentul sã mulþumim lui Dumnezeu pentru familie,

copii, nepoþi, pentru sãnãtate ºi cã mai avem idei, avem de „lucru”. Cum spunea un alt sãrbãtorit în

aces an, Kazinczy Ferenc: ceea ce facem sã facem bine! (Jót, S jól, ez a nagy titok!).

Felicitãri colegilor de la Biblioteca Judeþeanã I.S.Bãdescu pentru frumosul gest.

Gáspár Attila

Sãlajul meritã ºi mai mult. Sunt de acord. Dar oare, noi, cei sãrbãtoriþi astãzi, ce ºi cât meritãm?

Nu ºtiu. ªtiu, însã, cã indiferent de parcurgerea unui numãr de ani (50, 60, 70, 75 ºi câþi or mai fi),

gesturile de recunoºtinþã din partea comunitãþii trebuie sã fie acoperite/recompensate cu merite reale ºi

durabile. Altfel, nu arãtãm decât un orgoliu supradimensionat într-o lume din ce în ce mai micã ºi

sãracã în adevãrate valori.

Oricum, mulþumesc sincer iniþiatorilor acestei manifestãri de suflet.

Vã doresc - ºi-mi doresc - sã puteþi - ºi sã pot - participa la asemenea evenimente.

 Cornel Grad

Despre Sãlaj s-a spus cândva cu rãutate cã este sãrac judeþ. Nu sunt de acord cu acest lucru,

pentru cã sunt nu numai valori materiale ci ºi valori spirituale, pe care noi încercãm sã le pãstrãm cu

puþinul ce-l facem pentru acest oraº. Dacã am reuºit sã ating cu scrierile mele mãcar un suflet, înseamnã

cã nu am scris degeaba.

Bekõ Ildikó

M-am nãscut la Cluj-Napoca - Sãlajul a devenit un al doilea pãmânt natal. Regiune miraculoasã,

culturã popularã minunatã, putem fi exemplu de convieþuire.

 Kolozsvárt születtem - Szilágyság lett a II. szülõföldem. Csodálatos vidék, gyönyörû népi kultúra,

az együttélés példája lehetünk.

Joikits Attila
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SCRISOARE  DESCHISÃ

Dragã Doamnã Florica Pop,

Pe lângã ceea ce iniþial am convenit - trimiterea unui text pentru revista bibliotecii -, vã trimit ºi aceastã

scrisoare deschisã. Determinat, evident, ºi de atmosfera caldã pe care am întâlnit-o la Zalãu ºi care m-a fãcut

sã-mi amintesc cã fenomenul cultural poate fi ºi uman, nu numai vag umanist. Poate fi ºi prietenos, nu numai

scorþos-academic.

Faptul cã v-aþi amintit cã sunt ºi eu sãlãjean (când nici eu nu mai ºtiu cu exactitate ce sunt), m-a încãrcat

cu un entuziasm paseist pe care îl credeam iremediabil pierdut. Aºa cum prea bine ºtiþi, existã o cogitare

paremiologicã, una care spune tranºant cã nimeni nu e profet în satul (oraºul, judeþul, þara) lui. În atari condiþii,

ca unul care tot rãtãcesc între douã lumi (ruralã ºi urbanã, cu bune ºanse de a le pierde pe amândouã), orice

formã de profeþie îmi este interzisã. (Nimeni, mai ales în spaþiul românesc, nu prea doreºte profeþi prin preajmã.

Ca atare, îi face sã se simtã etern exilaþi). Ceea ce-mi permit, tot mai des, e sã cad în reveria catifelatã a

trecutului, în melancolia grea generatã de umbra locurilor din care vin. ªi care, pe mãsura trecerii timpului, îmi

par tot mai ireale. Tot mai îndepãrtate în proximitatea lor. Locuri de peste care aþi ridicat cu generozitate o

perdea a uitãrii, transformând-o într-un prezent, într-o prezenþã. Invitaþia Dumneavoastrã la Biblioteca pe care

cu mult suflet o conduceþi m-a smuls din atari reverii.

Pentru cã sunt deja obiºnuit sã fiu pus de o parte,

evitat cu metodã. Mi-aþi amintit brusc cã sunt (ºi)

scriitor sãlãjean (o meserie, cea de scriitor, numai

bunã de uitat), fãcându-mi onoarea, cu cei implicaþi

în proiect, unei neaºteptate aduceri aminte. M-aþi

încãrcat cu o recunoºtinþã pe care nu ºtiu cum sã

v-o  întorc. Cu o prietenie pe care nu ºtiu dacã o

merit. Dupã cum mi-aþi prilejuit reîntâlnirea cu

inimosul ºi nãvalnicul sentimental, doctorul Liviu

Gîrbea, dragul meu consãtean, a cãrui energie

afectivã poate rupe orice bariere ale indiferenþei.

Cu alte cuvinte, aþi reuºit sã mã faceþi din nou

sãlãjean. Cât despre sintagma oameni de seamã,

trebuie, evident, sã mai aºteptãm, sã vedem ce spune

ºi timpul, criticul absolut al fiecãruia. (În parantezã fie spus, cândva am încercat închegarea unor legãturi culturale

ºi umane între spaþiul sãlãjean ºi cel bihorean. Crezând, cu seraficã naivitate, în virtuþile culturii lucrãtoare, în

atributele ei care pot sã apropie, dincolo de orice limite axiologice ºi... forme de relief. În final, ºi în bunã tradiþie

româneascã, m-am ales cu o dublã porþie de þâfnã ºi indiferenþã. Aºa cã prefer sã rãmân un marginal perpetuu,

retras într-o provincie subcutanatã. Rãmân ceea ce am fost: un exilat în propriul scris. Iar pe plan social, un

dublu exilat: un sãlãjean în bihorenime ºi un biet om într-o lume bizarã. Acolo unde cuvântul acasã sunã atât de

impropriu ºi atât de straniu!).

M-am întors la Oradea mai bogat cu câteva prietenii ºi mai sãrac cu unele îndoieli. Vã mulþumesc cã

m-aþi ajutat sã plonjez într-un trecut (mai exact, într-un trecut al prezentului) de care credeam cã nu mai sunt

capabil. Mi-aþi demonstrat, lucru tot mai rar, cã faptele culturale pot încã deveni substanþa unor legãturi prieteneºti,

nu doar pretextul unor animozitãþi, detestãri provinciale ºi invidii greu mascate. M-aþi ajutat sã-mi imaginez nu

doar ceea ce a fost, ci ºi ceea ce ar putea fi...

Cu cele mai bune gânduri,

Ioan F. Pop
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SCRIU  CU  CREDINÞA  CÃ  DUMNEZEU  ªTIE  CITI

Scriu tot mai aplecat, cu îngerul tot mai greu în cârcã. Mã duc la oglindã, îngerul nu se vede. Scriu cu

tãceri rãmase de la alþii. Mã duc la oglindã, din ea nu rãzbate decât fum. Scriu cu mâna fantomelor rãtãcite prin

mine. Mã duc la oglindã, epiderma ei a ºters tot albul din negru, tot negrul din alb. Surdã ºi mutã, carnea ei a

devenit amintire lichidã. Oglindã, oglinjoarã, unde-i vestitul scrib, acest înger cu aripi de cârpã? În oglindã,

deocamdatã se perindã zgomotos doar un fel de nimic...

Aºa cum s-a spus ºi rãsspus, destinul scriitorului - dincolo de oglinda spartã -, este un mare blestem ºi

o mare binecuvântare. Este blestem pentru cã el este condamnat sã fie un fel de seismograf, de caligraf al celor

mai adânci cutremure ale fiinþei. Un Sisif caraghios angajat cu normã întreagã la fabrica de idei ºi metafore ºi,

pe care, evident, lumea nu dã doi bani. Este, în acelaºi timp, o binecuvântare pentru cã el, poetul/scriitorul/

gânditorul, atinge imaginar tãrâmuri inaccesibile celorlalþi. În el lucreazã în modul

cel mai gratuit ºi mai fascinant revelaþia divinã. În ceea ce mã priveºte (cu sau fãrã

oglinda purtatã stendhalian de-a lungul strãzii), cred cã scriu dintr-un acut deficit

de existenþã. Dintr-o neîntreruptã harþã a sufletului cu trupul. Din neputinþa de a

mã exila definitiv în imaginarul pur, necontaminat de nici o aºchie a contingenþei.

Scriu cu semne ºi sensuri bizare ºi pentru cã sufletul meu a început sã ºchiopãteze

din cauza unui trup mult prea strâmt. Neputând locui în el, neputându-l nici pãrãsi,

el picurã monoton în cãuºul abisului interior. ªlefuieºte pereþii unei singurãtãþi rãtãcite

în lume. Urlã în nesfârºite muþenii, pus fiind, datoritã fenomenului numit existenþã,

la discreþia sadicã a timpului. Scriu pentru a verifica ºi rãs-verifica dacã acestor

entitãþi atât de intime ºi atât de strãine le mai pot spune senin ºi inconºtient: eu.

Scriu pentru cã doar în acest fel îmi pot anula radical ºi definitiv iluzia existenþei.

Darul ei fermecat ºi otrãvit. Înnegresc hârtia din orgoliul nemãsurat de a numi

nimicul cãrnii ºi al sufletului - viaþã. Din frica de a da ordinul final al capitulãrii.

Din ruºinea de a nu mã fi nãscut doar pentru a avea de unde muri. Eu, eu care m-am crezut mag sau înger,

scutit de orice moralã, mã vãd redat pãmântului, ºi silit sã-mi caut un rost ºi sã îmbrãþiºez aspra

realitate (A. Rimbaud). Mã vãd nevoit sã fiu ceea ce vor cuvintele, realitatea lor utopicã. Mã vãd nevoit sã fiu

doar ceea ce nu pot sã fiu.

Deºi sunt conºtient cã scriu neantului, uneori mã îngrijoreazã pasiunea ºi

seriozitatea cu care o fac. Mã preocupã doctoral non-sensul acestei lumi,

zãdãrnicia ei, nimicul. Întrebãrile ultime cu care îi pot incomoda trecerea, pasivitatea

criminalã a temporalitãþii. Mã preocupã lumea pânã la indiferenþã, omul - pânã la

uitare. Mã preocupã cerul pânã la îndoialã. Mã preocupã totul pânã la... nimic.

Apoi, mai scriu pentru cã nu-mi gãsesc locul ºi rostul în lume. Scriu, probabil,

pentru cã nu mã pot ruga supus pânã la delir, pânã la sânge. Scriu cu frica ºi cu

spaima ca nu cumva cuvintele sã mã scrie pe mine. Eu nefiind decât cobaiul lor

involuntar. Scriu ca sã dau de lucru morþii, ºtiind cã, uneori, cuvintele mor mai

greu decât oamenii. Scrisul meu se aseamãnã cu muzica aceea care este cântatã

la capul mortului, ºi în care viaþa de aici se amestecã organic cu cea de dincolo. ªi

despre care nu se ºtie bine dacã este muzicã sau plâns. Alteori, el poate fi asemuit

cu scâncetele unui violoncel la care exerseazã monoton doar vântul...

Scriu, apoi, dintr-un plictis visceral, de timpuriu ºi adânc înrãdãcinat în carne. Copilãria mea a fost un

imens plictis paradisiac, derulat direct în burta imaginarului. Nãscut gata plictisit - stare la care s-au adãugat

ulterior distorsiuni ºi absurditãþi de tot felul -, singura mea preocupare era aceea de a vagabonda la nesfârºit

prin bãtãtorite iluzii. Obligat la un sever sedentarism campestru (pastoral), imaginaþia a devenit, într-o timidã

compensaþie, cea mai concretã legãturã cu lumea. A devenit lumea însãºi. Accidentele concrete ale zilei ºi
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strigãtul bunicii erau momentele apocaliptice care mã redau unui real pentru care

fiinþa mea nu era pregãtitã. Plictisul diurn era investit cu vârf ºi îndesat în combustia

nocturnã a viselor. Vise ce îmi ofereau cu o generozitate suspectã tot ceea ce nu

puteam obþine ziua. Copil fiind, multã vreme am crezut cu îndãrãtnicie cã rostul

omului pe pãmânt e doar acela de a-ºi visa existenþa. Ziua nefiind decât un nesfârºit

interludiu între douã vise. În ciuda trecerii timpului, plictisul meu a rãmas mereu

tânãr. Astãzi el se mulþumeºte sã îmbine biete cuvinte, rupte precum niºte pene

din aripa obositã a imaginarului. Tot mai des mã las sedus de interogaþia catifelatã

a plictisului. De amânãrile sale poetice, de inacþiunile sale binefãcãtoare. De mic

copil - cu o formulare baudelaireanã -, am simþit în inima mea douã

sentimente contradictorii, oroarea de viaþã ºi extazul vieþii. Tipic pentru un

leneº nervos. Viaþa mã atrage tocmai datoritã absurditãþii ºi non-sensului ei

manifest. Faptului cã orice am face rãmâne incomprehensibilã. Orice trãire nu

face decât sã rateze trãirea. Scriu, cu alte cuvinte, ºi dintr-o funciarã inadecvare

la trecerea mâloasã a temporalitãþii. Acea fantomã a spaþiului, dupã o denumire bergsonianã a timpului. E

vorba de o temporalitate închisã ermetic în mine, ºi care nu rãspunde decât la bãtãile disperate (în uºã) ale

inimii. Timpul meu interior ba o ia înainte, ba rãmâne în urmã. Rupe cadenþa, mãrºãluieºte anapoda, pulsul lui

furtiv þine cont de cu totul alte orologii. El sapã în mine, precum o carie, tot soiul de rãvaºe, tot mai adânci, în

care imaginile se compun ºi re-compun dupã o tãcutã muzicã a pãmântului. Uneori, am senzaþia cã timpul mã

trãieºte în mod fraudulos, folosindu-se de mine ca de o mascã. Douã mãºti (eu ºi timpul) roase pe dinãuntru de

propriul gol, ºi care nu reprezintã absolut nimic. Decât impresia altor mãºti.

Mai scriu (dacã mai scriu) cu oglinda întoarsã, pentru a cunoaºte intuitiv sunetul primordial. Realitatea

inaccesibilã nãscutã dincolo ºi dincoace de mine. Golul extensibil care m-a fãcut posibil. Scriu pentru a mã

integra meteoric în magma unei memorii care m-a expulzat. Scriu nu pentru a înþelege ceea ce sunt, ci de ce

sunt? De aceea productele mele scripturale nu siluiesc metafora, eflorescenþele limbajului. Nu vor sã fie frumoase,

pieptãnate retoric. Nu fac cu ochiul complice cucoanelor, ci mai degrabã zãdãrnicesc la rãdãcina profanelor

iluminãri. Viseazã nevrotic noi realitãþi, cu pielea mai subþire ºi mai transparentã. Probeazã viziunile ºi coºmarurile

organelor eului ca pe niºte haine de lucru. Degradeazã totul pânã la limita unei inutile înþelegeri. Scriu ca sã am

resurse de unde sã tac mai apoi. Scriu cu cuvinte pentru cã în ele respiraþia rãmâne încã intactã. Scriu cu

cernealã apocalipticã pentru cã ºtiu sigur cã nimic nu conteazã. Scriu pentru cã numai acest lucru conteazã.

Scriu în timp ce oglinda de deasupra mã descrie aºa cum nu sunt...

A te privi în oglinda fãcutã zob. Multiplicat pânã la indistincþie. Reflectat ca alteritate, ca non-eu. A te

citi ca realitate ºi ficþiune. Toate acestea sunt banale încercãri, virtualitate, potenþã. Pânã la act mai este o clipã

de realitate, de coºmar, de priviri deºirate. Cerul este cea mai desãvârºitã oglindã. Cu cât te uiþi mai mult în ea,

cu atât vezi mai puþin. Uitatul ca oglindire în sine. Privite în oglindã, chipurile noastre nu existã. Chiar aceastã

inexistenþã a lor le poate da farmecul, mãreþia. Când scriem, de fapt ne lãsãm scriºi, ne lãsãm trãiþi, murim în

locul nu ºtim cui. Suntem viaþa ºi moartea de probã la îndemâna tuturor. Sângele circulã într-un text, inima bate

în altul. Trupul este rupt în bucãþi ºi aruncat personajelor. Preþul îl liciteazã critica ºi cititorii. Gloria este o

poveste mincinoasã. Recunoºtinþa - un ºut în fund. Doar moartea ne mai pune câte o tresã pe umãr. A mai vorbi

narcisiac de oglindã e curatã nebunie... Deºi autorul mai moare din când în când, scrisul, uneori, continuã sã-i

perpetueze o parte uitatã a vieþii, o dimensiune nedusã pânã la capãt. El rãmâne sã-i perpetueze anamnetic o

mascã ºtiutã ºi neºtiutã a fiinþei. Umple un gol cu trupul îmbãtrânit ºi obosit al cuvintelor. Continuã sã ne facã mai

bogaþi cu o singurãtate, cu un ecou, cu o iluzie. Scrisul nu vorbeºte doar despre autor, ci, într-un anumit fel,

vorbeºte despre toþi ºi despre toate prin gura pustie a acestuia. Dupã cum va tãcea doar cu asentimentul, cu

complicitatea ºi indiferenþa noastrã.

Dintotdeauna, ºansa literaturii (a oricãrui tip de scris) a fost ºi este aceea cã nu prea are ºanse. Merge

victorioasã din neºansã în neºansã. Scrisul este victoria propriului eºec. Izbânda unei aparente inutilitãþi. Deºi
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scrisul þine prioritar de inacþiunea talentatã, de inspiraþia asumatã. De valorificarea

beneficiilor singurãtãþii. Personal, practic un scris de etern hãituit. De exilat involuntar

într-o lume pe care nu prea ºtiu cum sã o locuiesc. Nu înþeleg, cu o interogaþie de

tip filosofic, de ce este ceva, (viaþa, lumea) ºi nu mai curând nimic? De ce nimicul

pur a eºuat în existenþã? De ce a fost creatã aceastã minunãþie deplorabilã - omul?

Doar pentru a se maimuþãri cu Dumnezeu? Avantajul e cã pentru scris e bun orice,

chiar ºi rãul, absurdul. Orice faptã literarã trebuie raportatã la neantul absolut.

Ratarea nu este decât un minuscul pas aruncat în aceastã direcþie. Un anume fel de

ratare este în însãºi natura scrisului. Scriitorul adevãrat lucreazã cu neantul pe masã.

El reuºeºte tocmai în mãsura în care se rateazã. Îºi mutã temporal fiinþa din realitate

în t e x t u a l i t a t e. Scrisul începe sã respire în locul lui. Încurajat, va face chiar o

probã de existenþã. Scriitorul este cu atât mai strãin (de lume) cu cât este mai

autentic. Nu se pot rata în scris decât adevãraþii scriitori. Ceilalþi reuºesc. Adevãrata profesie a scriitorului e,

pânã la urmã, singurãtatea. Singurãtatea grea ºi densã în care urletul rãmâne

suspendat în aer. Scriitorul e, uneori, atât de singur încât se mirã ºi el cã, din când

în când, mai existã. De aceea se tot pune pe produs mãrturii despre sine, despre

lumea în care fatalmente nu-ºi gãseºte locul. El îºi tot picteazã singurãtatea în culori

ºi non-culori, cu speranþa cã o sã-ºi poatã atrage o clipã existenþa întreagã. Dupã

atâta singurãtate colectivã, el trãieºte mai mult cu voie de la cuvinte. Îºi cere voie

(ca sã existe) chiar ºi de la tãceri, de la non-cuvinte. Mai ales de la cele care

fisureazã timpanul, picurã monoton pe creier. De la cele care se învecineazã cu

moartea. Paradoxal, moartea transferã cel mai bine scrisul în existenþã, în destin.

Moartea ne dã atâta viaþã cât reuºim sã-i smulgem prin scris. Cu alte cuvinte,

scrisul este o formã singularã de a tot muri cu zile. Adunate paginã cu paginã,

aceste morþi pot constitui un petic promiþãtor de viaþã.

Uneori, mi-e fricã de scrisul pe care nu îl pot scrie. Mi-e teamã, tot mai des, cã nu

o sã mai pot scrie nimic. De aceea schimb panicat registrul scriiturii. Mã tem chiar cã o sã-mi uit definitiv limba.

Eu cred doar în scrisul total, pur. În cel care devorã lumea ºi lucrurile. Îl pustieºte pe autor ºi pe cititor deopotrivã.

Cred doar în scrisul lespede, în cel de fundãturã ontologicã. În cel care vizeazã limitele limbajului, ale expresivitãþii.

O anuleazã prin mirificul inocentizãrii. Re-întoarce lumea în punctul ei zero pentru a o putea reinvesti cu alt sens,

cu alte sensuri. Eu nu scriu, eu îmi fac mormânt în scris. Scrisul, meditaþia necesitã ºi anumite pauze de respiraþie,

lungi leneveli cogitabunde. Scrisul e doar partea vãzutã a ceea ce spiritul poate arunca, la un moment dat, pe

þãrmul hârtiei. Cu adevãrat, cred doar în coordonatele verticale ale spiritului. În tentaþia abruptã a absolutului.

ªesurile cultural-lucrative nu prea mã intereseazã. Prefer aerul rarefiat al înãlþimilor, chiar dacã existã riscul

sufocãrii. Sigur, toate aceste considerente vin oarecum în contradicþie cu ceea ce spunea M. Blanchot în

legãturã cu opera literarã: sã nu i se dea importanþã, sã nu fie cercetatã cu un scop, sã se stabileascã cu ea

relaþia cea mai profundã de nepãsare ºi de neglijenþã. Dar existã ºi nepãsãri care conteazã... Poate abia acum

aº putea rãspunde (ºi) la obsedanta întrebare rilkeanã: Sunt cu adevãrat constrâns sã scriu? ªi pot da un vag

rãspuns, mai mult în manierã kafkianã. Poate am, totuºi, un mandat... Poate sunt înzestrat cu aceastã sublimã

neputinþã. Scrisul e doar o modalitate de a citi neputinþele fiinþei. Faptul de a provoca la modul absolut indiferenþa

divinã ºi uitarea umanã. Într-o anumitã mãsurã, sunt constrâns sã scriu pentru cã sunt constrâns sã trãiesc. ªi e

greu sã trãieºti fãrã a îmbrãca viaþa în tãcerea miraculoasã a cuvintelor. În placenta lor corozivã. Scriu cu mâna

ieºitã din oglindã. Mâna din oglindã scrie cu mine. Mã holbez la pagina goalã. Pagina goalã se holbeazã la mine.

Scriu cu credinþa cã Dumnezeu ºtie citi...

Ioan F. Pop
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DESPRE  COMPETENÞÃ

Persoana competentã este aceea care posedã multe cunoºtinþe, este bine pregãtitã într-un anumit

domeniu, capabilã sã judece bine, corect un anumit lucru, o situaþie ºi este apreciatã ca priceputã în domeniul

în care lucreazã.

De competenþa personalului ºi mai ales al managerilor (conducãtorilor) dintr-o firmã (societate comercialã,

sau instituþie publicã) depinde bunul mers al acesteia.

O conducere competentã foloseºte foarte bine resursele materiale, financiare ºi umane ale firmei, iar

rezultatele sunt dintre cele mai bune.

Am vãzut ºi cunoscut manageri în þarã ºi în judeþul nostru care prin competenþa lor au falimentat firme

sau au diminuat prestigiul unor instituþii ale statului.

Un conducãtor competent trebuie sã îndeplineascã obligatoriu douã condiþii:

1. Sã aibã o bunã pregãtire teoreticã în domeniu;

2. Sã aibã o experienþã practicã (sã fi lucrat în domeniu).

Cu cât pregãtirea teoreticã este mai bunã, cu atât se scurteazã timpul de pregãtire practicã, deoarece

se atinge nivelul de competenþã într-un numãr mai mic de ani.

Aceasta înseamnã cã, pentru a fi competent în administraþie, de exemplu, un absolvent trebuie sã

lucreze pe un post de execuþie, unde rãspunde de munca sa nu ºi de a altora. Dacã se valideazã pe post ºi se

observã cã poate mai mult, are valenþe

neocupate, normal este sã fie promovat

în funcþia de ºef de birou, ºef serviciu,

director, unde rãspunde atât de munca lui,

cât ºi de munca desfãºuratã de

colaboratori (subalterni).

Din pãcate în România nu se

respectã aceste reguli, deºi ele sunt

cunoscute. De douãzeci de ani asistãm la

unele numiri pe funcþii înalte, de mare

responsabilitate a unor persoane

incompetente, ce nu au nimic comun cu

domeniul respectiv, începând de la

directori ale unor instituþii deconcentrate,

pânã la secretari de stat ºi miniºtri.

De exemplu, la agriculturã a fost

într-o perioadã un ministru de profesie

electronist, ce ºi-a angajat un consilier, de profesie medic ginecolog, inginer mecanic numit ministru al finanþelor

ºi exemplele ar putea continua. Gãsim ºi în judeþul nostru directori ale unor instituþii deconcentrate, oameni fãrã

experienþã ce nu au nimic în comun cu domeniul de activitate pe care îl conduc.

Pe bunã dreptate, un reputat economist, cetãþean canadian, de origine românã, întreba: Cum puteþi

numi un ministru care în viaþa lui nu a condus un birou (4-6 oameni)?Unde-i competenþa acestuia?

Oare nu se ºtie cã dezvoltarea societãþii, progresul tehnic, perfecþionãrile din toate domeniile de activitate

le-au realizat numai oamenii competenþi în domeniu? Dacã se ºtie, atunci de ce sunt numiþi pe unele posturi de

mare rãspundere oameni incompetenþi? Îmi permit sã rãspund cã aceastã stare nedoritã de lucruri se datoreazã

faptului cã toate partidele la guvernare au fãcut numiri pe funcþii înalte, bazându-se în primul rând pe criterii

politice ºi numai în al doilea rând pe criterii de competenþã, chiar invers de cum este normal. În aceste condiþii,

puþini dintre cei numiþi au îndeplinit la nivel corespunzãtor ambele criterii.
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Din pãcate, ºi acolo unde au fost numiþi conducãtori competenþi, fie în ministere, fie în instituþii judeþene

deconcentrate, în scurt timp au fost schimbaþi pentru cã s-au schimbat partidele de la guvernare.

Rezultatul acestui mod defectuos de a selecta valorile umane se vede la tot pasul, în toate sferele de

activitate: economie, administraþie, justiþie, învãþãmânt, sãnãtate, infrastructurã etc.

Din cauza incompetenþei unora, România nu are planuri strategice de dezvoltare (planuri de duratã

medie ºi lungã) ale ramurilor economice,

ale învãþãmântului ºi cercetãrii, ale

asistenþei sanitare ºi în mod deosebit ale

agriculturii, unde, puþinii fermieri pe care

îi avem, sunt în pragul falimentului, unii au

ºi falimentat, niciunul nu ºtie cu certitudine

cum va sprijini statul agricultura, în

condiþiile în care aproximativ 50% din

terenul arabil al României nu se cultivã ºi

ne hrãnim cu peste 60% din produsele

agroalimentare cumpãrate din alte þãri.

Partidele, în special în campaniile

electorale, lanseazã planuri de dezvoltare

ale tuturor componentelor societãþii:

economic, social, învãþãmânt, sãnãtate

etc. Din pãcate, nici un plan nu se

realizeazã pentru cã, odatã cu schimbarea

partidelor de la guvernare, se criticã ºi se

schimbã ºi planurile. Uneori criticile sunt obiective deoarece planurile sunt fãcute dupã criterii electorale, clientelare,

fãrã bazã ºtiinþificã de fundamentare. Nivelul unor obiective prevãzute în planuri, exprimã mai mult dorinþi

active pentru electorat ºi nu au calcule reale de fundamentare ºi, ca urmare, nu pot fi realizate.

Aceste greºeli care se fac, inadmisibile într-o þarã membrã a Uniunii Europene ºi care încetinesc

dezvoltarea României, vor fi înlãturate atunci când fiecare post de conducere din instituþiile statului, de la ºef-

birou la ministru, va fi ocupat de om competent. Cum se spune în popor omul potrivit la locul potrivit.

Competenþa trebuie mãsuratã, evaluatã numai prin interviuri, care în prezent, în multe cazuri, sunt formale,

reuºesc, de regulã, cei pe care îi recomandã partidele de la guvern.

Competenþa trebuie apreciatã, în primul rând, prin ce a fãcut candidatul la vechiul loc de muncã. Dacã

rezultatele au fost foarte bune, înseamnã cã poate mai mult ºi meritã sã fie promovat.

Mai trebuie ºtiut cã odatã câºtigatã, competenþa trebuie menþinutã precum un pom roditor. Trebuie

hrãnitã cu noile informaþii ce apar în domeniu, ceea ce presupune acordarea unui timp pentru citit, pentru

informare.

Bibliotecile comunale, orãºeneºti, judeþene, oferã posibilitatea tuturor doritorilor de a se informa, fie

împrumutând o carte acasã, fie documentându-se, în bibliotecã, în condiþii foarte bune.

Dr. ing. ec. Victor Hãlmãjan
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TRECUT-AU  ANII…

De fapt, trecem noi, anii doar se-nnoiesc!

Am realizat acest lucru abia în toamna anului 2009, când am primit de la Biblioteca Judeþeanã Ioniþã

Scipione Bãdescu Sãlaj o invitaþie de a participa la întâlnirea oamenilor de seamã ai Sãlajului, în cadrul celei

de-a V-a ediþii a manifestãrii culturale: Sãlãjeni la ei acasã. Mare mi-a fost mirarea ºi mi-am pus întrebarea:

De ce? Eu, un simplu dascãl de la þarã sã fiu onorat cu o asemenea invitaþie?

Am aflat rãspunsul în 15 octombrie 2009, la ora 16 când am intrat

în minunata salã de ºedinþe a Consiliului Judeþean Sãlaj, unde miºuna

mulþime de oameni de diferite vârste ºi profesii. M-a întâmpinat Doamna

Florica Pop, directorul bibliotecii, zicându-mi: Domnule GALIª, vã rog

sã ocupaþi loc în primul rând! Acum s-a dezlegat enigma. Uitându-mã în

stânga ºi-n dreapta vãd, pe acelaºi rând, oameni de vârsta mea, 60 de ani,

dar ºi mai tineri sau mai vârstnici, dar toþi având o vârstã rotundã. Îi recunosc

pe: domnul Victor Hãlmãjan, Cornel Grad, Alexandru Liviu ªerban,

Gergely Mihai ºi alþii.

A început activitatea printr-un moment artistic adecvat

evenimentului, apoi fiecare sãrbãtorit a fost prezentat de cãtre personalul

bibliotecii. Eu am avut onoarea de a fi prezentat de însãºi Doamna Florica

Pop, care m-a mãgulit cu cuvinte alese adresate vieþii ºi activitãþii mele

culturale prin publicarea cãrþilor: Veronica din Sãlaj - o poetã uitatã (în colaborare cu Gheorghe Perneºiu)

- 2001; ªcoalã veche-n sat strãvechi (în colaborare cu soþia mea, Zoia Galiº) - 2007; Cizer - 790 file

de monografie - 2009 ºi multe articole ºi ziare.

Sãrbãtoriþilor li s-au înmânat diplome de onoare Oameni de seamã ai Sãlajului ºi suveniruri. Unul

dintre participanþi, Ioan F.Pop, a lansat douã dintre ultimele sale cãrþi.

Ne-am fotografiat ºi ne-am ospãtat, conform bunului obicei de prin pãrþile noastre. La aceastã sãrbãtoare

de suflet ºi de recunoºtinþã a participat ºi preºedintele Consiliului Judeþean, domnul Tiberiu Marc, gazda noastrã

primitoare, precum ºi alþi reprezentanþi ai instituþiilor de culturã ºi artã din judeþ. A fost o zi de neuitat!

SÃ NE ÎNTÂLNIM SÃNÃTOªI ªI PESTE  10 ANI!

    Învãþãtor, PETRU GALIª

      ªcoala Gimnazialã Horea, Cizer

DRAPELUL - trecutul, prezentul ºi viitorul þãrii

Omul nu este singur, oamenii nu sunt indivizi risipiþi pe planetã ºi lãsaþi în voia vântului sau a hazardului.

Oamenii sunt oameni ºi, de aceea, ei se conformeazã regulilor de compunere ºi funcþionare a sistemelor omeneºti.

Ei s-au grupat în comunitãþi, au creat state, s-au unit prin limbã, prin obiceiuri, prin

culturã, prin tot ceea ce-i adunã. S-au adunat, dar s-au ºi separat. S-au unit prin

simbol. Dar s-au ºi separat prin simbol. Deasupra lor, mai exact în imediata lor

apropiere, adicã la vedere, au situat un semn. În cele din urmã acest semn a

devenit un fel de flamurã. Care lumineazã. Care cheamã. Care construieºte. Care

inflameazã. Care îndeamnã. Un semn cãruia i s-a atribuit o semnificaþie. Un semn

care s-a identificat cu însãºi comunitatea, cu statul, cu instituþia. Acest semn se

numeºte DRAPEL. El este însemnul unui stat ºi este respectat pe mãsurã. Drapelul

este imnul în culori al Statului. Este ceea ce uneºte ºi ceea ce identificã grupurile

umane constituite în state. Drapelul este Iubire ºi Respect, este Datorie ºi Onoare. Nu existã pe lume stat fãrã
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drapel. Tricolorul Românesc semnificã veacurile de gând ºi luptã pentru unitate ºi independenþã ale întregului

popor român. Pânã în momentul afirmãrii sale ca simbol vexiologic naþional, acesta a strãbãtut mai multe

perioade, prima fiind aceea a opþiunii pentru cele trei culori: roºu, galben ºi albastru. Acestea au avut, de la

început, urmãtoarea semnificaþie: Roºu - simbol al mãririi, bravurii, îndrãznelii ºi generozitãþii precum ºi al

sângelui vãrsat în lupte, al puterii de viaþã ºi energie strãmoºeascã. Galben (sau auriu) - simbol al mãririi, forþei,

bogãþiei ºi puterii, precum ºi al holdelor aurii de grâu din timpul verii. Albastrul (sau azurul) - reprezintã aerul,

cel mai nobil element dupã foc, ºi simbolizeazã blândeþea, frumuseþea, nobleþea ºi buna credinþã. O a doua

etapã în istoria tricolorului a început cu prezenþa culorilor naþionale pe primul drapel propriu-zis al primei

reprezentanþe naþionale din istoria modernã a României. Aceasta a fost Adunarea norodului din vremea Revoluþiei

din 1821, condusã de Tudor Vladimirescu. El se aflã în prezent la Muzeul Naþional de Istorie ºi a devenit primul

simbol vexiologic modern al suveranitãþii poporului român ºi, ca urmare, primul steag tricolor din istoria românilor.

Tricolorul a devenit simbol naþional ºi a fost arborat la toate manifestãrile publice, pe el depunându-se jurãmântul

de credinþã de cãtre personalitãþile statului ºi oºtirea românã. Tricolorul românesc a avut de parcurs participarea

României la Rãzboiul de Independenþã din 1877-1878, în care þara ºi-a câºtigat, cu mari jertfe, independenþa

de stat ºi la înfãptuirea Marii Uniri din 1918, care a însemnat desãvârºirea unitãþii politice a naþiunii române, în

Primul ºi în Al Doilea Rãzboi Mondial, în zilele Revoluþiei Române din Decembrie 1989. Pentru militari, drapelul

are o semnificaþie cu totul aparte. Cu prilejul aniversãrii a 15 ani de la luptele din Dealul Spirii, la 1/13 septembrie

1863, s-au distribuit, în prezenþa domnitorului Alexandru Ioan Cuza, la 10 unitãþi militare, noi drapele tricolore.

Cu aceastã ocazie, pe platoul de la Cotroceni, domnitorul a rostit un impresionant discurs în care spunea:

Steagul e România. Acest pãmânt binecuvântat al patriei, stropit cu sângele strãbunilor noºtri ºi

îmbelºugat cu sudoarea muncitorului. El aste familia, ogorul fiecãruia, casa în care s-au nãscut pãrinþii,

unde se vor naºte copiii noºtri… Steagul e totodatã trecutul, prezentul ºi viitorul þãrii, întreaga istorie a

României. ªi astãzi Drapelul de luptã este simbolul onoarei, vitejiei ºi gloriei militare. El evocã trecutul glorios

de luptã al poporului român pentru libertate naþionalã ºi tradiþiile de luptã ale unitãþii, amintind fiecãrui militar

datoria sfântã de a servi cu credinþã patria, de a apãra cu orice preþ unitatea, suveranitatea ºi independenþa

României.

        Col(r) Alexandru Liviu ªerban

POETULUI

În memoria poetului Tudor T. Topan

Eºti trubadur cu rima-n sânge

ªi versu-þi clar ca un izvor.

Voinþa nimeni nu þi-o frânge,

Deºi nu placi azi tuturor.

Pornit din suflet îþi e cântul

Când versuri scrii despre Ardeal.

ªi vorba fuge precum vântul

Cã eºti ºi cald ºi muzical

Iubirea ta nu-i prãfuitã.

Ea seva-þi trage dintre noi,

Iar viaþa ta, puþin grãbitã,

Cred c-ar fi bunã de altoi;
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Altoi pentru aceia care

Se cred deasupra tuturor,

Deºi-s blocaþi în vechi tipare

ªi versul nu-i convingãtor…

De-aceea mulþumescu-þi þie

Poetule cã azi exiºti,

Cã-n inimi tu laºi bucurie,

Iar ochii-s veseli ºi nu triºti!

Din volumul: Potecile cu amintiri de Alexandru Liviu ªerban

SEMNAL

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a primit de curând, cu titlu de donaþie Trilogia - Jurnalul unui rãzvrãtit,

autor SEBASTIAN SÂRCÃ, descoperind astfel, cu întârziere, un scriitor sãlãjean.

Cele 3 volume ale trilogiei:

- Vol. I, CAPCANA

- Vol. al II-lea, REZERVAÞIA

- Vol. al III-lea, EVADAREA, au fost editate la Editura Pildner&Pildner, Târgoviºte.

Corneliu Sebastian Sârcã s-a nãscut la 30 iunie 1946, în satul PORÞI, comuna MARCA, judeþul

SÃLAJ.

Este jurnalist la Societatea Românã de Radiodifuziune, actualmente director executiv al Fundaþiei

Radio România ºi director al Editurii Casa Radio.

Este scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Alte volume publicate:

- Telefonul de noapte (Bucureºti, 2000, 250 pag.)

- Martorii lui Seninu (Cluj-Napoca, 2001, 300 pag.)

- Cãlãtorind spre vârful fiinþei mele (Bucureºti, 1993, 200 pag.)

- Colecþionarul de iluzii (Bucureºti, 2009, 200 pag.)

Trilogia Jurnalul unui rãzvrãtit, a fost comparatã de critici literari cu mari opere ale literaturii române,

precum Cel mai iubit dintre pãmânteni, iar numele scriitorului sãlãjean este asociat cu titani ai culturii române:

George Cãlinescu, Mircea Eliade, Marin Preda.

Activitatea bogatã a sãlãjeanului Corneliu Sebastian Sârcã, despre care am fost informaþi, va fi prezentatã,

în detaliu, în dicþionarul personalitãþilor sãlãjene, ce urmeazã sã fie reeditat de Biblioteca Judeþeanã în anul

2010.
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O  IDEE  EUROPEANÃ

La început, în anul 1996, Editura Casa Radio era doar o idee pe care o susþineam în faþa profesorului

de filozofie Tudor Cãtineanu, autor ºi editor de carte cu argumentele filologului ºi radiofonistului ce cunoºtea

Arhivele scrise ºi sonore ale SRR ºi asimilase la timpul potrivit lecþiile de editare ale prof. univ. Romul Munteanu

(fost director al Editurii Univers) ºi ale scriitorului Mircea Sântimbreanu (fost director al Editurii Albatros).

Antrenamentul, de la concepþie la tehnoredactare ºi iconografie, mi-l fãcusem editând câteva reviste ºi propriile

mele cãrþi. Înþelegeam scepticismul celor în faþa cãrora pledam pentru o idee de anvergurã europeanã deoarece

eram singur, fãrã colaboratori, fãrã computere, fãrã

resurse financiare. Trebuia sã conving propunând un

plan editorial ºi elaborând cataloagele ºi bibliografiile

radiofonice, veritabile oglinzi ale potenþialului editorial

existent în Arhivele SRR, ce aveau sã devinã

instrumentele de lucru ale realizatorilor de emisiuni ºi

ale cercetãtorilor (elevi, studenþi, doctoranzi) interesaþi

de evoluþia fenomenului RADIO în România, dar ºi

ale juriºtilor din societate în raporturilor lor cu

organismele de gestiune colectivã. Dupã doi ani de

cercetare, în anul 1998 (când SRR împlinea 7 decenii

de existenþã) având alãturi o mânã de colaboratori,

neobosiþi cercetãtori ai Arhivelor Radio, dar ºi pe Radu

Beligan, Cãtãlina Buzoianu, prof.univ.dr. Grigore

Constantinescu, membri, de-a lungul timpului, ai

consiliilor noastre editoriale, am inaugurat colecþia

Biblioteca Radio (brand-ul proiectului ce zãcea

neexploatat în documentele din colecþiile Arhivei Scrise

din vremea strãlucitei administraþii a lui Dimitrie Gusti) cu volumul Istoria SRR (autor Eugen Denize), amplu

studiu monografic în 4 tomuri, Bibliografie radiofonicã româneascã (3 volume), ambele premiere absolute

în literatura autohtonã de specialitate, precum ºi alte importante lucrãri de referinþã. Acestora le-au urmat

volume antologice de publicisticã radiofonicã interbelicã, restituitã - de asemenea în premierã - circuitului

public, conturându-se totodatã colecþiile ºi seriile ce aveau sã prefigureze viitorul Editurii Casa Radio, editurã

cu program de valorificare a patrimoniului SRR, demnã de o organizaþie de Radio cu tradiþie democraticã

europeanã. Au prefaþat, îngrijit ºi participat la numeroasele lansãri de titluri-eveniment apãrute de atunci: Alexandru

Paleologu, ªerban Papacostea, Romul Munteanu, Eugen Simion, Ioan Scurtu, Valeriu Râpeanu, Andrei Pippidi,

Z. Ornea, M. ªora, Marin Diaconu, Nicolae Manolescu, Dan C. Mihãilescu, Titus Vîjeu, Viorel Cosma,

Marius Chivu, Paul Cernat…

Colecþiile de teatru, de poveºti pentru copii, Biblioteca de poezie româneascã, având ca suport

cartea cu CD încorporat - CD-cartea - introdusã de Editura Casa Radio pentru prima oarã în România, oferta

de CD-uri muzicale au prezentat publicului de toate vârstele un larg evantai de produse editoriale în formule

inovative promovând creaþii semnate de: I. L. Caragiale, Vasile Alecsandri, Ion Creangã, Mihai Eminescu,

Anton Pann, Tudor Arghezi, Cezar Petrescu, Lena Constante, Nichita Stãnescu, Ana Blandiana, Mircea

Cãrtãrescu, dar ºi de George Enescu sau alþi interpreþi ºi dirijori celebri - George Georgescu, ªerban Lupu,

Ilarion Ionescu-Galaþi, Emanuel Elenescu, Valentin Gheorghiu, ªtefan Gheorghiu, Dana Borºan, Ion Voicu…

Au urmat ediþiile critice dedicate operelor radiofonice ale unor personalitãþi de seamã ale culturii române

- N. Iorga, Ion Petrovici, C. Rãdulescu-Motru, Perpessicius, care au contribuit prin apariþiile lor pe undele

hertziene la educarea ºi cultivarea milioanelor de ascultãtori.

În anul 2003, am devenit un brand al SRR ºi am fost incluºi în organigramã. A fost ºi anul cel mai

fructuos sub raportul producþiei editoriale: un produs pe sãptãmânã cu cinci angajaþi în structurã, cu vânzãri de
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miliarde, deºi nu acestea reprezentau scopul editurii, ci promovarea imaginii de marcã a serviciului public

radiofonic ºi câºtigarea unui capital de prestigiu. Scopul principal al acestui demers editorial rãmâne în continuare

salvarea Arhivelor scrise ºi sonore ale SRR pe alte suporturi, încãrcate de valoare culturalã ºi destinate publicului.

Era ceasul al doisprezecelea, deoarece dupã 50 de ani benzile ºi hârtia se deterioreazã iremediabil ºi irecuperabil.

Editura Casa Radio este comparabilã astãzi din punct de vedere conceptual ºi al performanþelor grafice cu

editurile similare ale marilor corporaþii europene - RAI, Radio France, BBC… Trebuie subliniat cã „artwork“-

ul produselor noastre este asigurat de mari graficieni precum Vasile Socoliuc, Tudor Jebeleanu, Aurelian

Popovici… Produsele noastre au primit distincþii, diplome de merit ºi nenumãrate aprecieri atât la Târgurile

naþionale de carte, cât ºi la Târgurile internaþionale de la Paris ºi Frankfurt la care am participat în ultimii ani, eu

însumi fiind rãsplãtit în anul 2004 la propunerea Ministerului Culturii ºi Cultelor cu Ordinul Meritul Cultural în

Grad de Cavaler - Promovarea culturii, acordat de Preºedinþia României pentru performanþele obþinute în

calitate de director al Editurii Casa Radio.

Pentru un scriitor ºi editor visul împlinit capãtã contururile ºi concreteþea realitãþii în dimensiunile unei

cãrþi, în paginile care au miros de pãdure ºi de spirit înalt.

Sebastian Sârcã

DIN  AMINTIRILE  UNUI  METODIST

Am venit prin transfer la Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu aproape acum 30 de ani în

data de 23 iunie 1980, dupã o perioadã de 14 ani ca profesor la ªcoala Generalã din comuna natalã, Bocºa.

Era pentru mine un nou început, o nouã provocare la care, dupã aceºti ani petrecuþi la locul de muncã

din Biblioteca Judeþeanã, pot spune cã am avut rezultate cu care pot sã mã mândresc. Am fost încadrat pe

postul de îndrumare-control (metodist) al bibliotecilor publice din Sãlaj. La început a fost foarte greu, era o

nouã muncã, un domeniu nou care necesita ºi cunoºtinþe de specialitate. Am început cu abecedarul profesiei ºi

cu ajutorul colegilor de atunci ºi mai ales cu participarea la cursurile intensive, trei ani la rând, organizate în

acest domeniu, am reuºit sã mã iniþiez ºi sã mã formez ca bibliotecar. Sunt recunoscãtor colegilor care m-au

ajutat, cât mai ales distinsului ºi regretatului profesor Gheorghe Popescu, care a iniþiat, îndrumat ºi format zecile

de bibliotecari care au slujit ºi mai slujesc ºi astãzi munca cu cartea în bibliotecile publice din România.

Cei 30 de ani în munca de metodist în cadrul Bibliotecii Judeþene Sãlaj aº împãrþi-o în mai multe

perioade.

Prima ar fi între anii 1980-1990. Perioadã grea în bibliotecile publice care trebuiau sã facã faþã politicului

din acea vreme. Aº aminti aici, pornind de la comanda de carte fãcutã pentru bibliotecile publice, unde majoritatea

era din domeniul politic, la acþiunile care trebuiau organizate în special cu cartea social-politicã ºi mai ales la

faptul cã bibliotecile erau încadrate cu personal cu indemnizaþii sau, în unele cazuri, prin muncã voluntarã.

Munca de îndrumare se desfãºura greoi, trebuia sã aºtepþi bibliotecarul pânã îºi termina cursurile (majoritatea

fiind dascãli), iar pentru discuþii ºi acþiuni rãmânea foarte puþin timp în cadrul unei zile. Multe spaþii de bibliotecã

erau improprii, în anotimpurile reci lipsea cãldura, iar în unele biblioteci chiar ºi lumina electricã. Majoritatea

acþiunilor trebuiau organizate cu cartea social-politicã, acþiuni la care oamenii veneau cu greu, mai mult forþaþi

decât din bunã-voie. În acest sens îmi aduc aminte cu jenã despre unele acþiuni la care am participat ºi aº aminti

în acest sens o prezentare de carte cu titlul: Alimentaþia raþionalã a omului, organizate la I.A.I.F.O. ºi la

Mina Sãrmãºag. La I.A.I.F.O. am luat legãtura cu un maistru, o cunoºtinþã de-a mea, care cu greu m-a ajutat

în acest sens ºi vã spun ºi de ce: acþiunea s-a desfãºurat într-o pauzã de masã, iar când am vãzut ce mâncau

muncitorii am vorbit vreo douã minute, iar pe urmã am prezentat ce altceva poate oferi Biblioteca Judeþeanã

pentru cetãþeni. La Mina Sãrmãºag a fost ºi mai jenant, prezentarea trebuia fãcutã în pauza dintre cele douã

schimburi ºi când am vãzut figura muncitorilor care ieºeau din minã, feþele lor dârze ºi oboseala de pe chipul lor

ar fi fost o lipsã de respect sã le mai prezint cartea cu titlul mai sus-menþionat. Am renunþat ºi parcã am vãzut

bucurie ºi pe chipul organizatorului, preºedintele de sindicat al minerilor. Ar fi multe de amintit din activitatea cu
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cartea, dar ar fi nedrept sã nu recunosc ºi sã amintesc ºi unele aspecte pozitive ºi frumoase din aceastã

perioadã.

În primul rând colectivul deosebit cu care am lucrat, format din ºapte bibliotecari la care s-au adãugat

pe parcurs încã doi colegi - un colectiv foarte unit, ambiþios ºi harnic. Lãsând la o parte acþiunile organizate la

comandã ºi cu cartea social-politicã ar trebui sã amintesc ºi acþiuni de suflet organizate de Biblioteca Judeþeanã

în acel timp.

În primul rând aº aminti Luna cãrþilor la sate care se desfãºura în fiecare an, în luna februarie, în toate

bibliotecile comunale, la care au participat scriitori de marcã ai României de atunci, specialiºti din domeniul

agriculturii ºi nu numai.

În cadrul Zilelor cãrþii pentru copii îmi vin în minte acum întâlnirile cu scriitori pentru aceastã categorie

ºi în special cu epigramistul Gheorghe Zarafu organizate în foarte, foarte multe cãmine culturale ºi ºcoli din

comune ºi oraºe, acþiuni care se terminau dupã ore întregi ºi târziu în noapte, deoarece auditoriul nu vroia sã

pãrãseascã întâlnirile. De asemeni, organizam destul de des întâlniri cu scriitori sãlãjeni prin comune ºi oraºe. Ar

mai fi multe de spus, dar nu le putem aminti pe toate, nici cele pozitive ºi nici cele negative.

Lucruri deosebite s-au mai fãcut în aceastã perioadã pentru dotarea bibliotecilor cu mobilier adecvat ºi

cu bibliotecari care erau instruiþi profesional. Dotarea bibliotecilor, strãdania pentru a intra pe lângã cartea

social-politicã ºi cãrþi din alte domenii, s-a datorat în special ºi directorului din aceastã perioadã, prof. Ioan

Porumb. Om de mare caracter, bun organizator, un foarte bun bibliotecar ºi coleg, a reuºit, cu toate greutãþile

timpului, sã ridice prestigiul Bibliotecii Judeþene atât pe plan local, cât ºi în þarã.

O a doua perioadã petrecutã în bibliotecile publice pe care vreau sã o amintesc s-a deschis dupã anul

1990. Bibliotecile au fost puse în drepturile lor legitime. S-au înfiinþat ºi în judeþul nostru biblioteci cu program

normal. Au fost încadraþi bibliotecari cu

normã întreagã care au urmat cursuri de

iniþiere ºi dezvoltare în domeniul

biblioteconomiei, sub egida Ministerului

Culturii ºi Cultelor ºi a Bibliotecii

Judeþene. A fost o perioadã foarte

importantã din punct de vedere metodic.

S-a trecut la reorganizarea întregului

fond de carte în toate bibliotecile

publice. Au fost scoase din circuit zeci

de volume depãºite moral ºi uzate fizic,

fondurile bibliotecilor fiind reduse cu un

numãr important de volume care nu mai

corespundeau noilor cerinþe. Aceste

acþiuni s-au desfãºurat în toate

bibliotecile orãºeneºti ºi comunale sub

directa îndrumare a Bibliotecii Judeþene.

Prin formarea de bibliotecari cu

studii de specialitate s-a trecut la organizarea fondurilor de carte pe baze ºtiinþifice, precum ºi întocmirea de

cataloage ºi alte surse de informare pentru bibliotecari ºi utilizatori. S-a întocmit un Regulament cadru de

funcþionare pentru bibliotecile comunale ºi orãºeneºti, regulament prezentat atât autoritãþilor publice, cât ºi

bibliotecarilor. Numãrul de utilizatori care au frecventat bibliotecile publice a crescut foarte mult, acþiunile

organizate au venit în folosul comunitãþilor, iar interesul pentru lecturã ºi acþiuni organizate de biblioteci a stârnit

un mare interes printre locuitori. S-a insistat pe lângã autoritãþile locale pentru primirea de spaþii noi, acolo unde

a fost cazul, pentru dotãri cu tehnicã de bibliotecã ºi mai ales pentru acordarea de fonduri necesare mãririi

fondurilor de carte.
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Realizãrile destul de frumoase în

organizarea activitãþilor publice din

bibliotecile sãlãjene s-au datorat ºi

conducerii colectivului de bibliotecari ai

judeþului de cãtre doamnele directoare

Silvia Cosma ºi Mariana Vlaicu. Prima -

o doamnã distinsã, foarte cultã, bun

psiholog, a ºtiut sã punã omul potrivit la

locul potrivit ºi mai ales avea încredere

în colegi ºi munca pe care o fãceam noi.

A doua directoare, doamna Mariana

Vlaicu, un excelent bibliotecar, a ºtiut

cam tot ce trebuie sã se facã într-o

bibliotecã, nu lãsa un lucru neterminat de

pe o zi pe alta ºi se implica, un pic prea

mult, în toate activitãþile.

Dupã anul 2000 cam pânã prin

2008 a urmat un boom economic pentru bibliotecile publice. Prin intermediul Ministerului Culturii ºi Cultelor

s-au alocat fonduri pentru completarea colecþiilor în bibliotecile publice, mai ales a celor mai sãrace

din mediul rural. În acest timp au intrat mii de cãrþi din toate domeniile de activitate, gratuit, în colecþiile

bibliotecilor publice. De asemenea, un numãr tot mai mare de primãrii au alocat fonduri tot mai mari pentru

achiziþia de carte. La târgurile de carte organizate de Biblioteca Judeþeanã, bibliotecile publice au achiziþionat

cãrþile de care aveau nevoie. S-au organizat foarte multe acþiuni specifice bibliotecilor în oraºe ºi comune,

bibliotecarii implicându-se mereu în acþiunile comunitãþilor locale. S-au primit spaþii noi, iar altele au fost renovate.

Acþiunile organizate au fost de mai mare amploare, cu tematicã diferitã, venind în întâmpinarea cerinþelor

locuitorilor precum în: Someº Odorhei, Marca, Bocºa, Almaº, Bãlan, Vîrºolþ, Cizer, Bãniºor ºi altele.

În ultimii ani ºi în cadrul bibliotecilor a urmat o explozie a introducerii sistemului de informatizare.

Norocul pentru acestea a fost cã tocmai în acest moment important a ajuns director-manager, prof. Florica

Pop. Doamna directoare, dupã pãrerea mea, a luat ºi a continuat tot ce a fost mai bun de la predecesorii

directori ºi, ca niciodatã, parcã se potrivesc mai bine zicalele: Omul potrivit la locul potrivit ºi Omul sfinþeºte

locul pentru conducerea activitãþilor bibliotecilor publice din Sãlaj. Un om de acþiune, foarte dotat intelectual,

excelent manager, deschis la nou, a fãcut ºi face lucruri deosebite pentru bibliotecile publice. Deºi a prins o

perioadã deosebit de grea pentru Biblioteca Judeþeanã, prin lipsã de spaþiu, prin mutare în mai multe locaþii a

secþiilor bibliotecii, a reuºit sã rezolve toate greutãþile ºi mai ales sã înlãture ºi sã evite obstacolele întâlnite în

activitatea bibliotecii judeþene, cât ºi a celor de la comune ºi oraºe.

Ne-am deplasat în toate oraºele ºi comunele, stând de vorbã cu autoritãþile locale ºi netolerând nimic

pânã la rezolvarea majoritãþii problemelor acestora. S-au primit spaþii noi, au fost aduse la normã întreagã

unele biblioteci care erau cu program redus ºi mai ales am luptat pentru punerea în drepturile fireºti a bibliotecarului

ºi a bibliotecii.

Biblioteca Judeþeanã a fost informatizatã integral, iar în cele orãºeneºti ºi comunale s-au fãcut proiecte

pentru introducerea informatizãrii, actualmente se lucreazã la un program pentru introducerea internetului în

comune, 58 de comune câte sunt în judeþul Sãlaj ºi în cele trei biblioteci orãºeneºti. Acest program, a cãrui

coordonator este doamna directoare, va face din bibliotecile publice sãlãjene un loc de mare interes pentru

comunitãþile locale.

Format fiind la ºcoala veche de bibliotecari ºi pornind de la o constatare a nepoþelului meu de numai 4

ani cã bunicul sã nu vinã la noi cã nu se pricepe la calculator, mã gândeam atunci cã ºi mulþi bibliotecari mai

tineri vor spune despre metodistul lor acelaºi lucru. De aceea, am cerut sã fiu mutat la o altã secþie unde îmi

desfãºor acum activitatea ºi nu ezit sã mai ajut în munca de îndrumare, acolo unde este nevoie de mine.
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Timpul nu poate fi oprit în loc, se apropie lãsatul la vatrã - adicã pensionarea ºi dacã bunul Dumnezeu

mã va ajuta în anul 2010 va veni ºi acest eveniment.

În încheiere, dupã aproape trei decenii, sunt recunoscãtor tuturor colegilor cu care am avut deosebita

plãcere de a lucra. Port un respect deosebit doamnelor ºi domnilor bibliotecari de la comune, fetelor mele

cum le spuneam ºi le spun ºi acum, cu care am reuºit sã facem atâtea lucruri bune în acest timp. Am avut relaþii

profesionale ºi umane deosebite cu bibliotecarii de la oraºe, la a cãror acþiuni ºi activitãþi de îndrumare participam

cu mare plãcere. Am întâlnit la aceste biblioteci oameni nãscuþi parcã bibliotecari, cum ar fi: Dumitru Corbeanu

ºi Maghiar Emilia la ªimleu Silvaniei, Petrenciu Maria la Cehu Silvaniei, Cordea Cornelia ºi Györfi-Deák

György la biblioteca de la Jibou. Aduc ºi mai ales voi aduce mulþumiri colegelor ºi colegilor (nu le dau numele

pentru cã-i iubesc ºi-i respect pe toþi la fel) de la Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu cãrora le

port un respect care nu se poate mãsura. Ca om ºi bibliotecar am avut ºi unele defecte ºi slãbiciuni, dar, fãrã

falsã modestie, am avut mai multe calitãþi. Cred cã am avut multã, multã rãbdare cu toþi colegii, mai ales cu cei

de la comune, începãtori în meseria de bibliotecari, nu prea am ºtiut sã mã cert ºi mai ales am gãsit la fiecare ºi

am apreciat cel mult lucrurile frumoase ºi pozitive.

Am lucrat, dupã pãrerea mea, în douã importante domenii din aceastã societate. Dascãl de istorie-

geografie ºi bibliotecar. Ca dascãl, am cãlãtorit în spaþiu ºi timp împreunã cu elevii, cu gândul pe toate

meridianele lumii, în toate epocile istorice, strãduindu-mã sã transmit frumuseþile planetei, progresul omenirii ºi

dragostea faþã de semeni. Ca bibliotecar, am pãtruns în universul spiritual al omenirii prin domeniul cãrþilor ºi

oamenilor cu care am venit în contact. Am fost ºi sunt mândru de nobila profesie de bibliotecar, pentru cã

bibliotecarul este cel mai deºtept fiindcã e cel mai informat.

      Ioan Popiþiu

PAGINI  DIN  JURNALUL  UNEI  PROASPETE  MÃMICI…

La Biblioteca Judeþeanã Sãlaj se numãrã ºi… bobocii bibliotecarelor!!!

Se împlinesc doi ani ºi jumãtate de când Dumnezeu mi-a îngãduit sã trãiesc cea mai mare minune care

i se poate întâmpla unei femei, de fapt unei familii...

Era o zi frumoasã de toamnã, iar eu simþeam cã plutesc, eram ca într-un vis din care nu reuºeam sã mã

trezesc. Nu înþelegeam ce se întâmplã cu mine, pur ºi simplu simþeam cã nu sunt singurã. Aºa cã am decis sã-

mi fac un mic control care avea sã-mi

descopere ceea ce deja eu bãnuiam, deºi

nu eram foarte sigurã, ºi aºteptam

totodatã... purtam în mine minunea mea...

un copil, cel mai minunat lucru ce þi se

poate întâmpla într-o viaþã.

Din acea clipã viaþa mea s-a

schimbat brusc, totul pãrea diferit ºi aveam

sã descopãr cã tot ce voi face de atunci

înainte se va învârti în jurul îngeraºului meu.

Trebuie sã recunosc cã am avut sentimente

diferite, de la bucurie la tristeþe, de la fricã

la încredere, pur ºi simplu eram copleºitã

de ceea ce va urma. Deºi mi-am dorit

enorm ºi îmi doresc copii, atunci când s-a

întâmplat n-am ºtiut ce sã fac: sã mã bucur,

sã plâng, toate sentimentele au venit peste
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mine ca ºi apa unei cascade. Când eram întrebatã Nu te bucuri?, eu rãspundeam Ba da, cum sã nu, este ceea

ce mi-am dorit dintotdeauna, dar în sinea mea eram speriatã de ceea ce va veni ºi cum voi face faþã noii

provocãri care mã aºtepta. Cam prin luna a patra spre a cincea doctorul mi-a confirmat cã aºteptam un bãieþel,

iarãºi un moment de cumpãnã: Cum bãiat?. Eu care dintotdeauna m-am gândit ºi m-am pregãtit ca prima datã

sã am o fetiþã, iar cel de-al doilea copil bãiat, eram pregãtitã pânã ºi cu numele de fetiþã, Maria, dar Dumnezeu

aºa a rânduit cã voi avea un bãieþel, cãruia pe ultima sutã de metri am hotãrât sã-i spunem Ioan Alexandru.

Cele nouã luni au trecut repede, dar în acelaºi timp ºi încet ºi greu, am citit o mulþime de cãrþi ca sã mã

informez despre sarcinã, despre schimbãrile prin care trece corpul unei femei în perioada sarcinii, despre noul-

nãscut, mai ales cã nu m-au încercat stãrile acelea de rãu prin care trec aproape toate femeile însãrcinate, dar

aºteptam sã îmi vãd îngeraºul, sã-l þin în braþe, sã-l vãd cã este sãnãtos, sã-l vãd ºi sã-l simt lângã mine.

A fost o perioadã de mari schimbãri pentru mine, pentru corpul meu, chiar ºi pentru familia mea (daaa,

chiar ºi pentru familie, tatãl meu când i-am spus cã aºtept un copil nu a fost prea încântat, zicea cã puteam sã

mai aºteptãm; nici dupã ce am nãscut nu i-a trecut, decât acum când nepotul lui a mai crescut ºi se poate

întelege cu el, nu se dã pe nimic în lume când nepotul îi dã câte un pupic sau dacã trebuie sã meargã la plimbare

cu el în parc; le lasã toate deoparte).

Printre cãrþile existente am gãsit o cãrticicã Sarcina ºi naºterea de dr. Stoppard Miriam care prezintã

sarcina pe sãptãmâni, aºa cã în fiecare sãptãmânã citeam sã vãd ce se mai întâmplã cu sarcina, a fost un ajutor

minunat ºi un mijloc util de informare. Astfel, informându-mã în permanenþã, am aºteptat cu emoþie momentul

când aveam sã-mi þin în braþe primul copilaº…

Aºa cã, în dimineaþa zilei de 27 iunie 2007, o zi frumoasã de varã, dupã ce nu închisesem aproape

deloc ochii, am ajuns la spital cu nerãbdare, dar în acelaºi timp puþin speriatã de ceea ce mã aºtepta. Experienþa

naºterii nu pot sã spun cã a fost prea plãcutã, dupã vreo 8 ore de aºteptare, în care nu s-a întâmplat nimic

doctorul a hotãrât sã-mi facã cezarianã. La ora 16.35 am auzit prima datã glasul copilului meu ºi l-au apropiat

de mine, de obrazul meu ºi i-am simþit cãldura ºi moliciunea obrãjorului, a fost o senzaþie minunatã pe care nu

pot sã o descriu în cuvinte ºi pe care ºi acum mi-o aduc aminte ca ºi cum s-ar întâmpla aievea.

Dupã operaþie mi s-a întâmplat un alt lucru pe care deja îl citisem în cãrþile de la bibliotecã, dar îmi

ziceam atunci cã mie nu avea cum sã mi se întâmple. Am avut o micã depresie post-natalã, care m-a fãcut pur

ºi simplu sã nu-mi doresc sã-mi vãd copilul, dar am reuºit sã depãºesc momentul, gândindu-mã la ceea ce

citisem… Reacþia a fost ca ºi cum aº fi vãzut copilul altcuiva, mi-era drag, dar nu aºa cum trebuia sã simtã o

mamã. Totul s-a schimbat în momentul în care l-am pus la sân ºi ºi-a pus mânuþa lui micã pe sânul meu, ca ºi

cum ar încerca sã mã apropie mai mult. Senzaþia aceea este deosebitã, iar cuvintele nu pot sã exprime cu

adevãrat ceea ce am simþit în acel moment. O bucurie imensã m-a copleºit ºi îmi venea sã plâng când mã

gândeam cã aproape era sã-mi resping copilul, cel care timp de nouã luni a fost cu mine minut de minut, orã de

orã, copilul pe care mi-l dorisem atât de mult! În acel moment toatã durerea naºterii, toate amintirile acelea

neplãcute au trecut... eram doar eu cu îngeraºul meu.

Zilele ºi sãptãmânile au trecut încetiºor ºi îngeraºul meu a crescut, mi-au fost de un real folos douã,

chiar trei cãrþi pe care le-am gãsit la bibliotecã: Mama ºi copilul de Emil Cãpraru - unde am gãsit informaþii

foarte utile despre dezvoltarea copilului pe fiecare lunã, Îngrijirea sugarului ºi a copilului de Benjamin

Spock - îþi rãspunde la diferite întrebãri pe care ca ºi proaspãtã mãmicã poþi sã þi le pui ºi Mama ºi copilul de

Elizabeth Fenwick - te învaþã cum sã îþi þii copilul în braþe, cum sã alãptezi, cum sã îl schimbi etc., tot felul de

lucruri utile, chiar ºi simptomele unor boli ºi când e cazul sã mergi la medic cu cel mic.

La doi ani, când am revenit la serviciu, a fost o perioadã puþin mai dificilã, pentru cã amândoi eram

obiºnuiþi sã fim tot timpul împreunã, dar ne-am adaptat la noul program ºi ne bucurãm de clipele pe care le

petrecem împreunã.

Acum... acum am crescut, avem doi ani ºi jumãtate ºi suntem la perioada întrebãrilor... de ce ninge ºi nu

plouã?, de ce zãpada e albã ºi nu roºie? Unde e Doamne, Doamne? De ce ne trimite Doamne, Doamne

ploaie?, tot felul de întrebãri pe care cãpuºorul acela mic le poate nãscoci. Ne place foarte mult sã citim, de
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aceea ne-am împrumutat de la bibliotecã tot

felul de cãrþi: de la mici enciclopedii cu animale,

la cãrþi de poveºti ºi puzzeluri pe care le facem

împreunã, cãrþi cu cuvinte în limba englezã

pentru cã ne place sã învãþãm ºi altã limbã, dvd-

uri cu desene ºi poveºtile copilãriei, tot felul de

lucruri minunate pentru ca îngeraºul meu sã

înveþe ºi sã se dezvolte normal. Sunt la

bibliotecã ºi cât de mult îmi folosesc

CÃRÞILE!!!! ªtiu cã ele mã vor ajuta sã-l

cresc frumos.

Uitându-mã în urmã nu pot decât sã

spun cã a fost ºi este o perioadã minunatã, nu

am cum sã uit când mi-a spus pentru prima datã

Te iubesc, mami! sau Eºti cea mai frumoasã!

sau cum mã strânge în braþe când ajung acasã dupã o zi întreagã petrecutã la serviciu. Este extraordinar sã vezi

cum cresc ºi se dezvoltã de la o zi la alta, cum în fiecare zi a mai învãþat ceva, cum tu ca pãrinte poþi sã modelezi

ºi sã influenþezi viaþa unui om... a copilului tãu - o mare ºi o frumoasã responsabilitate. Cel mai mult îi place

acum ...la bibliotecã, nu ar mai dori sã plecãm de la LUDOTECÃ, se uitã uimit la coperþile colorate ale

cãrticelelor, ar dori sã le luãm pe toate acasã, dar înþelege cã aici ne putem întoarce de câte ori dorim ºi cã e

bine sã lãsãm ºi pentru ceilalþi copilaºi jucãriile, filmuleþele, cãrticelele…

Ca bibliotecarã ºi mamã ar fi multe de povestit, aº dori multe sã recomand proaspetelor sau viitoarelor

mãmici, lucruri aflate din cãrþile de la biblioteca noastrã, care mi-au fost aproape mereu, în concediul de

maternitate, dar ºi acum dupã revenire ºi vor mai fi ºi altele multe de descoperit în universul miraculos al cãrþilor,

pentru cã îngeraºul meu, la fel cu toþi copilaºii colegelor mele sau ai Dvs, face în fiecare zi alte ºi alte lucruri, dar

pot sã spun cã odatã cu el învãþ sau îmi reamintesc lucruri de mult uitate... bucuriile mici ale vieþii, cum poþi sã

râzi din nimicuri, sã te bucuri de o plimbare în aer liber... etc, lucruri pe care nu le mai faci sau uiþi sã le mai faci

o datã ajuns adult.

Nici un lucru material, nici o carierã înfloritoare nu te împlineºte ºi nu îþi poate aduce o bucurie aºa

imensã ca ºi un copil. Acest lucru îmi aduce aminte de o pildã pe care am auzit-o în bisericã:

Un profesor de filozofie stãtea în faþa studenþilor sãi având câteva obiecte pe catedrã.

Când a început ora, fãrã sã spunã un cuvânt, a luat un borcan mare ºi a început sã-l umple cu pietre

având diametrul de aproximativ 5 cm. Apoi i-a întrebat pe studenti dacã borcanul este plin. Toti studenþii au

fost de acord cã borcanul este plin.

Apoi, a luat o cutie cu pietricele ºi le-a turnat în borcan, scuturându-l uºor. Desigur, acestea s-au

rostogolit printre pietrele mari ºi au umplut spaþiile rãmase libere. I-a întrebat din nou pe studenþi dacã borcanul

este plin. Au fost din nou de acord cã este plin, ºi au râs.

Profesorul a luat o cutie cu nisip pe care l-a turnat în borcan, scuturându-l uºor. Desigur, nisipul a

umplut spaþiile rãmase libere. Acum, spuse profesorul arãtând spre borcan, vreau sã recunoaºteti cã aceasta

este viaþa voastrã.

Desigur, pietrele mari sunt lucrurile importante: familia, partenerul, sãnãtatea ºi copiii voºtri, lucruri

care, chiar dacã totul este pierdut, ºi numai ele au rãmas, viaþa voastrã tot ar fi completã.

Pietricelele sunt celelalte lucruri care conteazã: slujba, casa ºi maºina.

Nisipul reprezintã lucrurile mici, care completeazã restul.

Dacã puneþi în borcan mai întâi nisipul, nu mai rãmâne loc pentru pietrele mari ºi pentru pietricele. La fel

se desfãºoarã ºi viaþa voastrã: dacã vã consumaþi timpul ºi energia cu lucrurile mici, nu veþi avea niciodatã spaþiu

pentru lucrurile importante. Fiþi atenþi la lucrurile care sunt esenþiale pentru fericirea voastrã. Jucaþi-vã cu copiii
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voºtri, faceþi-vã timp pentru controale medicale, duceþi-vã partenerul la dans. Va rãmâne mereu destul

timp sã mergeþi la servici, sã faceþi curat în casã, sã daþi o petrecere sau sã duceþi gunoiul. Aveþi grijã de

pietrele mari în primul rând, de lucrurile care într-adevãr conteazã. Stabiliþi-vã prioritãþile! Restul...

este doar nisip.

Am fost speriatã la început, a fost starea aceea pe care o ai atunci când nu cunoºti paºii pe care trebuie

sã-i urmezi, etapele pe care copilul tãu le va parcurge ºi tare ai vrea sã fii o mamã aproape de perfecþiune!!!

CÃRÞILE mele, luate acasã de la bibliotecã m-au ajutat sã înving teama, de aceea le recomand cu cãldurã ºi

încredere tuturor mamelor de azi sau de mâine:

-STOPPARD, MIRIAM - Sarcina ºi naºterea: ghid practic, Ed. Litera Internaþional, 2005.

-SPOCK, BENJAMIN - Îngrijirea sugarului ºi a copilului, Ed. All, 2000.

-KELLY, PAULA - Îngrijirea copilului în primul an de viaþã: un ghid ilustrat pas cu pas pentru

tinerii pãrinþi, Bucureºti, Meteor Press, 2004.

-THEODORU, N. GEORGE - Mama întreabã, medicul rãspunde: De la “A-Z”: Nou-nãscutul

ºi sugarul, Bucureºti, Europartner, 1994.

-CÃPRARU, EMIL - Mama ºi copilul, Bucureºti, Editura Medicalã, 2003.

-FENWICK, ELIZABETH - Mama ºi copilul: un ghid practic complet, Bucureºti, Ed. Rao, 1998.

-CICCOTTI, SERGE - 100 de experimente în psihologie pentru a ne cunoaºte mai bine

copilul: din perioada prenatalã pînã la 3 ani, Iaºi, Polirom, 2008.

-ROSSANT, LYONEL - Alimentaþia copilului între 1 ºi 3 ani, Bucureºti, Corint, 2003.

-WARD, ELIZABETH M. - Alimentaþia sugarului ºi a copilului mic, Bucureºti, Editura Bic All

2007.

-BACUS, ANNE - Bebeluºul de la o zi la un an, Bucureºti, Teora, 2003.

-BACUS, ANNE- Bebeluºul plânge! Ce-i de fãcut?: [sã-l înþelegem ºi sã-l liniºtim], Bucureºti,

Teora, 1997.

-BACUS, ANNE - Copilul de la 1 an la 3 ani,  Bucureºti, Teora, 2007.

-BACUS, ANNE - Creºterea copilului de la o zi la ºase ani: manualul pãrinþilor, Bucureºti,

Teora, 2002.

-BACUS, ANNE - Creºterea copilulului: 1000 de sfaturi practice, Bucureºti, Teora, 2007.

-BACUS, ANNE - Tu ºi copilul tãu, Bucureºti, Teora, 2007.

-PERNOUD, LAURENCE - Cum îmi cresc copilul, Bucureºti, Terra 2001, 1994.

-FRIES, MAURI - Cum sã ne liniºtim copilul care plânge zi ºi noapte: sfaturi pentru pãrinþii

epuizaþi, Bucureºti, Editura Trei, 2003.

-ACKER, VINCENT - Cum sã-þi ajuþi copilul?: Învaþã meseria de pãrinte !, Bucureºti, Teora,

       2004.

-HASLAM, DAVID - Când se îmbolnãveºte copilul: ghid de simptome ºi îngrijiri 0-12 ani,

Bucureºti, Humahitas, 2005.

-DOLTO, FRANÇOISE - Cînd apare copilul: O psihanalistã dã sfaturi pãrinþilor, Bucureºti,

Humanitas, 1994.

-ENGELMANN, SIEGFRIED - Daþi copilului vostru o inteligenþã superioarã, Bucureºti, Centrul

pentru Dezvoltarea Breativitãþii (C.E.C.D.) 1992.

-VALLIÈRES, SUZANNE - Trucuri psihologice pentru pãrinþi: cum sã ne educãm copilul (0-3

ani), Iaºi, Polirom, 2009.

-SHAPIRO, STANLEY - Cum devenim pãrinþi mai buni : ghid practic, Bucureºti, Humanitad, 2005.

    Simona Hosu
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MAI  SÃRACI  ÎN… PASIUNE!

Am spus de atâtea ori cã la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj fac casã bunã înþelepciunea ºi entuziasmul!

În urmã cu 20 de ani când, pãrãsind catedra, am ales ca viitor loc de muncã biblioteca, din dorinþa de

a fi mereu printre cãrþi ºi a împãrtãºi din înþelepciunea lor tuturor celor însetaþi de cunoaºtere, am gãsit aici o

echipã de bibliotecari de profesie - oameni pasionaþi de cãutarea adevãrului în paginile noi sau învechite de

vreme ale cãrþilor, curioºi ºi dornici sã stãpâneascã informaþia.

Era o adevãratã sãrbãtoare intelectualã

atunci când, hrana de fiecare dimineaþã erau

cãrþile, poate ºi pentru faptul cã recomandarea

lecturii pentru toate categoriile de cititori ºi din

toate domeniile cunoaºterii umane o fãceau ei,

bibliotecarii, lipsind la acea datã calculatorul,

care suplineºte de o vreme enciclopedia din

mintea umanã.

Exista o legãturã spiritualã între

bibliotecar ºi cititor, bazatã pe încrederea cã

sarcina ºi dorinþa celui dintâi este aceea de a ºti

totul, de a gãsi rãspuns la orice întrebare, de a

recomanda o carte potrivitã pentru nevoia,

mintea ºi sufletul celor dornici de cunoaºtere.

Au crescut ºi trecut prin biblioteca

noastrã multe generaþii de cititori, formaþi cu

drag, dãruire, profesionalism ºi multã pasiune de bibliotecari, precum VERONICA PETREAN, a cãrei

pensionare am sãrbãtorit-o în 2009 cu lacrimi de pãrere de rãu pentru despãrþire colegialã, dar ºi cu bucuria

încununãrii unei activitãþi deosebite pe tãrâmul culturii ºi cunoaºterii, în prima parte ca dascãl de limba ºi

literatura românã, apoi ca bibliotecar pasionat.

Spunem mereu cã nimeni nu e de neînlocuit!,

dar simþim golul imens lãsat în urmã, pe care nu ºtim

când ºi dacã îl vom umple. Se pare cã este tot mai

dificil sã atragem oameni pasionaþi de cercetare,

meticuloºi ºi chiþibuºari în arta de a stãpâni informaþia

ºi a ºti sã o dãruim celor care au nevoie de ea.

Cu o voce caldã, un chip luminat de

înþelepciune, cu rãbdarea ºi meticulozitatea celui care

nu oferã niciodatã o informaþie pânã nu epuizeazã toate

sursele posibile, doamna Vera a fost dascãlul ºi

bibliotecarul pasionat, mereu la curent cu noutãþile care

apãreau în domeniul vast al informãrii ºi cunoaºterii,

era un reper, un consilier, un sfãtuitor de încredere în

arta cuvântului.

Lansãrile de carte, expoziþiile tematice, prezentãrile diferitelor personalitãþi ºi tot ce þine de oratorie, le-

a stãpânit într-un fel aparte: nu doar ºtiinþific ºi foarte documentat, dar ºi atât de uman, încât auditoriul asculta

cu mintea ºi inima din plãcere, nu de complezenþã…
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Oricât am dori sã fim de încrezãtori în noua generaþie de bibliotecari, trebuie sã privim realitatea ºi sã

recunoaºtem cã majoritatea ajung acum în biblioteci din întâmplare sau din lipsã de altceva, prea puþini reuºind

sã se adapteze ºi sã-ºi însuºeascã rolul extrem de important pe care îl poate avea un bibliotecar în viaþa

comunitãþii.

Da, trebuie sã recunoaºtem cu regret cã anul 2009 ne-a sãrãcit de pasiune, prin pensionarea prietenei

ºi colegei noastre, Vera Petrean, care a fost un simbol al iubirii de carte ºi al dorinþei de a împãrtãºi tot ce a

adunat din zestrea de înþelepciune a omenirii.

Nu putem sã oprim timpul, acesta îºi urmeazã cursul firesc, iar anul 2010 ne va sãrãci ºi mai mult

profesional, pentru cã, rând pe rând, colegii de generaþie ai doamnei Vera: Ileana Neaga, Ioan Popiþiu, Gavril

ªerban se vor pensiona ºi ei lãsând în paginile numãrului viitor al revistei noastre, mãrturisiri, amintiri ºi

recomandãri.

Dacã timpul ne ia mereu câte ceva ºi despãrþirile dor, ce-ar fi sã ne privim mai des în suflete ºi gând, sã

ne apropiem sincer, prin ceea ce avem mai bun, când în jur simþim tot mai apãsãtoare rãcealã, sã sfinþim locul

unde ne petrecem o parte însemnatã din viaþã, sã înlãturãm superficialitatea ºi indiferenþa, fãcând loc... entuziasmului

ºi pasiunii!!!

Sã pãstrãm doar amintirile frumoase, iar pe cei care pleacã sã-i însoþim cu promisiunea cã vom duce

mai departe renumele Bibliotecii Judeþene Sãlaj, cã-i vom purta în toate gândurile frumoase, îndreptând spre ei

lumina inimilor noastre, spre a le fi viaþa împlinitã!

La orice despãrþire murim câte puþin

Te simþi mai singuratic, mai strãin

La fiece plecare, pânã la cea din urmã

Câte ceva din tine, rãmas întreg, se curmã…

F.P.

MEMENTO...

Orice început are ºi un sfârºit. Nu?

Orice în viaþã, existenþã umanã, este succesiune de mai multe începuturi ºi sfârºituri. Marele început e

naºterea... urmatã de alte începuturi, urmate, la rândul lor de tot atâtea sfârºituri.

Un început al vieþii mele... 1 septembrie 1970. Proaspãtã absolventã a

Facultãþii de Filologie am plonjat prin repartiþie, într-un sat din judeþul Sãlaj, un

sat fãrã nici un mijloc de transport, dar cu mult, mult noroi, argilos, lipicios. Drumul

pânã la ºcoalã îl fãceam în cizme de cauciuc. Aici am profesat opt ani, aici m-am

cãsãtorit, aici mi s-au nãscut cei doi bãieþi. A fost greu, a fost uºor?... ªi una ºi

alta. Dar eram tânãrã... Rememorarea amintirilor din acei ani îmi produce o

melancolie nedureroasã, dulce, ca mierea cu fagure pe care o gustam din stupii

gazdei mele. Din lipsã de copii, ciclul gimnazial s-a desfiinþat ºi am ajuns profesoarã

în satul meu natal, comunã mare, frumoasã, civilizatã, Buciumi, un sat din þara

de sub munte. Dupã o lungã absenþã, am început sã-mi redescopãr, cu alþi ochi

acum, satul copilãriei mele. Dar acum era mai greu. Copiii au crescut, urma sã

meargã la ºcoalã, eu fãceam naveta în Zalãu. Navetã grea, 50 km dus-întors.

Când nu mai întrezãream nicio oportunitate de a mã stabili la oraº (nu se

scoteau posturi la concurs) am aflat cã la Biblioteca Judeþeanã se organizeazã concurs pentru ocuparea unui

post de bibliotecar. Nu fãrã strângere de inimã, am hotãrât sã particip. A fost un concurs, pot sã spun, greu,

eram doisprezece candidaþi pe douã locuri, bibliografia era vastã... Dar... am ocupat postul.
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Aºa, la 1 martie 1982, s-a produs un sfârºit, sfârºitul profesiei mele de profesoarã ºi în acelaºi timp,

a avut loc un început, începutul profesiei mele de bibliotecarã. Pasul nu a fost uºor. Dacã n-aº fi promis

directorului de atunci cã, în eventualitatea reuºitei, nu voi abandona, m-aº fi reîntors, din prima lunã, la catedrã.

Parcã eram bolnavã, nu-mi gãseam locul, îmi lipseau copiii, ºcoala... chiar naveta. Dar am depãºit momentul,

deºi întâlnirile cu profesori, copii, plini de flori, în septembrie ºi iunie, îmi stârneau tot dorul ºi o mare melancolie

mã cuprindea, câteodatã chiar regretam alegerea fãcutã. Dar am avut un principiu în viaþã, de la care n-am

abandonat niciodatã: dacã te legi sã faci un lucru, sã-l faci ca lumea, bine, ºi cu maximã responsabilitate.

ªi, iatã-mã în raiul cãrþilor, cum frumos a numit cineva biblioteca. Au urmat ani de perfecþionare, la

Buºteni ºi Bucureºti, cu profesori de excepþie, dl Gheorghe Popescu, dl Mircea Ionescu ºi alþii. Treptat, am

intrat în tainele muncii de bibliotecar, pe care am îndrãgit-o ºi cãreia m-am dedicat cu tot sufletul.

Biblioteca a fost locul împlinirii mele ca om. Ca medic, inginer, profesor, avocat etc. acumulezi multe

cunoºtinþe, dar, în primul rând, legate de domeniul în care profesezi, care, oricât ar fi de cuprinzãtor, e totuºi

îngust, raportat la tot ceea ce îþi oferã o bibliotecã. Cred cã profesia de bibliotecar e una din puþinele, repet,

care te împlinesc, îmbogãþesc personal, pe tine însuþi. De fapt, fãrã aceastã împlinire n-ai putea contribui la

împlinirea altora. Biblioteca a fost numitã rai. Sunt de acord cu acest lucru în mãsura în care aici este locul unde

poþi, mãcar pentru câtãva vreme, sã te ridici deasupra zbuciumului cotidian, material care ne copleºeºte tot mai

mult.

Aici - nu totul e gândit în termenii lui a avea, aici se naºte dorinþa de a ºti ºi aceastã dorinþã îþi provoacã

bucurii deosebite. E locul unde nu te poþi plictisi niciodatã, mereu îþi trec prin mânã cãrþi: enciclopedii diverse,

istorii, monografii, tratate din toate domeniile de activitate, dicþionare diverse, nu mai vorbesc de literatura

beletristicã... de fapt tot ce a izvodit mintea omului de-a lungul timpului. ªi ai vrea sã ºtii din toate câte ceva,

pentru tine, iar mai apoi sã poþi oferi ºi altora, fiindcã te simþi responsabil faþã de cititorii tãi. Înveþi cã fiecare

lucru îºi are locul sãu unic în imensa simfonie a creaþiei, a Universului, cultura, înþelegi cã nu este numai acumulare

de cunoºtinþe, ci ºi o oarecare fineþe a caracterului, dar mai ales o modestie aparte care izvoreºte din cunoaºtere,

cultura autenticã nu are nevoie de o recunoaºtere zgomotoasã, scara valorilor nu poate fi rãsturnatã când e

vorba de aºa ceva. Îþi dai seama cã sentimentele general umane dãinuie, sunt aceleaºi peste vremuri, de la

Iliada ºi Odiseea pânã azi: pretutindeni în lumea asta oamenii gândesc la fel, se bucurã la fel, suferã la fel, iubesc

la fel, urãsc la fel, sperã la fel... Toate acestea le înveþi din realitate, dar ºi din cãrþi. Din cãrþi se nasc întrebãrile,

întrebãrile adânci, despre viaþã, existenþã, devenire, se nasc ºi rãspunsurile, apoi meditaþiile, aspiraþiile, nãzuinþele,

îndoielile, certitudinile. O carte te þine treaz pânã în zori, alta te adoarme, alta te reîntoarce în lumea copilãriei

fericite, în altele te regãseºti, în altele gãseºti modele de urmat, altele îþi confirmã pãrerile, gândurile.

Unde altundeva decât într-o bibliotecã ai la îndemânã tot ceea ce a creat omul în istoria sa zbuciumatã,

unde îi poþi urmãri devenirea, din preistorie pânã în zilele informatizãrii, sã te minunezi de tot ceea ce defineºte

cuvântul om, unde îþi poþi desãvârºi mai bine cultura dobânditã în ºcoli? Cred ºi sper cã, colegii mei mai tineri,

în formare, vor avea acea calitate a unui bibliotecar, aº numi-o calitatea de a scormoni, de a cãuta, a se

îmbogãþi în cunoºtinþe ºi sufleteºte pentru a putea apoi dãrui ºi altora.

Tot mai mult se vehiculeazã ideea cã, intrând într-o aºa-zisã competiþie cu noile tehnologii media cartea

tipãritã va pierde tot mai mult teren. Nu cred cã ar putea fi pãrãsitã cândva cartea, ea este ceva esenþial pentru

om, a pãrãsi cuvântul ar însemna sã ne risipim, spiritul nostru nu ar mai avea cu ce se hrãni, am deveni sãraci ºi

goi pe dinãuntru.

Deºi, în 1990, am avut, în sfârºit ºi mult prea târziu, ocazia de a mã reîntoarce în învãþãmânt, am rãmas

în instituþia cãreia îi datorez atât de mult!!!

1 martie 2009... Un nou sfârºit ºi, cred cã, un ultim început, înaintea marelui sfârºit, ultimul…     Sunt

pensionarã! Am acceptat cu oarecare greutate situaþia, dar împãcatã. Ce facem în viaþa rãmâne... îmi place sã

cred cã voi rãmâne ºi eu în amintirea cititorilor mei dragi, salutul ºi zâmbetul lor pe stradã e o dovadã elocventã.

E toamnã. Parcã aceeaºi toamnã din 1970. Caldã ºi dulce. Doar eu sunt alta. Gutuile galbene din

spatele casei abia se mai þin pe ram. Mã simt împlinitã, sunt ºi bunicã..., dar vorba poetului De ce-aº fi trist?! ªi

totuºi...

    Veronica Petrean
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PERIPLU  PRIN JUDEÞ

CA DE LA UN PROFESIONIST LA UN BIBLIOTECAR ÎN FORMARE

(Interviu cu prof. Dumitru Corbeanu, directorul Centrului Cultural ªimleu Silvaniei)

În aceastã epocã a internetului se mai citesc

ºi cãrþi? Mai viziteazã localnicii biblioteca?

Incontestabil, orice perioadã aduce

noutãþi, revoluþioneazã ceva în mersul vremii,

dar internetul nu este de naturã a frâna lectura,

a estompa setea de cunoaºtere ºi loisir a

individului. Dacã vorbim de o comunitate ca

aceea a ªimleului, care a fost, ºi noi credem

cã este, ºi acum capitala spiritualã a Sãlajului,

unde a fiinþat despãrþãmântul sãlãjean al

Astrei aveþi motivaþia afirmaþiei mele ca ºi

acum ºi în viitor lectura va face parte din viaþa

comunitãþii locale.

Se poate spune cã, în general, publicul cititor de carte s-a redus la ºcolari ºi pensionari?

În mod cert, nu. Dintotdeauna cititul unei cãrþi îþi prilejuieºte trãiri emoþionale, artistice, estetice, de altã

naturã decât informaþia seacã, oferitã de computer sau de mijloacele mass-media. Lectura unei cãrþi îþi dã

posibilitea de a-þi crea prototipuri de viaþã, modele de a trãi ºi simþi alãturi de eroii cãrþii, de a fi pãrtaº direct la

desfãºurarea acþiunii. ªi înainte de marea înghesuiala la ciolan din decembrie 1989 ºi acum am avut ºi avem

cititori din toate structurile socio-profesionale ºi de toate vârstele, ºi afirm cu toatã responsabilitatea cã raportul

s-a pãstrat sau poate este chiar mai mare.

Spuneþi-mi, vã rog, care sunt cãrþile citite cu plãcere de cãtre localnici? Ce gen de carte se împrumutã

cel mai des?

Aº rãspunde prin a reitera îndemnul lui Victor Hugo care spune: Citeºte acea carte despre care viaþa poate

spune, îmi aparþine!. Ca om care de 40 de ani îmi desfãºor activitatea într-o instituþie nobilã, precum este

biblioteca, pot sã certific faptul cã, în general, cititorii unei biblioteci preferã cãrþile care redau viaþa în toatã

complexitatea ei, cu mãririle, avatarurile ºi tot ceea ce incumbã ea, bineînþeles exceptându-i pe cei care cautã

informaþii dintr-un domeniu bine definit (tehnic, ºtiintific, sau alt domeniu nebeletristic)

Cum este biblioteca de acum ºi cea din vremea comunismului, referindu-vã strict la biblioteca dvs.? Vã

rog sã faceþi o comparaþie.

Nu cred ºi nu vreau sã fiu etichetat nostalgic sau cu perioada de garanþie depãºitã, dar în anii dinainte de

1989, exceptând procentajul de carte social-politic obligatorie în politica de achiziþie, bibliotecilor, indiferent

de gradul sau localitatea în care funcþionau, li se acordau importanþa cuvenitã, fiind considerate de frunte în

piramida instituþiilor care acþioneazã asupra dezvoltãrii conºtiinþei ºi individului. Se alocau fonduri pentru a fi în

pas cu producþiile editoriale, pentru construirea, menþinerea ºi funcþionabilitatea acestor instituþii, chiar ºi în
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ultimul sat. La ora actualã, oricât profesionalism ºi dragoste de meserie ar avea un slujitor al slovelor tipãrite, se

izbeºte de obtuzitatea ºi ochelarii de cai ai unor primari, consilieri, sau alþi diriguitori ai destinelor culturii naþionale,

la cheremul cãrora este obligat, prin lege, sã funcþioneze, deoarece nu pretutindeni existã primari ca cel din

ªimleu, destupaþi la minte, care înþeleg, ajutã ºi sprijinã buna funcþionare a acestor aºezãminte culturale.

ªtim cu toþii cã internetul face o concurenþã deosebitã cãrþilor, nu negãm faptul cã ºi de pe

internet poþi sã îþi dezvolþi cultura generalã, dar cartea îþi oferã oare mult mai mult?

De fapt, la acest subiect am mai rãspuns, dar aº mai adãuga cã niciodatã biblioteca virtualã nu va lua locul

bibliotecii tradiþionale, deoarece lectura unei cãrþi electronice presupune echipament tehnologic specific (cel

puþin un computer), nu se poate efectua decât într-un mediu controlat ºi bine definit (curent electric, conexiune

la internet, monitor de tip low-radiation) în timp ce cartea îþi este la îndemânã atunci când înfrunþi avatarurile

birocraþiei cotidiene, stând la rând, cãlãtorind, pe o bancã în parc, relaxându-te etc. Mai departe, cartea are o

anumitã cãldurã, simþi o intimitate ºi îþi genereazã o stare de comuniune cu autorul sau personajul, pe care,

iertatã-mi fie comparaþia, o trãieºti doar în bisericã, atunci când realizezi comuniunea cu Dumnezeu.

Ce putem face ca sã-i întoarcem spre carte pe cititorii care au avut, dar nu mai au legãturã cu

biblioteca?

ªimleul este supranumit ºi oraºul ºcolilor, dat fiind numãrul mare al populaþiei ºcolare care frecventeazã

instituþiile de profil de toate gradele de pe raza urbei ºi care, volens-nolens, trebuie sã apeleze la serviciile

noastre, dar setea de lecturã a locuitorilor bãtrânei cetãþi de sub Mãgurã a fost ºi este constantã, iar dacã, în

multe instituþii similare bibliotecii noastre s-au înregistrat regrese vizibile, ele se datoreazã viziunii total greºite ºi

înguste a celor care trebuie sã vegheze la destinele culturii naþionale. Nu întâmplãtor, ºi aº zice cã azi este mai

mult decât oricând, e adevãratã afirmaþia marelui tribun sãlãjean, Simion Bãrnuþiu, care spunea: Cultura fiecãrui

popor e mãsura fericirii sau singurãtãþii lui, iar George Coºbuc, cu nativa-i inteligenþã, completa: Cultura omoarã

naivitatea pentru cã Un popor fãrã culturã e un popor uºor de manipulat, conform filosofiei lui Immanuel Kant.

Singura modalitate de a-i reitera înspre actul de lecturã ar fi asigurarea condiþiilor optime, a unui buget, nu de

subzistenþã, ci care sã permitã dotarea bibliotecii cu producþiile editoriale, implicarea statului în scãderea

substanþialã a valorii cãrþilor pentru a nu se ajunge în postura în care o librãrie din judeþul Sãlaj a fost nevoitã sã

afiºeze, Vindem cãrþi ºi în rate. Cei mai în vârstã îºi amintesc ce relaþii trebuia sã ai la un librar pe vremuri pentru

a putea intra în posesia unor lucrãri a scriitorilor: Marin Preda, Ion Lãncrãnjan, Alexandru Ivasiuc, Nicolae

Breban, Dumitru Popescu, Augustin Buzura etc. - similare cu cele necesare la un mãcelar.

Meseria de bibliotecar este una de viitor sau nu?

Bineînþeles cã da, deoarece Comunitatea Europeanã ºi cea mondialã solicitã tot mai mult oameni bine

informaþi ºi policalificaþi, ori daxia si autodaxia nu pot fi concepute fãrã aportul substanþial al bibliotecii.

Bibliotecarul a fost, este ºi va fi cãlãuza cititorului în lumea miraculoasã a cãrþii, este cel care adunã, selecteazã,

prelucreazã, catalogheazã, pe criterii strict ºtiinþifice ºi pune la dispoziþia utilizatorilor informaþiile în cel mai scurt

timp, de ultima orã ºi cele mai pertinente. El este omul care prin munca sa, de multe ori anonimã, contribuie la

formarea ºi dezvoltarea personalitãþii ºi caracterului individului, implicit la cultura neamului ºi a societãþii. Marele

apostol al neamului românesc, Nicolae Iorga, în urmã cu aproape un secol afirma în Parlamentul României:

Cultura este identitatea unui popor pe termen lung, iar noi bibliotecarii suntem cei care zilnic punem câte o

cãrãmidã la acest edificiu ºi ne delimitãm de cei care vor sã distrugã identitatea acestui popor. ªi dacã aº mai

aminti faptul cã nume sonore ºi cu rezonanþã în conºtiinþa ºi istoria neamului românesc au fost bibliotecari,

rãspunsul este, cred eu, edificator.
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Care este pãrerea dvs. în legãturã cu statutul profesor-bibliotecar?

În primul rând, aº sublinia, cu regret, ideea cã ambele profesii sunt la periferia recunoaºterii de cãtre cei care

ar trebui sã o facã, a menirii valorii ºi importanþei lor, dovadã fiind grilele mizere de salarizare. Faptul cã marea

majoritate a bibliotecarilor sunt absolvenþi de studii superioare ºi, în general didactice, dar care au un nivel de

retribuþie net inferioare acestora, la acelaºi nivel de pregãtire, vechime ºi grad, denotã faptul cã sindicatele din

lumea bibliotecarã ºi, mai ales liderii lor, sunt foarte uºor vandabili ºi tot la fel de uºor negociabili.

V-a întrebat cineva ce trebuie sã facã pentru a deveni bibliotecar? Care au fost sfaturile dvs.?

Vã daþi seama cã în cei 40 de ani de activitate în lumea cãrþilor ºi 45 de ani ca dascãl, am întâlnit foarte

mulþi oameni care mi-au solicitat un sfat, o pãrere sau o sugestie. La întrebãrile de acest gen, invariabil, rãspunsul

meu a fost unul singur: Sã iubeascã mereu cartea ºi slova tipãritã. Nicio meserie nu se poate face fãrã

dragoste, vorba lui Marin Preda, altfel nimic nu e, în toate ai nevoie de chemare, de tact, de har, ºi, mai ales, de

renunþare. În cazul meseriei de bibliotecar trebuie sã ºtii sã renunþi la opulenþa pe care þi-o oferã meseria de

politician, crâºmar, afacerist, valutist… meserii pentru care nu ai nevoie de nicio pregãtire, fiind suficientã lipsa

de bun-simþ. Oricum, meseria de bibliotecar este unicã prin înrudirea ta cu toþi creatorii de valori spirituale ale

umanitãþii, prin faptul cã bibliotecarul este o verigã ºi, aº zice, poate cea mai importantã, între creator ºi

utilizator.

Fãcând o estimare, care credeþi cã e locul ocupat de biblioteca dvs. în judeþ, având în vedere

achiziþia de carte, dotãrile, dar ºi numãrul de cititori?

În mod cert aº fi subiectiv în a face o asemenea apreciere, la ora actualã sistemul nostru post-decembrist nu

duce lipsã de instituþii, organe ºi organizaþii care fac statistici, ierarhizãri ºi cuantizãri, fiecare pe propriile instrumente

de mãsurã ºi criterii.

Ce spun cititorii în legãturã cu acele cãrþi pe care nu le puteþi oferi spre împrumut din diverse

motive? Pe cine criticã ei?

Dintotdeauna firea omului a fost de aºa naturã, încât sã gãseascã mereu puncte negre, minusuri, fiecare

considerând cã, în locul celuilalt, ar fi mult mai potrivit ºi prolific, dar tot la fel de adevãrat este ºi faptul cã

dintotdeauna bibliotecile de genul celei orãºeneºti din ªimleu, având un caracter enciclopedic, nu au putut face

faþã tuturor solicitãrilor de informaþii din partea utilizatorilor, însã, pe cât a fost posibil, ne-am strãduit prin

mijloacele ºi uneltele noastre specifice de acþiune, respectiv împrumut interbibliotecar, schimburi între biblioteci

ºi chiar punerea la dispoziþie a bibliotecilor personale sã satisfacem aceste cerinþe. ªi odinioarã, ºi acum vorbele

grele adresate lipsei unui material informativ solicitat vizau în primul rând reprezentantul instituþiei, respectiv

bibliotecarul, pentru ca mai apoi sã realizeze cã este un mare adevãr faptul cã de unde nu e, nici Dumnezeu

nu poate lua. Fãrã bani politica de achiziþie este o utopie, iar ideea de-a dreptul jenantã, avansatã dupã 1989,

de mecenat cultural ºi sponsorizãri, este hilarã ºi irealizabilã, nu numai acum în perioadã de crizã, dar ºi pe

termen lung.

         Mircea Criºan
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LANSÃRI  DE  CARTE

În luna februarie a anului 2009 a fost lansatã cartea profesorului

Nicolae ªtirb, Comuna Buciumi, vatrã de istorie româneascã. Lansarea a

avut loc la Buciumi, cu participarea a zeci de cetãþeni ai comunei, dar ºi a numeroºi

oameni de culturã ai judeþului.

Volumul-monografie a apãrut la Editura Caiete Silvane a Centrului Culturii

Tradiþionale Sãlaj ºi s-a bucurat de multe aprecieri din partea mediului literar al

judeþului, dar mai ales din partea cetãþenilor comunei care, cu ajutorul cãrþii, au

avut prilejul sã cunoascã în detaliu istoria locului lor de baºtinã.

În 26 octombrie 2009, la CIZER, în prezenþa unui impresionant

numãr de participanþi, Domnul învãþãtor PETRU GALIª ºi-a lansat cartea: CIZER

- 790 (1219-2009) - file de monografie - apãrutã la Editura ªcoala Noastrã,

2009.

Nãscut la 10 septembrie 1949, în Cizer, dupã absolvirea Liceului

Pedagogic din Cluj (1962 - 1968), Petru Galiº s-a întors în satul natal pentru a

sãdi în mintea ºi sufletul copiilor cizereni dragostea de învãþãturã, respectul pentru

locurile natale ºi dorinþa de a face cinste satului ºi neamului.

Neobosit cercetãtor, învãþãtorul Petru Galiº este coautorul lucrãrilor:

Veronica din Sãlaj - o poetã uitatã, ªcoalã veche-n sat strãvechi,

având ºi multe proiecte de viitor, pentru a face cunoscute þinuturile natale,

considerând cã rolul intelectualilor în comunitate este acela de a lãsa ceva în urmã

despre oameni ºi locuri.

Eveniment special pentru lumea satului, mai ales cã, Bãniºorul a fost binecuvântat cu oameni

care, chiar dacã au plecat în þarã ºi lume sã-ºi caute rostul, nu au uitat locul unde au vãzut lumina ºi au fost

mângâiaþi cu dragostea unei copilãrii de poveste, aºa cum, numai acolo, la rãdãcinile

veacului se poate trãi.

Dupã monografia comunei ºi Bãniºorul mitic, o altã carte s-a scris despre

aceste locuri sãlãjene, pentru a le face cunoscute cu toate comorile ascunse, fie în

sufletele oamenilor, fie în imaginar... descoperirea lor rãmânând pentru mulþi încã o

tainã.

ARTEMIU VANCA, fiu de învãþãtor din Bãniºor, educat cu mare grijã, a

dus cu el amintirile ºi poveºtile nemuritoare ale satului natal, revenind aici cu mare

drag ºi emoþie de câte ori poate, aducând mereu daruri, cuprinse în pagini care vor

dãinui peste vremi, ducând cu ele ºi magia satului sãlãjean.

Autorul este ºi redactorul Anuarului Asociaþiei Fiii satului Bãniºor, ajuns

la numãrul 6, lansat ºi acesta la 15 august 2009, de ZILELE COMUNEI BÃNIªOR.
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Cartea prezentatã este ºi una de ficþiune, dar se regãsesc în paginile ei personaje autentice, unele chiar

prezente la eveniment.

Mulþimea prezentã la Cãminul Cultural, atenþia ºi emoþia pe care am citit-o pe chipul lor când vorbeam

despre autor ºi cartea lui, ne-au convins cã sãtenii au dragoste de tot ce e frumos ºi face cinste satului ºi

neamului lor.

Am participat cu mare drag la aceste evenimente, bucurându-ne cã scrierile despre SÃLAJ sunt tot

mai numeroase ºi mai bogate în informaþii, astfel încât sã nu fie lãsate în negura uitãrii oameni ºi locuri.

F.P.

ALTE CÃRÞI APÃRUTE ÎN 2009 DESPRE JUDEÞUL SÃLAJ

• Augustin Mocanu: Cultura popularã tradiþionalã - studii ºi articole. Zalãu, Editura Caiete

Silvane, 2009

• Ioan Bocºa: Muzica vocalã tradiþionalã din Sãlaj, vol. I.-II. Cluj-Napoca, Editura Media

Muzica, 2009

• Nicolae Breje, Nicolae (Cula) Gh. Vandroc: Cizer. Sat cu vârstã venerabilã (790 de ani). Satu

Mare, Editura Eco Print, 2009

• *   *   * Cãþãlul Românesc - 800. Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2009

• Ion Vãleanu: Satul din pãdure: monografia localitãþii Cãpâlnea pe Someº. Zalãu, Editura

Caiete Silvane, 2009

• Grigorie M. Croitoru, Maria V. Croitoru: Glosar de cuvinte regionale aparþinând graiului vorbit

din satul Aluniº. Târgu Mureº, Editura Edu, 2009.

VIAÞA CULTURALÃ LA BÃNIªOR

Cine a fost odatã la Bãniºor, nu cred sã nu-ºi doreascã sã mai revinã, cine nu a fost încã la Bãniºor îi

aºtept cu bucurie, trebuie sã-mi vizitaþi satul, mai ales pe 15 august sã ne întâlnim, este ziua comunei, este

hramul bisericii, este întâlnirea fiilor satului risipiþi prin toate colþurile lumii, este ziua când se întorc pentru cã

la Bãniºor pe 15 august oamenii vin, nu pleacã…

Vreau sã vã vorbesc despre aceastã zi,

a fost deosebitã, obositoare, dar frumoasã.

Implicarea în manifestãrile culturale care au avut

loc cu acest prilej m-au fãcut sã mã simt cu

adevãrat fericitã. Cu toate cã în fiecare an a fost

ceva deosebit, anul acesta le-a întrecut pe toate,

poate vã întrebaþi de ce? Ei bine am sã vã

mãrturisesc: un fiu al satului, dl Artemiu Vanca

ºi-a lansat romanul COMOARA DIN

DEALUL MAGIARULUI, o carte despre

bãniºoreni. Acþiunea se petrece chiar în sat, în

urmã cu mulþi ani. Am recunoscut locurile,

personajele ºi pot spune cã nu mulþi scriitori ºi-

au lansat cãrþile în satul în care au copilãrit.
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Mã tot întreb de unde atâta iubire pentru satul

BÃNIªOR, de unde atâta dragoste pentru

sãtenii lui, încât sã le dedici o carte precum ºi

Anuarul Asociaþiei Fiii satului Bãniºor, ajuns

la nr.6.

Lume multã a fost la aceastã lansare de carte,

invitaþi de la judeþ: doamna directoare de la

Biblioteca Judeþeanã, Florica Pop, de la Caiete

Silvane dl Daniel Sãuca ºi doamna Imelda

Chinþa ºi pentru ca totul sã fie cât mai autentic

am organizat un muzeu al satului la Cãminul

Cultural, unde a avut loc ºi lansarea de carte.

Acest muzeu a fost o surprizã pentru toþi fiii

satului, care ºi-au fãcut poze lângã lada de

zestre, patul cu perini, ori lângã rãzboiul de þesut.

Ar mai fi multe de spus, dar mã opresc aici pentru cã vreau sã vã mai spun despre un alt moment

important care s-a desfãºurat la Bãniºor, deschiderea centrului BIBLIONET - lumea în biblioteca mea, în

14 decembrie, o zi minunatã cu zãpadã ºi puþin ger. Oameni destui au venit sã se bucure alãturi de mine pentru

aceastã mare realizare, eu o numesc mare

pentru cã de aici se poate comunica cu

lumea întreagã, nu toþi au posibilitatea de

a achiziþiona un calculator ºi de a se conecta

la internet. De mult timp am aºteptat sã se

întâmple acest miracol, sã fim dotaþi cu

calculatoare, imprimantã ºi scanner, visul

a devenit realitate, biblioteca a devenit cu

adevãrat centru de informare ºi

documentare, dacã nu putem gãsi

informaþia doritã în carte, calculatorul va

face acest lucru pentru noi.

La aceastã bucurie au fost prezenþi

ºi copii, nu se poate trece cu vederea acest

lucru, îmbrãcaþi în straie tradiþionale, cu

clopoþei în mâini ne-au colindat în preajma

bradului ºi bineînþeles a lui Moº Crãciun,

care nu putea lipsi de la aceastã manifestare, cu sacul plin de daruri, dar ºi bucurându-se de DARUL primit de

noi din SUA, de la BILL & Melinda GATES.

Aceste douã evenimente se leagã oarecum între ele: la 15 august doamna directoare a anunþat surpriza

pentru bãniºoreni: dotarea bibliotecii cu calculatoare ºi a lansat o provocare: o ºezãtoare literarã la biblioteca

modernã, o întâlnire virtualã cu domnul scriitor Artemiu Vanca, discuþii ale celor care vor citi cartea ºi autorul

acesteia.

Oare Comoara din dealul Magiarului nu este cumva chiar aici în bibliotecã?!

       Florica Iepure, Bãniºor
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O  POVESTE  ADEVÃRATÃ

A fost o datã, ca niciodatã, (dar nici de cum ca în poveºti), nu peste mãri ºi oceane, ci în satul meu natal,

a fost o datã o bibliotecã, fata vitregã a babei sau a împãratului... poate era chiar Cenuºãreasa.

Îmbrãcatã în straie modeste, sãrace, închisã într-o camerã micã, lipsitã de cãldurã ºi luminã, nu s-a simþit

bine deloc. Izgonitã dintr-un loc în altul, sãraca se muta cu capul aplecat, cu neliniºte în suflet, cu resemnare…

Înfãþiºarea ce reflecta sãrãcie, ascundea o bogãþie spiritualã ºi intelectualã rarã.

Într-o zi de iarnã, fãrã ger, cu un soare palid, a apãrut o zânã bunã, ca în poveºti, nãscutã în Italia, cu un baston

fermecat, cu intenþia ºi cu voinþa de a schimba radical

existenþa fetei. ªi ea s-a mutat din nou. De data aceasta era

plinã de entuziasm, cu optimism, simþind cã aceastã schimbare

e spre binele ei. Avea dreptate. Acum are un lãcaº mare,

luminos, plãcut, este vizitatã zilnic de mulþi prieteni. Este

harnicã, este respectatã ºi admiratã. Zi de zi seamãnã

seminþele cunoaºterii în minþile ºi sufletele prietenilor.

ªi cum zânele bune totdeauna au surori, a apãrut o altã

zânã, de data aceasta din America, foarte generoasã. Vãzând

cã biblioteca ºi-a gãsit cãminul potrivit, s-a gândit s-o facã ºi

mai frumoasã, mai bogatã ºi mai modernã. A adus

calculatoare de peste mãri ºi oceane pentru prietenii ei curioºi

ºi dornici de cunoaºtere.

Cam aceasta este pe scurt povestea bibliotecii din

Nuºfalãu. Cum va fi mai departe, cum se va continua

povestea... vom vedea. Momentan trebuie sã recunoaºtem

meritul zânelor, sã le mulþumim cã s-au gândit la noi. Trebuie

sã le mulþumim autoritãþilor locale pentru interesul manifestat

în direcþia noastrã. Oricât de mare ar fi lumea, oricât de rea

sau nepãsãtoare, totuºi sunt oameni buni, cu intenþii bune,

care printr-un gest generos reuºesc sã schimbe total viaþa Cenuºãreselor. Din pãcate aceste rânduri nu vor fi

citite de cei doi domni, respectiv din Italia ºi din SUA. Ei doi au schimbat înfãþiºarea bibliotecii noastre, au

transformat-o într-o domniºoarã frumoasã, bogatã ºi plãcutã.

Mii de mulþumiri celor care ne-au ajutat, fãrã sã ne cunoascã, având încredere în noi. Rãsplata lor va fi

succesul activitãþii noastre.

Acum, pe rafturi încãrcate, au loc totuºi, toþi cei care prin scrisul lor ne înfrumuseþeazã zilele ºi nopþile. Cu

o frãþie necondiþionatã se împacã Tolstoi, Voltaire, Dumas, Cronin, Sadoveanu, Shakespeare, Petõfi, Arany,

Hommer ºi toti clasicii literaturii de ieri ºi de astãzi. Îi aºteaptã pe cei care cu mâna delicatã rãsfoiesc capodoperele

literare cu sufletul deschis ºi dornici de a citi ceva frumos ºi nobil.

Dragi prieteni ai cititului, nu uitaþi, toate cãrþile din lume sunt surorile ºi fraþii Bibliei, cea dintâi carte sfântã

ºi adevãratã.

 Spor la citit! Casa noastrã nouã vã aºteaptã!

       Somogyi Vengli Judith, Nuºfalãu
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UN  SCURT  POPAS - BIBLIONET  LA   AGRIJ

Vestea ca Biblioteca Agrij a fost selectatã pentru programul Biblionet - Lumea în biblioteca mea

a fost primitã la noi, cu mare bucurie.

Dacã în faza pregãtirilor angajamentele fãcute de cãtre Primãrie, în speþã dl primar Berar Pamfil ºi

Consiliului Local cãtre Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, au avut credibilitate, iatã cã lucrurile ºi-au urmat cursul

firesc. Odatã cu certitudinea cã ºi biblioteca noastrã intrã în proiect, tot ce pânã la acea datã era doar scriptic

sau verbal, a început sã se materializeze.

S-a început cu amenajarea spaþiului bibliotecii, o transformare radicalã, o investiþie care spunem noi

acum, îºi are meritul pe deplin. ªi toate acestea cu sprijinul ºi efortul celor mai sus menþionaþi.

Apoi au urmat cursurile IT - CIP pentru bibliotecari, la Zalãu,

la care am participat ºi eu. Trebuie sã mãrturisesc cã pentru mine a

fost o experienþã ineditã, necesarã ºi foarte plãcutã.

Dacã emoþiile ºi temerile cã nu voi face faþã mã copleºeau,

acele fete minunate care au lucrat cu noi (nu aº dori sã le trec cu

vederea numele: Laura Rusu - Trainer EOS, Maria Demble - formator

BJS, Alina Rus- formator BJS ºi nu în ultimul rând dna director al

bibliotecii Florica Pop) ni le-au spulberat ca prin magie. Atmosfera

destinsã ºi foarte plãcutã care ne-a fost creatã, ne-a adus cu picioarele

pe pãmânt, ne-a dat curaj ºi multã încredere cã lucrurile vor evolua

aºa cum trebuie. ªi recunosc, aºa a fost. Dupã o sãptãmânã m-am întors acasã fericitã cã nu am simþit povara

cunoºtinþelor ce trebuiau acumulate. Recunosc, mai am foarte multe lucruri de învãþat ºi voi încerca sã-mi

canalizez toate eforturile în acest sens, dar când ºtiu cã cineva acolo la judeþeanã ne stã cãlãuzã, am certitudinea

cã voi reuºi. Toate grijile sau frãmântãrile mele le voi lãsa în grija amintirilor plãcute.

ªi iatã cã a sosit ºi ziua inaugurãrii CIP-ului (Calculatoare cu Internet pentru Public). Desigur emoþiile

pregãtirilor evenimentului nu le pot descrie în cuvinte, dar pentru cã tot acei care au bãtãtorit pânã aici calea mi-

au stat alãturi, pot spune cã acesta a fost o reuºitã. Mândria cã la Biblioteca Agrij avem internet pentru toþi cei

care ne calcã pragul, îºi meritã pe deplin efortul. ªi de atunci încolo vizitele la bibliotecã, se poate afirma cu

toatã certitudinea, s-au îmbogãþit substanþial. Chiar dacã elevii de ºcoalã gimnazialã sau liceu sunt cei care vin

mai des, vom încerca sã arãtãm cã noi suntem acolo pentru întreaga comunitate.

Acum mai stãm la gura sobei ºi  aºteptãm cu drag ca primãvara sã-ºi facã loc în sufletele ºi casa noastrã

- biblioteca publicã Agrij, care oferã servicii moderne tuturor.

       Mariana Longodor, Agrij

BIBLIONET - UN SERVICIU NECESAR ªI ÎN MEDIUL RURAL

Dacã am fost cuminþi Moº Crãciun a trecut ºi prin comuna

Bãlan, aducând în sacul lui plin de surprize Biblionet - lumea

în biblioteca mea. Luna decembrie fiind luna cadourilor am

primit ºi noi un cadou frumos din partea Fundaþiei Bill &

Melinda Gates, calculatoare cu internet pentru public dotate

cu imprimantã, scanner, camere web.

La 9 decembrie a avut loc inaugurarea serviciilor moderne în

Biblioteca Publicã Bãlan, eveniment de mare amploare, la care

au participat, pe lângã conducerea Bibliotecii Judeþene Ioniþã

Scipione Bãdescu ºi numeroase persoane din cadrul comunitãþii

locale, care ne-au sprijinit în derularea acestui program.
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A fost foarte emoþionant! Fãcându-le o demonstraþie au privit cu uimire ceea ce le poate oferi acest

serviciu, nu numai cã pot sã þinã legãtura cu cei

dragi din þarã ºi din strãinãtate, dar mai ales cã se

pot ºi vedea în acelaºi timp cu ajutorul camerelor

web. Alþii s-au minunat vãzând cã pot folosi

internetul ºi pentru a citi presa, a viziona ºtirile, a

culege informaþii privind locurile de muncã

disponibile, îºi gãsesc multe alte informaþii ºi

rãspunsuri la unele întrebãri.

Este o vastã activitate utilizarea internetului

ºi gãsirea multor informaþii utile, ajutã elevii în

activitatea lor ºcolarã etc.

Se vede cã ºi în comuna noastrã lucrurile

încep sã intre pe fãgaºul cel bun, ºtiinþa a avansat

ºi trebuie sã þinem pasul cu ea.

Biblioteca nu este numai o sursã de

cunoaºtere ºi informare, ci ºi un instrument esenþial pentru educaþia ºi informarea permanentã ºi pentru dezvoltarea

culturalã a cetãþenilor, contribuind la procesul spiritual al comunitãþii.

Biblioteca este leacul sufletului ºi sperãm ca ºi Biblioteca Publicã Bãlan sã fie leac ºi alinare pentru

toate sufletele din comunitatea noastrã ºi sã le îmbunãtãþeascã viaþa, având informaþia la dispoziþie.

              Ana Damºa, Bãlan

MÃRTURISIRI  CU  FERESTRELE  DESCHISE

Cu 10 ani în urmã, mânat de cursul vremurilor, concuram pentru postul de bibliotecar având convingerea

unei rezolvãri conjuncturale a statutului de salariat cu leafã la stat. Cam slujbã de muiere, noroc cã-i prost

plãtitã, mã tachinau amicii. Intram într-o lume însã în care nu eram un strãin. Tolstoi, Dostoievski, Zola, Hugo,

R. Rolland, A. France, B. Show, Stancu, Rebreanu, Galsworthy, Preda, London, Dumas, Verne, Zevako,

May ºi alte nume… sã mã ierte Dumnezeu cã i-am

omis pe toþi ceilalþi, dragi sufletului meu, au fost

prietenii mei cei mai buni. Voi încerca sã le descopãr

copiilor pe Jean Valjan, Raskolnikov, Wolodyjowsky,

Darie, Bezuhov... aceºti eroi minunaþi ce mi-au aprins

imaginaþia ºi încântat singurãtãþile. De un lucru puteam

fi, cel puþin, absolut sigur - nu mã voi plictisi niciodatã.

În faþa mea sunt atâþia autori ºi eroi ce vor sã fie

cunoscuþi, ºtiam cã, cel puþin profesional, nu voi fi

dezamãgit. Am avut dreptate ºi mi-am trãit clipele

mele de glorie...

Ioana, o consãteanã de-a mea, tânãrã liceanã,

trece pragul bibliotecii, vrea ºi ea Sandra Brown, ºtie

cã e nemaipomenitã, da, îi zic, am citit ºi eu

Mãtasea franþuzeascã, uite, asta-i cartea, ia-o!

Se întoarce dupã câteva zile… ºtiþi, dacã mai aveþi, dar tot de asta… sigur, zic, ºi îi mai dau, dar arunc ºi o

momealã… nu vrei sã citeºti ºi cartea asta?! ºi îi pun pe masã Dama cu camelii, o ia mai mult din respect,

aºa sã nu mã refuze. Mai trec câteva zile ºi vine din nou, de data asta, hopa, mã întreabã: puteþi sã îmi mai daþi

ceva la fel de frumos????? Au trecut ani buni de atunci. Dãunãzi, pe autobuz, în drum spre oraº, vãd o faþã
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cunoscutã, prinsã cu totul în lecturã ºi îmi arunc ochii

pe copertã, aºa, din curiozitate; Ioana îl citea pe

Gabriel Garcia Marquez!!! Cred cã una din cele mai

fericite trãsãturi ale fiinþei umane este dorinþa de

dominare ºi cunoaºtere, atracþia exercitatã asupra

lui de tot ce nu poate atinge sau înþelege. Fãrã nicio

îndoialã, curiozitatea ancestralã a dus umanitatea la

nivelul tehnologic ºi informaþional în stadiul actual de

dezvoltare. În ultimii 100 de ani s-au fãcut paºi uriaºi

în toate domeniile de activitate, dar mai ales în

electronicã ºi informaticã, unde acestea au fost

spectaculoase. Am inspirat adânc ºi mi-am dãruit un

zâmbet.

Brazdãu, inginerul, trebuie sã facã o lucrare

(e tânãr dascãl acum, reprofilat ca ºi mine), vine

pentru bibliografie. Din una în alta îmi zice: da’ ce îi tot faci lui Oancea?! (un student vecin de-al lui) cã-mi

spune cã nu este subiect în discuþie ºi tu sã nu ai habar. ªi mai ºi zâmbeºte, aºa, a neîncredere. Mã uit la ce

cãrþi a ales ºi vãd Aventurile lui Tom Sawyer în mâna lui ºi îi zic - ia deschide cartea la prima paginã ºi îmi

ºi amintesc -Tom!!! -Nici un rãspuns, citesc pe chipul lui uimirea ºi mã priveºte cu alþi ochi. Doar pentru

atât??? Zâmbesc ºi îmi mai dãruiesc un zâmbet.

Manele, ne puneþi ,manele? Sigur, zic ...ºi le zice Salam, le zice Guþã, dar, uite vreþi sã vã pun

muzica ce o ascultam eu în urmã cu 20 ºi… de ani. Acceptã, în silã, vizitatorii. Le pun un Deep Pourple,apoi

un Eagals, apoi un Nazaret ºi un Pink Floid... Cine cântã??? mai puneþi!!! Fireºte, îmi mai dãruiesc un

zâmbet. Credeþi-mã, în aceºti ani am avut parte de multe zâmbete ºi de recunoºtinþa celor ce au vizitat biblioteca.

O bucurie nu poate fi deplinã dacã nu ai cui o împãrtãºi ºi, de asta,... de tovarãºi???? Nu am dus trebuinþã.

De ani buni încerc sã conving consiliul local: luaþi-mi ºi mie, mãi, un calculator! Ba cã nu sunt bani,

ba lasã cã la anul, ba la ce-i trebuie, ba înþepãturi gen, de ce? sã aibã pe ce se juca ...Lasããã!!!!

Sãrmanii!, în 1992 am ieºit prima oarã din spaþiul mioritic, ºi încã de atunci am avut, bineînþeles,

calculator, mai naºpa, da aveam ºi dupã vreo 6 ani ºi internet prin Dial-lap, da’ internet!

Chestia asta cu calculatoarele ºi acces la internet în bibliotecã a fost o obsesie, o dorinþã neîmplinitã, care mi-

a mai ºters, între timp, din zâmbete...

Pânã acum în toamna 2009…Doamne-þi mulþam!!!... ori cum se face? Stiþi, când se decerneazã

Oscarurile? Sã-i mulþumesc lui GATES? Ok…

Thank you, Bill! Îi mulþumesc lui Petre, primaru`

care a zis: bine mã, hai! Nu sunt bani, da`om

vedea noi cum om plãti mesele, om vedea unde

i-om scoate pe cei de la ºomaj, om vedea cum

om plãti conexiunea la net... da`le-a fãcut!!!

Nu-mi plac lingãii, nu-mi plac cei ce îi

perie pe ºefi, nici pupiºtii... ºtiti voi unde, dar pe

doamna FLORICA POP îmi vine sã o iau în braþe

ca într-un joc de copii ºi sã îi spun: Te iubesc,

femeie! Cred cã toþi bibliotecarii din judeþ ºtiþi de

ce. Eu unu`  sunt mândru cã am aºa ºefã!!!

Sã vã spun cum a fost la cursuri la Zalãu?

Superb, nemaipomenit, Alina, Maria... DA pentru

întreaga echipã, grozavã! Superbã, seara la club!
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Sã nu îl uit pe Vasile ... grozav picknickul la tine, la þarã sunteþi gazde desãvârºite!

-Mihai, eu ?...nu avem cuvinte!!!!!!!

Am încercat sã îmi aduc prinosul de recunoºtinþã printr-o festivitate frumoasã a deschiderii serviciului internet,

cu tot tacâmul : televiziune, prezenþã, spectacol… cred cã a ieºit bine, dar aºa emoþii  mai rar, mi-am dorit sã fie

absolut superb, sper sã fi ieºit cât de cât…

Asta doream eu sã fie uriaºul MULÞUMESC, prinosul de recunoºtinþã ce îl datorez celor amintiþi mai

sus ºi îl fac din nou acum ºi în scris, cu plecãciune ºi sãrutãri de mâini…

În sãptãmâna premergãtoare deschiderii, am testat impactul publicului la noua oportunitate, multe feþe

noi, mulþi ce nu mi-au cãlcat pragul. ªtiu ce mã aºteaptã ºi abia aºtept, de când aºtept!!! E vorba de o nouã

provocare! Cu atât mai bine! ªtiu cã nu aº schimba nici mãcar pentru o zi cu domnul Becali… Am concediu

acum, însã sunt sigur, în curând îmi voi dãrui din nou multe, multe zâmbete…

   Vasile Petruº - bibliotecarul fericit, Ileanda

SÂNGEORGIU DE MESEª - JUDEÞUL SÃLAJ

MICROMONOGRAFIE

Satul Sângeorgiu de Meseº este atestat documentar în anul 1453. În acest an, la 6 februarie, regele

Ladislau al V-lea lasã ordin ca pe moºia din Sângeorgiu de Meseº sã fie proprietar Filipesi Albert ºi fraþii sãi,

Tamás, András ºi Lõrincz (Petri Mór - Szilágy Vármegye Monographiája, vol. IV, Budapesta, 1902, p. 267).

În 1453 satul se numeºte Zenthghewrg. De abia în 1854, în Buletinul Guberniului Provinciale pentru

Marele Principat Transilvania apare denumirea româneascã de Sîn-Georz.

Sângeorgiu de Meseº este un vechi sat românesc. În Schiþa monograficã a Sãlagiului scrisã de

doctor Dimitrie Stoica ºi Ioan P. Lazãr se aratã cã la început hotarul întreg era o pãdure. Cu vremea, a venit un

om pe nume Þicuiu care a stârpit pãdurea, fãcând o poianã în care ºi-a construit o casã. Apoi a venit o altã

familie, Duma din Ortelec, care a tãiat pãdurea din rãsãrit, dinspre Buciumi. Mai târziu s-a aºezat o altã familie

cu numele de Thiba. Denumirile de Poiana Dumii ºi Poiana Thibii se pãstreazã pânã astãzi.

În credinþa popularã se vorbeºte despre o bisericã a unei mãnãstiri care a fost în zona Meseºului -

ridicatã în cinstea lui Sfântu Gheorghe ºi cã probabil de aici ar proveni ºi numele satului.

O mare personalitate a acestui sat, preotul-protopop Vasile Pop, în anul 1915 în descrierea pe care o

face clopotelor de la bisericã, face urmãtoarea menþiune: Dar cel mai mare (se referã la clopot) e mai de

valoare pentru vechimea lui, fiindcã e dintr-un timp când dupã tradiþie era în vie amintire o mãnãstire ce exista

aici, închinatã Sfântului martir George pe un deluþ în partea de hotar Lunca, între anii 1453-1782, de la care ºi-

a luat comuna numirea ºi în a cãrui loc s-a zidit apoi în 1782-1784 biserica, pe care în 1910 am pãrãsit-o,

deschizând noua bisericã de piatrã de azi. (Arhivele parohiei Sângeorgiu de Meseº, dosarul nr.2, fila 165)

În arhivele parohiei din Sângeorgiu de Meseº existã o menþiune care are urmãtorul conþinut: Este în

hotar un izvor despre care se vorbeºte cã peste varã, toamna ºi iarna este sec ºi la 5 maiu numai cã începe din

elu a ieºi apã ºi cunoscându-i oamenii puterea vindecãtoare, în tot anul vin la Sângeorgiu oameni din alte sate

dupã apã din el - poate cã acest lucru a provocatu ºi numirea comunei de Sângeorgiu de Meseºul.

(Arhivele parohiei Sângeorgiu de Meseº, dosarul nr.2/1893, fila 166)

Interesant este faptul cã în ultimii ani, în locul unde este izvorul, s-a construit un schit, unde în fiecare an

preoþi din satele vecine susþin slujbe religioase.

Satul este legat ºi de numele lui Mihai Viteazul, care dã un ordin prefecþilor ºi subprefecþilor din comitat

sã-l apere pe un anume Zilahi Literatus Marton (Petri Mór - Szilágy Vármegye Monographiája).

Existã informaþii privind rãzvrãtiri ale þãrãnimii în sec. al XVII-lea. Astfel, unele dintre formele acestora

s-au concretizat în fuga de pe moºii. Iobagii fugeau la oraºe sau la mine de sare unde îºi puteau asigura mai uºor

existenþa. Documentele atestã aºezarea unor iobagi fugiþi în Zalãu. Astfel, Gabriel Bethlen permite, în anul
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1613, lui Mihai Toth din Sângeorgiu de Meseº sã-ºi caute trei iobagi (Ioan ºi Mihail Damian ºi Andrei Abrani),

fugiþi pe domeniul Hida (Hidalmas) ºi aºezaþi în oraºul Zalãu (ªtefan Pascu - Miºcãri þãrãneºti din Transilvania,

p. 145).

În anul 1750 sunt 109 suflete greco-catolice care aveau bisericã ºi preot. Preotul avea un lot de

pãmânt de patru chible teren arabil ºi un car de fân (Petri Mór - Szilágy Vármegye Monographiája, p. 67).

Potrivit recensãmântului din 1784-1787, satul Sângeorgiu de Meseº avea 31 de case, 41 de familii ºi

224 de locuitori (Petri Mór).

Sângeorgiu de Meseº a fost la începutul veacului al XVIII-lea ºi un focar de culturã, deoarece în zonã

au fost caligrafi ºi copiºti de cãrþi bisericeºti. Astfel, la Sângeorgiu de Meseº, în anul 1713, popa Dumitru scrie

un Penticostar (I.A. Senior, op.cit. p. 714). Popa Dumitru este primul dascãl cunoscut ºi el figureazã ca preot

ºi învãþãtor în 1713, dupã cum este scris în Penticostar (Fãrcaº Ananie - Aspecte ale învãþãmântului din Sãlaj,

Zalãu, 1971, p. 21). În anul 1740 vine aici ca dascãl un anume Vasile Marincaº de prin pãrþile Crasnei (Nicolae

Albu - Istoria ºcolii româneºti din Transilvania între 1800-1867, Bucureºti, 1971, p. 12).

În secolul al XIX-lea Sângeorgiu de Meseº este o comunã fruntaºã, aºezatã peste Meseº, în partea de

miazãzi a comitatului Sãlajului. Este o comunã foarte veche ºi hotarul ei se extinde pânã la culmea Meseºului.

Comuna aceasta a fost din cele mai vechi timpuri româneascã (D. Stoica ºi Ioan P. Lazãr - Schiþã monograficã

a Sãlagiului, ªimleu Silvaniei, 1908).

În anul 1900, localitatea avea o populaþie de 768 de locuitori, din care 373 erau femei, iar 395 bãrbaþi.

Dupã naþionalitate, situaþia populaþiei este urmãtoarea: 755 români ºi 13 maghiari. În ceea ce priveºte religia,

753 erau greco-catolici, 5 romano-catolici, 2 ortodocºi, 8 izraeliþi. Dintre aceºtia, ºtiau sã scrie ºi sã citeascã

100 de persoane. Existau 183 de case, majoritatea fiind construite din lemn, dar ºi din alte materiale, 6 erau

acoperite cu þiglã, 38 cu ºindrilã, 139 cu stuf sau paie. (Anuarul statistic maghiar, vol. I, p. 568).

La începutul veacului al XX-lea, în satul Sângeorgiu de Meseº s-au petrecut evenimente importante. În

data de 4 august 1907 s-au organizat festivitãþi dedicate împlinirii a 70 de ani de cãtre Gheorghe Pop de

Bãseºti. În data de 5 august 1907, prim-pretorul plasei Cehu Silvaniei a înaintat comitetului suprem al Sãlajului

un raport despre acest eveniment. În raport se aratã cã la aceastã adunare au participat indivizi naþionali

(români) mai renumiþi Vasile Lucaciu preot din ªiºeºti, Vasile L. Pop prim-protopop din Sângeorgiu de

Meseº… (Stoica ºi I.P. Lazãr)

Printre cei care au luat cuvântul la aceastã manifestare a fost ºi Vasile L. Pop, salutându-l pe George

Pop, care osteneºte ca un discipol al lui Mihai Viteazul ºi al altor vestiþi eroi ai istoriei de dupã acesta,

pentru realizarea scopurilor naþionale ºi generaþia actualã sã ia exemplu de la el, care în interesul

naþionalitãþii nu s-a dat ºi nu se va da înapoi de la nici un martiriu (este o referire la multiplele condamnãri

politice suferite de George Pop de Bãseºti pentru activitatea desfãºuratã în scopul emancipãrii naþionale a

românilor transilvãneni).

Prim-pretorul Nicolajevitz László informeazã cã numai prim-protopopul Vasile Pop a avut o comportare

necorespunzãtoare, a manifestat în faþa lui, ceia ce mulþi preoþi ºi avocaþi au dezaprobat (Arhivele Statului

Sãlaj, fond parohia greco-catolicã Sângeorgiu de Meseº, pachetul nr.1, fila nr.1). Desigur, etichetarea atitudinii

lui Vasile Pop drept necorespunzãtoare se datoreºte faptului cã el a avut curajul sã punã probleme care n-au

fost pe placul autoritãþilor.

La 20 februarie 1910 are loc la Sângeorgiu de Meseº o mare adunare popularã româneascã protestatarã

organizatã în preajma alegerilor parlamentare. Cu aceastã ocazie, prezidele ad-hoc, preotul protopop Vasile

L. Pop, þine înflãcãratã cuvântare pentru a-i determina pe alegãtori sã se organizeze mai bine pentru a se afirma

în mai mare mãsurã dorinþele ºi drepturile noastre… observând ºi aceea cã legile nedreptãþitoare ºi

prigonitoare pentru noi le fac deputaþii nepretenoºi ai intereselor noastre… astfel baremi pentru viitor

ni se impune ca sã ne dãm voturile noastre la bãrbaþi cu tragere de inimã, ai noºtri…

Cu aceastã ocazie s-a ales un subcomitet în fruntea cãruia este Vasile L. Pop ca prezident, patru

bãrbaþi de încredere ºi un secretar. Din acest subcomitet, în afarã de protopop mai fãceau parte Ioan Rus

Alexi, Ioan Lucaciu ºi Ilie Puie.
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Adunarea cere sã se dea drept electoral în þarã fiecãrui cetãþean care plãteºte cât de puþinã dare, ºi

are viaþa nepãtatã. Adunarea protesteazã contra votului plural ºi falsificat pe motiv de analfabetism ºi

legat de cunoaºterea scriptologicã a limbii statului ºi de cens neegal, precum ºi contra arondãrii þãrii în

cercuri electorale meºteºugite (Arhivele Statului Sãlaj, fond Protopopiatul greco-catolic Buciumi, pachetul

nr.1, fila nr.1).

Adunarea din Sângeorgiu de Meseº de la 20 februarie … energic protesteazã ºi îndãrãvnic declarã

cã pruncii sãi în ºcoalã … în limba lor maternã vrea sã capete instrucþiuni ºi doreºte ca deputatul spre

alegerea cãruia vor avea sã voteze alegãtorii din sânul sãu sã promitã solemn a lupta ca orice ordonanþã

prigonitoare ºi nedreptãþitoare adusã pînã aici de foºtii guvernanþi ai þãrii în detrimentul vieþii noastre

naþionale sã se abroge ºi înlocuiascã cu altele blânde ºi deopotrivã promovatoare a intereselor fiecãrei

naþionalitãþi din þarã fãrã deosebire de limbã ºi religiunile recepte ºi recunoscute, cãci fiind egale poverile,

astfel ºi de drepturi egale se cuvine sã avem parte toþi fiii þãrii (Arhivele Statului Sãlaj, fond Protopopiatul

greco-catolic Buciumi, dosar 5, Consiliul Naþional Român din Buciumi).

Nu am gãsit documente privind participarea la primul rãzboi mondial a locuitorilor din Sângeorgiu de

Meseº. Din informaþiile primite de la unii cetãþeni ai satului nu am putut stabili numãrul exact al participanþilor la

rãzboi, totuºi am aflat cã zece dintre cei plecaþi nu s-au mai întors acasã.

ªi la Sângeorgiu de Meseº s-au înregistrat acþiuni revoluþionare în toamna anului 1918. Dintr-un

document ulterior acestor evenimente cunoaºtem ºi numãrul de participanþi la Marea Adunare de la 1 decembrie

de la Alba Iulia. Documentul, datat 2 februarie 1922, este un raport al notarului cercual Ioan Opriº cãtre

conducerea judeþului. În el se aratã cã revoluþia a fost în 1918 în comunã. S-a devastat casa comunalã. La

adunarea de la Alba Iulia au fost pãrintele protopop Pop Vasile ºi la îndemnarea sa, 4 oameni, þãrani

din comunã.

Pe programul adunãrii de la Alba Iulia, verso, protopopul Vasile Pop din Sângeorgiu de Meseº, în

însemnarea pe care o face, fãrã sã o dateze, în afarã de delegaþii din Buciumi aratã cã din Sângeorgiu de Meseº

au participat … Vasiliu L. Pop, protopop Sângeorgiul De Meseº cu tieranii Ilie Puie, Cantor, Vasile

Negrean a Spoelarului, Niculau Puie a Uteºtilor…

Din cele douã documente reiese o neconcordanþã: în primul rând sunt pomeniþi 5 locuitori ai satului

participanþi la Alba Iulia, iar în al doilea numai 4. Considerãm cã este de mai mare valoare mãrturia participantului

la eveniment, Vasiliu L. Pop.

În luna ianuarie 1919 (24 ianuarie) locuitorii satului Sângeorgiu de Meseº fac o primire cãlduroasã

armatei române care a venit în ajutorul românilor din Ardeal. A trecut pe aici Batalionul 3, Regimentul Putna,

nr.10 sub comanda maiorului Rãdulescu Darie din Focºani ºi Regimentul 6 Tecuci nr.24, care aduc liniºte în

sufletul poporului de aici.

În septembrie 1940, toþi locuitorii localitãþii au fost adunaþi în mijlocul satului lângã bisericã; a fost

amplasatã o mitralierã în turnul acesteia, altele în drum, în faþa ºi în spatele mulþimii, iar circa 30 de soldaþi

aºteptau comanda foc. În mijlocul mulþimii, înnebuniþi de groazã erau preotul Simion Haþegan, precum ºi

învãþãtorul Grigore Dobocan. Ei cunoºteau bine limba maghiarã ºi dupã lungi discuþii au convins pe comandantul

militar sã nu ordone împuºcarea, în schimbul a 10 ostateci pe care militarii i-au dus pânã la Agrij sub escortã,

unde era Statul Major, reþinându-i câteva zile. (Din informaþiile reieºite din declaraþia martorului ocular Codre

Nicolae din Sângeorgiu de Meseº).

În al doilea rãzboi mondial au murit din Sângeorgiu de Meseº 15 bãrbaþi.

Învãþãmântul

Am menþionat cã Sângeorgiu de Meseº are ºcoalã încã din 1713. În anul 1993 am aniversat 280 de ani

de învãþãmânt românesc în aceastã localitate.

În 1740 este dascãl aici Vasile Marincaº, din pãrþile Crasnei. Petri Mór consemneazã cã Sângeorgiu

de Meseº are ºcoalã confesionalã greco-catolicã, organizatã în 1875, construitã din piatrã. Învãþãtor la ºcoala

confesionalã era în anul 1879 Gavril Labo din Bogdana.
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ªcoala ºi învãþãtorul se întreþineau foarte greu prin contribuþia populaþiei ºi cu împrumuturi de la banca

Silvania, care erau plãtite cu mare greutate.

Frecvenþa la ºcoalã este destul de redusã. În anul 1900 erau 60 de copii, iar în 1907 erau 67 de elevi.

Fiind sãraci, copiii erau nevoiþi sã se angajeze servitori, iar Senatul absolva pe toþi servitorii de la ºcoalã ºi

pe cei de la pãrinþi cu mulþi copii, câte unul.

Monografia Sãlajului din 1908 dã informaþii despre ºcoala din Sângeorgiu de Meseº arãtând cã ea

funcþioneazã din 1875, având învãþãtor calificat cu un salariu de 600 de coroane. Învãþãtorul a avut un ajutor de

la stat de 100 de coroane, dar i s-a retras pentru cã e slab patriot ºi neglijeazã instrucþiunea ºi limba

maghiarã (Stoica, Lazãr - op.cit. p. 267).

În anul 1908 existau 61 de elevi înscriºi, din care numai 39 ºtiu citi ºi scrie, iar în ºcoala de repetiþiune

sunt 18 elevi. Adulþi ºtiutori de carte sunt numai 59 (43 de bãrbaþi ºi 16 femei), dintre care numai trei ºtiu ºi

ungureºte.

Nici în anul 1910 starea învãþãmântului din localitate nu este corespunzãtoare. Aceasta reiese din faptul

cã la 18 martie 1910, mitropolitul Victor Mihaly, prin adresa 1645/1910, atrage atenþia Senatului ºcolar sã

procure în timpul cel mai scurt posibil rechizitele ºi mobilierul prescris, dar fãrã rezultat, situaþia rãmânând

neschimbatã.

Un mare numãr de copii mureau pânã a împlini vârsta de 10 ani. De exemplu, în 1912, din 28 de morþi,

23 erau copii sub 10 ani, iar în 1916, din 22 de morþi, 15 erau copii.

În anul 1930, în Sângeorgiu de Meseº existau 270 de ºtiutori de carte, din populaþia de la 7 ani în sus,

care era de 729 locuitori.

În perioada 1940-1944 învãþãmântul în sat s-a desfãºurat în limba maghiarã.

În anul 1961 s-a construit localul actual al ºcolii.

Am mai folosit ca surse de informare: I. Tomole - Lupta românilor din Þara Silvaniei pentru drepturi

politice ºi fãurirea statului unitar român (1905-1918), documente din Arhivele Statului Sãlaj ºi arhivele din Cluj,

documente din arhiva Parohiei din Sângeorgiu de Meseº, informaþii de la cetãþeni vârstnici ai satului.

Prof. Nicolae ªtirb

(Recomandãm bibliotecarilor ca posibil model pentru studiul fiecãrei localitãþi din Sãlaj)

A  FOST  FRUMOS!

Mã întreb: a fost greu? A fost uºor? A

fost frumos, timpul s-a scurs ºi iatã-mã acum

pensionarã. Spun, a fost greu din punct de

vedere financiar negãsind înþelegere la mai marii

noºtri: de ce bani pentru cãrþi? Cãrþile nu vã

aleg - spunea doamna cu banii. Da, ale mele

cãrþi nu ºtiau alege, dar ºtiau vorbi, vorbi doar

cu mine ºi cititorii lor, îndemnându-ne sã nu fim

triºti.

A fost uºor pentru cã am ºtiut sã îmbin

utilul cu plãcutul. A fost frumos, nemaipomenit

de frumos pentru cã, ce poate fi mai frumos ºi

mai plin de satisfacþii decât activitatea cu cartea,

cunoscându-i locºorul,importanþa,înþelegându-i
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vorbele. În cei 20 de ani de bibliotecarã am avut grijã sã creez o atmosferã plãcutã, sã fiu tot timpul veselã, cu

zâmbetul pe buze, cu vorbã bunã ºi cu copiii ºi cu cei vârstnici, ascultându-le of-urile, împãrþindu-le din tot ceea

ce credeam cã le-ar fi de folos, spre a-i face mai buni, mai iubitori de frumos, pasiunea, truda fiind calitãþile unui

bibliotecar.

Doresc urmaºilor mei sã ducã mai departe aceastã fãclie aprinsã, ghid fiindu-le vechea zicalã Omul

sfinþeºte locul.

Dumnezeu sã ne ajute!

Eleonora Burcaº, Mãeriºte

***

În fiecare an ºi în bibliotecile publice din judeþ, bibliotecarii din vechea generaþie se retrag pentru a

continua sã spunã poveºti nepoþilor, cu nãdejdea cã locul lor va fi ocupat de tineri pasionaþi de cunoaºtere ºi de

dragoste pentru oameni, astfel încât sã fie împãcaþi cã strãduinþa lor va fi continuatã.

Un model de bibliotecar din mediul rural a fost dna Eleonora Burcaº. Am participat la activitãþi de

amploare organizate de dna bibliotecarã la Mãeriºte, am fost pãrtaºi la drama prin care a trecut biblioteca

atunci când aproape tot fondul de carte a fost înghiþit de pãmânt. Am ajutat cât s-a putut la refacerea acestei

instituþii.

Niciodatã nu a dezminþit dna Burcaº, chiar dacã a fost nevoitã sã mute biblioteca în mai multe rânduri,

atunci când am prezentat beneficiile programului Biblionet pentru biblioteci ºi comunitate, a rãspuns cu un

entuziasm la care nu speram, ºtiind cã ar fi posibil sã se pensioneze înainte de a-ºi mai împlini un vis.

Niciodatã nu e uºor sã cerem, dar când ne gândim cã nu o facem în nume personal, încercãrile nu par

atât de grele.

La biblioteca publicã din Mãeriºte serviciile moderne au fost primite cu emoþie, dar ºi cu lacrimi de

bucurie de dna bibliotecarã Eleonora Burcaº.

A mai împlinit un vis! Decizia de pensionare a venit imediart dupã BIBLIONET.

Cu acelaºi chip cald, înfrumuseþat de înþelepciunea adunatã din cãrþi, lasã totul pregãtit pentru viitorul

bibliotecar, care, se roagã sã fie înzestrat cu dar ºi har.

Mulþumim! Sãnãtate multã ºi pensie lungã! F.P.
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CALENDAR   CULTURAL   2010

Legendã:

√ Zile festive

Aniversãri ºi comemorãri

   Personalitãþi sãlãjene

IANUARIE

√

1 Ianuarie - ZIUA  MONDIALÃ   A   PÃCII - proclamatã de Vatican

24 Ianuarie 1859 - UNIREA  PRINCIPATELOR  ROMÂNE

4 ianuarie 1785 - JACOB GRIMM (m. 1863) - 225 de ani de la naºterea scriitorului german

6 ianuarie 1760 - ION BUDAI-DELEANU (m. 1820) - 250 de ani de la naºterea scriitorului ºi istoricului

17/29 ianuarie 1860 - ANTON PAVLOVICI CEHOV (m. 1904) - 150 de ani de la naºterea scriitorului  rus

14 ianuarie 1945 - IOAN ARDELEAN - 65 de ani de la naºterea poetului ºi juristului

16 ianuarie 1950 - ANDREI-IUSTIN HOSSU - 60 de ani de la naºterea profesorului ºi filosofului

21 ianuarie 1885 - SIMION  OROS (m. 1972) - 125 de ani de la naºterea învãþãtorului

FEBRUARIE

√

14 Februarie - ZIUA  SFÂNTULUI  VALENTIN

21 Februarie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  LIMBII  MATERNE

24 Februarie - DRAGOBETELE (cap de primãvarã)

13 februarie 1935 - IOAN  BIANU (n. 1856) - 75 de ani de la moartea filologului ºi biologului

14 februarie 1935 - GRIGORE  VIERU (m. 2009) - 75 de ani de la naºterea poetului

15 februarie 1840 - TITU  MAIORESCU (m. 1917) - 170 de ani de la naºterea filosofului ºi criticului literar

22 februarie 1810 - GRIGORE  ALEXANDRESCU (m. 25 nov. 1885) - 200 de ani de la naºterea ºi 125

       de ani de la moartea poetului

22 februarie (1 martie) 1810 - FRÉDÉRIC-FRANÇOIS CHOPIN (m. 1849) - 200 de ani de la naºterea

          compozitorului ºi pianistului polonez

23 februarie 1685 - GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (m. 1759) - 325 de ani de la naºterea compozitorului

       german

24 februarie 1860 - RÉVAY (RÉVAI) MÓR JÁNOS (m. 1926) - 150 de ani de la naºterea scriitorului ºi

       redactorului maghiar
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4 februarie 1945 - AUGUSTIN PRODAN - 65 de ani de la naºterea inginerului

8 februarie 1940 - AVRAM FILIPAª - 70 de ani de la naºterea juristului

8 februarie 1985 - IOAN SIMA (n. 1898) - 25 de ani de la moartea artistului plastic

MARTIE

√

1 Martie - MÃRÞIªORUL

3 Martie - ZIUA  MONDIALÃ A SCRIITORILOR

8 Martie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ A FEMEII

8-21 Martie - FESTIVALUL POEÞILOR

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

8 martie 1910 - RADU  TUDORAN (m. 1992) - 100 de ani de la naºterea prozatorului

18 martie 1910 - IOANA POSTELNICU (m. 2004) - 100 de ani de la naºterea scriitoarei

21 martie 1685 - JOHANN  SEBASTIAN  BACH (m. 1750) - 325 de ani de la naºterea compozitorului

    german

24 martie 1885 - MATEIU  I. CARAGIALE (m. 1936) - 125 de ani de la naºterea scriitorului

29 martie 1885 - KOSZTOLÁNYI  DEZSÕ (m. 1936) - 125 de ani de la naºterea scriitorului, eseistului,

    gazetarului maghiar

22 martie 1950 - ELENA  MUSCA - 60 de ani de la naºterea muzeografului

27 martie 1885 - IOAN  OSSIAN (m. 1953) - 125 de ani de la naºterea profesorului

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

19-23 Aprilie - SÃPTÃMÂNA NAÞIONALÃ A BIBLIOTECILOR

22 Aprilie - ZIUA  PLANETEI  PÃMÂNT
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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

8 aprilie 1885 - CONSTANTIN  A. ROSETTI (n. 1816) - 125 de  ani de la moartea omului politic ºi

   publicistului

16 aprilie 1935 - PANAIT  ISTRATI (n. 1884) - 75 de ani de la moartea scriitorului

21 aprilie 1910 - MARK TWAIN (30 nov. 1835) - 100 de ani de la moartea ºi 175 de ani de la naºterea

  scriitorului american

1 aprilie 1945 - MARIN  ªTEFAN - 65 de ani de la naºterea profesorului

5 aprilie 1945 - HAJDU  ATTILA - 65 de ani de la naºterea artistului plastic, prozatorului ºi medicului

stomatolog

7 aprilie 1935 - SRANKÓ  FERENC - 75 de ani de la naºterea profesorului

12 aprilie 1950 - GEORGE  RÃDEANU - 60 de ani de la naºterea artistului plastic

14 aprilie 1950 - VIOREL  VARGA - 60 de ani de la naºterea poetului ºi jurnalistului

18 aprilie 1940 - ION  PIÞOIU - 70 de ani de la naºterea profesorului ºi poetului

29 aprilie 1935 - VASILE  VETIªANU - 75 de ani de la naºterea profesorului

30 aprilie 1930 - DEÁK  ZOLTÁN - 80 de ani de la naºterea profesorului ºi animatorului cultural

MAI

√

1 Mai - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  MUNCII

2 Mai - ZIUA  NAÞIONALÃ  A  TINERETULUI

3 Mai - ZIUA  MONDIALÃ  A  LIBERTÃÞII  PRESEI

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

21 Mai - ZIUA  MONDIALÃ  A  CULTURII  ªI  DIVERSITÃÞII  CULTURALE, STABILITÃ  DE

    UNESCO

31 Mai - ZIUA  MONDIALÃ  FÃRÃ  TUTUN

9 mai 1895 - LUCIAN  BLAGA (m. 1961) - 115 ani de la naºterea scriitorului ºi filosofului

9 mai 1860 - JAMES  MATTHEW  BARRIE (m. 1937) - 150 de ani de la naºterea scriitorului scoþian

19 mai 1910 - ION  ÞUCULESCU (m. 1962) - 100 de ani de la naºterea artistului plastic
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22 mai 1885 - VICTOR HUGO (n. 1802) - 125 de  ani de la moartea scriitorului francez

21 mai 1880 - TUDOR ARGHEZI  (m. 1967) - 130 de ani de la naºterea scriitorului

28 mai 1910 - MIKSZÁTH KÁLMÁN (n. 1847) - 100 de ani de la moartea scriitorului ºi redactorului

maghiar

1 mai 1945 - FLORIN  HORVATH - 65 de ani de la naºterea prozatorului

7 mai 1945 - IULIU  ªAMªODAN - 65 de ani de la naºterea profesorului

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

8 iunie 1810 - ROBERT  SCHUMANN (m. 1856) - 200 de ani de la naºterea compozitorului german

11 iunie 1910 - JACQUES-YVES  COUSTEAU (m. 1997) - 100 de ani de la naºterea oceanografului

francez

21 iunie 1935 - FRANÇOISE  SAGAN  (m. 2004) - 75 de ani de la naºterea scriitoarei franceze

iunie 1910 - VICTOR   RUSSU (n. 1847) - 100 de ani de la moartea istoricului ºi scriitorului

17 iunie 1940 - VASILE  AVRAM  (m. 2002) - 70 de ani de la naºterea etnologului

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!

7 iulie 1860 - GUSTAV  MAHLER (n. 1911) - 150 de ani de la naºterea compozitorului ºi dirijorului austriac

26 iulie 1885 - ANDRÉ  MAUROIS (n. 1967) - 125 de ani de la naºterea scriitorului francez
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5 iulie 1960 - DINA  IULIANA  HORVATH - 50 de ani de la naºterea poetei

AUGUST

√

12 August - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  TINERETULUI

6 august 1660 - DIEGO  RODRIGUEZ  DE  SILVA  Y  VELÁZQUEZ (n. 1599) - 350 de ani de la

   moartea pictorului spaniol

1 august 1835 - GEORGE  POP  DE  BÃSEªTI (m. 1918) - 175 de ani de la naºterea omului politic

5 august 1950 - DUMITRU  CACUCI  - 60 de ani de la naºterea inginerului

14 august 1945 - IOAN  CHEZAN - 65 de ani de la naºterea profesorului

31 august 1940 - KOVÁCS  MIKLÓS - 70 de ani de la naºterea profesorului

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

11 septembrie 1885 - DAVID   HERBERT   LAWRENCE (m. 1930) - 125 de ani de la naºterea scriitorului

englez

17 septembrie 1935 - SIMONFY  IRÉN - 75 de ani de la naºterea artistei plastice

OCTOMBRIE

√
1 Octombrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  MUZICII

1 Octombrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  PERSOANELOR  ÎN  VÂRSTÃ

5 Octombrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  EDUCAÞIEI
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15 Octombrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  FEMEILOR  DIN MEDIUL  RURAL

24 Octombrie - ZIUA  ORGANIZAÞIEI  NAÞIUNILOR  UNITE

29 Octombrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  INTERNETULUI

2 octombrie 1935 - PAUL  GOMA - 75 de ani de la naºterea scriitorului

7 octombrie 1910 - EUSEBIU  CAMILAR (m. 1965) - 100 de ani de la naºterea scriitorului

11 octombrie 1885 - FRANÇOIS  MAURIAC (m. 1970) - 125 de ani de la naºterea scriitorului francez

16 octombrie 1885 - MIHAIL  SORBUL (m. 1966) - 125 de ani de la naºterea scriitorului

19 octombrie 1935 - GIB  MIHÃESCU (n. 1894) - 75 de ani de la moartea prozatorului

2 octombrie 1940 - VIOREL  ªTIRB - 70 de ani de la naºterea prozatorului

19 octombrie 1950 - AUREL  MEDVE - 60 de ani de la naºterea profesorului

27 octombrie 1950 - ªTEFAN  BLAJ - 60 de ani de la naºterea medicului ºi profesorului universitar

27 octombrie 1935 - LAKÓ  ÉVA - 75 de ani de la naºterea muzeografului ºi arheologului

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

7 noiembrie 1810 - ERKEL  FERENC (m. 1893) - 200 de ani de la naºterea compozitorului, pianistului

maghiar

20 noiembrie 1910 - LEV  NIKOLAEVICI  TOLSTOI (n. 1828) - 100 de ani de la moartea scriitorului rus

27 noiembrie 1885 - LIVIU  REBREANU (m. 1944) - 125 de ani de la naºterea  scriitorului

4 noiembrie 1940 - PAVEL  SUIAN - 70 de ani de la naºterea juristului, cercetãtorului ºi   profesorului

6 noiembrie 1935 - KOZMA  DEZSÕ - 75 de ani de la naºterea profesorului universitar ºi  istoricului literar

14 noiembrie 1940 - VICTOR  ROª - 70 de ani de la naºterea inginerului

17 noiembrie 1935 - IONEL  PENEA - 75 de ani de la naºterea profesorului

21 noiembrie 1930 - ION  GHEÞIE - 80 de ani de la naºterea filologului ºi lingvistului

23 noiembrie 1950 - ALEXANDRU  MATEI - 60 de ani de la naºterea arheologului
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24 noiembrie 1950 - CSILLAG ISTVÁN - 60 de ani de la naºterea fizicianului ºi cercetãtorului ºtiinþific

30 noiembrie 1960 - ALEXANDRU TAMBA  - 50 de ani de la naºterea economistului

DECEMBRIE

√

1 Decembrie - ZIUA  NAÞIONALÃ  A  ROMÂNIEI; MAREA  UNIRE

3 Decembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PERSOANELOR CU DIZABILITÃÞI

10 Decembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DREPTURILOR  OMULUI

18 Decembrie -  ROMÂNIA: ZIUA  MINORITÃÞILOR  NAÞIONALE

20 - 23 Decembrie - PRIMIM  COLINDÃTORI!

25 Decembrie - CRÃCIUNUL

2 decembrie 1935 - NICOLAE  LABIª (m. 1956) - 75 de ani de la naºterea poetului

11 decembrie 1810 - ALFRED de MUSEET (m. 1857) - 200 de ani de la naºterea scriitorului francez

28 decembrie 1925 - DUMITRU  INDREA - 85 de ani de la naºterea profesorului

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

(EOS - 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


