
Cãrþile, cãrþile,
   Ca florile, din toate pãrþile,
      Le vãd înflorind
         ªi cãlãtorind
            Prin vântul cetãþilor
               ªi-al singurãtãþilor.
                 Cãrþile ca ºi stelele,
                    Risipite ca mãrgelele,
                       Le vãd strãlucind,
                          Le aud ºoptind
                             ªi destãinuind
                                Drumul sorþii,
                                   Înþelesul morþii,
                                      Tâlcul judecãþii
                                         ªi-al eternitãþii.

 (Speranþia)



De-aº fi cel mai mare rege de pe
pãmânt, de-aº avea palate ºi grãdini,
mese ºi vinuri, maºini, haine scumpe
ºi sute de servitori, dar cu condiþia sã

nu am niciodatã cãrþi de citit, n-aº
vrea sã fiu rege. Mai bine aº vrea sã

fiu sãrac într-o cocioabã, cu o
grãmadã de cãrþi alãturi, decât rege

cãruia sã nu-i placã sã citeascã.

(Macaulay)
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I.D.E.I.
2010 - UN  AN  SPECIAL

Revista noastrã se pare cã, încã de la debut (2005), a cuprins în primul articol cuvinte precum:
mutare, reorganizare, consolidare, modernizare..., dar au stat alãturi ºi: parteneriate nou încheiate, noi
servicii pentru public, proiecte de succes, activitãþi culturale de amploare, noi sedii pentru bibliotecile
publice din judeþ, donaþii, sponsorizãri, schimb de experienþã… Privind paleta aceasta de realitãþi care
uneori par contradictorii (o mutare implicã, în mod normal, blocarea unei activitãþi pe o anumitã perioadã!),
au apãrut ºi vor mai apãrea, cu siguranþã, nedumeriri: cum se poate ca o instituþie care nu manifestã
stabilitate, din punct de vedere al spaþiului de funcþionare, a veºnicelor nesiguranþe, sã rãmânã în centrul
preocupãrilor comunitãþii, prezentã mereu în toate activitãþile care dau pulsul unui oraº/comunã/judeþ?!!

Rãspunsul nu este vânare de vânt, este mai degrabã reacþia pozitivã, optimistã întotdeauna la
greu. Atât individual, cât ºi instituþional se poate demonstra cel mai credibil cã ai valoare atunci când
condiþiile, vremurile, realitãþile… sunt neprielnice. Existã întotdeauna mai multe variante: disperarea
(dramatizarea situaþiei ºi cãderea în neputinþã), indiferenþa, acþiunea (soluþii ºi idei care te þin într-o continuã
miºcare, fãrã sã permiþi gândurilor negre sã-þi macine mintea ºi sã-þi blocheze iniþiativele).
Colectivul Bibliotecii Judeþene SÃLAJ a ales: ACÞIUNEA!

Privind în urmã, vom spune cã nu a fost deloc uºor: prima zi din anul 2010 ne-a gãsit în halate,
mãnuºi, þinutã de muncitori, nu intelectuali, era necesar sã luãm mãsuri urgente pentru depozitele Sãlii de
Lecturã. Am ciocnit paharele cu ºampanie printre saci, schele, rafturi, fãrã cãldurã (doar a noastrã, interioarã),
ºi ne-am adresat urãri de bunãstare, rãbdare, înþelepciune, sãnãtate… în ritm de Hei-rup!, veseli totuºi cã
am rãmas uniþi, dar ºi cu un gând care, oricât am fi dorit sã-l alungãm, se citea pe chipurile tuturor: Cât mai
þine!? Când vom reuºi sã folosim profesionalismul ºi dãruirea pentru cei care au atâta nevoie!! Când vor
sclipi ºi instituþiile de culturã, atrãgând ºi prin aspectul modern, cald ºi luminos al sediilor prea mult lãsate
în uitare ºi degradare!?

Semnele au apãrut; la noi, cu siguranþã! La prima ºedinþã a Consiliului Judeþean Sãlaj, toþi consilierii
au votat proiectul de construcþie a Noului Sediu Administrativ al CJS, proiect ce includea ºi o nouã construcþie
destinatã Bibliotecii Judeþene Sãlaj, valoarea aprobatã pentru acest demers fiind de 16,5 milioane lei/2010.
Se finalizau ºi lucrãrile de consolidare ºi modernizare la fostul sediu din P-þa Iuliu Maniu, nr. 13.

Din aceste motive am gãsit puterea de a mai face echipã ºi a mai scutura praful de pe rafturi ºi cãrþi,
dorind ca totul, încet-încet, sã îmbrace o nouã hainã, renãscând nãdejdea cã SE POATE!, cã nu mai e mult
pânã când, reîntorcându-ne în clãdirile pe care le-am pãrãsit, lãsând loc modernizãrii, dar ºi având speranþe
într-o nouã construcþie (nevoia acesteia fiind motivatã ºi susþinutã an de an) vom reîncepe sã fim cu adevãrat
BIBLIOTECARI, folosind timpul pentru a ne informa, astfel încât sã putem fi convinºi cã oricine doreºte
o informaþie, îºi cautã drumul în viaþã, nu se descurcã în labirintul vast al cunoaºterii, ÎNTREABÃ
BIBLIOTECARUL!, iar acesta este sfãtuitorul,
omul de încredere, cel care ºtie, înþeleptul…

Aºa a început anul 2010! Am revenit cu o
parte a serviciilor ºi secþiilor noastre în clãdirea
renovatã (printr-un proiect al Ministerului Culturii ºi
Patrimoniului Naþional, coordonat de Direcþia
Judeþeanã pentru Culturã, Sãlaj), din P-þa Iuliu Maniu,
nr. 13, acel loc unde, de zeci de ani, toatã lumea ºtia
cã este BIBLIOTECA!

Am uitat foarte repede efortul, ne-am bucurat
împreunã de noile condiþii ºi de faptul cã suntem iar în
CENTRU, în inima oraºului!

Multe schimbãri au urmat încercând sã facem
secþiile de relaþii cu publicul cât mai atractive, mai
primitoare, dar, în primul rând, funcþionale, fãrã spaþii neutilizate, simplu pentru utilizatorii tot mai grãbiþi ºi
pretenþioºi, economicos din punct de vedere al costurilor.
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Anul se anunþa dificil ºi sub aspectul bugetului foarte restrictiv, dar ºi în ceea ce priveºte resursele
umane. Din 42 de posturi existente în Organigrama aprobatã pentru anul 2010, am fost nevoiþi (având

posturi vacante) sã renunþãm la 7 posturi
de specialiºti, urmând alte 3 pensionãri,
fãrã garanþia înlocuirii posturilor vacante,
legislaþia nepermiþând acest lucru.

Cu multã înþelepciune ºi realism în
gestionarea bugetului ºi pregãtirea în
permanenþã a personalului pentru a fi în
mãsurã sã facã faþã cerinþelor de la diferite
secþii ºi servicii, utilizarea eficientã a timpului
de muncã, atragerea multor donaþii ºi
sponsorizãri, implicarea în parteneriate ºi
proiecte, înþelegerea ºi susþinerea
manifestatã de CONSILIUL  JUDEÞEAN
SÃLAJ încheiem un an cu multe realizãri,
având bucuria cã, atât instituþia, cât ºi
personalul, au trecut cu bine peste toate

problemele, balanþa înclinând, din nou, spre BINE, POZITIV, REALIZÃRI, DEZVOLTARE!!!
Viziunea noastrã este una îndrãzneaþã: BIBLIOTECA sã fie cel mai cãutat punct din comunitate!!!

De aici pleacã apoi toate: informaþia, educaþia, socializarea, comunicarea, dezvoltarea personalã ºi
profesionalã, relaxarea... deschiderea tuturor porþilor spre lume ºi cunoaºtere!

Anul 2011 în visul nostru va avea o semnificaþie aparte: rezolvarea tuturor problemelor legate de
spaþiile de funcþionare, la Biblioteca Judeþeanã SÃLAJ, prin mutarea Secþiei pentru Adulþi în zona centralã,
în spaþiile renovate ºi modernizate (existând douã variante pentru aceastã problemã), schimbarea patronului
spiritual al instituþiei (la condiþii ºi vremuri noi, nume pe mãsurã!); la nivelul judeþului ne propunem sã
finalizãm cu succes Programul: BIBLIONET - lumea în biblioteca mea!, incluzând în acest proiect
toate bibliotecile publice sãlãjene.

Activitãþile culturale vor fi diversificate, pentru a veni mereu în întâmpinarea nevoilor comunitãþii;
vom redacta ºi edita lucrãri de importanþã ºtiinþificã ºi documentarã pentru judeþ, în colaborare cu toþi
bibliotecarii din bibliotecile publice, existând acum posibilitatea unei mai bune ºi rapide comunicãri (bibliotecile
beneficiind de echipamente moderne, iar bibliotecarii fiind instruiþi).

Ca la fiecare sfârºit ºi început de an, avem convingerea cã mult mai multe proiecte, decât amintim,
se vor realiza, astfel încât, preferãm sã vorbim despre realizãrile noastre atunci când acestea s-au împlinit,
decât în momentul când ele existã doar în planurile ºi visele noastre. Dorim sã rãmânem îndrãzneþi, sã nu
ne îmbolnãvim de nicio crizã, cãutând mereu soluþii ºi gãsind rezolvãri în activitate ºi diversitate, pe primul
loc în toate demersurile noaste viitoare, rãmânând tot EL, BENEFICIARUL!!!

PRINCIPALELE  REALIZÃRI  ALE  ANULUI  2010:

- Mutarea ºi reorganizarea birourilor, serviciilor ºi secþiilor instituþiei;

- Dotarea secþiilor de relaþii cu publicul cu mobilier nou, modern;

- Deschiderea Centrului de Formare, destinat atât bibliotecarilor, cât ºi utilizatorilor, cu echipamente moderne,
mobilier nou, în sediul renovat;

- Includerea în programul naþional BIBLIONET - lumea în biblioteca mea! a unui numãr de 25 de
biblioteci publice sãlãjene; 2 biblioteci orãºeneºti ºi 23 de biblioteci comunale; total biblioteci moderne la
finalul anului 2010 - 45, la acestea adãugându-se cele 4 centre cuprinse în proiectul pilot;



7

I.D.E.I.

Valoare BIBLIONET SÃLAJ:

- Centru de Formare BJS: 39.000 lei (echipamente & soft);
- 57 de bibliotecari instruiþi gratuit, cost training: 49.000 lei;
- Soft/judeþ: 508.000 lei;
- Echipamente/judeþ: 416.000 lei;
- Donaþie IREX/Sãlaj: 972.000 lei.

- Au fost modernizate sau renovate bibliotecile publice din: ªimleu Silvaniei, Jibou, Almaºu, Dragu,
Gîlgãu, Horoatu Crasnei, Ip, Rus, Sîg, Marca, Zimbor, Mirºid, Chieºd, Hida;

- S-au mutat în alte spaþii bibliotecile publice din: Cizer, Camãr, Coºei, Sãlãþig, ªimiºna, Meseºenii de
Jos;

- Obþinerea unei donaþii substanþiale de carte nouã, din care s-a repartizat în toate bibliotecile publice ale
judeþului; valoare aproximativã: 50.000 lei;

- Obþinerea, din donaþii, a unei pãrþi din mobilierul necesar dotãrii unor servicii ºi secþii; valoare aproximativã:
10.000 lei;

- Deschiderea unei secþii speciale dedicate persoanelor cu deficienþe de vedere, prin parteneriatul încheiat
cu Fundaþia Cartea Cãlãtoare, Focºani;

- Înfiinþarea unei biblioteci româneºti la UDINE, ITALIA, prin donarea unui numãr de 2000 volume carte
în limba românã, în cadrul parteneriatului semnat între Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi Asociaþia Culturalã
DIALOG, Italia;

- Parteneriate nou încheiate cu ºcoli, asociaþii ºi instituþii;

- Editarea numãrului 6 al revistei proprii: I.D.E.I.(informare, documentare, educaþie, implicare);

- Pregãtirea pentru reeditare a Dicþionarului biobibliografic: SÃLAJ - Oameni ºi Opere;

- Activitãþi culturale de amploare organizate în municipiu ºi judeþ;

- O bunã colaborare cu Mass-media;

- Schimb de experienþã în þarã ºi strãinãtate;

- Participare, cu finanþare din proiecte, a multor colegi la cursuri de perfecþionare ºi workshop-uri.

Florica Pop, manager
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INDICATORI  DE  PERFORMANÞÃ  REALIZAÞI  DE  BIBLIOTECA
JUDEÞEANÃ  ÎN  ANUL  2009

CONTEXTUL  BIBLIOTECII:

 PERSONALUL  BIBLIOTECII:

COLECÞIILE  BIBLIOTECII:

UTILIZARE  ªI  UTILIZATORI:

1. Cheltuieli curente din finanþare bugetarã/capita 24.18 lei
2. Cheltuieli curente din venituri proprii ºi alte venituri/capita 0.59 lei
3. Cheltuieli pentru personal/capita 17.64 lei
4. % Cheltuieli pentru personal 72.95 %
5. Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã/capita 2.39 lei
6. Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri/capita 0.39 lei
7. % Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã 9.9 %
8. % Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri 66.37 %
9. Cheltuieli de capital/capita 0.61 lei

10. Personal la 1000 de locuitori 0.53 angajaþi
11. Nr. de locuitori/personal de specialitate 2369 loc.
12. % Personal de specialitate 79.41 %

13. Documente în stoc/capita 3.08 doc.
14. Documente achiziþionate din finanþare bugetarã/capita 0.09 doc.
15. Cãrþi ºi periodice achiziþionate din venituri proprii ºi alte venituri/capita   0.008 doc.
16. Documente achiziþionate la 1000 de locuitori 97 doc.
17. Exemplare adãugate/titlu adãugat 3.76 doc.
18. Rata de înnoire a stocului 31.85 ani

19. Utilizatori înscriºi ca % din populaþie 8.58 %
20. Utilizatori activi ca % din populaþie 6.13 %
21. Cost/utilizator activ 404.2 lei
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I.D.E.I.

POLITICA  DE  ACHIZIÞIE  ÎN  BIBLIOTECA
 JUDEÞEANÃ  I.S. BÃDESCU  SÃLAJ

Achiziþia este una din principalele activitãþi de bibliotecã alãturi de dezvoltare, evidenþã ºi prelucrare
a colecþiilor. Statul are obligaþia sã asigure funcþionarea normalã a activitãþii de achiziþie prin elaborarea de
politici eficiente. Elementele acestei politici sunt cuprinse în Charta Internaþionalã din 1972 lansatã cu
prilejul Anului Internaþional al Cãrþii, asumatã de toate statele civilizate, din care amintesc aici doar câteva
prevederi:

Art. 1. Fiecare are dreptul sã citeascã. Societatea trebuie sã procedeze astfel încât fiecare individ
sã beneficieze de binefacerile lecturii.

Art. 2. Cãrþile sunt indispensabile educaþiei.
Art. 7. Depozitare ale cunoºtinþelor artistice ºi ºtiinþifice, centre de rãspândire a informaþiilor,

bibliotecile, fac parte din resursele naþionale.
Astfel, biblioteca devine un spaþiu de informare ºi comunicare directã ºi interactivã, informaþiile ºi

evenimentele nu trec neobservate, iar achiziþia de informaþie are loc având în vedere tipurile de utilizatori.
Instituþia noastrã având caracter enciclopedic, achiziþia publicaþiilor se face variat, din toate domeniile
cunoaºterii, atât pentru adulþi, cât ºi pentru copii, încercând sã satisfacã nevoile informaþionale, educaþionale
ºi de loisir. Nicio bibliotecã publicã nu poate satisface integral nevoile utilizatorilor, dar încercãm sã creãm
un echilibru între informare-educare ºi loisir-culturã.

În dezvoltarea colecþiilor am þinut cont de profilul bibliotecii, de dinamica pieþei de tipãrituri precum
ºi de interesele de documentare ºi informare, în continuã creºtere ºi schimbare, ale utilizatorilor. Am urmãrit
procurarea documentelor (cãrþi, seriale, alte tipuri de documente) prin diferite mijloace (cumpãrare, donaþii,
sponsorizare), în urma unei selecþii riguroase impusã de profilul colecþiei, de posibilitãþile bugetare ºi cerinþele
cititorilor. Am selectat doar documentele reprezentative pentru colecþiile bibliotecii, în numãrul de exemplare
corespunzãtor, echilibrul cantitativ ºi calitativ asigurând fondului un caracter enciclopedic. Am anticipat ºi
schimbãrile pe plan social, apariþia unor noi categorii de utilizatori (nevãzãtori), implementarea de noi
specialitãþi ºi discipline de studiu în învãþãmântul formal ºi informal (noi filiale ale universitãþilor), precum ºi
flexibilitatea ºi adaptabilitatea introducerii mijloacelor moderne de transmitere a informaþiilor (CD-uri, DVD-uri,
audio-book-uri, ...).

În funcþie de documentele care intrã în bibliotecã, activitatea
de completare este curentã sau retrospectivã. Completarea curentã
are ca obiect procurarea documentelor pe mãsura apariþiei lor ºi
reprezintã metoda prin care colecþiile bibliotecii se menþin în
actualitatea producþiei de tipãrituri. Completarea retrospectivã are
ca obiect, pe de o parte, procurarea de documente din categoria
colecþiilor speciale, de mare valoare documentarã, pe de altã parte,
procurarea de cãrþi ºi periodice moderne sau contemporane care
nu existã în fondurile bibliotecii, dar sunt considerate necesare,
pentru asigurarea coerenþei interne a fondurilor bibliotecii (de exemplu seria de Opere, Opere complete,

22. Documente împrumutate/capita 1.98 doc.
23. Documente împrumutate/utilizator activ 32.43 doc.
24. Documente împrumutate/angajat 3739 doc.
25. Documente împrumutate/vizitã 1.42 doc.
26. Vizite la bibliotecã/capita 1.4 vizite
27. Vizite la bibliotecã/utilizator activ 22.84 vizite
28. Cost/vizitã 17.69 lei
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Opere alese ale unui autor), precum ºi procurarea documentelor care lipsesc din fonduri, fiind pierdute sau
deteriorate.

Stabilirea prioritãþilor într-o politicã de achiziþii trebuie sã aibã în vedere o serie de principii, care
stau la baza selecþiei documentelor din multitudinea ºi varietatea ofertelor editoriale. Aceste principii sunt:

- necesitatea - principiu prioritar, conform cãruia dezvoltarea colecþiilor trebuie sã se facã în
concordanþã cu cerinþele de informare ºi documentare ale utilizatorilor, mult diversificate, datoritã
apariþiei unor noi discipline ºi a invadãrii pieþei cu literaturã de consum, literaturã de duzinã;

- adresabilitatea - acest principiu are douã componente care impun selectarea documentelor adecvate
nivelului de cerinþe de documentare, de lecturã ale utilizatorilor (de exemplu elevi, studenþi, personal
cu nevoi speciale, organe administrative locale) ºi achiziþionarea documentelor în numãrul de
exemplare cerut de organizarea fondurilor bibliotecii (sala de lecturã, împrumut, fond de referinþã);

- selectivitatea - principiu conform cãruia se vor selecta documentele cele mai potrivite nivelului
utilizatorilor în funcþie de categoriile de vârstã, de nivelul de înþelegere al acestora, documentele ce
promoveazã noul, lucrãrile de referinþã (enciclopedii, dicþionare, ghiduri, lexicoane) purtãtoare de
informaþie rapidã exactã, lucrãri cu caracter practic etc.;

- accesibilitatea - respectarea acestui principiu conduce la selectarea celor mai accesibile documente
din punct de vedere al limbajului, stilului, ediþii ce cuprind tratarea gradatã a subiectului, cu aparat
critic cât mai complet (comentarii, prefaþã, note de subsol);

- enciclopedismul - este principiul, prin respectarea cãruia, se achiziþioneazã documente din toate
domeniile cunoaºterii, la diferite nivele, asigurându-se astfel diversificarea fondurilor, deci ºi
diversitatea informaþiilor;

- universalitatea - este principiul care asigurã existenþa în biblioteci a celor mai valoroase ºi
reprezentative lucrãri ale ºtiinþei ºi culturii mondiale;

- regionalismul - conform acestui principiu, bibliotecile publice vor avea în colecþii documente editate
în zona geograficã în care se gãsesc, precum ºi documente de interes socio-cultural referitoare la
zona respectivã (tradiþii culturale, personalitãþi locale, monografii etc.);

- continuitatea - principiu ce impune completarea colecþiilor de seriale, de documente ce apar în mai
multe volume la intervale de timp (opere, opere alese, opere complete), precum ºi cu lucrãri ce
apar în colecþii numerotate.
Finanþarea bibliotecilor publice ºi a culturii este garantatã de constituþie, dotarea acestora devenind

condiþie ºi instrument al exercitãrii dreptului constituþional. Dezvoltarea colecþiilor se face pe baza consultãrii
prealabile a unor surse (mijloace) de informare bibliograficã, tradiþionale sau informatizate, indispensabile
cunoaºterii producþiei curente de documente atât în România cât ºi în alte þãri.

Sursele (mijloacele) de informare bibliograficã sunt formale, pe suport material (hârtie sau
electronic): cãrþi, publicaþii seriale, liste de comenzi, cataloage ºi oferte editoriale, liste de stoc ale editurilor,
prezentãri de carte etc. ºi nonformale: corespondenþã cu producãtorii, furnizorii ºi utilizatorii informaþiilor,
interviuri, chestionare, colocvii, lansãri de carte, surse electronice (baze de date, site-uri de pe Internet,
mesagerie electronicã). Informarea privind producþia editorialã ºi extraeditorialã, atât din þarã cât ºi din
strãinãtate, se realizeazã prin consultarea planurilor ºi a cataloagelor de editurã, culegerea de informaþii cu
ocazia târgurilor de carte, accesarea paginilor Web ale editurilor, ale librãriilor on-line, studierea cataloagelor
bibliotecilor ºi a bibliografiilor naþionale ºi ale altor þãri.

În anul 2010, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a alocat o sumã considerabilã pentru dezvoltarea colecþiilor.
Cea mai mare parte a fost alocatã pentru achiziþia de carte (enciclopedii, tratate, dicþionare, monografii,
repertorii, bibliografii, istoriografii, cursuri universitare, literaturã etc.) din diverse domenii, pentru toate
categoriile de vârstã, precum ºi în limbile maghiarã ºi cele de circulaþie internaþionalã. Editurile de la care
am achiziþionat sunt diverse, unele de renume naþional, cu vechime în activitatea editorialã, dar ºi de la
edituri mici, nereprezentative.

O atenþie deosebitã am acordat în acest an achiziþiei de materiale audio-video. Am reuºit sã
achiziþionãm peste 4.200 de exemplare, din care, 2.800 de DVD-uri, 487 casete audio ºi 438 CD-uri de
la o firmã specializatã, care ºi-a încheiat activitatea, la preþ foarte convenabil, iar ca bonus, firma ne-a fãcut
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donaþie ºi mobilierul necesar organizãrii ºi modernizãrii secþiei Media. Au mai fost achiziþionate peste 50 de
DVD-uri de la Editura Cartea Cãlãtoare, care se împrumutã în noua secþie, destinatã nevãzãtorilor.

Secþia Periodice a oferit cititorilor 64 de titluri din abonamentele încheiate în anul 2010, iar din
donaþii 7 titluri. Ziarele locale au fost prioritare, apoi cele cotidiene. Revistele ºi ziarele achiziþionate au
acoperit toate domeniile cunoaºterii: economic, sport, culturã, ºtiinþã informaticã, istorie, divertisment monden,
sãnãtate, agriculturã, arhitecturã, amenajãri interioare, construcþii, mediu înconjurãtor, turism, religie, tineret,
marketing ºi publicitate, biblioteconomie, drept etc.

Din donaþii ºi sponsorizãri, fondul bibliotecii s-a îmbunãtãþit cu 777 de exemplare, 548 provenind
de la Jurnalul Naþional, iar 229 de la diferite edituri sau persoane fizice, în valoare de peste 7.500 lei.

Depozitul legal al bibliotecii s-a îmbogãþit cu 34 de titluri, toate aparþinând personalitãþilor locale.
Dezvoltarea colecþiilor reprezintã, în continuare, prima etapã a circuitului pe care un document îl

parcurge în bibliotecã. În faþa bibliotecarului se impun noi exigenþe cum ar fi: cunoºtinþe economice ºi
financiare, cunoaºterea pieþei de carte (marketingul de bibliotecã), abilitate, tact, corectitudine în stabilirea
relaþiilor cu partenerii ºi furnizorii de documente. Pe de altã parte, apar schimbãri importante în ceea ce
priveºte structurarea colecþiilor, apariþia unor noi domenii în ºtiinþã ºi culturã (management, marketing,
parapsihologie, inginerie economicã, bioinginerie, literaturã informaticã etc.) ºi apariþia purtãtorilor de
informaþii netradiþionali (memoriile calculatoarelor, CD-ROM-uri, DVD-uri, baze de date etc.) care vor
forma biblioteca viitorului, o mare bazã de date în care informaþia va fi accesibilã oricãrei persoane conectate
la o reþea, din orice colþ al lumii.

Având în vedere aceste necesitãþi ºi cerinþe, la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj politica de achiziþii va fi
în concordanþã cu schimbãrile viitoare.

Mariana-Lucia Marian

BIBLIOTECI  SÃLÃJENE… FILE  DE  POVESTE

Cãlãtoria noastrã, a celor de la Biblionet alãturi de dumneavoastrã, bibliotecile sãlãjene, a început
acum trei ani, într-un octombrie însorit, la sediul programului pilot. Atunci, am întâlnit pentru prima datã
câþiva dintre oamenii care s-au dovedit a fi echipa determinãrii ºi hotãrârii de a fi parte a acestei poveºti
frumoase, pe care aº numi-o schimbare. Ce altceva poate fi aceastã cãlãtorie, în care biblioteca îºi pune
alte haine, îi transformã pe oamenii dedicaþi muncii cu cartea, în aliaþii schimbãrii numite era tehnologiei,
informaþiei ºi a comunicãrii prin Internet ºi utilizarea computerului?

Cãlãtoria noastrã a început cu Biblioteca Judeþeanã ºi bibliotecile din Bobota ºi Cehu Silvaniei,
selecþia lor alãturi de echipa Civitas
din Cluj, a continuat cu inaugurarea
primului centru de acces gratuit la
Internet pentru pensionarii de la filiala
Bibliotecii Judeþene ºi cu cea de a doua
masã rotundã a celor 5 judeþe
participante în programul pilot,
eveniment organizat la Zalãu. Tot cu
aceastã ocazie a fost demaratã prima
întâlnire, dintr-un lung ºir de activitãþi
propuse în acest program, ce vizau
creºterea capacitãþii organizaþionale a
ANBPR, asociaþie naþionalã ce
reprezintã biblioteci ºi bibliotecari
deopotrivã. File de poveste sãlãjeanã,
din care nu pot lipsi clãdirea minunatã
a cinematografului vechi din Cehu,
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scoverzile de vizavi de bibliotecã, doamnele bibliotecare atât de entuziasmate, planurile primarului, Centrul
de zi pentru copii din Bobota, Muzeul Corneliu Coposu ºi vechea bisericã  din acelaºi loc ºi, nu în ultimul
rând, deloc de fapt, echipa celor de la Biblioteca Judeþeanã: Mariana, Alina, Gabi, Maria, Mircea ºi...
entuziasta, Dna director, Florica Pop. În fiecare vizitã fãcutã la Zalãu schimbãrile erau uimitoare; sediul
bibliotecii, gãzduit iniþial undeva într-o clãdire
veche, istoricã, se muta de fiecare datã mai
potrivit scopului acestei instituþii; sprijinul dat
de Consiliul Judeþean ºi colaborarea strânsã
cu conducerea bibliotecii erau evidente.

Acesta a fost însã doar primul capitol
dintr-o poveste mult mai lungã. Capitolul cel
mai palpitant ºi cel mai plin de acþiune se
întâmplã chiar acum: 20 de biblioteci locale
din judeþ au intrat din prima rundã în
programul naþional Biblionet, judeþul Sãlaj
culegând roadele experienþei acumulate în
faza anterioarã a programului. 20 de locaþii
în care administraþiile locale au dovedit
aceeaºi hotãrâre pentru modernizarea
bibliotecilor locale; renovãri, curãþenie
generalã, perdele noi, flori la ferestre, lucrãri de schimbare ºi îmbunãtãþire a infrastructurii, mobilier, de
multe ori, nou. Dotarea bibliotecilor locale din judeþ cu computere ºi alte echipamente, instruirea bibliotecarilor
în noul Centru de Formare deschis la sediul Bibliotecii Judeþene dotat la rândul lui cu echipamente donate
în program, întâlnirile dese cu colegii ºi echipa de coordonare a programului de la Biblioteca Judeþeanã,
noutatea tuturor acestor activitãþi au însemnat din nou acea schimbare. Runda a doua din program a adus
însã alþi noi colegi, din încã 25 de localitãþi. Activitãþile în biblioteci s-au diversificat, accesul fiind acum
deschis atât pacienþilor de la Spitalul Judeþean, cât ºi celor internaþi în Centrul Social Acasã, publicului ºi
cetãþeanului din judeþ în cãutare de informaþii, servicii, comunicare.

Cãlãtoria nu s-a încheiat însã pentru cã: mai sunt atât de multe de fãcut, ne spune deseori cu
pasiune ºi entuziasm doamna director Florica Pop. Oare punctul terminus va fi tot la Zalãu?!!!

Lumea bibliotecilor ºi lumea bibliotecarilor este într-o continuã schimbare. Depinde numai sã vrei,
aºa cum au dorit cei de la bibliotecile din judeþul Sãlaj. Urmaþi-i!!!

Alexandra Bucur
Site Selection and Outreach Officer

BIBLIONET ROMÂNIA

BIBLIONET - LUMEA  ÎN  BIBLIOTECA  MEA!

De multã vreme am promis cã vom scrie POVESTEA  BIBLIONET - SÃLAJ! Nu, nu dorim sã
o facem acum ca ºi când ea s-ar fi încheiat, paginile însã sunt atât de multe, încât se cer scrise ºi citite an de
an ºi… câtã viaþã vor avea bibliotecile noastre dragi!!!

E vremea colindelor, imagini de vis ne îmbie parcã sã mai spunem un basm, sã mai credem în
poveºti ºi vise; numai celor care cred cu adevãrat li se întâmplã minuni!!! Noi am crezut de la început ºi mai
credem încã, chiar dacã, atenþi la fiecare piatrã pe care o punem la fundaþia unui nou edificiu, timpul nu mai
rãmâne pentru a trâmbiþa (aºa cum spune Daniela Drãghici) succesele.

Noi suntem oameni ai faptelor, acestea dorim sã vorbeascã despre tot ce trãim ºi realizãm an de
an. Dacã sãlãjenii vor continua sã spunã cã vin cu mare bucurie ºi încredere la bibliotecã, atunci vom avea
garanþia cã ne-am fãcut datoria.

În SÃLAJ terenul era pregãtit de ceva vreme, drumurile dese prin judeþ, încercãrile de a convinge
cã e nevoie sã investim ºi în biblioteci pentru a fi mai buni, mai bogaþi, mai înþelepþi, mai fericiþi, erau
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prioritãþi pentru managementul de la judeþeanã, era nevoie de o scânteie, iar aceasta a aprins-o Global
Libraries în anul 2008.

Trecând apoi, de la program - pilot, la BIBLIONET, anii aceºtia au antrenat autoritãþi, biblioteci ºi
bibliotecari, comunitate, cu toþii încercând sã aducã lumea mai aproape de carte ºi informaþie!

În 2010 alte 25 de biblioteci s-au înnoit, au îmbrãcat haina modernitãþii, au schimbat culoarea ºi
aspectul, chemând prin toate acestea: HAI  LA  BIBLIOTECÃ! AI  OBSERVAT?! BIBLIOTECA
SE  SCHIMBÃ!

De la ALMAªU  la… ZIMBOR colindãtorii sosesc acum ºi online, comunicã prin toate mijloacele
ºi reþelele cu lumea-ntreagã! Graniþele încep sã disparã, iar dacã informaþia era pânã ieri o problemã, ea se
rezolvã acum aici, la bibliotecã!

Cu fiecare bibliotecã, în parte, am putea scrie o poveste, în fiecare oraº/comunã situaþia a fost
diferitã; cu tact, profesionalism ºi insistenþã, problemele s-au rezolvat, iar altele sunt aproape de împlinire.

În unele locuri trebuie sã mãrturisim cã am avut curaj nebun, am îndrãznit sã facem aplicaþii pentru
biblioteci pe care nu mai ºtiam cum sã le strunim, sã dãm un imbold spre acceptarea schimbãrii. Nu
regretãm cã am avut încrederea cã atunci când dorim cu adevãrat ceva, iar acel ceva este spre bine,
frumos, util tot universul conspirã pentru ca aceste vise sã se împlineascã. Nu sunt doar vorbe, nici mãcar
coincidenþe…

Pentru a ne crede vã relatãm o singurã întâmplare din acest an, 2010: într-o comunã sãlãjeanã,
biblioteca publicã funcþiona de multã vreme la Cãminul Cultural, clãdire care s-a degradat în fiecare an.
Am încercat sã convingem autoritãþile locale de nevoia urgentãrii reparaþiilor sau gãsirea unui alt spaþiu, dar
promisiunile nu se concretizau. A sosit apoi momentul în care se verificau condiþiile pentru primirea
echipamentelor, urmau cursurile de iniþiere IT, inaugurarea serviciilor moderne de bibliotecã, mereu se
rãspundea cã… se rezolvã!!! dar… biblioteca rãmânea în aceleaºi haine ponosite ºi vechi!!! NU  SE
POATE  SÃ  NU  SE  POATÃ!!! Aºa i-am spus bibliotecarei (aceste vorbe fiind spuse de bunica, au ºi
acum mare încãrcãturã emoþionalã ºi ne dau puterea de a crede în minuni!) ºi am analizat împreunã alte
variante… SALVATORUL nostru nu a întârziat sã ne trimitã semne: în apropierea Primãriei era o clãdire
care pãrea pãrãsitã, spaþii largi, disponibile… am gãsit proprietarul, om de afaceri, localnic, dar ºi cunoscut
colaborator al Bibliotecii Judeþene. Totul a început sã prindã contur, s-a acceptat intervenþia autoritãþilor
locale pentru renovare, mobilierul necesar a venit apoi din donaþii ºi transfer, astfel încât, sosirea
echipamentelor a adus bucurie tuturor celor implicaþi. A  MERITAT sã  AVEM  ÎNCREDERE!!!

Am putea continua ºirul poveºtilor, a curajului de a forþa lucrurile sã ia un alt curs: mai amintim de
HIDA - de mulþi ani se cãuta o rezolvare, spaþiul fiind insuficient, iar Biblionetul a schimbat situaþia! Am
fost în vizitã de lucru acolo, am stat de vorbã cu Dl Primar, erau cu noi ºi o parte din studenþii americani ºi

profesorii lor care au fãcut practicã
profesionalã în judeþul nostru, am gãsit
împreunã mai multe variante, mai este puþin
pânã se vor finaliza lucrãrile de renovare,
biblioteca îmbogãþindu-se cu spaþii pentru
sala de lecturã, activitãþi culturale, spaþiu
de depozitare ºi, bineînþeles... servicii
moderne, echipamentele fiind acum în
bibliotecã! La CAMÃR vestea includerii
în program a fost primitã, de asemenea,
cu mare bucurie, dar ºi cu întâmpinarea
darurilor de la americani în casã nouã,
autoritãþile gãsind soluþii ºi suport financiar
pentru toate lucrãrile ºi dotãrile necesare.
Primãria din MESEªENII DE JOS a
dus biblioteca la... înãlþime!!! Domnul

Primar, Sandu Berceanu, participând, în calitate de preºedinte zonal al primarilor, la cursul de ADVOCACY,
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organizat de IREX la Cluj-Napoca, a înþeles, mai bine ca oricine, cât este de important sã conducã o
comunitate informatã! Astfel, a
luat mãsuri pentru ca inaugurarea
noilor servicii de bibliotecã în
comunã sã se desfãºoare într-un
spaþiu modern, dotat ºi funcþional.
ªi la SÃLÃÞIG biblioteca a
primit o nouã casã, deºi nu a fost
deloc uºor sã se realizeze, în timp
util, toate lucrãrile, dar... s-au
gãsit soluþii. Cum sã nu amintim
de GÎLGÃU!!? Aici mutarea se
realizase încã din 2009, dar
includerea în program avea sã le
aducã bucuria doar în 2010.
Nimic nu e întâmplãtor sub soare,
aºa cã, ºi aici, am trãit împreunã
emoþia descoperirii altor eforturi
de a face ca totul sã fie perfect

în momentul când va avea loc inaugurarea. Asemãnãtoare a fost situaþia la MIRªID. Puþin dezamãgiþi, în
2009, cã… au rãmas de cãruþã, au pus umãrul ºi au mai investit, timp ºi bani, erau convinºi cã dacã ei îºi fac
datoria, va veni ºi la ei… Biblionetu’ ºi... a venit! Cei din MARCA, pregãtiþi ºi ei din bunã vreme, cunoscuþi
fiind ca foarte activi în activitãþi culturale, de-abia mai reuºesc acum sã facã faþã solicitãrilor, toatã lumea
vrea... la BIBLIOTECÃ!!! E cel mai cãutat loc din comunã ºi ºtiu ei de ce...

Ce sã mai spunem de implicarea autoritãþilor ºi a bibliotecarului din CHIEªD!!! Cei de aici erau
ºi mai nerãbdãtori. Promisiuni aveau încã din 2008, au fost chestionaþi pentru programul  pilot, apoi pentru
prima serie, dar… lucrãrile nu erau finalizate. Întâmplarea a fãcut ºi aici sã se schimbe ºi bibliotecarul.
Fosta bibliotecarã s-a pensionat, la concurs fiind admis apoi un tânãr, plin de idei ºi dorinþa de a schimba
viaþa culturalã a comunitãþii chieºdene. Programul a venit în întâmpinarea eforturilor tuturor. Dar despre
CIZER câte am putea spune!!! O colaborare extraordinarã între toþi cei de care era nevoie pentru…
schimbare. Se prezintã singuri în paginile urmãtoare, meritã sã o facã pentru cã a fost impresionant totul!!!

Impresionante au fost multe momente ºi vor mai fi, cu siguranþã, este foarte greu sã le amintim pe
toate. Nu vom uita emoþiile trãite de bibliotecari pentru pregãtirea inaugurãrilor: la NÃPRADEA a participat
toatã suflarea comunei, dar ºi autoritãþi judeþene, locale, invitaþi speciali din þarã, din diferite instituþii, a fost
cel mai important eveniment al anului, sau, mai bine zis, al ultimilor ani. Mirarea noastrã a fost imensã acolo,
au întâmpinat evenimente/instituþii culturale/servicii moderne pentru informare, educaþie, cunoaºtere ºi culturã
cu atâta fast ºi respect!!!!!! E mare lucru! Înseamnã cã realizeazã tot mai mulþi de unde trebuie sã pornim,
unde e necesar sã se facã investiþii pentru ca o localitate, judeþ, un neam ºi o þarã sã se dezvolte sãnãtos ºi
sã fie respectaþi!

MULÞUMIM tuturor cu înalt respect ºi apreciere! Felicitãri ºi sã primeascã recunoºtinþa celor
pentru care au investit: comunitatea!

Multe alte pagini se vor adãuga la povestea noastrã, le vom scrie împreunã. Dorinþa noastrã, a
coordonatorului BIBLIONET, SÃLAJ, a echipei de la Biblioteca Judeþeanã, dar ºi a tuturor bibliotecarilor
din bibliotecile publice modernizate ale judeþului este urmãtoarea: dacã aici la noi, în SÃLAJ, la ZALÃU
a fost punctul de pornire a PROGRAMULUI  NAÞIONAL: BIBLIONET - lumea în biblioteca mea!
sã organizãm tot aici, într-un mod specific (nu divulgãm încã secretul!) punctul final!!! Promitem cã va fi…
SURPRIZÃ  SURPRINZÃTOARE!!

În aceºti ani am constatat cã atunci când acorzi încredere oamenilor, aceºtia încearcã sã demonstreze
cã nu ai irosit degeaba, se strãduiesc sã fie la înãlþimea aºteptãrilor. Mulþi colegi din þarã, din diferite judeþe/biblioteci
ne-au întrebat de multe ori cum reuºim sã convingem autoritãþile locale, ºtiindu-se cã în mediul rural, în mod special,
mentalitatea nu le permite multora sã înþeleagã rolul ºi rostul bibliotecii publice în viaþa comunitãþii?!
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Le-am rãspuns întotdeauna cu sinceritate ºi o facem ºi acum: spuneþi întotdeauna cã aveþi încredere,

cã înþelegeþi multitudinea problemelor dintr-o comunitate, dar, cã investind ºi în biblioteci vor câºtiga mult
ca imagine, biblioteca va fi cartea lor de vizitã, oricine vine într-o localitate: municipiu, oraº, comunã, sat
ºi doreºte sã cunoascã acel loc (trecut, prezent, obiective turistice, nume de rezonanþã º.a.) va putea gãsi
în biblioteci totul, dacã acestor instituþii li se acordã importanþa necesarã, dacã bibliotecarii sunt selectaþi ºi
angajaþi pe criterii de competenþã (este cel mai important lucru sã fie pasiune, profesionalism, dorinþã
permanentã de informare ºi cunoaºtere), un om potrivit la locul potrivit înfloreºte acel loc, chiar dacã
vremurile nu sunt mereu prielnice, va scoate apã din piatrã seacã! E nevoie de multe idei în biblioteci, aici
nu existã limite, toate acþiunile, activitãþile, manifestãrile care pot face oamenii mai buni, mai informaþi, mai
educaþi, mai implicaþi meritã eforturi; în aceste instituþii ar fi indicat sã fie atrase persoane dinamice, cu multã
imaginaþie ºi iniþiativã, dar ºi cu sincerã dragoste de oameni ºi gânduri pozitive. Bibliotecarul poate forma/
modela caractere, influenþa destine, schimba imaginea locului unde trãieºte, poate atrage sau respinge spre
instituþie… de aceºti bibliotecari avem nevoie!

De aici am plecat întotdeauna: de la bibliotecari. Dacã ei îºi fac simþitã importanþa în comunitate, ne
este apoi mult mai uºor sã convingem. Sã cãutãm soluþii, nu scuze, sã simtã oamenii cã au nevoie de noi, cã
fãrã biblioteci sunt mai goi, mai pustii, cã aici gãsesc hrana spiritualã atât de necesarã, mai ales în vremuri
grele, cã aici gãsesc soluþii ºi idei pentru a merge înainte, pentru a-ºi gãsi rãspunsuri sau rezolvãri la multiplele
probleme sau dileme ce apar clipã de clipã.

Cum am convins!? Mergând des prin judeþ, stând de vorbã cu toþi cei care au putere de decizie,
dar, în primul rând, cu bibliotecarii. De la ei cerem mereu mai mult, dar îi ºi înþelegem ºi sprijinim, cunoscându-le
neputinþele.

Pentru colegii din þarã, manageri ºi bibliotecari, le reamintim faptul cã la noi, în Sãlaj, nu se implicã
în problemele bibliotecilor din judeþ numai un metodist, noi suntem echipã, toþi bibliotecarii de la judeþeanã,
fiecare pe domeniul sãu de competenþe, intervine ºi ajutã ºi bibliotecarii noºtri de la oraºe sau comune.
Suntem ca într-o familie mare ºi unitã. Când se iveºte o problemã, se transmite celor care sunt în mãsurã sã
o rezolve ºi sunt disponibili. Pãrerea noastrã este cã în acest mod, eficienþa este mult mai ridicatã, neexistând
situaþii când, în absenþa metodistului,
sã nu se intervinã, iar metodistul
lucreazã ºi el la secþie, având ca
sarcinã centralizarea situaþiilor din
bibliotecile publice (personal/
activitãþi/statisticã…).

Programul BIBLIONET,
punând accent deosebit pe resursele
umane din bibliotecile publice, pe
dezvoltarea organizaþionalã a
asociaþiei noastre naþionale
(ANBPR), prin întâlnirile organizate
cu bibliotecari ºi manageri din toatã
þara, sperãm sã reuºeascã sã
transforme aceste instituþii într-o
FAMILIE  ADEVÃRATÃ, familia
celor care doresc sã-ºi uneascã
ideile, acþiunile, iniþiativele pentru a
face faþã tuturor provocãrilor acestor vremuri, pentru a demonstra cã, într-adevãr, BIBLIOTECA este o
torþã vie, care lumineazã calea românilor pentru a reuºi sã înlãturãm negura ºi sã schimbãm situaþia în toate
sondajele. Mai sunt multe de fãcut, dar, an de an, se observã mai multã unitate, astfel încât dorim sã
rãmânem încrezãtori.

      F.P.
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BIBLIONET  2010 -  OBIECTIV  ÎNDEPLINIT

Ajunºi în prag de iarnã, consider potrivit sã aruncãm o distinsã privire  peste umbletul ºãgalnic al
biblionetului sãlãjean din anul 2010, pentru a arãta tuturor cã efortul ºi strãdania noastrã nu au fost

zadarnice, demonstrând astfel cã
suntem vrednici a ne înnoi ºi-a
dãrui.

Pãstrând aceste plãcute
impresii, doresc sã fac întâi o
reverenþã în faþa tuturor colegilor,
a celor care ne susþin, ne învaþã sau
ne îndrumã în cadrul acestui
proiect, prin faptã, scris ºi un gând
bun.

Pentru noi trainerii din
program, debutul întâlnirilor a avut
loc la  workshop-ul de la Braºov,
din luna martie a.c., ocazie cu care
au fost creionate rafinat strategiile
de dezvoltare profesionalã în
proiectul Biblionet. De asemeni, s-a
pus un mare accent pe facilitarea în

training, am experimentat noi metode ºi tehnici de predare. O atenþie deosebitã s-a acordat planurilor de
dezvoltare personalã în contextul Biblionet, dar ºi în afara lui,  trecându-se apoi  la  evaluarea ºi dezvoltarea
acestuia. Aruncând o privire paseistã asupra acestei întâlniri, constat cã dincolo de seriozitatea de abordare
a lucrurilor, profesionalismul mai marilor colegi, trainerii de la IREX Bucureºti ºi EOS Timiºoara, s-a
încercat inserarea unei atmosfere plãcute, creându-se acele momente cu mici diversiuni joculare, pe
alocuri ºarmante  ce stârneau zâmbete sau hohote de râs, isprãvi ce destindeau în mod  agreabil atmosfera.

Acestei întâlniri, i-a urmat în luna mai a.c., tot la Braºov,  TOT-ul pe Bazele Serviciilor Moderne
de Bibliotecã, ce a avut ca obiectiv însuºirea ºi utilizarea la maximum a potenþialului noilor resurse tehnologice
în beneficiul comunitãþii, noi
formatorii având misiunea de a
transmite aceste informaþii ºi a
preda acest curs bibliotecarilor din
judeþ, pentru a avea o nouã
perspectivã asupra caracteristicilor
socio-demografice ale comuni-
tãþilor deservite. Desigur, ºi
aceastã întâlnire ºi-a pãstrat, deja
consacrata, notã umoristicã,
vinovaþi de aceasta fiind  acei
fascinanþi colegi care antrenau
grupa într-o notã de negro
spiritualis, iar noi coriºtii, intram
în jocul de rol în cel mai masochist
mod, desãvârºind astfel  trãsãtu-
rile distinctive ale personajului din
exerciþiul tematic pe care-l parcurgeam.  Astfel cã picanterii de genul hai minerule Petricã, ca sã facem
iar echipã... sau sunt ºomer Ion, cãutãtor de job... fãceau deliciul unor momente între exerciþii sau în
timpul unor pauze bine meritate.
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În luna iunie a.c., s-a dat startul cursurilor IT-LIB la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, participând în

prima serie, un numãr de 9 bibliotecari din bibliotecile: ªimleu-Silvaniei, Chieºd, Carastelec, Almaºu,
Jibou, Hereclean, Camãr, Halmãºd ºi Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, care au format o grupã cu adevãrat
profesionistã, nivelul de cunoºtinþe IT fiind
unul mai ridicat, fapt ce ne-a permis sã
parcurgem ºi sã vizualizãm acest curs, la o
rezoluþie superioarã.

Urmãtoarele 2 serii august/septembrie,
au fost constituite din 18 bibliotecari de la
bibliotecile: ªimleu Silvaniei, Sãlãþig, Marca,
Ip, Mirºid, Cizer, Rus, Gîlgãu, Crasna,
Horoatu Crasnei, Hida, Dragu, Coºei,
Nãpradea, Sîg, Meseºeni ºi Zimbor.

Saltul de imagine a fost imens. Toþi
aceºti colegi, ne-au surprins cu interesul  lor
deosebit pentru  a dobândi cât mai multe
cunoºtinþe, dar ºi cu ideile lor creatoare, cu
capitalul lor cultural ºi natural, pus în slujba
valorii ºi dezvoltãrii acestui proiect. Pot
spune cu toatã convingerea cã nu m-am aflat într-o salã de curs unde aveam misiunea de a livra cursul  IT-LIB
sub diferitele lui forme de predare, ci ne-am regãsit cu toþii într-un spaþiu uman, valoros, plin de creativitate,
un mediu cald al comunicãrii pe toate coordonatele, în care, fiecare speranþã sau consacrare ºi-a acordat
pe deplin contribuþia, dând astfel posibilitatea de a valorifica anvergura oferitã de borurile pãlãriei Biblionet.

Experienþa dobânditã, atât de cãtre mine ºi colega mea, Mariana-Lucia Marian, cât ºi de cãtre
minunaþii colegi, a fost ºi este un consistent exerciþiu de construcþie pe termen lung, cu tot ceea ce presupune
implementarea acestui proiect în  judeþul nostru.

De aceea, acum la final de an pot afirma cu certitudine cã pânã în aceastã fazã,  acest obiectiv este
îndeplinit cu mult succes, datoritã încrederii acordate, forþei ºi dorinþei puternice de a ne pune în miºcare
toate resursele, resurse ce pot modela noile centre BIBLIONET din judeþul Sãlaj.

Maria Demble

ZIUA  ÎN  CARE A  ÎNCEPUT  VIITORUL!

Evenimentul remarcabil pe care l-a trãit Biblioteca Orãºeneascã Jibou, în 27 octombrie 2010, a
reprezentat pentru aceasta un moment istoric de care-ºi vor aminti cu plãcere toþi utilizatorii sãi. La acea
datã a fost adusã întreaga lume în bibliotecã prin implementarea proiectului BIBLIONET-lumea în
bilbioteca mea!, proiect coordonat la nivelul judeþului nostru de Florica Pop, manager al Bibliotecii Judeþene
Sãlaj.

Prin acest proiect se asigurã accesul gratuit la Internet pentru întreaga comunitate localã fãrã nicio
discriminare, biblioteca oferind astfel servicii moderne, în pas cu vremurile pe care le trãim.

Activitatea desfãºuratã a demonstrat cã biblioteca… încã mai reuºeºte sã se pãstreze ca o oazã de
liniºte ºi un spaþiu în care cultura se simte la ea acasã, dar ºi cã poate convieþui cu lumea virtualã a
Internetului. A mai demonstrat ºi faptul cã atunci când îþi doreºti cu tãrie un lucru… tot Universul participã
la realizarea lui (ca sã-l parafrazez pe Paulo Coelho).

Aºa s-a întâmplat ºi la noi. Au venit în sprijinul nostru Biblioteca Judeþeanã, Primãria oraºului,
Consiliul local, instituþii de culturã ºi învãþãmânt, companii, consilieri judeþeni (actuali ºi foºti) MULÞUMESC!
(Oare e deajuns un simplu mulþumesc?!) Mulþumesc Domnule Primar, Mulþumesc Domnule Viceprimar!
Sã nu-i uitãm pe cei care fac parte din grupul de sprijin pentru adulþi ºi copii, care sunt noii dascãli într-ale
Biblionetului. Mulþumesc, Doamna Directoare pentru cã ne-aþi îngãduit sã împãrtãºim crezul ºi Motto-ul
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Dumneavoastrã de viaþã (moºtenit de la bunica: Nu se poate sã nu se poatã!!!) ªi iatã cã s-a putut,
risipindu-ne astfel toate temerile legate de acest proiect.

De ce Internet?... În primul rând pentru cã Internetul ne oferã o multitudine de informaþii cu formã
de text, imagini ºi sunete din
orice domeniu al cunoaºterii
umane, apoi e-mail, tran-
sfer de fiºiere de date ºi
informaþii, chat, video,
telefonie, televiziune, son-
daje de opinie, jocuri
interactive, grupuri de discuþii,
operaþiuni bancare, diver-
tisment  ºi… Doamneeeeee,
câte ºi mai câte…

...Apoi pentru cã,
odatã cu dezvoltarea
industriei Internetului au
apãrut ºi activitãþi conexe:
E-learning, audio-learning
cu ajutorul audio-books,
E-comerce ºi multe, multe
altele…

Oare câte alte motive pro Internet ar mai fi?... Pe câte-oi fi uitat sã le amintesc? O sã mã certe
profesoarele noastre de la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj?! Vã invit sã le descoperim împreunã la biblioteca
noastrã… în cadrul BIBLIONET-servicii moderne de bibliotecã!!!

…ºi nu în ultimul rând, pentru cã Internet=Viitor!
Cornelia Cordea

BIBLIONET  ªI  LA  CIZER

…Cã nu este alta mai frumoasã ºi mai cu folos în toatã viaþa omului zãbavã decât cetitul cãrþilor!
(Miron Costin)

Cartea este calea cea mai accesibilã, cea mai apropiatã de sufletul omului, spre cunoaºterea lumii,
a Universului. Cartea este mijlocul necesar de a trãi, o necesitate vitalã pentru omul înzestrat cu pasiunea
cunoaºterii adevãrului, pentru omul dotat cu simþul a tot ce este frumos în lume. Cartea este un mijloc de
alinare, iar biblioteca e o comoarã a leacurilor pentru suflet, spunea cu mii de ani în urmã regele Tebei,
iar ceea ce era valabil atunci este valabil ºi astãzi. Cartea dãinuie pentru cã-ºi trage forþa din lumea adevãrului
etern.

Biblioteca publicã este o forþã vie în serviciul educaþiei, culturii, informãrii ºi o modalitate esenþialã
de a cultiva pacea ºi a contribui la progresul spiritual al umanitãþii. Este o instituþie vie pentru cã are rol de
stocare ºi conservare a documentelor, ºi de circulaþie în mare vitezã, de înlocuire permanentã a documentelor
depãºite moral ºi uzate fizic din colecþiile sale.

Cartea ºi biblioteca sunt douã noþiuni în perfectã armonie, care trãiesc bine una lângã alta, ba mai
mult, se completeazã în aºa fel încât una fãrã cealaltã nu poate vieþui.

În comuna Cizer, biblioteca publicã fiinþeazã de prin anii ’60 ai secolului trecut. La început a
funcþionat într-o casã veche a lui Cudur. Dupã un timp a fost mutatã la Cãminul Cultural din Boian. Mã
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deplasam în toate satele cu bicicleta ca sã schimb cãrþile de citit la clasele I-IV, mãrturiseºte dna
Floare Cristea (cãs. Tutunaru), bibliotecarã în perioada 1968-1969.

La Cãminul Cultural, unde era instalatã biblioteca, împreunã cu învãþãtorul Cornel Ivaºcãu, se
fãceau numeroase activitãþi culturale. Biblioteca era dotatã cu aparat de radio, pick up, cu ajutorul cãruia,
ascultându-l seara, se fãceau ºezãtori. Atunci s-au înfiinþat ºi primele echipe de dansuri cu tineretul, se citeau cãrþi
pentru tineret (seri culturale, concursuri artistice între comune). S-a ajuns cu unele formaþii ºi la faza judeþeanã.

 Aici a funcþionat biblioteca publicã pânã în 1990, când a fost mutatã în localul ºcolii vechi din
centrul comunei ºi a fost angajatã dna Maria Pojar. A fost amenajatã conform standardelor moderne ºi în
afarã de misiunea sa principalã, alãturi de ºcoalã, a organizat diferite activitãþi cultural-artistice prilejuite de
Mãsuriºul oilor, Paºte, Crãciun, excursii la mãnãstiri, locuri istorice etc.

Biblioteca publicã Cizer are un fond de carte cuprinzând un numãr de 10016 volume (la sfârºitul
anului 2008), acestea fiind prelucrate din punct de vedere biblioteconomic: clasificarea zecimalã universalã
în proporþie de 100% ºi descrierea I.S.B.D. cu douã fiºe pentru fiecare carte, una pentru catalogul alfabetic
ºi una pentru catalogul sistematic. Biblioteca a fost frecventatã de un numãr de 299 de cititori, din care, noi
înscriºi 75 ºi activi 244. Frecvenþa anualã a fost de 2887, iar cea zilnicã de aproximativ 15 cititori, aceºtia
împrumutând 4803 cãrþi.

Pentru cã biblioteca noastrã a fost cuprinsã în Programul BIBLIONET - lumea în biblioteca
mea!, iar locaþia în care funcþiona  nu corespundea, Consiliul Local Cizer, prin comisia de specialitate, i-a

dãruit bibliotecii o locaþie
nouã în clãdirea fostului
sediu al C.A.P., unde s-a
putut implementa programul
respectiv.

Tãierea panglicii
inaugurale în noul local a
avut loc în data de 28
octombrie 2010, ora 14, în
prezenþa dnei Florica
Pop, directoarea Bibliotecii
Judeþene Sãlaj, un manager
abil ºi amabil, iscusit, plin
de viaþã, cu dragoste faþã
de carte, autoritãþile locale,
bibliotecari din comunele
vecine, cititori ºi artiºti
amatori.

În încheierea ceremoniei dna Florica Þurcaº a prezentat cu elevii sãi un emoþionant moment artistic
adecvat momentului.

A fost un moment înãlþãtor!
Din aceastã zi cizerenilor li s-a deschis lumea, putând apela gratuit la internet, NU neglijând, însã,

CETITUL CÃRÞILOR!
Înv. Petru Galiº

 - Consilier - Cizer

***

Anul 2010 a fost bogat în evenimente culturale în comuna Cizer, dar cel mai important a fost
deschiderea oficialã a noilor servicii de bibliotecã, în cadrul  programului Biblionet - lumea în biblioteca
mea! în data de 28.10.2010. Dupã ce am fost selectaþi printre comunele care vor primi calculatoare în
anul 2010, grija principalã a fost spaþiul care nu era corespunzãtor. Aºa cã, prin grija domnului primar,
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Cristea Nicolae, biblioteca s-a mutat în casã nouã, unde se poate desfãºura atât activitatea bibliotecii
publice cât ºi noile servicii. Biblioteca a fost dotatã cu mese, scaune, reþea de curent electric ºi fibrã opticã
pentru internet. Clipa mult aºteptatã a sosit; parcã nu le venea sã creadã copiilor cu ce aparaturã performantã
a fost dotatã biblioteca ºi cine a fãcut-o, un om strãin de România, dar cu o inimã mare pentru toatã lumea.

Deschiderea s-a fãcut în prezenþa domnului primar, viceprimar, funcþionarii de la primãrie, cadre
didactice, consilieri, pensionari ºi mulþi copii
care, sub îndrumarea învãþãtoarei Þurcaº
Florica de la ªcoala Generalã Horea din
Cizer au pregãtit sceneta Iedul cu trei capre
de ªt. O. Iosif, precum ºi poezii dedicate
cãrþii ºi bibliotecii.

Din partea Bibliotecii Judeþene I.S.
Bãdescu a participat o delegaþie condusã
de doamna director Florica Pop ºi
reprezentantul de la IREX, Daniel Pop.

Iar, cum este la români, ca toate
lucrurile bune sã înceapã cu o rugãciune,
preotul Pojar Ananie din parohia Cizer a
sãvârºit slujba sfeºtaniei în biblioteca publicã
din Cizer.

Într-o salã plinã de copii, oficialitãþi
ale comunei, cadre didactice, cetãþeni din comunã, doamna director Florica Pop a fãcut o prezentare a
drumului prin care programul Biblionet a ajuns sã fie implementat ºi în comuna Cizer ºi importanþa internetului
în comunitatea ruralã, urmatã de cuvântul domnului primar care ºi-a mãrturisit bucuria de a fi pãrtaº la acest
eveniment important în comunitatea comunei Cizer ºi totodatã aduce mulþumiri pentru diploma de apreciere
primitã din partea Bibliotecii Judeþene. Preotul Pojar Ananie a adus un cuvânt de apreciere conducerii
Bibliotecii Judeþene pentru strãdania de a înzestra bibliotecile publice din Sãlaj cu aparaturã modernã, dar,
totodatã a adresat îndemnul pentru copii sã nu uite niciodatã importanþa cãrþii, a cetitului în formarea lor
profesionalã ºi cultura generalã, mulþumiri a adus ºi Primãriei pentru grija de care a dat dovadã în edificarea
acestui proiect. Domnul învãþãtor, Galiº Petru, a descreþit frunþile cu amintiri frumoase ºi poezii, insistând
pe dragostea de locurile natale, de neam ºi þarã.

Maria Pojar, bibliotecar

NICIODATÃ  SÃ  NU  SPUI... NICIODATÃ!!!

Dacã cineva îmi spunea acum 2 ani cã voi ajunge sã fiu bibliotecar mã bufnea râsul… io
bibliotecar… mã laºi… Da’ iatã cã acum un an ºi jumãtate roata asta a vieþii s-a învârtit ºi iatã-mã, Toma
Necredinciosul, stând la un birou, iar pe piept aveam o tzâdulã pe care scria mare, cu roºu BIBLIOTECAR
Ardelean Ciprian. Eu, ãla care credeam cã bibliotecile comunale sunt pe cale de dispariþie ºi, care ori de
câte ori mã gândeam la o astfel de bibliotecã îmi venea în minte imaginea unor odãi mici ºi întunecate, cu
pereþii plini de igrasie ºi de fum… pffffffoooi… Da’ mno, asta e, omul mai ºi greºeºte…

Când am ajuns la Bibliotecã ºtiam cã am fost incluºi în primul val al Biblionetului, dar în lipsa
fondurilor, nu s-a fãcut nimic pentru renovarea imobilului care se afla într-o stare destul de proastã. Dar la
capãtul tunelului se întrevedea posibilitatea de a intra în valul doi al programului… atât mi-a trebuit sã
ºtiu!!!

S-au folosit toate armele din dotare ºi am reuºit sã dãm de pãmânt cu criza asta, bat-o focu’ s-o
batã… ªi astfel, bãtrâna bibliotecã s-a transformat într-o tânãrã, spaþioasã ºi nealcoºã locaþie.

Am sã vã prezint pe scurt ceea ce s-a întâmplat la deschidere:
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26.10.2010 - a avut loc evenimentul cultural al anului, în comuna Chieºd, ºi anume deschiderea

oficialã a programului Biblionet - lumea în biblioteca mea! Deschiderea s-a fãcut în prezenþa primarului
comunei Chieºd, Cãtanã Ioan, a unei delegaþii de la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu ºi a reprezentantului
zonal IREX, domnul Daniel Pop.

Ceremonia a început cu
sfinþirea bibliotecii de cãtre preotul
satului, Supuran Ovidiu.

Într-o salã plinã de copii,
cadre didactice, oficialitãþi ale comunei,
managerul Bibliotecii Judeþene,
doamna Florica Pop, a fãcut o scurtã
prezentare a drumului prin care
programul Biblionet a ajuns sã fie
implementat ºi la Chieºd, urmatã de
cuvântul dlui primar, care a subliniat
importanþa acestui program în viaþa
chieºdenilor.

În încheierea evenimentului, am
încercat sã fac o surprizã invitaþilor,
sper cã am reuºit, prin micul program
artistic oferit de elevii din comunã,
lãsând la urmã cireaºa de pe tort ºi
anume hulitoarele. Cu ajutorul lor le-am mulþumit tuturor celor care au fãcut posibilã implementarea
programului în comunã - nu i-am uitat pe nenea Bill ºi pe tanti Melinda Gates.

Mã bucur cã biblioteca publicã din Chieºd a ajuns sã munceascã pentru comunitate (mai ales
dupã deschiderea Biblionetului). Prin asta înþeleg pasul de la activismul cultural la programe ºi servicii care
sã rãspundã unor nevoi reale ale publicului.

Cu toate cã sunt tânãr ºi fãrã experienþã în aceastã meserie, privesc totul ca pe o provocare, fiind
totodatã conºtient de faptul cã încã mai am foarte multe de învãþat. Ce sã mai spun de… cursurile fãcute,
de… bloguri, de faptul cã nu ajunge timpul ºi spaþiul acum pentru câtã lume vine ºi pentru câte idei aº dori
sã le dezvolt aici!!! Sã mai spunã omul cã biblioteca este locul unde nu se întâmplã nimic!!! O sã ajungã
ca mine ºi apoi o sã vadã!!!

Foaie verde ºi-un scaiet
Noi merem la INTERNET
Vizitãm biblioteca
ªi vorbim pe mess cu neica.
Oriunde ar fi plecat
Îmi dã BUZZ cã-i conectat!
Dã drumu’ la camerã
ªi-mi zice cã i-s dragã!!!

Chieºdenilor poftiþi
La bibliotecã fiþi
Cã acolo vã aºteaptã
Un om bun care vã-nvaþã
Cu neamuri ca sã vorbiþi
De lucru ca sã gãsiþi
Sã scanaþi, sã imprimaþi
ªi la filme vã uitaþi.
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Lui BILL  GATES îi mulþumim
De BJ nu mai vorbim!!!
Pentru ajutorul dat
La PRIMAR c-o renovat!
ªi de astãzi înainte
Cu toþii om þine minte
Cã în sat, la BIBLIONET
Avem gratis INTERNET!

Vã mulþumesc tuturor pentru sprijinul acordat, vã salut ºi vã respect,
Bibliotecar, Ciprian Ardelean

CÂTEVA  RECOMANDÃRI
PENTRU  SECURITATEA  CALCULATORULUI

1. Nu permiteþi accesul la conþinutul fiºierelor din calculatorul dvs.  Lucrul în reþea ºi partajarea fiºierelor, vã
poate expune hard discul la accesãri neautorizate, în cazul unei configurãri incorecte. Eliminaþi partajarea
fiºierelor, pentru a elimina expunerea fiºierelor PC-ului dvs. la accesul din Internet.

2. Verificaþi e-mailurile ºi îndeosebi ataºamentele acestora. Principala poartã de intrare a viruºilor în
calculatoarele personale, este sistemul de poºtã electronicã. De aceea se impune respectarea celor mai
severe ºi sigure mãsuri de prevenire:

· Dacã primiþi un mesaj, de la o adresã necunoscutã, este bine sã nu îl deschideþi ºi sã-l
ºtergeþi imediat!

· Dacã la un mesaj, este ataºat unul sau mai multe fiºiere ºi din conþinutul e-mailului nu reiese
cã aceste ataºamente au fost trimise de un expeditor cunoscut, ºtergeþi imediat mesajul cu tot
cu ataºamentele respective!

· Chiar dacã cunoaºteþi expeditorul, salvaþi ataºamentele respective într-un dosar gol (de
ex. în C:\My Download) în vederea scanãrii cu antivirus.

3. Stergeþi e-mailurile sau mesajele pe care nu le doriþi. Nu le retrimiteþi sau rãspundeþi celor care le-au
trimis. Acest gen de mesaje sunt considerate spam, deoarece nu sunt dorite sau solicitate ºi încarcã traficul
pe Internet.

4. Nu copiaþi un fiºier dacã nu-l ºtiþi sau dacã nu provine dintr-o sursã de încredere.

5. Fiþi foarte atenþi când faceþi download la fiºiere de pe Internet. Verificaþi sursa de fiecare datã ºi fiþi siguri
cã un program antivirus a verificat fiºierul. Dacã nu sunteþi sigur de asta, copiaþi fiºierul pe hard disk ºi
verificaþi-l folosind antivirusul propriu.

6. Verificaþi prezenþa viruºilor în timpul descãrcãrii fiºierelor. Unele programe AntiVirus fac aceste verificãri
în mod automat, dar pentru majoritatea unor astfel de programe, este necesar ca dvs. sã dispuneþi efectuarea
acestor verificãri. Este o regulã de aur (care dacã este respectatã, reduce la minim riscul infectãrii cu
viruºi a calculatorului dvs.) ºi anume  înaintea accesãrii oricãrui tip de fiºier (muzicã, videoclip, film,
imagine, text, softuri etc.) se face verificarea acestora cu un program AntiVirus care a fost actualizat
privind noii viruºi apãruþi în Internet.

7. Verificaþi cu antivirus înainte de accesare toate disketele (A:\) ºi CD-urile împrumutate sau care au fost
utilizate pe un alt calculator.
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8. Faceþi back-up (copii de siguranþã) de fiºiere în mod regulat. Dacã un virus le distruge, veþi putea sã le
înlocuiþi. Este recomandat sã stocaþi aceste copii în locaþii separate sau chiar pe alt calculator sau suport
magnetic.

9. De fiecare datã când aveþi dubii despre un fiºier sau mesaj, nu faceþi download, nu-l executaþi sau nu-l
deschideþi.

10. Folosiþi o soluþie firewall de încredere care poate controla traficul Internet atât la intrare, cât ºi la ieºire.

11. Actualizaþi-vã sistemul ºi aplicaþiile cât de des posibil. Unele sisteme de operare ºi aplicaþii pot fi setate
sã se actualizeze automat. Folosiþi-vã cu încredere de aceastã facilitate. În cazul în care nu instalaþi îndeajuns
de des patch-uri pentru sistem, acesta poate deveni vulnerabil la pericole pentru care s-au gãsit deja
remedii.

12. Nu descãrcaþi fiºiere din grupele de discuþii, deoarece la acestea accesul este nelimitat ºi riscul este pe
mãsurã.

13. Instalaþi pe calculatorul dvs. un bun program antivirus ºi scanaþi calculatorul în cãutare de viruºi. În mod
normal, scanarea se face sãptãmânal, la marea majoritate a programelor AntiVirus, existã opþiunea de
System Check Scheduler (scanare automatã, în ziua sãptãmânalã ºi ora fixatã).

 14. Când nu sunteþi siguri de ceea ce trebuie sã faceþi sau sunteþi doar curioºi, ÎNTREBAÞI!!! E mai
simplu decât sã reparaþi!

Balogh Gabriella, analist programator

SCHIMB DE EXPERIENÞÃ

În anul 2010 au existat mai multe oportunitãþi de a împãrtãºi din experienþa noastrã, atât din cadrul
Bibliotecii Judeþene Sãlaj, a bibliotecilor publice din judeþ, cât ºi a întregului sistem de biblioteci publice din
România. În cadrul proiectelor naþionale un rol deosebit de important au avut ºi vor continua sã-l deþinã:
împãrtãºirea ideilor ºi activitãþilor de succes, modul în care au rezolvat bibliotecari din diferite pãrþi de þarã
ºi lume probleme care, apãrând la un moment dat, pot bloca sau încetini ritmul de dezvoltare a instituþiilor
de culturã, vizitele la biblioteci strãine, schimbul de pãreri ºi imagini, practici ºi experienþe de succes…
Scopul tuturor demersurilor fiind acela de a ajuta bibliotecile ºi bibliotecarii sã depãºeascã impedimentele
unor vremuri dificile sub aspect financiar, sã reuºeascã sã pãstreze atenþia comunitãþii îndreptatã asupra
paletei vaste de servicii ºi activitãþi pe care le pot oferi, precum ºi perfecþionarea permanentã din dorinþa de
a þine ritmul cu nevoile tot mai diversificate ale utilizatorilor reali sau potenþiali.

Vom face referire doar la întâlnirile care ni s-au pãrut mai interesante sub aspectul ineditului. La
sfârºitul lunii octombrie am participat la Braºov la o masã rotundã, organizatã de Fundaþia IREX, la care au
fost invitaþi consultanþi americani, chemaþi special pentru a ne împãrtãºi din experienþa lor în domeniu, tema
întâlnirii de 3 zile fiind: Metode ºi tehnici de eliminare sau diminuare a efectelor crizei economice
asupra activitãþii bibliotecilor din România.

În luna august, la Sinaia, reprezentanþi ai IREX, bibliotecari-coordonatori judeþeni în cadrul
programului BIBLIONET ºi membri din conducerea ANBPR am constituit aºa numitul Grup de iniþiativã,
Economic Task Force (ETF), din nevoia de a cunoaºte situaþia realã a tuturor bibliotecilor publice din
þarã, privind reducerile bugetare ºi de personal anunþate de guvern. S-a considerat atunci cã ar fi oportun
un schimb de experienþã cu alþi colegi din lume care s-au confruntat sau se confruntã cu probleme similare.
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Propunerea IREX de a invita consultanþi americani ni s-a pãrut multora dintre cei prezenþi inoportunã,
gândindu-ne la situaþiile atât de diferite din România ºi SUA. Am participat la aceste întâlniri ºi dezbateri
atât în calitate de coordonator judeþean de proiect, cât ºi ca membru în Biroul Executiv ºi Consiliul de
Conducere a asociaþiei noastre profesionale.

Consultanþii americani au prezentat, pe scurt, manuale publicate de ei: Strategii eficiente de
Advocacy - Peter Pearson, din partea fundaþiei The Friends of  Saint; Relaþii publice ºi Advocacy - Sue
Hall, din partea Library Strategies; Reacþionarea la reducerile bugetare - Toni Garvey, directoarea
Bibliotecii Publice din Phoenix, Colorado.

Dupã fiecare prezentare am purtat interesante discuþii despre modul în care cele mai bune practici
ale SUA se potrivesc cu provocãrile din România ºi despre idei strategice pentru managementul de risc în
perioada de crizã economicã din þara noastrã (ce se poate aplica ºi ce nu). În urma discuþiilor am stabilit un
plan de Advocacy - ce trebuie fãcut la nivel local, judeþean, regional, naþional în urmãtorii 3 ani.

Ne-a impresionat modul deschis de discuþie al colegilor americani, seriozitatea în abordarea
problemelor, atenþia specialã pe care au acordat-o fiecãrui detaliu, respectarea cu stricteþe a programului
stabilit, provocarea la discuþii a tuturor participanþilor.

Cel mai important aspect care ne-a reþinut atenþia a fost faptul cã, deºi nu credeam, problemele cu
care se confruntã bibliotecile ºi societatea româneascã, în ansamblul ei, în aceastã perioadã, nu le erau

strãine consultanþilor, ei
pregãtindu-se temeinic pentru
întâlnirea cu noi. Am înþeles,
de asemenea, cã ºi la ei, în
America, au existat ºi existã
multe probleme, cã biblio-
tecile nu sunt viabile dacã nu
îºi justificã eficienþa, cã ºi
acolo e nevoie în permanenþã
de inventivitate, de noutate
pentru a demonstra comunitãþii
cã meritã sã-ºi îndrepte
atenþia ºi fondurile ºi spre
bibliotecã. În mare parte
bibliotecile americane sunt

finanþate de mediul privat, fiecare se dezvoltã atât de mult cât cei care o finanþeazã înþeleg cã e nevoie! Este
foarte interesantã mentalitatea lor: nu dau bani fãrã justificare, trebuie sã existe o motivaþie foarte solidã, sã
fie convinºi cã banii investiþi vor face bine semenilor, cã din cãrþile cumpãrate din banii lor, sau de la
activitãþile sponsorizate de ei, vor exista copii, tineri, vârstnici, ºomeri º.a. care vor reuºi sã se descurce mai
bine în viaþã, dãruind apoi, la rândul lor, pentru dezvoltarea personalã, profesionalã, materialã a altora…
este o societate care pune mare accent pe resursele umane, înþelegând cã, pentru a fi prosper, fiecare
trebuie sã se implice, sã investeascã acolo de unde este sigur cã va avea profit (înþeles, în primul rând, ca
investiþie în oameni). Fiecare bibliotecã americanã are un grup de prieteni, care-i apãrã ºi susþin interesele,
aceºtia fiind voluntari, asociaþii, utilizatori, grupuri care fac lobby pentru atragerea de fonduri, pentru obþinerea
de spaþii sau orice altã problemã care apare la biblioteca respectivã. Personalul din biblioteci se consultã în
permanenþã cu aceºtia: discutã, analizeazã, redacteazã materiale informative sau publicitare, ia pulsul vieþii
de zi cu zi pentru a înþelege cum sã-ºi organizeze întreaga activitate. Pânã ºi programul de funcþionare al
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fiecãrei biblioteci este adaptat în permanenþã la nevoile ºi solicitãrile publicului. Nimic nu este rigid, toþi ºi
toate sunt într-o continuã competiþie pentru a atrage cât mai multã lume spre informaþie, relaxare, socializare,
dezvoltare…

În toatã perioada cât am stat împreunã, consultanþii americani au fost luminoºi, mereu zâmbitori,
fãrã reacþii negative în cazul când au fost întrerupþi de o întrebare a noastrã, dornici mereu sã se facã
înþeleºi, au dat mereu exemple pentru fiecare idee exprimatã, astfel încât a fost o adevãratã plãcere sã
dialogãm, înþelegând (dacã mai era nevoie!) cã una din cauzele problemelor noastre este exact lipsa unei
comunicãri reale, deschise, la toate nivelurile, în mediul nostru existând, din pãcate, multe orgolii, teamã de
implicare sau, mai ales… neimplicarea.

Colegii noºtri de peste ocean au insistat mult pe accentul care se pune în bibliotecile americane pe
aºa zisele grupuri de sprijin care susþin aceste instituþii, acei voluntari, ONG-uri care, cunoscând nevoile
bibliotecilor, ajutã la rezolvarea lor, înþelegând faptul cã biblioteca este foarte importantã în viaþa fiecãrei
comunitãþi. Dacã biblioteca ºi bibliotecarii demonstreazã, prin toate activitãþile lor, cã sunt inima comunitãþii,
atunci comunitatea îi susþine ºi le apãrã interesele. Au prezentat mai multe exemple reale din biblioteci de
diferite categorii din SUA, precum ºi modul de rezolvare a problemelor ivite. Pentru consultanþii americani
a fost surprinzãtor sã afle cã ºi în România existã astfel de ONG-uri care susþin bibliotecile (Asociaþia
Prietenii Bibliotecii, înfiinþatã în anul 2002, pe lângã Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, prezentând-o ca posibil
model pentru alþi colegi din þarã).

Am înþeles de la colegii americani cã ar fi bine sã ne schimbãm modul de abordare a problemelor,
cã în loc sã întrebãm mereu: De ce nu primim?!, sã spunem: Meritãm sã fim sprijiniþi pentru cã…,
demonstrând celor care pot sã ne susþinã cã suntem într-adevãr utili, cã, investind în biblioteci ºi bibliotecari,
România va arãta altfel, cã noi suntem în mãsurã sã schimbãm în bine viaþa oamenilor… sã nu cerem nimic,
fãrã a aduce argumente cã investiþia va dãrui profit maxim!!! Interesant, nu?!

***

În perioada 1-5 noiembrie majoritatea directorilor de biblioteci judeþene din România am fost
invitaþi într-o interesantã excursie, organizatã de Fundaþia IREX ºi ANBPR, pentru un schimb de experienþã
la Biblioteca Publicã din VERIA, GRECIA, bibliotecã desemnatã câºtigãtoare a unui proiect de mare
valoare din partea Fundaþiei Bill & Melinda Gates.

Drumul - foarte lung, deoarece deplasarea s-a efectuat cu autocarul, din dorinþa organizatorilor de
a oferi posibilitatea de socializare, comunicare ºi apropiere colegialã - ne-a ajutat sã ne cunoaºtem mult
mai bine, sã împãrtãºim experienþe, sã cãutãm soluþii la probleme comune, sã privim alte peisaje ºi, mai
ales, sã ne raportãm mereu la realitatea româneascã încercând sã gãsim cheia  descifrãrii neputinþei, în
unele domenii.

Trecând primul punct vamal, am fost ºocaþi sã observãm cã mizeria este prezentã peste tot ºi în
Bulgaria, o naturã pedepsitã de indiferenþa oamenilor, un pustiu mult prea cenuºiu care nu se mai termina ºi,
aºa cum întreba mereu Ligia: Unde sunt oamenii?! Nu vãd oameni!, parcã nu era viaþã, case pãrãsite,
distruse, semnele comunismului fiind încã foarte vizibile.

Colegul nostru drag, Tedi Ardelean, dascãlul de istorie ºi geografie în aceastã drumeþie, care ºi-a
fãcut temele cu mare seriozitate, încerca sã ne prezinte partea frumoasã a Bulgariei ºi bulgarilor, povestea
venea însã în mare contrast cu realitatea, noi întrebându-ne miraþi: Ce au fãcut, Doamne ºi ãºtia cu þara
lor!!?? Cum se poate ca acest mare pustiu ºi spaþiu sinistru sã fie, în unele sondaje, înaintea României!?
Ne gândeam, cu un zâmbet trist, la bancul acela în care se spune cã România a fost binecuvântatã cu un
peisaj superb, cu prea multe daruri, dar… oamenii care locuiesc aceastã gurã de rai…!!!!!!!!!!!
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Mai vizitasem aceastã þarã în urmã cu doi ani, dar, fiind atunci la Nisipurile de Aur, MAREA
atrãgea mulþi oameni, o mare parte dintre ei fiind români. Nici atunci nu am înþeles pe deplin de ce ai noºtri
renunþau la Marea noastrã pentru a-ºi petrece concediile/vacanþele în Bulgaria?! Am analizat cu atenþie
marea masã de români de la hotelurile bulgãreºti ºi am înþeles, cu mare durere, cã îi atrãgea, în primul rând,
meniul all inclusive, mulþi petrecându-ºi timpul în incinta hotelurilor, în piscine pentru a fi mereu aproape
de înfruptarea din bucate, deplasarea pe malul Nisipurilor… fiind mai costisitoare. Mi-am dat seama ºi

atunci câtã nevoie este la
noi de CULTURÃ, de
INFORMAÞIE, de a-i
ajuta pe oameni sã
înþeleagã cã nu tot ce-i
mult este ºi util, sau
necesar, ce mare nevoie
este sã investim în
biblioteci, sã oferim altfel
de hranã, care nu aduce
cu sine obezitate ºi boalã.

Nici mãcar Sofia
nu ne-a convins cã
Bulgaria ar avea ceva în
plus faþã de þara noastrã,
dar, probabil cã bulgarii
ºtiu sã vorbeascã pozitiv
despre þara lor, ºtiu sã

facã reclamã la ceea ce au mai frumos ºi atractiv, pe când noi, scoatem mereu în evidenþã, oriunde am
merge, numai pãrþile negative. Ar fi bine sã ne schimbãm gândurile ºi vorbele, poate aºa, vom atrage lumea
spre minunãþiile naturii româneºti. Este foarte important cum ºtii sã îþi prezinþi persoana, casa, locul de
muncã… þara!!!

Întâlnirea cu bibliotecarii bulgari ne-a oferit posibilitatea sã le împãrtãºim din paºii fãcuþi de noi în
cadrul programului Global Libraries/BIBLIONET, ei fiind mult mai la începutul implementãrii programului,
anul 2011 oferindu-le oportunitatea sã vinã în România sã vadã realizãrile acestui program de amploare,
care a schimbat deja ºi continuã sã schimbe imaginea bibliotecii în comunitate ºi pune un accent deosebit
pe perfecþionarea permanentã a bibliotecarilor.

De la Sofia am plecat spre SALONIC, cu nãdejdea cã vechea GRECIE va oferi privirii noastre
motive de încântare, iar civilizaþia ºi cultura greacã ne vor alimenta nevoia de bucurie spiritualã. Cunoºteam
faptul cã ºi grecii se confruntã cu o crizã economicã accentuatã, dar aveam încredere în înþelepciunea celor
care au dãruit omenirii primele opere adevãrate ºi memorabile, motiv pentru care poate ar fi omenesc
acum sã fie ajutaþi sã depãºeascã, fãrã umilinþã, dificultãþile, dar… cine recunoaºte cât datoreazã omenirea
vechilor greci!? Fiecare îºi vede de lipsurile proprii, uitând de pietrele de temelie ale unei solide culturi ºi
civilizaþii a omenirii! Aºa se întâmplã ºi la nivel individual, naþional… uitãm prea repede ºi repetãm greºeli
ale istoriei!!! Recunoºtinþa este într-adevãr o virtute, într-o exprimare poeticã ea este memoria inimii. În
câte momente nu ne amintim de lecturile noastre ºi rostim: Vechii greci spuneau…?! Acest aspect nu
trebuie interpretat altfel, decât ca o recunoaºtere a înþelepciunii acestui popor care a lãsat atâtea învãþãminte
lumii întregi!
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Când intri în GRECIA simþi cum spiritualul stãpâneºte locuri ºi oameni. La mici distanþe sunt înºirate

acele bisericuþe, clãdite anume pentru ca omul, în momente de cumpãnã, de deznãdejde sã intre pentru a
aprinde o lumânare, a spune o rugãciune ºi, privind la cer, sã recapete încredere… Impresionant este în
aceastã þarã respectul pentru CREDINÞÃ, modul special în care sunt construite ºi rânduite bisericile. Am
avut privilegiul sã vizitãm mai multe tipuri de biserici, printre care ºi unele foarte cunoscute ºi renumite:
Biserica Sf. Sofia, Biserica Sf. Ecaterina, Biserica Sf. Gheorghe (Rotonda), Mãnãstirea Vlatadon,
precum ºi locul de pelerinaj de la VERIA - Bema lui Pavel, monument care include treptele de la sinagoga
în care a propovãduit Sf. Pavel creºtinismul.

DA, Grecia trebuie vizitatã, numai în Salonic existând multe obiective care atrag în permanenþã
turiºtii, dintre ele ne-au impresionat în puþinul timp destinat vizitãrii oraºului: Turnul Alb, P-þa Modiano,
Promenada din faþa mãrii, Muzeul Instrumentelor Muzicale, Moscheia Alatza Imaret, P-þa Aristotel,
Agora Anticã… nu puteam sã nu intrãm în BIBLIOTECÃ, fãrã sã ºtim exact locul, am observat foarte
multã lume cu cãrþi în braþe ºi, bineînþeles, am descoperit, cu mare bucurie, cât de apreciat este acest loc de
unde poþi culege înþelepciune ºi bogãþie!!!

Prima zi la Salonic a debutat cu masa rotundã la care au participat reprezentanþii IREX, conducerea
ANBPR, directorii de biblioteci judeþene din România prezenþi în Grecia, precum ºi un invitat special, Dna
Sunniva Drake, director cu vechime la o celebrã bibliotecã din Finlanda.

Din studiile ºi informaþiile noastre, privind situaþia bibliotecilor publice din lume, ºtiam cã printre
cele mai frumoase, dotate ºi apreciate biblioteci de pe mapamond, se situeazã bibliotecile finlandeze,
cunoºteam modul deschis spre tot ce-i nou ºi atractiv pentru public al bibliotecarilor finlandezi, poate chiar
din aceste motive, curiozitatea pentru aceastã întâlnire a fost mare. Doream toþi sã aflãm direct, de la un
specialist al locului, ce se întâmplã acolo, care este viziunea lor privind viitorul bibliotecilor ºi, de ce nu, ce
am putea adapta la realitãþile noastre pentru ca ºi noi sã atragem tot mai mulþi ºi diverºi utilizatori.

Am înþeles cã biblioteca poate funcþiona în locuri atât de diferite!!! Ne spunea colega noastrã cã
au biblioteci în SUPER MARKETURI, cã au considerat cã acolo unde este multã lume, trebuie sã se
gãseascã ºi cartea, cã este foarte important sã abordezi un mod modern de atragere la lecturã, cã biblioteca
staticã nu mai are viaþã, cã metodele ºi tehnicile de prezentare a serviciilor ºi activitãþilor de bibliotecã e
bine sã îmbrace mereu haine noi, în culori vii. Interesant ni s-a pãrut ºi modul în care se realizeazã
managementul de bibliotecã în Finlanda, pentru mulþi colegi (prea plini de orgolii!) acest stil pãrând, mai
degrabã, decãdere, decât modernism ºi adaptare la nevoia utilizatorului. Fiecare priveºte lucrurile în felul
sãu, dar considerãm cã ar trebui sã învãþãm mai mulþi dintre noi cã o parte din problemele pe care spunem
cã le avem, le provocãm noi înºine prin lipsa unei comunicãri deschise în colectiv, în comunitate, prin
pãstrarea încã (oare pânã când!?) a unei bariere între manager ºi angajaþi. Ne spunea despre modul
relaxant al întâlnirilor de dimineaþa dintre conducere ºi angajaþi; zilnic analizeazã împreunã impactul activitãþii
lor asupra publicului, testat în moduri foarte diferite, dar ºi managementul se adapteazã la inedit ºi atractiv
(ex. plimbarea dir. ºi a conducerii pe rotile prin secþii!!!), fãrã stres, fãrã inhibiþii, fãrã teama de a fi interpretatã
orice miºcare, aºa ca într-o familie unitã ºi fericitã!!!

Nu ideile colegilor din alte biblioteci ale lumii ni s-au pãrut inedite, multe dintre acestea fiind puse
în practicã ºi la noi, multe altele aºteptând momentul potrivit, sau, poate, curajul de a aborda noul, ceea ce
meritã sã ne reþinã atenþia este nevoia de a ne schimba modul de abordare al multor probleme, de a
înþelege cã, pentru a fi apreciaþi în comunitate, noi suntem cei care trebuie sã gãsim soluþii de schimbare, de
a privi utilizatorul ca pe stãpânul nostru, el fiind cel datoritã cãruia noi mai putem exista ºi pentru aceasta nu
existã limite impuse de nimeni: tot ce poate ajuta comunitatea sã fie mai educatã, informatã, bogatã…
fericitã, în orice loc ºi prin toate mijloacele care ne stau la îndemânã, precum ºi prin multe idei, profesionalism
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ºi dãruire sunt potrivite ºi indicate pentru o bibliotecã, nicãieri nemaiexistând atâtea posibilitãþi de abordare
ºi modalitãþi de apropiere de oameni!!!

Împreunã apoi am discutat despre un plan realist pentru Sistemul de biblioteci publice din România,
despre VIZIUNE ºi STRATEGII, mai ales cã eram inspiraþi cu toþii de vechea ELADÃ…

Cu o impresie frumoasã despre grecii iubitori de carte, cunoaºtere, culturã, civilizaþie am plecat
spre VERIA, scopul real al vizitei noastre. Un oraº extrem de frumos, cu multã verdeaþã ºi în luna noiembrie,
temperatura aici fiind mult mai ridicatã decât în þara noastrã, adevãratã vreme de plajã pe malul însorit al
mãrii greceºti.

Am gãsit cu uºurinþã Biblioteca Publicã Centralã, câºtigãtoarea premiului Acces To Learning pe
anul 2010, în valoare de 1 milion de dolari, din partea Fundaþiei Bill & Melinda GATES, unde ne-a
întâmpinat amical domnul director Ioannis Trohopoulos, un cunoscut al multora dintre noi, un vechi
colaborator ºi cunoscãtor al vieþii biblioteconomice din România. În holul de la intrare erau foarte mulþi
tineri, televiziunea… aºteptându-ne pentru a schimba impresii despre proiectele noastre, iar noi dorind sã
ne bucurãm de proiectul valoros câºtigat de aceastã instituþie. Am înþeles ºi aici cã accentul se pune în
permanenþã pe inedit, pe nevoile comunitãþii, pe înlãturarea rigiditãþii ºi adaptarea ofertei bibliotecii la
cerinþele tuturor categoriilor de utilizatori. Ne-am bucurat din nou sã descoperim cã ºi noi suntem pe drum
bun, cã multe din ideile exprimate aici: spaþiu pentru teatru, concerte, întâlniri, loc de joacã ºi socializare,
ateliere de creaþie… sunt ºi la noi puse în practicã, ºi noi, precum ºi alþi colegi din þãri civilizate insistãm pe
ieºirea bibliotecii în comunitate, pe activitãþi cu caracter social, biblioteca fiind acea instituþie care, prin
orice mijloc, urmãreºte înfrumuseþarea vieþii oamenilor, înlãturarea izolãrii, descoperirea ºi susþinerea
talentelor…

Scopul excursiei noastre fiind unul profesional, nu o sã insistãm pe impresiile turistice, dar nu
putem sã nu amintim de
arhitectura deosebitã a
tuturor clãdirilor, de
plãcerea pe care þi-o
dã plimbarea pe
stradã, printre ramuri
de mãslin ºi portocali
ornamentali, privind
chipuri luminoase,
locurile amenajate atât
de îmbietor pentru
relaxare, socializare
(peste tot poþi sã te
aºezi, sã îþi tragi
sufletul, sã comunici
cu un prieten întâlnit
din întâmplare, fãrã a
deranja trecãtorii…),

totul este astfel gândit încât OMUL sã fie scutit de stress, iar tavernele greceºti… cum am putea sã nu le
amintim!? Cât de greu ne-a fost sã pãrãsim, în noapte, muzica aceea profundã, încãrcatã de atâta trãire,
încât i-a ridicat la dans ºi pe cei care credeau de o vreme cã vârsta nu se mai asorteazã cu ritmul de dans!!!
Artiºtii au fost geniali, simbolul Zorba Grecul amintindu-ne tuturor cã este în aceastã muzicã ceva divin,
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ceva care te face sã-þi aminteºti de tot ce poate trãi mai intens un suflet, de bucurii ºi drame, de primãveri
ºi toamne, de omul-om, cu toate trãirile lui, dar ºi de omul-zeu, de… cât de repede apune soarele, lãsând,
însã, mereu încrederea într-un nou rãsãrit!

Multe ar fi de spus despre acest drum, dar rãmâne peste toate bucuria colegialã pe care am reuºit
sã o trãim, fiind câteva zile împreunã atâþia directori de biblioteci judeþene ºi apropiindu-ne, poate, mult
mai mult decât am reuºit la alt gen de întâlniri, organizate în þarã.

Am plecat din GRECIA cu gândul reîntoarcerii în calitate de turiºti, oferindu-ne astfel ºansa de a
vizita ºi admira, în liniºte, locuri, oameni, mentalitãþi…

Intrarea în BULGARIA ne-a readus la trista realitate a pustiului, bucurându-ne cã vom parcurge
cea mai mare distanþã din aceastã þarã, noaptea, astfel încât vom putea pãstra în minte farmecul grecesc.
Am concluzionat cu toþii cã peste Bulgaria este bine sã treci în zbor, cerul fiind peste tot acelaºi (senin sau
înnorat), diferenþa fiind datã de pãmânt ºi cei care-l locuiesc ºi îl fac rodnic sau îl transformã în pustiu. Am
trãit la întoarcere un experiment care ne-a demonstrat încã o datã (dacã nu înþelesesem pânã atunci), cã în
lipsuri, nevoi, necaz, crizã… oamenii sunt mai uniþi, uitã de egoism, orgolii, interese personale ºi iau atitudine
pentru a se salva!!! Orele treceau, iar în pustiul bulgãresc nu se arãta un loc civilizat unde sã poposim
pentru a lua masa de prânz… aici nu e bine, dincolo avusesem la plecare un alt trist experiment, dar…
nevoia ne-a determinat sã oprim la un moment dat, ofertele neºtiind la câþi kilometri se vor mai arãta!
Localul era unul fãrã pretenþii, personalul - douã fete care pãreau speriate de numãrul mare de persoane
care doreau sã fie servite cu promptitudine ºi servicii de… *****.

Variante nu existau, aºa cã fie aºteptam câteva ore pânã sã ne stâmpãrãm foamea, fie luam
atitudine ºi ajutam fetele… o comunicare extraordinarã am simþit atunci: colegi care ºi-au pus ºorþuleþe, au
luat tãvi ºi au început sã umple mesele de bucate, fiecare aducea ceva, eram într-adevãr ca-ntr-o familie!!!
Ei, cã mai erau ºi câteva voci nedumerite: Vai, cum sã mâncãm fãrã cuþit, of, cum e posibil!!! Nimeni nu
mai avea timp sã asculte fitze ºi ifose, eram convinºi cu toþii cã depinde ºi de noi cât de repede vom putea
pleca spre þara noastrã dragã, care, cu toate lipsurile ei, oferã mult mai mult decât ceea ce ne-a fost dat sã
vedem ºi sã trãim aici. A fost o lecþie pe care nãdãjduim cã am învãþat-o! În situaþii limitã, oamenii comunicã
mult mai bine ºi eficient decât în huzur!!! Nu este de dorit o asemenea situaþie, dar, dacã acesta ar fi ºi
efectul acestei crize (economice, morale, spirituale…) atunci vom înþelege cã, într-adevãr, nimic nu este
întâmplãtor sub soare!

F.P.

O  BIBLIOTECÃ  ªI  O  LECÞIE  DE  DEMOCRAÞIE

Schimbãrile survenite în ultimii ani în societatea româneascã au deschis drum unor oportunitãþi de
lãrgire atât a orizonturilor socio-culturale, cât ºi a celor economice, ele fiind totodatã, cum bine este ºtiut,
ºi prilejuri de cunoaºtere reciprocã prin intermediul cãrora culturile comunicã, interacþioneazã sau se confruntã.
În aceste circumstanþe se înscrie ºi vizita mea din luna iulie a acestui an, în micuþul oraº piemontez Bra, al
provinciei Cuneo, Italia.

 Noþiunea de dublu fixatã chiar în titlul articolului, mã obligã sã fac referire la cei doi termeni în mod
distinct, deºi contextul ºi proximitatea întâmplãrilor îi adunã sub aceeaºi expresie.

Aºa cum am constatat, ºi de aceastã datã vizitând biblioteca publicã, aceasta este parte integrantã
a centrului multicultural al comunitãþii. În acest caz este vorba de Centrul Giovanni Arpino, centru ce
beneficiazã de un spaþiu generos, multifuncþional, care îþi oferã confort, atât prin calitatea umanã a personalului,
a profesionalismului acestora, cât ºi prin calitatea serviciilor oferite. Am îndrãznit a mã adresa într-un limbaj
pretins a fi italiano-englezesc, dar înþeles pânã la urmã de cãtre Daniele Riva, un bibliotecar tânãr de la
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secþia de Relaþii cu publicul, ce m-a întâmpinat cu un zâmbet cald ºi prietenos, pentru a-mi  prezenta
biblioteca ºi a dezvãlui câteva aspecte din activitatea ei.

Biblioteca, actualmente, este condusã de cãtre dl director Angelo Mallamaci. Ea a fost fondatã în
1890, apoi reconstituitã în 1953. Are un catalog de aproximativ 46.000 de volume, împãrþite pe secþiile
împrumut, sala de lecturã ºi secþia pentru copii. Secþia periodice deþine o bogatã colecþie, alcãtuitã dintr-un
fond valoros de documente mai vechi (1870 - 1930) ce oferã o secþiune transversalã a realitãþilor sociale
ºi culturale a oraºului Bra. Aceastã secþie beneficiazã ºi de un numãr de 60 de abonamente. Secþia de
colecþii speciale conþine un fond de 700 de fotografii, 140 de diapozitive datând din secolul al XVIII -lea,
bogate colecþii de manuscrise, heraldicã, autografe, foi volante, precum ºi o secþiune dedicatã istoriei ºi
memoriei locale. Totodatã, aceastã secþie colaboreazã, furnizând materiale cultural - informative, cu diferite
publicaþii europene, inclusiv cu Gazeta Româneascã.

Secþia împrumut pentru adulþi este comasatã cu sala de lecturã, iar activitatea intensã era foarte
uºor de observat. Clasificarea cãrþilor se face în sistemul Dewey, sistem de clasificare ce organizeazã ºi
clasificã volumele de cãrþi pe rafturile unei biblioteci într-un mod specific ºi într-o ordine repetabilã, care
uºureazã considerabil identificarea, gãsirea ºi plasarea ulterioarã a oricãrei cãrþi. Nu micã mi-a fost surpriza
când la raftul liber, anticipându-mi întrebarea despre limba ºi literatura românã, Daniele mi-a extras Chira
Chiralina (în trad.it. Kira Kiralina) a lui Panait Istrati. Ulterior, accesând (varianta în limba românã) catalogul
on-line al Bibliotecii Regionale Piemonteze, sistem la care este conectatã ºi biblioteca din Bra, am gãsit
traduºi câþiva din marii noºtri scriitori ºi câteva cãrþi despre folclorul românesc. Cartea scrisã sau tradusã în
limba românã nu se gãseºte, iar în acest sens, poate printr-o colaborare cu biblioteca noastrã vom reuºi sã
îmbogãþim fondul bibliotecii cu câteva exemplare, pentru  a crea atât un instrument al cunoaºterii, cât ºi un
prilej de comunicare între conaþionali ºi nu numai, sau un spaþiu al împãrtãºirii unor preocupãri, experienþe
ºi impresii reciproce.

Secþia pentru copii a fost la fel de primitoare prin grija ºi atenþia deosebitã a dnei bibliotecare Elisa
Pennacino. Aceastã secþie deþine aproximativ 12.000 de volume ºi este segmentatã la rândul ei pe douã
subsecþiuni, una pentru copii pânã la opt ani ce conþine ºi o mini ludotecã pentru cei mai mici - spaþiu de
joacã ce este împodobit în culori vii ºi strãlucitoare -  ºi sala mare unde sunt deserviþi copii cu vârste mai
mari ºi cu ofertã generoasã de carte scumpã, calitate oferitã prin legãtura coperþii ºi grafica deosebitã.

Desigur serviciile ºi activitatea bibliotecii sunt diverse, fapt confirmat de cãtre numãrul mare de
cititori care îi trec pragul precum ºi de
multitudinea activitãþilor desfãºurate. Anual
biblioteca organizeazã festivaluri ºi târguri de
carte pentru copii, deruleazã diferite proiecte
de nivel naþional  cum ar fi Born to read, oferã
cursuri de limbã englezã ºi francezã ce sunt
coordonate prin School of  peace sau cursuri
de piemontezã realizate în colaborare cu
Centrul de Studii Piemonteze. Pe lângã toate
acestea, are o largã paletã de activitãþi cu
caracter permanent ce au ca obiectiv atât
promovarea ºi stimularea lecturii, cât ºi
atragerea comunitãþii pe care o deserveºte,
creând astfel un mijloc eficient de exersare ºi
cultivare a relaþiilor de colaborare ºi încredere.

Existã unele afirmaþii despre italieni,
cã aceºtia nici nu existã, cã cei despre care se spune cã sunt italieni se considerã piemontezi... etc.
Asociind aceastã clasificare cu afirmaþia scriitorului Ennio Flaiano ce spune cã a fi italian e o adevãratã
profesie…, sau cu aceste frumoase cuvinte spicuite on-line din Gazeta Româneascã… este o þarã în
care strãinul, de unde ar fi venit el, gãseºte un confort sufletesc..., nu-mi rãmâne decât sã adaug cã
aceste calitãþi ºi nu numai, mi-au fost confirmate pe deplin, chiar dacã popasul ºi experienþa lui au fost
relativ scurte. Faptul cã am avut ºansa de a întâlni numai italieni, sau piemontezi aºa cum le place lor sã se
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numeascã, pentru care respectul faþã de persoana umanã stã la baza oricãrei relaþii sociale sau profesionale,
este semnul fundamental cã acest lucru nu este întâmplãtor, cã el þine de forma de manifestare civilizatã a
acestora faþã de oricare persoanã, indiferent de naþie,
vârstã, gen sau rol pe care aceasta îl joacã în societate.
Pãstrând ordinea ideilor, mi-aº dori sã  amintesc încã
o persoanã apropiatã mie, doamna Eliza Gaia, care
mi-a demonstrat încã o datã cã respectul pentru semeni
ºi o viziune binevoitoare asupra vieþii, poate ne va ajuta
enorm sã stabilim relaþii armonioase cu cei din jur,
demonstrând ºi noi cã suntem demni de a ne pãstra
sensul moral ºi a ne arãta respectul reciproc.

Uneori poate ne întrebãm, vãzând cum
intoleranþa câºtigã pe zi ce trece mai mult teren, care
sunt acele motive (în relaþiile noastre de muncã, de
învãþãturã, de societate) ce conduc la acel tip de
manifestare agresivã de ambele baricade...? ºi
constatãm cã situaþia se datoreazã în mare mãsurã
faptului cã este posibil, ca la un moment dat,
comportamentul nostru sã nu cuprindã varietatea de circumstanþe pozitive, poate nerecunoaºterea normelor
de conduitã, sau chiar interesul egoist al unora ce doresc a crea situaþii jenante sau conflictuale. Dar fãcând
abstracþie de  toate acestea, doresc a sublinia încã o datã, cã aceastã frumoasã experienþã dobânditã, mi-a
demonstrat cã respectul pentru celãlalt este una din valorile lor esenþiale. Acest ansamblu fericit de calitãþi:
maniere,  demnitate ºi profesionalism, posedã rodul unei munci susþinute de rafinament spiritual, de cucerire
a însuºirilor indispensabile în relaþiile umane, arãtând astfel, cã înþelegerea acelor legi pline de sens ºi
universal acceptate,  reglementeazã convieþuirea socialã ºi punerea lor în practicã.
Concluzie:

Ajunsã la aceastã încheiere, mã vãd obligatã a adãuga faptul cã dincolo de polisemantismul sintagmei
o lecþie de democraþie - a ºti sã te porþi cum-se-cade, indiferent cã eºti la serviciu, în familie sau în
strãinãtate, este un dar care ne aduce mult folos ºi cã armonia, respectul ºi bunul simþ, îºi dau mâna în
mod inconºtient, dar supremul Creator al Universului a orânduit acest lucru pentru ca noi, oamenii,
sã observãm ºi sã învãþãm.

Maria Demble

TRIPLÃ  EXPERIENÞÃ

În perioada 22-25 martie 2010 am avut ocazia sã particip la un curs de digitizare care s-a desfãºurat
la Miercurea Ciuc, mentorii noºtri fiind Renkecz Anita ºi Csáki Zoltán de la Biblioteca Széchényi din
Budapesta.

Oameni deosebiþi, cu multe cunoºtinþe în domeniu, ne-au îndrumat cu multã rãbdare pe calea plinã
de surprize ºi necunoscut a digitizãrii cât mai
corecte ºi cât mai precise. Ne-au arãtat
problemele cele mai frecvente care apar ºi cu
care putem sã ne confruntãm pe parcursul
digitizãrii, ºi cum putem sã ne uºurãm munca
prin folosirea programelor de prelucrare a
documentelor, a imaginilor. Am ajuns la
concluzia cã utilizarea calculatorului are foarte
multe necunoscute, atât pentru mine cât ºi
pentru alþi cursanþi. Totul depinde ca persoana
care-þi dã informaþia sã ºtie s-o comunice cât
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mai convingãtor ºi, lucru foarte important, pe înþelesul auditorului, mai ales cã perioada de curs a fost foarte
scurtã pentru acumulãri ºi pentru aprofundãri.

Pe mãsurã ce am intrat în tainele cursului, am putut vedea sisteme de digitizare, am exersat (fiecare
cursant în parte) metodele, etapele digitizãrii, precum ºi prelucrarea ulterioarã a documentelor, informaþii
interesante ºi foarte utile pentru bibliotecari. A fost un curs la care informaþia teoreticã ºi practica s-au
împletit, au fãcut casã bunã.

Mulþumesc Bibliotecii Judeþene Kájoni János din Miercurea Ciuc, doamnei directoare Kopacz
Katalin, care a fãcut posibilã participarea la acest curs.

***
O altã întâlnire, importantã pentru mine, s-a desfãºurat la Cluj-Napoca, în perioada 25-28 mai.

Mentori, de aceastã datã ne-au fost doamnele Daniela Drãghici, specialist Advocacy ºi Monica Grecu,
specialist Relaþii Publice. Tema atelierului de lucru a fost Comunicare, coalizare ºi Advocacy.

Cursul a început prin socializare cu participanþii, fiecare  povestindu-ne motivul prezentãrii la curs
ºi aºteptãrile pe care le avem de la aceste întâlniri. Dorinþa majoritãþii era sã lãmurim conotaþiile cuvântului

advocacy ºi ce aplicaþii are acest domeniu în
bibliotecã.

Pe parcursul a 3 zile, cât a þinut cursul,
volumul de cunoºtinþe acumulat a fost imens,
dar fiecare dintre noi a încercat sã fie cât mai
receptiv, mai comunicativ, cât mai prompt cu
rãspunsurile. Cele mai importante elemente pe
care le-am reþinut din expunerile fãcute în
domeniul comunicãrii, au fost cele legate de
relaþionarea eficientã atât cu oficialitãþile cât ºi
cu mass-media, comunitatea localã, ºi mai ales
ce fel de greºeli trebuie sã omitem în relaþia cu
aceºtia. Teoretic este destul de uºor, dar
punerea lor în practicã necesitã multã atenþie

ºi abilitate, atenþie mai ales la detalii, în special în ceea ce priveºte comunicarea. Au fost prezentate ºi
instrumentele de colaborare, unele cunoscute de noi, altele nu. Ne-am familiarizat cu expresiile de
advocacy, reþele de advocacy, scop ºi obiectiv de advocacy, probleme de advocacy etc.

Activitatea s-a realizat pe ateliere, formate din bibliotecari din judeþele participante la curs. Pe
lângã bibliotecari din patru judeþe (Bihor, Harghita, Maramureº, Sãlaj) au participat ºi reprezentanþi ai
presei, ai administraþiei locale ºi judeþene, astfel încât am putut discuta mai uºor ºi mai concret despre
relaþiile bibliotecã - mass-media, bibliotecã - administraþie localã. Cursanþii au putut sã formuleze pãreri
despre anumite probleme, obstacolele apãrute în abordarea lor.

La sfârºitul a trei zile de curs intens, am reuºit sã elaborãm, pe grupe, câte un plan de acþiune
Advocacy, care a fost prezentat ºi discutat. Lectorii care ne-au îndrumat au dat dovadã de multã rãbdare
ºi înþelegere, ascultându-ne nedumeririle, îngrijorãrile, bucurându-se, la fel ca noi, de fiecare succes, vãzându-ºi,
astfel, încununat efortul depus.

***
Cea de-a treia întâlnire la care am participat la începutul lunii noiembrie, a fost cea a bibliotecarilor

maghiari din România, a cãrei temã a fost Posibilitãþile pãstrãrii valorilor culturale locale în era digitalã.
În acest context, am prezentat un filmuleþ având tema Cercetãri de cunoaºtere localã ºi metodele de
prezentare în Biblioteca Judeþeanã Sãlaj.

A VII-a Conferinþã a Bibliotecarilor Maghiari din România s-a desfãºurat la Casa de Culturã a
comunei Plãieºii de Jos, din judeþul Harghita, unde am asistat la multe prezentãri interesante realizate de
bibliotecari maghiari din þarã ºi profesori de istorie din judeþ. A fost interesantã ideea predãrii în ºcoli a
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istoriei locale, a prezentãrii documentelor vechi, diplomelor, fotografiilor aduse de elevi sub formã de
expoziþie.

Am avut ocazia sã cunoaºtem tradiþiile ºi
meºteºugurile populare din comunã (þesut, potcovit
etc.), monumentele istorice, bisericile, fabrica de
cãrãmidã, într-un cuvânt toate locurile de care poate
sã fie mândrã comuna. Pe aceastã cale mulþumim
bibliotecarului de la Biblioteca Miklós Márton din
Plãieºii de Jos, Lakatos Tamás care a pregãtit cu
seriozitate toate detaliile ºi istoricului local, profesor
András Ignác, care ne-a cãlãuzit pe Drumurile
plãieºene cu ajutorul filmuleþelor realizate ºi nu în
ultimul rând bibliotecarilor de la Biblioteca
Judeþeanã Kájoni János din Miercurea Ciuc, care
au asigurat buna desfãºurare a conferinþei, împreunã
cu preºedintele asociaþiei, directoarea bibliotecii.

Am vizitat ºi biblioteca publicã din localitate, o bibliotecã modernã, aflatã în centrul localitãþii unde
datoritã proiectului Biblionet puteau intra copii ºi adulþi sã caute informaþii ºi online, sã-ºi verifice scrisorile
primite de la prieteni, rude din þarã sau din strãinãtate. În bibliotecã ne-au primit cu cãldurã cãrþile frumos
aranjate, precum ºi o expoziþie de carte despre frumuseþile zonei.

Pe parcursul acestei întâlniri itinerante, întâlniri care în fiecare an se desfãºoarã în altã localitate, s-a
mai discutat despre colecþia de cunoaºtere localã ºi legãtura cu utilizatorii, rolul bibliotecii în cercetarea istoriei
locale, despre importanþa digitizãrii documentelor de istorie localã ºi o prezentare interesantã despre
bibliotecarii care au participat la Bruxelles la un curs de advocacy. A fost prezentatã ºi istoria de mai mult
de un secol a Bibliotecii Universitare din Cluj, biblioteca digitalã ºi modalitatea de schimb internaþional etc.

Róth András Lajos, de la Biblioteca Documentarã a Muzeului Haáz Rezsõ din Odorheiu Secuiesc,
ne-a uimit cu o expoziþie ineditã despre istoria tipografiilor, cu siglele tipografiilor vechi, prin digitizarea
acestora din cãrþile aflate în biblioteca muzeului respectiv.

Fiecare conferinþã, fiecare curs ne aduce un plus de informaþie, învãþãm unii de la alþii, împãrtãºind
succesele ºi eºecurile trãite.

Bódis Ottilia

BIBLIOTECILE  PUBLICE, NOI  PROVOCÃRI

De multã vreme biblioteca nu mai este numai locul acela de unde poþi sã împrumuþi cãrþile pe care
nu le deþii în colecþia proprie sau a prietenilor, gãsind acolo persoane comode, sau mai puþin dornice sã îþi
punã la dispoziþie gama diversã a surselor de informare pentru a-þi rezolva o problemã, pentru a te dezvolta
personal/profesional, pentru divertisment sau relaxare.

Biblioteca, instituþie de culturã cu rol strategic în viaþa comunitãþii, are tot mai multe atribuþii,
bibliotecarii fiind întrebaþi acum: ªi asta face biblioteca?! Nu ºtiam…voi vã implicaþi în toate?!

Unii o spun cu invidie, alþii (tot mai mulþi!) cu sincerã admiraþie. Tuturor le mulþumim, fiecare în
parte ne ajutã, ne aratã ce e bine, unde mai avem de completat, perfecþionat… oglinda activitãþii noastre
sunt ei, utilizatorii. În ochii lor citim succesele sau nereuºitele noastre, din întrebãrile lor culegem seminþele
viitoarelor demersuri.

Bibliotecarul, fiind cel mai aproape de informaþie, simte pulsul vremurilor ºi ºtie cel mai bine cã
dacã nu se adapteazã, riscã sã nu mai fie în atenþia publicului, tentaþiile fiind acum atât de diverse ºi atractive,
încât dacã nu gãseºti mijloacele ºi tehnicile potrivite pentru a demonstra cã ºtii sã fii aproape de interesele
oamenilor (tot mai grãbiþi ºi dezorientaþi), riºti sã devii ineficient, iar armele tale sã nu mai atingã þinta
propusã! Nu este uºor pentru cei fãrã idei, pentru cei care aºteaptã mereu indicaþii ºi soluþii, pentru cei
care cred cã dacã lucrezi într-o bibliotecã ai timp sã citeºti!!! DA, ar trebui sã citim foarte mult, dar nu
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numai pentru noi înºine, sã ne informãm în permanenþã pentru ceilalþi, sã cãutãm pentru fiecare întrebare/
problemã/provocare rãspunsuri clare, corecte, gândindu-ne mereu cã datoria unui adevãrat bibliotecar
este aceea de a ajuta oamenii prin informaþie sã fie mai civilizaþi, deºtepþi, bogaþi, fericiþi!!! Dacã acest lucru
îl înþelegem, atunci, cu siguranþã, nu vom avea momente de plictisealã, sentimente de inutilitate, vom înþelege
cã suntem în mãsurã sã împlinim atâtea lucruri, sã ajutãm pe cei care ne solicitã sprijinul sã-ºi realizeze
visele!!! Ca în fiecare alt domeniu se cere ºi aici multã pasiune, iubire pentru semeni, perfecþionare continuã.
Bibliotecarul nu este doar omul care lucreazã în bibliotecã, el ar trebui sã fie cel care ºtie sã facã toate
cãrþile sã vorbeascã, sã transmitã înþelepciunea lor cu pasiune ºi profesionalism.

În calitate de manager al Bibliotecii Judeþene Sãlaj îi provoc mereu pe colegii de la centru, dar ºi
pe cei din teritoriu sã fie practici, sã fie inventivi, sã doreascã mereu sã simtã cã sunt utili, cã au ce oferi…
poate de multe ori unii neînþelegând adevãrata intenþie, dorinþa de a-i ajuta sã conºtientizeze faptul cã un
loc de muncã trebuie respectat ºi sfinþit cu sudoarea muncii fãcute cu pasiune, cã nimeni nu poate investi
în ceva pe care nu-l simte important, mai ales în aceste vremuri, când restricþiile financiare sunt tot mai mari
ºi afecteazã activitatea tuturor. În astfel de vremuri toþi devenim parcã mai critici, mereu ne raportãm unii la
alþii, o instituþie la cealaltã, analizând importanþa fiecãruia în viaþa comunitãþii, rolul pe care-l avem ºi dacã
ne îndeplinim misiunea. Observãm ºi bune ºi rele, oameni activi, dar ºi indiferenþi ºi, pe bunã dreptate,
emitem des judecãþi de valoare: Uite cum pierd vremea, nu meritã salarii! Ce atitudine are X, uitã cã
este plãtit din banii noºtrii! Aici nu se respectã programul cu publicul, cum este permis?! Se plâng
mereu cã nu au bani, dar nici nu meritã! NU dorim ca astfel de vorbe sã fie adresate bibliotecarilor ºi
bibliotecilor ºi, mãcar din acest motiv încercãm sã-i ajutãm pe toþi colegii sã ia atitudine pozitivã faþã de
muncã, fãrã a se raporta mereu la venituri: cei care vin la noi nu sunt vinovaþi!!!

HAI  LA  BIBLIOTECÃ! AI  VÃZUT?! BIBLIOTECA  SE  SCHIMBÃ!!!
Îndemnul ºi chemarea aceasta sunt vizibile acum în toate bibliotecile noastre, afiºele colorate,

realizate în cadrul programului BIBLIONET, trezind curiozitatea privitorilor. Da, biblioteca se schimbã,
dar cel mai important pilon
în aceste schimbãri rãmâne
tot bibliotecarul. Dacã
acesta nu va ºti sã ofere
altceva, dacã echipa-
mentele moderne nu-l
determinã sã caute, sã
înveþe mereu, sã gãseascã
idei pentru a capta interesul,
toate investiþiile ar fi în
zadar!

Ce poate oferi o
bibliotecã publicã azi?!

Întotdeauna vom
porni de la un studiu
aprofundat asupra comu-
nitãþii cãreia ne adresãm,
privitã sub toate aspectele
ei: economic, social,
cultural, interese ºi
preocupãri, nevoi ºi

aºteptãri, oportunitãþi ºi provocãri… de la cea mai micã vârstã pânã la greaua povarã a anilor ºi la nevoia
de comunicare!!! Toate categoriile de vârstã ºi interese sunt ºi în grija bibliotecii.

Prin secþiile noi, înfiinþate an de an, urmãrim fiecare segment, dorind sã þinem lumea aproape de
partea spiritualã a vieþii, iar pentru ca aceste obiective sã se împlineascã este mare nevoie de bibliotecari
pasionaþi. Un bun bibliotecar este mult mai mult decât un dascãl; dacã învãþãtorul, profesorul îºi cunosc
grupul/clasa/segmentul pentru care îºi pregãtesc lecþia/tematica/programa, bibliotecarul este mereu
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pus în faþa altor provocãri, nicio zi nu seamãnã cu cealaltã, utilizatorii ºi solicitãrile acestora sunt diverse ºi
nebãnuite. Niciodatã nu vom avea pretenþia ca acest bibliotecar sã le ºtie pe toate (deºi se spune despre
mulþi bibliotecari cã sunt adevãrate
enciclopedii vorbitoare!), dar este de
datoria lui sã ºtie unde se gãseºte
informaþia solicitatã, indiferent de
categoria sau domeniul de interes al
utilizatorului. Niciodatã un bibliotecar
adevãrat nu va spune: Nu ºtiu, dar are
dreptul sã rãspundã: Mã voi informa
în cel mai scurt timp posibil ºi vã
anunþ.

Provocãrile pentru biblioteci
sunt tot mai diverse; cãlãtorind real sau
virtual prin bibliotecile lumii vom
observa gama foarte diversã de
activitãþi oferite de aceste instituþii,
biblioteca transformându-se în fiecare
clipã din locul de unde la începuturi se împrumutau cãrþi pentru lecturã, în loc de întâlnire, de comunicare,
educaþie ºi socializare; biblioteca este acum cãutatã de parteneri privaþi, de organizaþii, fundaþii, instituþii
º.a. pentru a-ºi promova produsele ºi serviciile, pentru a-ºi face vizibile acþiunile; tot mai mulþi încep sã
înþeleagã cã aici, la bibliotecã, vin toate categoriile de populaþie, liber, nestingherit, în mod gratuit ºi pot afla
tot ce se întâmplã în localitatea lor, în regiune, în þarã ºi, bineînþeles, în univers!!! Iatã PARADISUL!... cum
numea Borges aceastã grãdinã, de unde poþi culege toate roadele necesare dezvoltãrii spirituale, dar ºi
personale, profesionale. Aici poþi intra în contact cu o lume întreagã, înlãturând izolarea, de orice tip.

Pentru a reuºi sã ne îndeplinim misiunea sunt necesare: spaþii atractive; program flexibil (adaptabil
la cerinþele publicului); personal motivat ºi bine pregãtit profesional; vizibilitate în comunitate; secþii, servicii
ºi activitãþi moderne ºi în permanentã schimbare, potrivit nevoilor publicului; atragerea de resurse financiare,
dar ºi umane (grupuri de voluntari) pentru împlinirea programelor ºi proiectelor, precum ºi multe, multe…
IDEI!

Întotdeauna vor exista condiþii diferite în bibliotecile publice, de aceea este de datoria noastrã sã
ne adaptãm programul activitãþilor în funcþie de posibilitãþi, dar nu vom motiva inactivitatea prin lipsuri,
prin veºnicele explicaþii: nu ne sprijinã autoritãþile!!! Acolo unde existã cãrþi, reviste, calculatoare ºi alte
echipamente moderne, dacã un bibliotecar doreºte, poate face minuni!

Mereu ni se cer exemple, modele de activitãþi, deºi am repetat întotdeauna cã tot ceea ce înseamnã
schimbarea în bine a comunitãþii, þine ºi de domeniul bibliotecilor.

Privind, din întâmplare, materialele publicitare realizate de IREX ºi gândindu-ne la marii înþelepþi ai
lumii, amintim: Dacã vreþi sã formaþi copii excepþionali, citiþi-le poveºti. Dacã vreþi sã ajungã geniali,
citiþi-le ºi mai multe poveºti! (Albert Einstein)

De aici sã pornim, de la POVESTE, cãlãtoria prin ideile noastre de atragere spre bibliotecã.
Aduceþi copiii la bibliotecã, citiþi cu pasiune poveºti, comentaþi împreunã cu ei, puneþi-i apoi sã se

transpunã în personaje de poveste, descoperiþi ºi dezvoltaþi talente; rugaþi-i sã deseneze imagini din poveºti,
sã scrie despre ceea ce au învãþat din lectura cititã, provocaþi-l pe fiecare în parte (este foarte important sã-i
ajutãm sã exprime ceea ce simt, sã dobândeascã încredere în ei înºiºi, sã fie sinceri, sã întrebe dacã au
nelãmuriri…), învãþaþi-i sã iubeascã de mici cartea ºi nu se vor plictisi niciodatã, învãþaþi-i sã caute în orice
informaþie (indiferent dacã o gãsesc pe ’net, în cãrþi, la ºcoalã, o aud la TV, pe stradã…) acele lucruri ºi
modele care pot sã-i ajute sã creascã frumos, sã ºtie ce le este necesar pentru a fi sãnãtoºi la minte, trup ºi
suflet, sã ºtie sã se pãzeascã de tentaþii nesãnãtoase, cum sã iubeascã familia, dascãlii, þara ºi sã-ºi
doreascã sã dãruiascã, atunci când vor fi formaþi ca oameni demni, luminã în jurul lor. Toate acestea,
precum ºi o multitudine de alte lucruri utile se pot transmite la bibliotecã, jucându-ne cu imaginaþia ºi mintea
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copiilor. Nu ar fi pãcat sã nu o facem?! Nu este greu, iar colegii de la Biblioteca Judeþeanã, simþind de
câþiva ani bucuria implicãrii în astfel de activitãþi se întrec în idei, unii mai temãtori, alþii entuziaºti, descoperã
cu toþii bucuria activitãþilor inedite. Avem nãdejdea cã vor înþelege, încet-încet, cu toþii cã nu întâmplãtor
sunt provocaþi, cã, de fapt, se vor simþi mult mai bine descoperind cã pot aplica în practicã îndemnul
(pentru unii stressul) ºefei!! Provocãrile continuã: vom încerca acum sã intervenim mult mai mult în viaþa
bibliotecilor din judeþ, astfel încât, toate prezentãrile realizate la Biblioteca Judeþeanã se vor oferi (cã doar
avem servicii moderne în majoritatea bibliotecilor noastre!), online, tuturor colegilor, iar ei (pentru cã au
fost instruiþi ºi vor continua pregãtirea) vor ºti transmite copiilor filmuleþele sau PP-urile realizate pe toate
temele posibile (cãlãtorie imaginarã în judeþ, în þarã, în locurile pitoreºti ale lumii; curiozitãþi din viaþa animalelor;
copii celebri; modele de viaþã º.a.) precum ºi toate ideile noastre transmise ºi spre teritoriu. Astfel, vom
forma o altã echipã pentru diversificarea activitãþilor culturale, ºtiinþifice, educative, recreative din municipiu
ºi judeþ.

Tinerii, care mai ieri erau copii ºi îi plimbam prin lumea poveºtilor ºi basmelor, învãþându-i cã totul
este posibil, dar nu toate ne sunt folositoare,
câtã nevoie au de bibliotecã!!! Sã nu-i lãsãm
sã se îndepãrteze, chiar dacã îi simþim
rãzvrãtiþi, nemulþumiþi, neîncrezãtori, dar atât
de frumoºi ºi curajoºi! Cu multã iubire ºi
pregãtiþi pentru a le rãspunde la multele
întrebãri, îi putem ajuta sã stea departe de
întuneric (alcool, tutun, droguri,
vulgaritate…), chemându-i sã fie împreunã
la activitãþi distractive (într-un mod educativ,
constructiv, nu distructiv), ei fiind cei mai
dornici sã devinã prieteni ai bibliotecii ºi
sã ajute în multiplele implicaþii sociale ale
acestor instituþii.

Oamenii maturi, cu responsabi-
litãþi, cu sau fãrã loc de muncã, nemaiavând

timp pentru a cãuta informaþiile necesare (sã o facem noi pentru ei) care sã-i ajute sã-ºi pãstreze locul de
muncã, sau sã se pregãteascã pentru a gãsi altul, sã ºtie sã-ºi pãzeascã familia ºi casa de toate pericolele,
sã-ºi reaminteascã mereu care sunt lucrurile cu adevãrat importante în viaþa lor ºi sã înveþe sã le ocroteascã…

Privim iar un semn de carte…, citim în grabã: Dacã ai o grãdinã ºi o bibliotecã, nu-þi mai
trebuie nimic altceva! (CICERO)

Ei, sã fie oare atât de simplu sã fim fericiþi!? Analizând profunzimea acestor cuvinte simple, înþelegem
cã materialul ºi spiritualul sunt cuprinse cu multã înþelepciune în puþine vorbe. Unde este atunci cheia
spre poarta împlinirii!? Cu siguranþã totul depinde de semãnãtor/îngrijitor/culegãtor!!!

Bãtrânii, ajunºi la vârsta când ar dori sã spunã ei poveºti, poveºti de viaþã, din viaþa lor, aºa cum
a fost ea pentru fiecare, cu bune sau rele, convinºi cã ei ºtiu mai mult pentru cã au trãit fiecare poveste,
dar… cine sã-i asculte!? Prea grãbiþi, alergãm pe lângã ei ºi simþim, de multe ori, cã sunt povarã, cã ne stau
în cale, cã nu mai au… valoare! ªi câte valori am putea culege de la ei!!!

Dacã aveþi o idee ºi simþiþi cã va face bine celor din jurul vostru, aºterneþi-o repede pe hârtie,
sau… pe ecranul unui computer! Apoi gândiþi-vã ºi analizaþi: cui vã  adresaþi, ce materiale/surse veþi folosi
pentru a vã pune în practicã ideea, cine vã pot fi colaboratorii/partenerii, dacã e nevoie de anumite costuri
ºi de unde le obþineþi (multe activitãþi se pot realiza fãrã cheltuieli financiare), alegeþi locul/data/ora potrivite
pentru a vã asigura cã grupul cãruia doriþi sã vã adresaþi va reuºi sã fie prezent (atenþie cum faceþi reclamã
la eveniment!), uitaþi de inhibare sau emoþii (pãstraþi-le doar pe cele constructive! Fãrã emoþii, nu am fi
oameni!), mai adãugaþi o picãturã de credinþã, alta de iubire ºi… succesul va fi garantat!!! Apoi, voi singuri,
veþi dori sã aºterneþi alte ºi alte idei! Avem multe exemple de acest gen, cu fiecare dintre voi, încrederea va
fi ºi mai mare. SE POATE!!!



37

I.D.E.I.
Am amintit doar aºa, în mare, implicaþiile bibliotecii în viaþa oamenilor. Multe alte idei le avem în

minte ºi suflet, iar dacã nu, sã privim clipã de clipã copilul care plânge, tânãrul care are chipul îmbãtrânit,
deºi ar trebui sã… cânte, mama care nu ºtie ce sã-i mai ofere odraslei veºnic nemulþumite, bãtrânul care
priveºte în jur ºi nu are cui sã-ºi spunã …povestea. Sã umplem de luminã golul dintre PÃMÂNT ºi CER
ºi vom putea spune atunci cã am dãruit ºi noi un strop de apã vie acestei lumi! E atât de simplu, dar numai
aºa, culegând ºi rãspândind înþelepciune ar trebui sã fim împãcaþi ºi convinºi cã ne-am fãcut datoria.

BIBLIOTECA este ºi ea tot un sprijin pentru viaþã. Menirea tuturor demersurilor este aceea de a
face locuirea, trecerea noastrã prin lumea cu nume ºi dor accesibilã, puþin mai luminoasã cu fiecare carte
cititã, cu fiecare gând transmis din înþelepciunea adunatã aici, în grãdina cunoºtinþei!

F.P.

ZALÃUL  CITEªTE!

Maratonul Lecturi Urbane a ajuns în 2010 ºi la Zalãu!
Proiectul naþional Lecturi Urbane - Oraºul Citeºte a fost iniþiat de civika.ro în mai 2009 ºi are

ca obiectiv principal încurajarea lecturii în spaþiile
publice ºi crearea unui nou model de a contribui la
binele comunitãþii. Ca proiect de implicare socialã,
organizeazã acþiuni ºi evenimente unde oamenii vin,
citesc ºi împart cãrþi în anumite spaþii publice.

Civika.ro este o platformã de iniþiativã
socialã independentã care reuneºte persoanele
dispuse sã doneze câteva ore pe lunã proiectelor
care urmãresc o schimbare în plan social. Activiºtii
civika.ro iniþiazã proiecte în domenii precum:
dezvoltare urbanã, dezvoltare ruralã, educaþie,
culturã ºi artã, comunitate, ecologie aplicatã sau
sãnãtate.

Proiectul numit Lecturi Urbane, este unul
desfãºurat în multe oraºe din þarã, ºi are ca scop încurajarea lecturii în spaþiile neconvenþionale ºi astfel,
crearea unui nou model de implicare în comunitate.

Ideea proiectului este simplã: se adunã prieteni, colegi, vecini ºi cunoscuþi cu o slãbiciune pentru
lecturã, într-un loc public, unde citesc împreunã ºi oferã cãrþi, astfel încurajându-i pe toþi din jur sã facã la
fel, sã povesteascã mai departe despre cãrþi ºi sã promoveze lectura.

În Zalãu, timp de mai bine de douã sãptãmâni (12 - 23 octombrie), cetãþenii au avut posibilitatea
sã doneze cãrþi în centrele de colectare special
amenajate. Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, fiind partener
în acest proiect, a invitat cititorii, ºi nu numai, la
aceastã acþiune, fiind amenajate douã locuri de
colectare: Sala de Lecturã ºi Secþia Periodice.

Pe data de 23 octombrie, la prima ediþie a
proiectului, platoul din faþa Prefecturii a fost
transformat într-o salã de lecturã ce inspira
oamenilor de pe stradã un comportament mai atent,
specific bibliotecilor.

Voluntarii ºi bibliotecarii prezenþi pe platou
au incitat la lecturã trecãtorii. Unii au fost mai sceptici
la început, dar tot s-au gãsit curajoºi care s-au aºezat
pe bancã ºi au parcurs din cãrþile primite donaþie.
Au fost împãrþite pliante ºi semne de carte pentru promovarea bibliotecii ºi a lecturii. Toate categoriile de
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vârstã au fost prezente, de la cititori de vârsta a treia ºi adolescenþi pânã la copii. Fiecare ºi-a gãsit o carte
pe gustul sãu, pe care a lecturat-o ºi apoi a primit-o cadou, la plecare.

Cãrþile oferite au fost donate de Editurile Litera, Minerva, All, Corint ºi Corint Junior, Librãriile
Sãlajului, Biblioteca Judeþeanã ºi Centrul de Documetare a Colegiului Naþional Silvania Zalãu.

Aceastã idee instituþia noastrã doreºte sã o permanentizeze, sã o transforme în obicei, sã provoace
toate categoriile de populaþie sã citeascã împreunã, e un mod de apropiere intelectualã, de socializare, de
a transmite un îndemn printr-un exemplu: Eu citesc! Vino ºi tu! Lectura ne face bine tuturor! Vom provoca
lunar la ZALÃU, cu sprijinul voluntarilor noºtri tineri, la lecturã, vom aduna cãrþi, vom dãrui cãrþi, vom
scrie ºi transmite mesaje de atragere la bunul obicei al cititului, vom alege cãrþi pe diverse teme de interes,
încercând sã oferim comunitãþii idei ºi soluþii, sã înlãturãm monotonia, dezinformarea, sã ajutãm la schimbarea
vocabularului ºi multe alte lucruri frumoase care pot schimba mentalitatea semenilor noºtri.

Dincolo de ideea încurajãrii lecturii ºi de oferirea cãrþilor, Lecturi Urbane este povestea unor
persoane în dorinþa lor de a pune în practicã un model simplu, necostisitor, uºor de iniþiat, preluat ºi adaptat
pe plan local. Ea poate contribui la dezvoltarea fiecãrui individ în parte ºi în mod general, la dezvoltarea
comunitãþii sãlãjene, deoarece binele nostru este intim legat de binele comunitãþii în care trãim, iar locul
unde eu citesc, tu citeºti ºi orasulciteste.ro poartã cu sine semnele bune ale unei normalitãþi de mult visate.

Mariana-Lucia Marian

SERVICII  PENTRU  PERSOANE  CU  NEVOI  SPECIALE

Existã oameni pentru care lipsa de spaþiu, diminuarea salariilor, promisiunile încã neîmplinite ale
factorilor de decizie de a construi un sediu propriu pentru Biblioteca Judeþeanã din cauza crizei economice
pe care o parcurgem, nu îi descurajeazã ºi nu constituie motiv de blazare. Bibliotecarii gãsesc resursele
necesare pentru a strãbate aceastã perioadã grea, ei ºtiu cã trebuie sã dezvolte ºi sã ofere servicii cât mai
bune pentru toþi membrii comunitãþii. Chiar dacã ºi în anul 2010 s-a continuat seria mutãrilor începute în
anul 2006, apreciem acest an ca fiind unul greu, dar plin de succese ºi împliniri. A fost anul în care am reuºit
sã dezvoltãm un serviciu pentru un segment de public pe care biblioteca l-a avut în atenþie de mai multã
vreme. Este vorba despre persoanele cu deficienþe de vedere. Acest lucru a fost posibil prin încheierea
unui parteneriat între Fundaþia Cartea Cãlãtoare ºi bibliotecile publice mari din România, deci ºi biblioteca
noastrã.

Fundaþia Cartea Cãlãtoare (FCC) a fost înfiinþatã în noiembrie 1996, având ca misiune facilitarea
accesului nemijlocit la informaþie, educaþie ºi angajare a persoanelor cu deficienþe de vedere din România,
precum ºi creºterea gradului de integrare socialã a acestora cu ajutorul tehnologiilor moderne de acces.
Practic, noile tehnologii IT au produs o revoluþie de neimaginat pentru aceastã categorie de persoane,
accesul la informaþie, cunoaºtere ºi recreere fãcându-se mult mai uºor. Cu ajutorul echipamentelor ºi softurilor
asistive, un nevãzãtor poate sã lucreze la un computer, sã acceseze internetul, sã citeascã o carte în format
electronic sau sã desfãºoare o muncã similarã cu o persoanã vãzãtoare.

FCC este o organizaþie non-guvernamentalã, non-profit, al cãrei fondator este dl Mircea Bucur,
sufletul acestei organizaþii. Membrii fundaþiei sunt persoane vãzãtoare ºi nevãzãtoare. Amintesc doar
câteva dintre activitãþile pe care FCC le desfãºoarã, activitãþi ce vin în sprijinul persoanelor cu deficienþe
de vedere:

- înregistreazã în format audio manuale ºcolare, cursuri pentru învãþãmântul ºcolar, liceal, universitar,
cãrþi de specialitate pentru a-i ajuta pe nevãzãtori în profesia lor;

- realizeazã cãrþi audio Daisy care pot fi împrumutate gratuit de la bibliotecile publice din România;
- faciliteazã obþinerea de cãtre liceele de nevãzãtori a echipamentelor informatice special adaptate;
- adapteazã filme artistice ºi documentare adãugând comentarii audio ce descriu imaginile relevante

pentru înþelegerea acþiunii;
- editeazã, din 2003, revista Radar, cu apariþie lunarã, care apare în douã formate: pe web ºi

audio pe CD;
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- susþine, la cerere, cursuri de informaticã ºi de utilizare a echipamentelor special adaptate.

Asociaþia Nevãzãtorilor din România (ANR) are peste 100 de ani de existenþã ºi este organizatã
în filiale ºi subfiliale. Sãlajul este constituit în subfilialã, fiind arondat filialei interjudeþene Bihor - Sãlaj ºi
numãrã în prezent aproximativ 1200 de membri.

Accesul la educaþie al persoanelor cu deficienþe de vedere se realizeazã în ºcoli speciale pentru
nevãzãtori de la nivel preºcolar pânã la cel postliceal, continuarea studiilor la nivel superior putându-se
face în instituþiile normale de învãþãmânt. Pentru persoanele cu deficienþe de vedere din judeþul nostru,
Clujul oferã cea mai la îndemânã posibilitate de ºcolarizare a acestei categorii, oferind un nivel educaþional
ridicat ºi un corp profesoral bine pregãtit, format atât din profesori vãzãtori cât ºi nevãzãtori, aceºtia din
urmã fiind cei mai îndrãgiþi de cãtre elevi. Ei sunt cei care reuºesc sã transmitã cel mai bine informaþia,
având acelaºi mod de a se raporta la diferitele probleme cu care se confruntã o persoanã nevãzãtoare.
Distanþa pânã la Cluj constituie de asemenea un avantaj pentru ei. Specializãrile oferite elevilor sunt
informaticã-calculatoare ºi balneofizioterapie.

Dacã înainte de 1989, la terminarea ºcolii, absolvenþii primeau o repartiþie pentru un loc de muncã,
acum, acest lucru nu se mai întâmplã, integrarea în societate a persoanelor cu deficienþe de vedere fãcându-se
mult mai greu. În judeþul nostru sunt integrate în muncã cca. 40 de persoane (din 1200).

Pentru persoane speciale biblioteca trebuie sã ofere servicii speciale. Acest lucru se poate realiza
printr-o mai mare apropiere a bibliotecii de aceastã categorie de public, o bunã comunicare cu ei pentru a
le cunoaºte ºi satisface nevoile. La realizarea acestui material ne-a ajutat întâlnirea personalã pe care am
avut-o cu dna Elena Tirizicã, primul utilizator al bibliotecii noastre din aceastã categorie de public. Personal
ºi profesional putem spune cã aceastã întâlnire a fost beneficã. Am înþeles cã ei se simt marginalizaþi de
cãtre societate, cã eforturile pe care le fac pentru a-ºi atinge þelul propus sunt mult mai mari decât pentru o
persoanã normalã, dar cã aceste aspecte ei nu le mai pun în balanþã. Cei integraþi în muncã îºi desfãºoarã
activitatea cu maximã conºtiinciozitate, sunt persoane responsabile ºi cu o dorinþã extraordinarã de a se
autodepãºi.

Am aflat cã participã la concursurile organizate de cãtre ANR, care se desfãºoarã la nivel local,
zonal ºi naþional ºi se înscriu în competiþie alãturi de participanþii din alte judeþe. Anual se desfãºoarã
concursurile, de acum tradiþionale, Prietenii cãrþii Braille ºi Pe meridianele lumii (concurs de culturã
generalã din mai multe domenii ale cunoaºterii). La nivelul ANR
este constituitã ºi o Comisie pentru femei care organizeazã
concursuri mondene: Imaginea ta conteazã! având ca scop
promovarea imaginii femeii cu deficienþe de vedere.

Pentru aceste persoane, aºa cum aminteam la început,
Biblioteca Judeþeanã pune la dispoziþie, din luna mai 2010,
cãrþi Daisy din literatura românã ºi universalã, de a cãror lecturã
pot beneficia cu ajutorul unui aparat specializat Victor Reader.
Acesta poate fi împrumutat la domiciliu împreunã cu titlurile
solicitate pe o perioadã care se stabileºte de comun acord
între bibliotecã ºi utilizator. FCC a donat anul acesta Bibliotecii
Judeþene douã play-ere Daisy, Victor Reader Classic X+ în
cadrul proiectului naþional Acces nediscriminativ la educaþie
ºi culturã pentru persoanele cu deficienþe de vedere, finanþat
de Guvernele Islandei, principatului Liechtenstein ºi Norvegiei,
prin mecanismul Financiar al Spaþiului Economic European.
Biblioteca a achiziþionat cãrþi Daisy ºi a amenajat în cadrul
Secþiei Media un stand special pentru aceste cãrþi. Cãrþile Daisy
(Digital Accessibile Information System) permit reproducerea
mult mai exactã a structurii cãrþilor tipãrite. O carte Daisy reproduce conþinutul unui material tipãrit, roman,
carte ºtiinþificã, revistã, dicþionar într-un format digital accesibil nevãzãtorilor sau persoanelor cu dificultãþi
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de citire. O carte în format audio Daisy se poate citi selectiv exact ca ºi o carte tipãritã. Cu ajutorul unui
player Daisy, cititorul poate naviga foarte uºor prin structura cãrþii: poate sãri la o anumitã paginã, la un
anumit capitol din cuprins, poate sã reia o frazã, un paragraf asupra cãruia doreºte sã insiste mai mult.
Aparatul permite lectura cu vitezã variabilã, fãrã a altera timbrul lectorului. Acestea sunt avantajele pe care
le aduc aceste cãrþi utilizatorilor. Publicitatea serviciului s-a fãcut în media localã, dar ulterior am ajuns la
concluzia cã este bine sã oferim acest serviciu ºi la domiciliul sau locul de muncã al utilizatorilor. Comunicarea
cu utilizatorii se realizeazã telefonic, se stabileºte locul ºi ora la care trebuie livrate materialele solicitate de
cãtre aceºtia.

La sugestiile lor biblioteca poate organiza în spaþiul ei întâlniri cu aceastã categorie de public în
care sã facã audiþii muzicale, recitãri de poezie în interpretarea unor actori consacraþi, întâlniri cu scriitori
(vãzãtori sau nevãzãtori), discuþii pe diferite teme propuse de ei. Propunerile au venit din partea lor aºa cã
rãmâne doar sã îi contactãm, sã vedem câþi doritori vom avea pentru acestea.

Astfel vor simþi cã cineva se gândeºte ºi la ei, cã sunt instituþii care doresc sã îi sprijine, sã le facã
mai uºor accesul la culturã, informare ºi relaxare. Sunt oameni deosebiþi de la care noi, persoanele valide,
putem sã învãþãm multe. Numai afirmaþia dnei Elena, cã se considerã un om împlinit, ne poate mobiliza
mult. Împlinirea este atât pe plan profesional cât ºi familial, cele mai mari bucurii aducându-le cei doi copii
deosebiþi pe care îi considerã o binecuvântare de la Dumnezeu. Pe plan profesional, dupã absolvirea
Liceului Sanitar de la Arad, a primit repartiþie la Spitalul de Recuperare din Zalãu unde îºi desfãºoarã
activitatea ºi astãzi, apoi a continuat studiile la Universitatea de Vest Vasile Goldiº, filiala Zalãu, absolvind
Facultatea de Medicinã, specializarea Asistenþã Medicalã.

Vom încheia cu douã mesaje adresate de dna Elena Tirizicã.
Mesaj pentru persoanele valide: Când vedeþi o persoanã cu deficienþã de orice fel, încercaþi sã

observaþi nu ceea ce credeþi cã nu poate sã facã ea, ci ceea ce poate sã facã. Ajutorul cel mai
potrivit pe care îl puteþi oferi este un gând bun, o vorbã bunã, o mânã întinsã atunci când este
nevoie, iar rãsplatã veþi primi însutit de la Dumnezeu, care revarsã în suflete bucurii nebãnuite,
pentru cã nicio faptã bunã nu rãmâne nerãsplãtitã.

Mesaj pentru persoanele cu deficienþe de orice fel: Dacã aveþi un crez ºi dacã luptaþi cu toatã
fiinþa voastrã pentru împlinirea unui ideal, puteþi sta la masã cu zeii!

Mulþumesc doamnei Elena care a avut amabilitatea sã îmi acorde timpul necesar pentru a cunoaºte
mai bine aceastã categorie de persoane pe care biblioteca îi doreºte aproape, pentru a le înþelege ºi
identifica nevoile ºi a le oferi servicii la nivelul aºteptãrilor lor.

Doina Maniura

DRUMUL  SOCIETÃÞII  INFORMAÞIONALE  SPRE  UNA  EDUCAÞIONALÃ
PRIN  INTERMEDIUL  LECTURII  ªI  A TEATRULUI  DE  PÃPUªI

Existã o putere nelimitatã pe care bibliotecile o exercitã încã asupra lumii, putere datã de calitatea
ºi cantitatea informaþiilor deþinute ºi de modul de vehiculare a acestora.

Deºi tehnicile informaþionale moderne s-au instalat tot mai confortabil pe teritoriul consacrat cãrþilor,
biblioteca nu este ameninþatã. Adoptând ºi adaptând în permanenþã noile tehnologii, transformând era
digitalã în una umanã, arma de apãrare folositã de bibliotecã este aceea de a îndrepta societatea
informaþionalã spre una educaþionalã.

Trecând printr-o crizã moralã ºi socialã profundã, aceastã orientare a societãþii a devenit o necesitate
stringentã ºi se poate face doar prin întoarcerea la lecturã, la resensibilizarea minþii ºi a sufletului uman rãcit
ºi asuprit.

Este ºtiut faptul cã grija pentru formarea caracterului copilului de la cea mai fragedã vârstã a
preocupat ºi preocupã ºi astãzi - mai mult ca oricând - pe pãrinþi ºi pedagogi deopotrivã ºi intrã în obiectivele
multor instituþii de artã ºi culturã. Astfel ºi-au fãcut loc în dramaturgia româneascã piese de teatru cu teme
menite sã contribuie la educarea copiilor de vârstã preºcolarã ºi ºcolarã.
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Dramaturgia teatrului de pãpuºi poate ºi trebuie sã însufleþeascã interesul celor mici pentru

cunoaºterea unor opere literare valoroase, poate sã educe copiii în spiritul dreptãþii ºi al adevãrului, al
curajului, al dragostei de neam ºi al hãrniciei.

Rãspunzând acestei necesitãþi ºi fiind o instituþie de culturã, în biblioteca noastrã se practicã atragerea
spre carte ºi lecturã prin dramatizarea unor opere literare sau a unor fragmente din opere. În aceastã varã,
în cadrul programului de vacanþã desfãºurat la Ludotecã, pe lângã alte activitãþi speciale, am fãcut teatru de
pãpuºi. Pãpuºile le-am creat cu copiii în cadrul orelor destinate atelierelor de lucru - sã confecþionãm ºi sã
reparãm pãpuºi - folosind materialele informative deþinute în bibliotecã (cãrþi, modele, planºe, mascote
etc.). Astfel am avut ore de lecturã, de dramatizare, de selecþie a copiilor actori ºi a celor care au fost cu
talent la crearea ºi realizarea pãpuºilor. Aceste activitãþi au atras copii de la cei mici - preºcolari, pânã la cei
de 10 - 12 ani, care au gãsit o modalitate foarte plãcutã de a petrece vacanþa mare.

Alegând ca temã combaterea relelor moravuri cum sunt: minciuna, înºelãtoria, viclenia, am lecturat
mai multe opere literare, atât prozã, cât ºi poezie.

În continuare voi prezenta una din piesele de teatru de pãpuºi fãcutã cu copiii. Am ales pentru
dramatizare poezia La judecatã de Haralambie Þugui din volumul Ochii copiilor.

Povestitorul (sau un Arlechin în cazul nostru)
Ursul
Cerbul bãtrân
Vulpea
Coþofana
Riþa-Veveriþa

Figuraþie: Bursucul (înþeleptul), un ºarpe, iepuraºi, gãini, cocoºi
Decor: o poianã din pãdure, peisaj

La judecatã

Din culise apare Arlechinul - povestitorul:
În pãdurea de alun,
Ursul ºi un cerb bãtrân
Întâlnind vulpea, ºireata,
Începurã judecata.

Ursul: (cu voce gravã, de bas)
Ia sã juri ºi sã ne spui
Cam câte gãini ºi pui
Ai mai ºterpelit, cucoanã
Roºcovanã, hoþomanã?

Cerbul cel bãtrân:
ªi câþi iepuraºi peltici
Jumulit-ai chiar pe-aici?
A vãzut bursucul tot:
Cum te curãþai pe bot
De puf moale ºi de pene
Acolo, jos, între poiene
ªi cum codrul tot, cu jale
Blestema faptele tale.

Ursul:
Zici cã-aºa în fire-þi stã
Sã ai carne proaspãtã
Dar, mã rog, de ce nu-ncerci
ªi-o tocanã de ciuperci
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Sau, sã spunem, un ghiveci?...
Coþofana:

I-auzi, nene, ce mai zvoanã:
Vulpe vegetarianã?!

Arlechinul - povestitor: (se adreseazã, cu un ton complice, copiilor)
Iatã! Ce contrariatã
Coþofana cea codatã!
ªi-uite, Riþa-Veveriþa
Abia-ºi mai þine guriþa!

Riþa-Veveriþa:
Ce-o faci pe mironosiþa?
Parcã nu te-am ºti noi, oare
Hulpavo linguºitoare
Gata, -ntruna cu minciuna
Vulpe, hulpe nu-i tot una?

Arlechinul - povestitor: (intrã într-un colþ de scenã)
Vã invit ca sã vedeþi
ªi deloc sã nu credeþi!

Vulpea: (sare revoltatã ºi spune cu ton plângãreþ)
Ba eu nu, cã nu-s chiar hoaþã
Cum se spune de cei care
La minciuni mai dau crezare.

Arlechinul - povestitor: (cu un ton ºugubãþ, trecând dintr-o parte în alta a scenei)
Aþi vãzut vreodatã vulpe
Singurã sã se inculpe?

Vulpea: (sfioasã, cu un glas mieros)
ªi ce, dacã prin coteþe
Am trecut de-am dat bineþe
La cocoºii þanþoºi, suri
Tocmai buni de rãcituri
Sau la curci cu gâtul pag?
O fãceam aºa… de drag.
ª-apoi… iepuri? vai de mine,
N-am vãzut, o ºtim prea bine,
De pe când eram copilã
ªi-i mai ocroteam, de milã.

Arlechinul - povestitor: (pregãtind scena urmãtoare, vine în
faþã ºi spune):

Dar solemn ºi fãrã grabã
Ursul, gospodar de treabã,
Mai se mirã, mai întreabã
Îndreptând spre vulpe-o labã.

Ursul: (cu un mormãit tãrãgãnat)
Milã, tu, de iepuraºii
Urechiaþii, drãgãlaºii
Ce-n zãpezi ºi ger viseazã
Gustul frunzelor de varzã?
Asta nimeni n-o crede,
Cum nu-i iarna iarbã verde
Nici pe câmp, nici în livede.



43

I.D.E.I.
Cerbul:

Drept ai spus
Arlechinul - povestitor: (intervine sã-l prezinte pe cerb)

Rosti atunci
Cerbul, voievod de lunci
Clãtinând coarnele lungi
Mai cu ele-n cer s-ajungi.

Apoi, înaintând ºi atrãgând atenþia publicului:
Însã când cu chibzuinþã,
Cugetau dreapta sentinþã,
Tot cu ochii pe vãioagã
Vulpea cãuta s-o ºteargã.
Numai ursul, vãzând
A ºi dat-o la pãmânt
Cu o labã cât lopata,
Sã încheie… judecata.

 În timp ce vorbeºte Arlechinul, Ursul pedepseºte, la propriu, Vulpea. Aceasta, întinsã pe jos,
începe sã se vaiete, în aplauzele celor din pãdure ºi a copiilor, bineînþeles.
Arlechinul - povestitor (cu un ton sobru, de judecãtor)

Fãrã gong sau antrenor
Asta, zic ºi eu, boxeur!

Arlechinul - povestitor (concluzioneazã, vesel):
ªtim noi multe din pãdure,
Dar asemeni hotãrâre
Datã iute, pe tãcute
Vulpea… n-are s-o mai uite.

Prima condiþie pentru montarea unui spectacol de teatru este stabilirea genului piesei. Pentru
realizarea unui spectacol de teatru de pãpuºi este necesar sã se urmãreascã trei obiective principale ºi
anume:

1. educativ
2. tehnic
3. artistic

Primul obiectiv se poate atinge prin înþelegerea caracterului satiric al textului, prin tratarea
nesuperficialã a personajelor ºi situaþiilor, prin satirizarea ascuþitã a trãsãturilor vizate de autor.

Tehnicul ºi artisticul merg mânã în mânã. Mai întâi trebuie sã realizãm tehnic pãpuºile, decorul,
mobilierul ºi recuzita. La repetiþii le vom da viaþã în cel mai artistic mod. Pãpuºile trebuie sã întruchipeze
fiecare un tip anume, cu caracteristicile psihice ºi fizice. Pentru aceasta trebuie sã avem grijã sã le dãm,
printr-o mânuire potrivitã, gesturile, miºcãrile ºi expresia cea mai potrivitã. În interpretare urmãrim, în
special, linia satiricã, nu doar realizarea comicului gratuit.

Foarte importantã este alegerea interpreþilor, care îºi vor împrumuta vocile lor pãpuºilor. În funcþie
de personajul interpretat trebuie sã potrivim timbrul vocii: Arlechinul-povestitorul-voce plãcutã, nuanþatã în
funcþie de replicã, urs-bas, coþofana-sopranã, vulpea-mieroasã, dulceagã, linguºitoare, cerbul-bariton.

De asemenea, în exerciþiul cu interpreþii trebuie sã se punã în evidenþã o datã cu umorul replicilor ºi
conþinutul de idei. Partea cea mai grea a spectacolului este mânuirea pãpuºilor. Îndemânarea de a mânui
pãpuºile se capãtã prin multe repetiþii, astfel încât sã se facã simbioza dintre miºcarea scenicã ºi replica
datã.

Decorul, simplu, trebuie pictat în culori luminoase ºi clare. Atât decorul cât ºi pãpuºile trebuie bine
luminate pentru a pune în valoare acþiunea.

Un alt element de bazã al spectacolului este muzica. Asigurându-se un fond muzical care sã
urmãreascã ºi sã sublinieze textul ºi situaþiile din scenã, va creºte sau va diminua intensitatea unor momente.
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Muncind cu seriozitate ºi dãruire vom reuºi sã atingem obiectivul principal: sã educãm, sã distrãm
ºi sã corectãm.

Dupã lecturarea piesei vom observa conflictul dintre lumea paºnicã a pãdurii ºi a celor hrãpãreþi,
lacomi ºi vicleni - vulpea în sceneta noastrã. Din rezolvarea acestui conflict se desprind învãþãturi preþioase,
folositoare celor mici în spiritul dreptãþii, al aversiunii în faþa înfumurãrii, al cinstei ºi echitãþii.

Concluzia finalã a piesei este cã rãutatea ºi lãcomia vor fi pedepsite într-un fel sau altul, chiar dacã
cel rãu este subtil ºi îºi ascunde foarte bine faptele.

Vom alege o pãpuºã ca povestitor - Arlechinul. Aceastã pãpuºã va apãrea la începutul spectacolului,
spune câteva cuvinte despre piesã, stã de vorbã cu copiii. Prologul spectacolului este jucat de Arlechin.
Acest personaj va avea un ton vioi ºi va putea provoca intervenþia copiilor spectatori adresându-li-se
direct.

Teatrul de pãpuºi nu trebuie socotit ca gen minor. Acesta poate contribui efectiv la educarea
spectatorilor sãi, este un puternic mijloc de influenþare ºi transformare atât a copiilor cât ºi a adulþilor.

Veronica Pop

PROIECT  DE  EDUCAÞIE  ESTETICÃ
Tot ceea ce este viu, aspirã spre culoare!

(W. Goethe)

MOTIVAÞIE:

Chiar dacã recunoaºtem cã în viaþa noastrã cotidianã, la fiecare pas, suntem înconjuraþi de o mare
bogãþie de culori, cunoºtinþele noastre despre efectele lor în viaþa noastrã sunt limitate. Culorile ne influenþeazã
sãnãtatea ºi dispoziþia. Culorile sunt purtãtoare ale unui simbolism care dãinuie de mult. Oamenii au atribuit
însuºiri simbolice culorilor încã din cele mai vechi timpuri, începând cu roºul, pe care-l socoteau element
vital fundamental. În prezent, importanþa culorilor în viaþa noastrã este covârºitoare; acum culorile devin o
putere în stare sã acþioneze spre binele nostru, în cele mai diverse domenii: de la medicinã ºi învãþãmânt,
pânã la ridicarea productivitãþii muncii, la crearea unui cadru de viaþã calmant, sãnãtos, la educaþia esteticã
a oamenilor etc.

Omul simte fenomenele coloristice în general; în aceastã ordine de idei nu putem despãrþi judecata
artisticã, de pildã, de cea practicã. Nevoia de frumos nu poate fi despãrþitã de foame, sete, de nevoia de
odihnã, aºadar de întreaga viaþã.

TITLUL PROIECTULUI
Culoarea în viaþa noastrã
SCOPUL: Dezvoltarea curiozitãþii epistemice în legãturã cu tema propusã.
OBIECTIVE:

- sã-ºi comunice impresiile ºi observaþiile efectuate în experienþele anterioare;
- sã manifeste iniþiativã în comunicarea oralã;
- sã-ºi valorifice experienþa dobânditã în diferite situaþii;
- sã analizeze reacþiile/trãirile omului în variate situaþii sub influenþa factorilor de mediu;
- sã-ºi exprime trãirile (de moment ) cu ajutorul simbolisticii culorilor;
- sã conºtientizeze rolul culorilor în stimularea creativitãþii ºi învãþãrii;
- sã observe prezenþa ºi importanþa culorilor pânã chiar ºi în farfuria cu mâncare;
- sã manifeste interes faþã de folosirea culorilor în estetica vestimentaþiei;
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- sã conºtientizeze cã preferinþa faþã de una sau mai multe culori reprezintã reflectarea trãirilor noastre

interioare.
RESURSE - umane:

- Bibliotecarul;
- Secþia Legãtorie;
- Cititori ai Secþiei pentru Copii;
- Voluntari;

- materiale:
- o vazã cu flori;
- cartoane;
- materiale pentru picturã (pensule, guaºe, apã);
- plicuri colorate;
- o farfurie cu fructe, o lumânare etc.

Amenajarea spaþiului
Acþiunea se va desfãºura în Sala de Lecturã a Bibliotecii Judeþene. În partea din faþã, pe o masã

lungã, vor fi aºezate: o vazã cu flori (iar lângã aceasta un carton pe care scrie Florile - parfum ºi culoare)
ºi un plic colorat în care sunt aºezate cartonaºe pe care sunt scrise informaþii cu privire la:

- simbolistica florilor (bibliografie - Carole la Pan, Magia culorilor)
- vibraþiile colorate ale florilor (bibliografie - Carole la Pan, Magia culorilor)
- ce flori dãruim? (bibliografie: Aurelian Bãltãreþu, Florile - parfum ºi culoare)

· un carton pe care este scris Culoarea în viaþa noastrã, pe fondul unui curcubeu
· un carton rotund pe care este consemnat un citat din Goethe: Tot ceea ce este

viu aspirã cãtre culoare.
În faþa acestei mese, la o oarecare distanþã de ea, vor fi aºezate cinci mãsuþe pregãtite pentru cinci

sectoare diferite:
1. simbolistica culorilor;
2. rolul culorilor în stimularea creativitãþii ºi învãþãrii;
3. culoarea din farfurie;
4. culoarea, moda ºi estetica vestimentaþiei;
5. culorile - oglinda universului nostru interior.
Fiecare mãsuþã va avea aºezatã pe ea câte o faþã de masã coloratã, câte un indicator de sector ºi

câte un plic colorat (în care vor fi aºezate cartonaºe cu informaþii din domeniul respectiv). La cel de-al
treilea sector - Culoarea din farfurie - vor mai fi aºezate: o farfurie cu fructe ºi un suport cu o lumânare
viºinie.

Captarea ºi orientarea atenþiei
- Culoarea însoþeºte pretutindeni existenþa noastrã. Ea reprezintã frumuseþea lumii exterioare

de la rãsãritul soarelui, la îmbrãcãmintea coloratã a florilor ºi eºarfa curcubeului. - spunea Paul
Cernea în cartea sa Vederea culorilor.
- Dragii noºtri cititori, cu ajutorul unei alte autoare de cãrþi, vã lansez ºi eu azi o invitaþie în versuri, în lumea
culorilor:

Vino, copile, de vezi
Cum sãgeatã culoarea
Lutul sau fructele verzi!
Galben, alb e grâu, ori turme.
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Negru ºi gri- fier, cãrbune.
Verde, roºu- mãrul copt.
Albastru-i cer senin peste tot.
E vorba de Marieta Nicolau, care a scris aceste versuri în Lacrimi de curcubeu.
Desfãºurarea activitãþii

- Mi-aº dori sã pãºim împreunã în minunata lume a culorilor ºi sã descoperim unele lucruri interesante.
Pentru început am nevoie de un voluntar, care sã întoarcã aceste indicatoare pentru a vedea care sunt
domeniile pe care le-am pregãtit în acest scop. Vom stabili apoi împreunã care va fi ordinea în care le vom
vedea.

Ne vom opri asupra domeniilor care prezintã interes pentru majoritatea participanþilor. Celelalte
domenii pot fi studiate de fiecare în particular. Câte un voluntar va prezenta câte un sector, va deschide

plicul ºi va da citire celor scrise pe cartonaºul din
interior. Fiecare plic va avea scris pe el bibliografia
folositã.

La sectorul Simbolistica culorilor se vor
regãsi informaþii din Sã vorbim despre culori a lui
Paul Constantin ºi Magia culorilor de Carole la
Pan.

În cadrul celui de-al doilea sector Rolul
culorilor în stimularea creativitãþii ºi a învãþãrii
Pavel Mureºan ne pune la dispoziþie bibliografia
necesarã prin cartea sa Culoarea în viaþa noastrã.

Urmãtorul domeniu Culoarea din farfurie
va avea un aranjament mai deosebit: pe masã va fi
aºezatã o farfurie cu diverse fructe (care sã aibã
culori diferite); un suport cu o lumânare viºinie (care
sã ne permitã abordarea unui alt segment -

semnificaþia culorii lumânãrilor). Principala bibliografie pentru abordarea acestui sector o reprezintã cartea
Magia culorilor - Carole la Pan. Ideile care se vor desprinde la acest domeniu sunt: trucuri pentru
sãnãtate, fructe ºi legume care ajutã la menþinerea sãnãtãþii (grupate dupã culoare) ºi semnificaþia culorii
lumânãrilor.

La sectorul Culoarea, moda ºi estetica vestimentaþiei, Pavel Mureºan ne ajutã, din nou, cu
lucrarea sa Culoarea în viaþa noastrã.

La capitolul Culorile-oglinda universului nostru interior ne folosim iarãºi de cartea mai sus
amintitã.

Dupã epuizarea câte unui sector vor urma discuþii libere pe marginea celor prezentate. Astfel va fi
realizat ºi feed-back-ul la cele transmise.

Aprecieri privind participarea copiilor/tinerilor
- Mã bucur cã aþi manifestat interes pentru tema propusã ºi le mulþumesc colaboratorilor pentru ajutorul
acordat.
- În final vã propun un joc, care se numeºte Variaþiuni colorate.

Le propun participanþilor sã aºezãm scaunele sub formã de cerc, iar în mijloc va fi aºezat materialul
necesar; fiecãruia i se cere sã deseneze/picteze în culori ceea ce crede cã se potriveºte cel mai bine cu
starea lui de spirit din momentul respectiv. Fiecare participant va motiva alegerea fãcutã. Se va putea
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observa astfel capacitatea fiecãruia de a asculta ºi percepe propriile variaþii emotive, dar ºi aceea de a da
frâu liber propriilor emoþii.
- Ce-ar fi lumea noastrã fãrã culori?... Rãspunsul îl gãsiþi în cãrþile noastre. O parte din bibliografia folositã
pentru aceastã activitate o gãsiþi expusã aici. Radu Felecan ne rãspunde la aceastã întrebare, în versuri:

Ce-ar fi lumea noastrã fãrã culori?
Grãdinã care tânjeºte dupã flori,
Cer, noaptea, fãrã licãriri de stele.
Nu ar fi nici pictori fãrã ele.

Cine, în locul culorilor, sã ne mângâie
Ochiul, vara, adãstând prin grâie?

Te-nfiori, ca de-un vis rãu te scuturi,
numai la gândul cã fãrã culori n-ar fi
nici bucurii, nici flori, nici fluturi.

Biblioteca vã recomandã pentru aceastã temã:

1. Antal A., Mureºan P. - Culoare, armonie, confort, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
1983;
2. Bãltãreþu, Aurelian - Florile - parfum ºi culoare, Bucureºti, Editura Albatros, 1980;
3. Cernea P., Constantin F.- Vederea culorilor, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1977;
4. Constantin, Paul - Sã vorbim despre culori, Bucureºti, Editura Ion Creangã, 1986;
5. Felecan, Radu - Tâlcul culorilor, Bucureºti, Editura Ion Creangã, 1988;
6. Dr. Ivan, Sabin - Medicina naturistã pentru toþi, Bucureºti, Editura Coresi;
7. La Pan, Carole - Magia culorilor, Iaºi, Editura Polirom, 2005;
8. coord. Manes, Sabina - 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor, Iaºi, Editura Polirom,
  2008;
9. Mureºan, Pavel - Culoarea în viaþa noastrã, Bucureºti, Editura Coresi, 1988;
10. Nicolau, Marieta - Lacrimi de curcubeu, Bucureºti, Editura Ion Creangã, 1985;
11. Stoicescu, Cãlin - Culorile în naturã, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1978.

Natalia Pop

CRIZA  TRECE, CÃRÞILE  RÃMÂN!!!

Lumea este o carte ºi cine nu cãlãtoreºte citeºte numai o paginã  (Sf. Augustin)

E crizã - termenul cel mai des folosit în ultimul an. Toate mijloacele de informare ºi comunicare
abundã în a gãsi explicaþii pentru cauzele ºi efectele crizei economice asupra populaþiei, fãcându-ne sã
simþim ºi mai acut acest fenomen.

În articolul de faþã ne propunem sã demonstrãm cã interesul pentru citit creºte într-o perioadã de
crizã, pentru cã, aºa cum ne-a mãrturisit un proaspãt utilizator al bibliotecii noastre, oamenii nu mai
aleargã atât de mult dupã acumulãri materiale ºi încep sã gândeascã mai profund. ªi ce poate fi mai
profund decât scrierile de socio-psihologie sau cele de business pentru cei care vor sã înþeleagã mecanismele
crizei economice?
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Într-adevãr, de când cu criza economicã, s-a remarcat o creºtere semnificativã a frecvenþei în
biblioteca noastrã, mai ales pe segmentul persoanelor disponibilizate ºi în cãutarea unui loc de muncã.

Existã încã oameni cãrora
calculatorul ºi internetul nu le sunt
prieteni, dar la bibliotecã ei pot gãsi
atât hard-ul (calculatoare conectate la
internet) cât ºi soft-ul (bibliotecari)
necesare obþinerii abilitãþilor esenþiale
în acest domeniu. Bibliotecarii formaþi
în IT, graþie programului Global
Libraries România, implementat în
bibliotecã prin intermediul IREX
Bucureºti ºi Fundaþia Bill ºi Melinda
Gates, pot sã-l înveþe pe individ sã-ºi
deschidã un cont de e-mail, sã ataºeze
un document ºi sã-l trimitã, iar pe
ºomeri sã-i ajute sã facã un CV, sã-l
depunã on-line etc. Bibliotecarii îºi
dovedesc cu prisosinþã utilitatea, mai
ales în aceste vremuri de crizã.

Reconversia profesionalã este necesarã, mai ales în perioadele de crizã ºi, pe lângã cursurile specifice
organizate de diferite instituþii de profil, biblioteca oferã documentele necesare aprofundãrii noilor cunoºtinþe.
În consecinþã, politica de achiziþii se adapteazã noilor cerinþe de pe piaþa muncii. Dar, pe lângã satisfacerea
nevoii de informare ºi documentare, biblioteca rãmâne alternativa plãcutã ºi la îndemâna oricui de a-ºi
petrece timpul liber ºi a se informa în toate domeniile.

În perioadele de recesiune oamenii au gãsit mai mult timp pentru produsele culturale, cartea ºi
biblioteca publicã îºi dovedesc cel mai mult rolul social ºi cultural, de informare, instruire, divertisment.
Posibilitãþile oamenilor de a cumpãra carte este mai scãzutã, pentru un numãr tot mai mare de utilizatori
biblioteca devenind (dacã nu a fost înainte!) o a doua casã.

Parcã a reînviat interesul pentru lecturã - lectura ca hranã fizicã (uneori lectura chiar poate sã þinã
ºi de foame), nu numai mentalã. Sã fie oare un efect al crizei? Sau o fi cumva tentativa de a fugi de realitatea
dominatã de sãrãcie, rãzbunãri politice, haos, urã, boli etc… ªi totuºi, a reînviat interesul pentru lecturã…
Lumea citeºte! Se citeºte enorm, dacã înþelegem prin citit decodificarea de semne ºi simboluri, atunci, cel
puþin în mediul urban, nu putem supravieþui fãrã citit. Dacã încercãm sã conºtientizãm înscrisurile pe lângã
care trecem, pe care le percepem, vom vedea cât suntem de bombardaþi de informaþii în fiecare secundã
a vieþii noastre. Citim facturi, pliante publicitare, instrucþiuni de folosire, date de expirare, contoare, agenda
telefonicã sau citim pe internet, în ziare, la televizor etc.

Dar nu despre renaºterea acestui tip de lecturã este vorba, ci despre lectura conºtientã, fãcutã
pentru un scop anume. Citim ca sã ne îmbogãþim sufleteºte ºi mental, citim pentru cã e mai plãcut ºi mai
sãnãtos sã te cufunzi într-o lume magicã, decât sã stai în faþa televizorului sau a calculatorului. Pentru a
susþine aceastã afirmaþie le-am adresat utilizatorilor noºtri, împãtimiþi de lecturã, douã întrebãri, în aparenþã
foarte simple, dar în esenþã extrem de complexe: De ce citesc? Ce citesc?

Le mulþumim celor care au avut disponibilitatea ºi bunãvoinþa de a ne explica motivele care-i
determinã sã facã alegerea în materie de lecturã, dar ºi pentru faptul cã ne-au împãrtãºit trãirile lor atunci
când citesc o carte. În continuare consemnãm câteva dintre cele mai sugestive opinii:

*Cãrþile - le iubesc atât de mult! Sunt tratament ºi afrodisiac, sunt anestezic ºi energizant, sunt tot
ceea ce - de multe ori - viaþa nu e. Mã ajutã sã privesc lumea cu zâmbet, îmi dau speranþã ºi încântare…
Cuvintele mi-s atât de seci când vreau sã vorbesc de ele. Descopãr lunã de lunã o lume nouã sau douã sau
mai multe, dupã timp… (C.C. - poet)



49

I.D.E.I.

*Lectura mea este incoerentã. Fac cele mai ciudate salturi de la un gen la altul, încerc orice, dar
puþine îmi plac cu adevãrat. În general prefer cãrþile care exploreazã în profunzime, atât pe plan psihologic
cât ºi filozofic. Literatura, beletristica mai precis, are scopul de a te îmbogãþi ºi asta nu se poate face, dupã
pãrerea mea, decât dacã îþi propune un univers ficþional, care sã îþi ofere destule portiþe ca sã te poþi
strecura ºi tu înãuntru. (S.P.- învãþãtoare)

*Îmi place sã citesc cãrþi de psihologie, mã ajutã sã mã cunosc mai bine, sã mã autoeduc, sã fiu
ceea ce vreau sã fiu. Una dintre cãrþile pe care le-am citit ºi mi-a fost de folos în momentul respectiv a fost
Motive pentru a zâmbi de Zig Ziglar, a fost una dintre acele cãrþi pe care în momentul în care am vãzut-o pe
raft am spus - pe asta trebuie s-o citesc! (A.G. - muncitor)

*Suflã un trend printre cititorii adolescenþi - Colecþia Chic - cãrþile alea cu coperte colorate ºi
frumoase de îþi iau ochii ºi îþi sar în mânã de pe raft, cãrþi una ºi una cu sfaturi ºi întâmplãri, adevãrate lecþii
de viaþã, spun fetele între ele, dar înãuntru e telenovelã curatã. ªi te ia valul, cum sã nu citeºti ºi tu, dacã ºi
vecina citeºte, ºi colega de bancã citeºte, cã, deh, e trend! Nu pot descrie în cuvinte plãcerea de a citi o
carte bunã ºi de a gusta din clasicii literaturii universale. ªi în librãriile secolului XXI aceºtia sunt aºezaþi
undeva sus ºi nu pe scarã ierarhicã, ci pe scarã valoricã, las’ cã lumea cautã noutãþi, nu vechituri (lucru spus
de o tânãrã care tocmai îºi achiziþionase Gossip Girl). (A.S. - student)

*De pe la 15 ani am început sã citesc SF-uri, am continuat sã alternez SF cu horror ºi cãrþi clasice.
Am încercat tot timpul sã citesc cam din toate genurile, dar horror a rãmas unul dintre genurile preferate.
Îmi place acest gen pentru cã te þine în suspans, te antreneazã într-un scenariu închipuit de autor ºi te face
sã simþi cã trãieºti atmosfera din carte. (R.C. - analist programator)

*Pot sã spun cu mâna pe inimã cã îmi face o deosebitã plãcere cititul - este portiþa mea de ieºire
din lumea asta prea nebunã ºi grãbitã. Momentan citesc foarte mult Eliade, îmi place la nebunie; un alt autor
care reuºeºte sã mã þinã închisã în casã cu zilele este Hermann Hesse. (P.L. - studentã)

***
Sperãm cã v-am convins, indiferent de ce vremuri trãim, lumea are toate motivele sã vinã la bibliotecã

fiindcã informaþia este marfa cea mai scumpã, iar la bibliotecã ea este gratuitã, ba mai mult, informaþia de
bunã calitate poate fi transformatã în bani. Deci, cititul nu dãuneazã sãnãtãþii, e la îndemâna oricui ºi, aºa
cum afirma Umberto Eco :
Nu-mi fac griji. Cartea va dãinui. Citeºti tot timpul, citeºti în tren, în autobuz, citeºti în parc. Citeºti
când te plimbi... Cu computerul este mai greu…

Dalia Mintaº ºi Sanda Cherecheº

ÎNTRE  TRADIÞIONAL  ªI  MODERN  ÎN  BIBLIOTECÃ

Mereu m-a preocupat problema concurenþei dintre cartea pe suport hârtie ºi cartea pe suport
electronic, sau cea a renunþãrii la lecturã de cãtre generaþia tânãrã, mai ales, în favoarea filmelor artistice.
Eu cred cã este o falsã problemã ºi cã fiecare îºi are rolul ºi rostul ei. Nu cred cã lectura pe suport
electronic îþi va oferi vreodatã satisfacþiile celei pe suport hârtie, dar audio-book-urile sunt necesare altei
categorii de utilizatori, ºi anume aceea a persoanelor cu deficienþe de vedere. Personal, n-am fost niciodatã
adepta cãrþii electronice, dar cred cã în cele din urmã utilizatorul este acela care are puterea ºi dreptul de
a decide ce anume doreºte sã lectureze ºi pe ce tip de suport. Pe de altã parte, nu cred cã un copil îºi poate
îmbogãþi vocabularul sau îºi poate forma o culturã solidã vizionând doar filme, ci acestea le dobândeºte din
cãrþi. De exemplu, el cunoaºte istoria lumii sau a unei þãri din manualele de istorie ori din literatura de
specialitate, dar orizontul lui se va lãrgi vizionând filme istorice precum: Troia, Mihai Viteazul, ªtefan
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cel Mare sau Vlad Þepeº, filme care se regãsesc în colecþia de materiale audio-vizuale a bibliotecii
noastre.

O altã problemã cu care se confruntã tânãra generaþie este aceea a înlocuirii lecturii unei cãrþi, a
unui roman, poveste sau basm, cu transpunerea lor pe peliculã, copiii limitându-se doar la vizionarea
respectivelor ecranizãri. Ca exemplu, se pot menþiona: basmul Harap Alb de Ion Creangã (desen animat),
Dumbrava minunatã de Mihail Sadoveanu (film pentru copii), sau, pentru utilizatorii cu o vârstã mai
mare (liceeni), Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de rãzboi de Camil Petrescu, Ion, Ciuleandra
de Liviu Rebreanu etc. În acest sens, la fiecare astfel de vizionare ce are loc în bibliotecã, utilizatorii sunt
atenþionaþi sã observe dacã tot ceea ce au citit în carte este transpus în film. La sfârºitul vizionãrii, aceasta
este una din discuþiile purtate (ca un feed-back), menþionându-se cã nu este suficientã vizionarea filmului
respectiv, cã în el nu se regãsesc toate detaliile pe care le oferã cartea.

În ceea ce priveºte materialele audio-vizuale, în biblioteca noastrã s-au achiziþionat în anul 2010 un
numãr de peste 4000 de AV, fie DVD-uri, fie CD-uri.

În cele ce urmeazã, am sã expun în câteva rânduri modul în care aceste materiale sunt prelucrate în
programul TINLIB, respectiv câmpurile care au fost completate în acest program, înainte de a ajunge în
secþie, pentru a putea fi împrumutate de cãtre utilizatori.
Titlu: Permis de cãsãtorie = License to wed : [film artistic, A.G.]
Menþiune de responsabilitate : regizor : Ken Kwapis ; actori : Robin Williams, Mandz Moore, John Krasinski

Titlu uniform : License to wed
Þara de producþie : S.U.A.
Loc publicare : România
Distribuitor : Pro Video
Data : 2007
Companie producãtoare : Warner Bros. Entertainment Company

Responsabilitate principalã : Kwapis, Ken
Funcþie : regizor
Alte responsabilitãþi : Williams, Robin
Funcþie : actor
Alte responsabilitãþi : Krasinski, John
Funcþie : actor

Limba : eng
Limba : hun
Limba : rum
Mediu : DVD
Tip publicaþie : film
Durata : (MM:SS) : 87’

Numãr inventar:
Localizare : SM
Cota exemplar : 79 / P51
Nr. ref. distribuitor : Z28 Y13902
Preþ :

Vedetã de subiect : comedie, film

Clasificare CZU : 791.43-22
Cota : 79 / P51
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Divizionara : 79

RMF intrare :
Sursa RMF

La solicitarea colegilor de la Secþia Media, s-a introdus în informaþia la titlu, precizarea segmentului
de vârstã: [film artistic, AG], film artistic, audienþã generalã, [film artistic, N.-15], film artistic, nerecomandat
copiilor sub 15 ani. Menþionez cã partea de catalogare a acestora este fãcutã de cãtre colega mea, Rodica
Marica, mie revenindu-mi atribuirea cotei, a indicelui de clasificare zecimalã universalã, a numãrului de
inventar ºi a localizãrii.

Ca bibliotecar ºi, implicit ca formator de caractere, sunt de-a dreptul indignatã de greºelile de
ortografie ºi de tipar pe care le întâlnesc atât în cãrþi, cât ºi pe carcasa materialelor audio-vizuale. ªi, în
munca pe care o desfãºor, îmi trec prin mânã mii de cãrþi ºi publicaþii electronice. Cuvinte precum, copii - copiii
se scriu pur ºi simplu la întâmplare, ºi acest lucru nu poate fi decât dãunãtor pentru micii utilizatori, care sunt în
perioada de formare ºi de acumulare de cunoºtinþe. De acest lucru ar trebui sã se þinã seama în editarea
cãrþilor, dupã cum s-ar cere, de asemenea, mai multã atenþie din partea corectorilor de publicaþii.

Prin toate cele spuse, am dorit sã evidenþiez câteva probleme cu care ne confruntãm în munca
zilnicã ºi sã atenþionãm bibliotecarii ºi utilizatorii cã, pânã la urmã, tot materialele de referinþã sunt cele care
ne pot oferi informaþia pertinentã.

Mihaela Turian

EDWARD & CO. …

Mitologie… Mister... Tainã... Negurã... Obscuritate... Primejdie... Sânge... Muºcãturi... Hranã...
Extravaganþã... Nemurire... Forþã... Fiori... Fantezie... Monstruozitate... Dragoste... Eternitate... Aceste
cuvinte sugereazã un mediu ce diferã de lumea noastrã, o lume aparte, care este îmbibatã cu oameni cu
puteri excepþionale, dar nu neapãrat personaje pozitive, mai mult eroi negativi. Lumea vampirilor a reprezentat
întotdeauna o enigmã pentru oameni. Au existat superstiþii, teorii, au fost multe discuþii dacã sunt creaturi
ale cãror existenþã depinde de sângele uman, însã aceste fiinþe aparþin de lumea mitologiei, a fanteziei.

Cãrþile ºi filmele despre vampiri au fost mereu bine primite de cititori, de public. Sublimã ºi
misterioasã, lumea vampirilor este tot mai popularã în ultimii ani. Scriitorul englez, John William Polidori
este recunoscut drept creatorul romanelor fantastice cu vampiri, cu naraþiunea scurtã Vampirul (The
Vampire), publicatã în anul 1819. Cu toate acestea, scriitorul irlandez, Bram Stoker, este considerat
fãuritorul cultului vampirilor. Romanul lui Bram Stoker, Contele Dracula, apãrut în 1897, trece drept
romanul vampir chintesenþã, care a furnizat baza de ficþiune a vampirului modern.

Din timp în timp apare câte o carte, un best-seller, un film care readuce tema vampirilor în prim-
plan. Numele autoarei Anna Rice este bine cunoscut printre cititorii cãrþilor cu vampiri. Seria Cronicile
Vampirilor, cãreia îi aparþine ºi binecunoscutul roman Interviu cu un vampir, apãrut în 1976, a avut un
mare succes, iar ecranizarea romanului, la începutul anilor ’90, care îi aducea în prim-plan pe Brad Pitt ºi
Tom Cruise, a stârnit o adevãratã febrã a vampirilor printre tineri. Lumea creatã de Anne Rice combinã
într-un mod magic realitatea cu science-fiction-ul, iar personajele create au devenit clasice. Autoarea
afirmã despre Interviu cu un vampir: Consider cã Interviu cu un vampir este o carte despre viaþã.
Despre necunoscutul din noi. Despre monstrul ascuns în fiecare dintre noi, despre cruzimea ºi
singurãtatea din noi. Despre ce am fi în stare sã facem ca sã obþinem ceea ce vrem. Interviu cu un
vampir a fost ºi rãmâne o carte despre oameni, despre fiinþele umane ºi despre sufletele lor.

La sfârºitul anilor ’90, serialul Buffy, spaima vampirilor face furori printre adolescenþi. În ultima
perioadã însã tema vampirilor are parte de o popularitate nemaiîntâlnitã pânã acum. Nicio carte scrisã
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pânã acum despre vampiri nu a avut parte de un succes
ca ºi seria Twilight, scrisã de Stephenie Meyer. Cele
patru romane ale seriei au fost traduse în douãzeci de
limbi ºi s-au vândut în peste 100 de milioane de exemplare
în toatã lumea. Nimeni nu s-a aºteptat la un asemenea
succes, mai puþin autoarea, mai ales dupã ce câteva
edituri au refuzat sã-i publice cartea. Romanele
Stepheniei Meyer însã au devenit între timp un fenomen.
Peste tot în lume, aceste cãrþi au avut parte de un succes
enorm. Seria Twilight este o poveste care a provocat
o adevãratã isterie colectivã în întreaga lume.
Adolescenþii, în special fetele, s-au îndrãgostit de aceste
cãrþi. În ultimii doi ani, în Statele Unite ale Americii,
aceste romane au fost pe primele locuri în topul celor
mai cãutate cãrþi. Încã din momentul lansãrii, romanele
au reuºit sã cucereascã repede librãriile ºi au influenþat
cinematografia, dând naºtere unui fenomen exclusiv în
rândul cititorilor ºi cinefililor.

Ne punem întrebarea: de ce au aceste romane un asemenea succes?! De ce sunt fetele, dar ºi
femeile înnebunite dupã aceste cãrþi? Deoarece popularitatea acestor cãrþi nu se comparã cu nicio carte
scrisã pânã acum pentru adolescenþi, cu excepþia seriei Harry Potter, scrisã de J.K. Rowling. Febra
Twilight este pretutindeni ºi peste tot face furori printre cititori.

Succesul cãrþii se datoreazã poveºtii de dragoste dintre o muritoare, Bella Swan, ºi un vampir,
Edward Cullen. Sentimentele Bellei faþã de vampirul Edward reflectã esenþa cãrþii: De trei lucruri eram
absolut sigurã. Primul, Edward era un vampir. Al doilea, o parte din el - ºi nu ºtiam cât de puternicã
era acea parte - era însetatã dupã sângele meu. ªi al treilea, eram necondiþionat ºi irevocabil
îndrãgostitã de el. În momentul în care Bella Swan se îndrãgosteºte de chipeºul ºi misteriosul Edward
Cullen, viaþa ei ia o întorsãturã total neaºteptatã. Fiecare apropiere dintre cei doi este în acelaºi timp o
plãcere, dar ºi un chin teribil pentru el, deoarece dacã Edward îºi pierde capul pentru o clipã, Bella îºi
pierde viaþa. Unul dintre prietenii Bellei  parcã bãnuieºte cã Edward are ceva de ascuns: Se uitã la tine de
parcã… de parcã ai fi ceva de mâncare, continuã el. Este o carte cu vampiri, dar fãrã sânge, deoarece
nu popularizeazã vãrsarea de sânge ci mai degrabã abþinerea, dragostea idealã. Relaþia dintre cei doi este
motivul pentru care se topesc toate adolescentele, îi tenteazã pe toþi cei aflaþi la primele lor tentaþii, iubiri,
dar ºi pe cei maturi care încã mai viseazã la ele.

Odatã cu apariþia filmului, cu actorul Robert Pattinson în rolul lui Edward Cullen, febra Twilight a
luat proporþii ºi mai mari, peste tot în lume, la premierele filmelor, la lansarea cãrþilor. Fetele îºi doresc un
bãiat ca Edward, unul care sã le punã mai presus de toate, unul care sã le vegheze somnul: Vin aici
aproape în fiecare noapte. … Eºti interesantã când dormi.

Dar de ce este Edward râvnit aproape de toate fetele din lume?! Care este secretul lui? El reprezintã
bãiatul rãu ºi este desigur fructul interzis, la care viseazã fetele în tainã. Edward Cullen este înconjurat de
mister, deosebit ºi admirabil, dar are un secret fatal din cauza cãruia comportamentul lui nu este întotdeauna
ireproºabil. Este diferit de ceilalþi tineri ºi, cu toate cã este un vampir, nu este un monstru ce trebuie distrus.
El însuºi se rãzvrãteºte cel mai mult împotriva fiinþei  din el,  astfel Edward este un erou pozitiv care face tot
posibilul sã-ºi controleze setea. Este plin de pasiune, niciodatã nu reacþioneazã conform aºteptãrilor ei, el
însuºi este un mister, a cãrui descifrare aduce automat iubirea între cei doi. Sentimentele lor nu sunt definite
de faptul cã Edward este vampir, în schimb o face ºi mai frumoasã. Edward reprezintã o utopie pentru fete:
pentru el persoana iubitã este mai presus de oricine ºi ar face orice pentru ca ea sã se simtã iubitã ºi
protejatã. Iubirea lui pentru ea nu cunoaºte limite. Totodatã reprezintã o utopie pentru fete deoarece
înfãþiºarea lui este perfectã: Faþa lui... atât de fioros de frumoasã încât nevoia de a-l atinge izbucni la
fel de puternic ca ºi înainte. Cu înfãþiºarea lui perfectã, Edward întruchipeazã bãiatul, bãrbatul ideal: În
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lumina soarelui Edward era ºocant. Nu mã puteam obiºnui cu imaginea lui, deºi mã holbasem la el
toatã dupã amiaza. Pielea lui... strãlucea, ca ºi cum mii de diamante minuscule ar fi fost impregnate
pe suprafaþa ei. Era întins pe iarbã, complet nemiºcat, cu cãmaºa descheiatã peste pieptul sculptat
ºi incandescent, cu braþele scânteietoare, dezgolite.... O statuie perfectã, sculptatã într-o piatrã
necunoscutã, netedã ca marmura, sclipitoare precum cristalul.

Vampirii din seria Twilight nu seamãnã deloc cu vampirii din cãrþile ºi filmele precedente.
Stephenie Meyer oferã o nouã interpretare ºi înfãþiºare vampirilor din roman. Aceºti vampiri, atât prin
caracteristici, cât ºi prin aparenþã, sunt unici. Ei sunt primii  vampiri de zi  din istoria literaturii. Vampirii
Stepheniei Meyer nu dorm în sicrie, nu pot fi distruºi de usturoi ºi de cruce, iar razele soarelui, în loc sã-i
omoare, îi fac ºi mai sublimi.

În cartea  Colecþionarul de istorie, de Elisabeth Kostova, vampirul este prezentat ca o fiinþã
ce provoacã fiori pe ºira spinãrii: Din umbra vechiului transept, unde nu pãtrundea nicio razã de
luminã, se ivi o siluetã ce nu semãna cu nimica din ceea ce vãzuse vreunul dintre noi în viaþa lui. Era

o prezenþã atât de stranie, încât n-aº fi putut
þipa nici dacã glasul nu mi-ar fi amuþit. ....
Era ceva în alura lui, sub veºmintele
strãvechi, ceva ce nu era doar înfiorãtor, ci
ºi graþios, cu o demult însuºitã conºtiinþã a
forþei. În schimb, vampirii din seria Twilight
sunt copleºitori: ... Toate  trãsãturile lor erau
drepte, perfecte, simetrice. ... Mã holbam
pentru cã feþele lor, atât de diferite de ale
noastre, atât de asemãnãtoare între ele, erau
devastatoare ºi inuman de frumoase. Erau
feþe pe care nu te-ai fi aºteptat niciodatã sã

le vezi decât, poate, rãsfoind  paginile unei reviste de modã. Sau pictate de un maestru din vechime
sub forma unor chipuri de înger.

Edward, împreunã cu familia sa sunt vampiri vegetarieni, adicã nu se hrãnesc cu sângele
oamenilor, ci cu cel al animalelor. Ei sunt vampiri buni, þin unul la celãlalt, strãlucesc în razele soarelui, iar în
timpul lor liber joacã baseball, ca o familie obiºnuitã. În crearea familiei Cullen, Stephenie Meyer a fost
influenþatã de cartea lui Anne Rice, Interviu cu un vampir. Ca ºi vampirul Louis din cartea lui Anne Rice,
cei din familia Cullen au sentimente umane, gândesc ca oamenii ºi sunt dezgustaþi de vampirul din ei.
Edward ºi familia sa au reuºit sã se integreze în lumea oamenilor.

Splendoare, dragoste, moarte, depresie, toate astea combinate într-un stil ultra-cool ºi învãluite
într-o ceaþã gri, garanteazã o combinaþie periculoasã ºi un succes enorm. Cel mai recent trend adolescentin
este inspirat de cãrþile cu vampiri, iar tânãra generaþie este fascinatã de lumea vampirilor. Seria Twilight
este o poveste despre vampiri îndrãgostiþi, o poveste scrisã special pentru romantici, plinã de pasiune ºi
romantism pentru adolescenþi ºi nu numai.

Cititorii nu vor numai sã citeascã aceste cãrþi, ar dori sã intre ºi sã trãiascã în lumea vampirilor.
Cãrþile au un succes enorm datoritã ºi faptului cã relaþia dintre Edward ºi Bella nu este una superficialã, de
interes, bazatã pe instincte, relaþii atât de des întâlnite ºi propagate de filme ºi cãrþi. Relaþia lor este una plinã
de inocenþã, sentimente ºi cu o moralã atât de rar întâlnitã printre tineri. Ei cautã ceea ce ºi-ar dori, de fapt,
sã trãiascã, dar nu ºtiu, poate, cum sã o facã!!!

Cu toate cã de multe ori oferã un exemplu pozitiv, aceste cãrþi pot avea ºi o influenþã negativã
asupra tinerilor, în special asupra adolescentelor. Aflate la o vârstã când personalitatea lor nu este încã pe
deplin formatã, Twilight îndeamnã cititoarele sã punã mai presus de orice ºi oricine bãiatul iubit. Nici
familia, nici ºcoala nu îi poate despãrþi, iar acest lucru poate fi dãunãtor dezvoltãrii personalitãþii lor. De
asemenea, caracterul Bellei, de cele mai multe ori nesigurã de sine, nu este tocmai un exemplu bun de
urmat. Din acest motiv aceste cãrþi sunt recomandate doar pentru a umple câteva ore frumoase, dar fãrã sã
ne afundãm prea adânc în lumea lor, combinaþia acestor lecturi cu literatura clasicã, realistã fiind un îndemn
al nostru pentru tinerii în cãutare de modele.
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Twilight a influenþat ºi literatura fantasticã. S-a intensificat interesul pentru literatura fantasticã
ºi pentru lumea vampirilor, tinerii citesc cu drag cãrþile de acest gen. Aceste cãrþi i-au îndemnat sã citeascã
ºi pe aceia care nu prea au citit înainte.

Lumea Twilight a vrãjit cititorii chiar ºi pe cei mai cinici, cu naivitatea, cu stilul ei atrãgãtor,
simplu, dar ºi complicat. Desigur ºi cititorii Bibliotecii Judeþene Sãlaj au fost fermecaþi de aceste cãrþi.
Romanele autoarei Stephenie Meyer au fost ºi sunt foarte des împrumutate ºi solicitate. La un moment dat
am avut chiar ºi listã de aºteptare pentru aceste cãrþi. Pentru fanii literaturii fantastice ºi ai cãrþilor cu
vampiri, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj pune la dispoziþie urmãtoarele titluri:

•Meyer, Stephenie: Amurg. Bucureºti, Rao, 2008.
      Lunã Nouã. Bucureºti, Rao, 2008.
      Eclipsa. Bucureºti, Rao, 2008.
      Zori de zi. Bucureºti, Rao, 2008.

•Kostova, Elisabeth: Colecþionarul de istorie. Bucureºti, Rao, 2006.
•Yarbro, Chelsea Quinn: Hotel Transilvania. Bucureºti, Nemira, 2006.
•Rice, Anne: Diavolul Memnoch: Cronicile Vampirilor. Bucureºti, Rao, 2001.

Interviu cu un vampir. Bucureºti, Rao, 1995.
Povestea hoþului de trupuri: Cronicile Vampirilor. Bucureºti, Rao, 1998.
Regina damnaþilor: Cronicile Vampirilor. Bucureºti, Rao, 1997.
Vampirul Armand. Bucureºti, Rao, 2004.
Vampirul lestat. Bucureºti, Rao, 1997.
Vampirul Vittorio. Bucureºti, Rao, 2005.
Blood and Gold or the Story of Marius: the Vampire Chronicale. New York,

Alfred A. Knopf, Inc. 2001
Interview with the vampire. New York, Ballantine Books, 1977.

•Roberts, Nora: Crucea lui Morrigan. Bucureºti, Lider, 2008.
 Dansul zeilor. Bucureºti, Lider, 2008.
Valea tãcerii. Bucureºti, Lider, 2008.

•Lara, Adrian: A vámpír vére. Budapest, Ulpius - ház Könyvkiadó, 2009.
•Hamilton, Laurell K.: Bûnös vágyak. Agave Könyvkiadó, 2003.
•Meyer, Stephenie: Alkonyat. Szeged, Könyvmolyképzõ, 2009.

Újhold. Szeged, Könyvmolyképzõ, 2009.
Napfogyatkozás. Szeged, Könyvmolyképzõ, 2009.

•Shan, Darren: A sötétség vadászai. Móra Könyvkiadó, 2008.
       A vámpírok hegye. Móra Könyvkiadó, 2005.
       A vérszipoly. Móra Könyvkiadó, 2007.

Major Ingrid
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ACTIVITÃÞI  CULTURALE  SPECIALE

Din activitãþile culturale ale anului 2010 le amintim pe unele dintre cele care au rãmas în memoria
noastrã, purtând o încãrcãturã spiritualã aparte:

24 ianuarie - MARCA

Duminica, la ieºirea din bisericã, toatã comunitatea din Marca s-a adunat la Cãminul Cultural din
localitate, în frunte cu Domnul primar, Dumitru Roºan, cu preotul din sat, cu vârstnici ºi tineri pentru a-l

onora pe un fiu al lor, care prin realizãrile sale
deosebite a fãcut cinste comunei, judeþului ºi þãrii:
Domnul VICTOR  HÃLMÃJAN. Impresionant
numãr de oameni, emoþionante cuvinte, demne
de urmat exemple ºi sfaturi au fost rostite de cei
care ºi-au exprimat gândurile ºi au apreciat viaþa
ºi activitatea celui care, la 75 de ani, a revenit în
faþa sãtenilor cu o carte mare, paginile ei fiind
scrise cu responsabilitate, dãruire, devotament ºi
multã, multã cunoaºtere ºi informare.

Era Ziua Unirii Principatelor… iar acolo,
la Marca, era nevoie de unitate! Lumea era
dezbinatã din motive pe care nu le mai amintim,
dar, am simþit toþi cei prezenþi cum o activitate
culturalã de calitate a adus lumina pe chipul ºi,

mai ales, în sufletele celor prezenþi, am înþeles cât sunt de importante modelele în viaþa fiecãruia dintre noi,
cum un OM poate semãna în jurul lui sãmânþa pãcii, a iubirii de semeni, a respectului pentru locul în care i-a
fost dat sã vadã lumina zilei!!!

Primãria ºi Consiliul Local Marca, în prezenþa oficialitãþilor judeþene: prefect, deputaþi, senatori,
dar, mai ales în faþa sãtenilor, i-au acordat Domnului VICTOR  HÃLMÃJAN - Diploma Cetãþean de
Onoare al Comunei Marca, iar ziua de 24 Ianuarie 2010 va rãmâne, cu siguranþã, un simbol de unitate,
mai ales cã era o zi de mare însemnãtate pentru istoria României, apelul fãcut a fost la Unire-n cuget ºi-n
simþiri, la respect pentru toþi cei care, prin faptele lor, vor dãinui peste vremuri prin contribuþia la dezvoltarea
ºi cinstirea locului care le-a legãnat copilãria!

***

Numele meu este Antonia Pop ºi sunt elevã în clasa a VIII-a la ªCOALA  GIMNAZIALÃ din
MARCA.

Parcã ieri pãºeam pentru prima datã
pragul ºcolii cu ghiozdan ºi uniformã, cu emoþie
ºi fricã pentru ceea ce va urma în viaþa de ºcolar.

ªi iatã, anii au trecut atât de repede…
m-am trezit în ultimul an de gimnaziu. Mai sunt
câteva luni ºi va trebui sã mã decid în privinþa
liceului pe care-l voi urma, eu ºi colegii mei.
Întrebãri ºi emoþii, teamã de ceva nou,
necunoscut. Ce liceu voi urma? Ce profil voi
alege? Oare voi avea norocul sã îmbrãþiºez
meseria pe care mi-o doresc? Dar… ºtiu eu oare
ce-mi doresc?!
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Modele de viaþã?! Da… învãþãtoarea,
diriginta, profesoara de psihologie… º.a.

În aceastã perioadã de frãmântãri
emoþionale suntem invitaþi la o activitate
desfãºuratã de BIBLIOTECA MARCA.
Bibliotecara ne anunþã cã avem un invitat de
seamã, o personalitate a judeþului SÃLAJ ºi nu
numai, nãscut în satul nostru. Era vorba de
domnul VICTOR  HÃLMÃJAN.

Aºa am avut ocazia sã cunosc un
adevãrat OM, care pentru orice tânãr poate fi
un model de viaþã.

Ne-a povestit copilãria ºi tinereþea
dumnealui. Ne-a spus despre ºcolile la care a
învãþat ºi care n-au fost puþine ºi nici uºoare. Dar prin perseverenþã, efort ºi ambiþie, dl VICTOR
HÃLMÃJAN a ajuns DOCTOR, PROFESOR, INGINER, ECONOMIST, a scris multe cãrþi, a avut
multe funcþii de mare responsabilitate. Ne-a spus multe despre copilãria la Marca, despre plecarea din sat
ºi lipsurile materiale de atunci, despre vise ºi dorinþa de a le împlini.

Noi, elevii invitaþi la bibliotecã, i-am adresat o serie de întrebãri. Ne-a rãspuns cu atâta rãbdare ºi
bunãtate, încât mi se pãrea cã vorbeºte un apostol coborât de undeva din bolta bisericii. Din rãspunsurile
primite am învãþat cã nu-i deloc uºor sã devii un om realizat în viaþã, dar cu multã ambiþie, muncã ºi
perseverenþã se poate reuºi.

Eu aveam pregãtitã urmãtoarea întrebare: Dacã acum aþi fi absolvent de gimnaziu, ce profil aþi
alege?! Rãspunsul a fost scurt, dar foarte clar: Alegeþi ceea ce vã place, pentru cã fãcând ceea ce vã
place nu veþi obosi niciodatã! Dar, am mai înþeles noi de la DOMNUL cã pentru a ajunge sã faci ceva
ce-þi place trebuie sã înveþi, trebuie sã munceºti mult, sã te dedici visului tãu, deoarece nimic temeinic în
viaþã nu se obþine fãrã efort ºi renunþare la comoditate.

Da, acum sunt sigurã de ceea ce vreau sã fac. Pentru asta mã voi strãdui sã intru la liceul pe care
mi-l doresc ºi-apoi voi gãsi cu siguranþã calea pe care sã ajung unde mã vor chema visele mele, unele încã
nebãnuite.

Vã mulþumim, domnule VICTOR  HÃLMÃJAN, pentru modelul de viaþã ce ni l-aþi oferit! Suntem
mândri cu un mãrcan ca Dumneavoastrã!

Pe cei care nu ºtiu unde sã caute modele demne de urmat în viaþã îi îndemn cu mare încredere sã
meargã la BIBLIOTECÃ, doamna bibliotecarã îi va ajuta întotdeauna, ea ºtie unde sã caute, spre ce sã ne
îndrume pe toþi cei care mai bâjbâim încã în cãutarea unui drum drept ºi care va duce spre împlinire!

Oriºiunde oi umbla, ca Sãlaju’ n-oi afla!!!

Proiect iniþiat ºi coordonat de Consiliul
Judeþean Sãlaj, având ca parteneri: Biblioteca
Judeþeanã, Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã,
ªcoala Popularã de Artã, Ansamblul folcloric
Meseºul.

Scopul acestui proiect, derulat pe o
perioadã de 6 luni, a fost acela de a ne descoperi
ºi asuma identitatea localã. Activitãþile organizate
de parteneri s-au desfãºurat în Sala Porolissum
a Consiliului Judeþean Sãlaj, întâlnirile fiind
organizate bilunar, cu adresabilitate cãtre douã
grupuri þintã: tineri ºi adulþi; prezentãrile fãcute
de instituþii pe teme pornind de la istoria localã,
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scrieri despre Sãlaj, muzicã tradiþionalã, port popular tradiþional, gastronomie localã fiind urmate de dezbateri
deschise dedicate recuperãrii ºi definirii identitãþii teritoriale locale, precum ºi promovãrii acesteia ca avantaj
competitiv al Sãlajului - reper important al dezbaterii publice locale ºi al acþiunii comune.

Biblioteca Judeþeanã a realizat o amplã prezentare: SCRIERI  DESPRE  JUDEÞUL  SÃLAJ,
pliante, precum ºi o expoziþie a celor mai importante lucrãri din toate timpurile care fac cunoscut judeþul
nostru, sub toate aspectele. Ne-am propus sã continuãm cercetarea ºi realizarea unor lucrãri de mare
importanþã pentru Sãlaj, sã pregãtim fiecare bibliotecar din oraºe sau comune sã fie ºi ghid pentru turiºtii
care doresc sã ne cunoascã.

Dialogul inimilor - Concurs

În ajun de DRAGOBETE, pentru a sãrbãtori româneºte DRAGOSTEA, la Sala de Lecturã a
Bibliotecii Judeþene, tineri ºi mai cu experienþã de viaþã, au fost
invitaþi sã-ºi deschidã inimile, povestind întâmplãri reale din viaþa
lor sau a celor apropiaþi: poveºti de dragoste adevãrate (spuse
sau scrise), menite sã transmitã celor prezenþi emoþia celui mai
frumos ºi înãlþãtor sentiment - IUBIREA. La acest eveniment a
fost prezentat un moment artistic, susþinut de tinerii Trupei de
Teatru a BJS, a fost realizatã o expoziþie de carte (Dragostea -
în toate timpurile ºi sub diversele-i aspecte), o prezentare pe
ecran: imagini ºi muzicã pentru inimi romantice!

Evenimentul a fost apreciat ca unul cu totul aparte, astfel
încât, cu siguranþã, va avea continuitate.

1 DECEMBRIE
Sã schimbãm ROMÂNIA prin dragostea noastrã!!!

CONCURS: De ce sunt mândru cã trãiesc în România?!
Observând cã starea generalã a comunitãþii este una de negare a tot ce înseamnã mândrie

naþionalã, patriotism, apreciere a valorilor româneºti, am iniþiat în prag de ZI  NAÞIONALÃ mai
multe acþiuni, menite sã testeze
sentimentul naþional, sã readucã în atenþia
sãlãjenilor nevoia de a înþelege ce are,
specific, poporul român, de a încerca sã
schimbãm gândurile ºi expresiile în
comunicarea internã sau externã despre
România.

Gândurile pe care le purtãm,
cuvintele pe care le rostim ne influenþeazã
clipã de clipã faptele ºi, astfel, deschid
aripi sau blocheazã destine; rãspândesc
lumina peste oameni ºi locuri sau
provoacã vijelii, iar întunericul se
instaleazã… Ne-am propus sã
schimbãm, mãcar cu o nuanþã, peisajul
României, pornind de la schimbarea modului nostru, românesc, de a privi ºi prezenta lucrurile.
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Activitãþile noastre s-au concretizat în:

- CHESTIONAR adresat tuturor categoriilor de populaþie, cuprinzând întrebãri simple, cu referire la
dragostea de þarã (Iubiþi România?; Care consideraþi cã sunt valorile þãrii noastre?; Sunteþi mândru/
mândrã cã trãiþi în România?; Cum aþi convinge un tânãr sã rãmânã în þara lui?!)
- INTERVIU, realizat în secþiile bibliotecii, filiale, dar ºi pe stradã, în diverse locuri
- CREAÞII  PROPRII (desen, picturã, literaturã, machete s.a.)
- PREZENTARE: Din frumuseþile României
(imagini sugestive, date despre români celebri,
citate remarcabile s.a.)

Ne-a impresionat numãrul mare de
participanþi la aceastã provocare, rãspunsurile
date la interviu sau chestionar, precum ºi
lucrãrile realizate cu responsabilitate ºi
pasiune.

În cazul interviurilor am observat mai
multe aspecte: cei cãrora li s-au adresat
întrebãri în filialele instituþiei, având timp sã
reflecteze la ceea ce urma sã spunã, au
recunoscut cã sunt multe probleme în þara
noastrã, dar dragostea lor pentru România era evidentã, precum ºi compasiunea pentru cei care trãiesc
departe de familie ºi þarã, negãsindu-ºi rostul aici. Cei intervievaþi pe stradã, au lãsat vorbele sã transmitã
repulsia ºi durerea faþã de rãul din preajma lor, neajungând la esenþa întrebãrilor noastre.

Concluzia acestor demersuri a fost una simplã: IUBIM  ROMÂNIA, dar dorim cu toþii sã-i
schimbãm imaginea, iar pentru a face asta este foarte important ca fiecare român, la locul lui, sã IA
ATITUDINE!!!

Prezentãm câteva din gândurile exprimate de concurenþi:

România! Acest cuvânt îmi cade pe inimã, umplându-mi-o cu grave sonoritãþi, mângâindu-mi
cadenþele ei. Aici privirile adunã pacea stelelor ºi murmurul apelor rãsunã în vãzduh ca o muzicã.

O, pãmântul meu, nicãieri dimineaþa nu-i atât de aurie ºi soarele mai limpede în ochii iubiþi!  Nicãieri
zarea nu coboarã la marginea drumului sã mi se-ncline când trec, nicãieri suspinele izvoarelor nu sunt atât
de albastre, nicãieri munþii falnici nu se înalþã mai semeþi, învãluiþi în fantasme de azur pentru a atinge norii,
decât aici... în þara mea!

Am crescut ºi am rãmas în România, în trupul ei curge sângele copilãriei mele. Ea intrã în viaþa
mea, aºa cum eu intru în a ei, ochii mei au nevoie de ea. Sunt prietena fiecãrui fir de iarbã, iubesc orice
piatrã oricât de tare ar fi, simt fiorul fiecãrui vânt cu plãcere, oricât de aprig ar fi el.

Sunt mândrã cã în fiecare zi calc pe þinutul românesc unde ºi-a semãnat Eminescu cuvintele ºi au
pãºit pe portative muzicale Enescu, Porumbescu ºi mulþi alþii.

Vântul poartã pe aripile sale spre vastitatea eternitãþii curajul ºi ambiþia de care au dat dovadã de-a
lungul timpului marii eroi români pentru a-ºi apãra þara. Ei s-au jertfit pentru patrie ca acum noi sã ne putem
bucura de ea, sã ne putem bucura de faptul cã trãim în România noastrã. Legendele despre strãmoºii noºtri
au strãbãtut punþile veacurilor pentru a ºti noi cine au fost Decebal, Traian, Mihai Viteazul ºi alþii care au dat
dovadã de un eroism inegalabil.
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Þara mea e precum un glob de cristal: e în afara, în faþa ochilor mei ºi înãuntru, în suflet. Datoritã ei,

pot spune cã sunt o pasãre cu un cuib, dar care poate sã-ºi înalþe aripile spre infinit.
Mã uit în jurul meu ºi vãd cu ce dar ne-a înzestrat Dumnezeu. Ne-a dat ºansa de a trãi într-o þarã

cu sute de bogãþii, cu personalitãþi remarcabile ºi peisaje mirifice. Totul depinde acum de noi sã profitãm
de aceastã ºansã, sã conºtientizãm cã putem zi de zi sã cãlcãm pe aceste meleaguri ºi putem spune:
Suntem români!

România, te iubesc! Clipã din clipa ta mi-ai dãruit-o ºi mie, în fiecare gând amar mi-ai turnat un
strop de fericire, o mânã caldã a sorþii mi te-a scos în cale, nãscându-mã pe aceste þinuturi, cãci dragã îmi
eºti, dulce Românie!

Cristiana Petre

***

Deschid cu pioºenie cartea ºi simt cã sunt un mugure scãldat în soare pe glia strãmoºeascã. Oare
cum au sã creascã petalele sufletului meu?

Sunt rodul altor ºi altor muguri, care au înflorit ºi au rodit, fãcând de-a lungul secolelor ca numele
de român sã fie respectat ºi iubit.

Stau uneori meditând spre trecut: vãd cel mai strãlucitor luceafãr, aureolând nu numai bolta cereascã,
ci ºi sufletul românilor. Mã simt o stea lângã stele pe bolta strãmoºeascã, tânjind spre mai multã luminã.

Alteori, sunt mãrul de lângã drum, încãrcat de roade, dând cu dãrnicie din seva þãrânii. Seva
pãmântului îmi dãruieºte putere.

Sunt sabia în mâna marelui ªtefan, apãrând cu strãºnicie pãmântul strãbun ºi unind în credinþã ºi
simþire mult încercatul neam românesc. Mai presus de toate, sunt copilul care, aplecat peste fila cãrþii, mã
înclin cu recunoºtinþã spre cei care au ºtiut sã preþuiascã ºi sã împãrtãºeascã ºi altor generaþii dragostea lor.
Preþuind darul strãmoºesc, ºtiu cã am datoria sã las la rândul meu un luceafãr, un mãr ºi o sabie: lumina,
dãrnicia ºi puterea!

Nimic din toate acestea nu poate fi înfãptuit fãrã sacrificii: este tributul pe care 1-a plãtit trecutul
secole de-a rândul ºi pe care-l va plãti generaþia prezentã, care este datoare.

Doar astfel înþeleg cã destinul meu este destinul þãrii mele, iar destinul þãrii mele este un destin nobil.
Aplecatã peste paginile istoriei, nu contemplu trecutul, ci scrutez viitorul, înþelegând astfel zbaterile

prezentului spre gãsirea unui viitor demn ºi luminos.
Simt cã sunt mândrã cã aparþin acestui popor: sunt mândrã cã sunt româncã!
Scãldat în soare, mugurele îºi desface rând pe rând petalele, lãsând sã se întrevadã primele roade

abia pârguite ale viitorului ca o certitudine de luminã, dãrnicie ºi putere.

Nadine Stanca

***

România, în visul meu

Þara mea cu scãri ce urcã-n ceruri,
De Dumnezeu aproape, Dumnezeu slãvit,
Nu mi-ar ajunge o viaþã ca sã te cânt în versuri,
Atât îmi eºti de dragã, atât eºti de iubitã.

Pe geana ta, vãzut-am stea curatã,
La temelii, am observat sãmânþa,
Candela ta, nicicând nu va fi uitatã,
La focul ei, îmi întãresc credinþa.
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Þara mea în care cerul este mai înalt,
Unde soarele apune ºi rãsare,
Unde poeþii ºi-au spus pãsul ºi iubirea,
Trecând spre infinit privirea.

În mine curge sânge de român,
În astã limbã râul îºi urmeazã cursul,
Aici ºi codrul are rãdãcini române,
ªi vinul ºi sarea ºi pâinea cea dulce.

De-o vezi o datã, e de-ajuns
Sã-þi fie în suflet dor
De-acel mister ascuns, pãtrunzãtor,
De-un înger pãzitor.

Pentru acest pãmânt, strãbunii
Cu ardoare au luptat,
Vitejia întregii lumi
Cu mândrie-au arãtat.

Toate-mi sunt chiar o splendoare,
Þarã bogatã, Paradis,
Românie, a câta oarã,
Rãmâi în dulcele meu vis?

Diana Teieru

***

Într-o zi de toamnã mohorâtã, cum multe au fost în viaþa mea, mi-am lipit palmele de pãmântul ce-1
acoperã pe Eminescul nostru, într-un Bellu cu alei înfrigurate ºi umede. Ce fiori mi-au izbit interioarele mele nu
pot fi descrise în cuvinte ºi pentru prima oarã am fost mândru cã sunt român neînfricat în casa lui.

Nici ziua când prin pletele mele rebele se jucau vântoasele Rodnei ºi ploile Babelor mã spãlau de
grijile unor zile infernale, nu mi-e uºor s-o uit.

ªi cum sã nu vã povestesc de Ziua aceea în care am simþit cã aici trebuia sã mã nasc ºi nu aiurea!
Mã rãtãcisem prin Bucegiul nostru ºi, obosit, m-am aºezat sub un pom, la o margine de pãdure. Miroseam
liniºtea pãdurii, când, la câþiva paºi de mine, apãruse un urs. Masivitatea lui, mormãitul furios, mi-a îngheþat
sângele. Mi-am zis cã aºa este imaginea morþii ºi, ºtiind cã nu mai am ce pierde, am privit fiara în ochii
întunecaþi abia respirând. Cred cã în ochii animalului am vãzut un hãu, în care mã aruncam fãrã nicio teamã.
Ursul, minune, m-a privit adânc în ochi, s-a ridicat pe picioarele din spate, a scos un mormãit teribil, s-a
întors cu spatele la mine ºi s-a furiºat încet în negura pãdurii. ATUNCI am înþeles cã un animal de pradã,
cu o forþã colosalã, nu-ºi întoarce niciodatã spatele unui duºman.

Niciodatã de atunci nu m-am mai simþit atât de ocrotit de cineva în þara mea ºi cred cã ursoaica
avea ochii calzi aºa cum îi avea ºi buna mea Mamã de care mã desparte o veºnicie de ani.

Dar, bunii mei români, nu v-am spus de zgomotul feeric pe care-1 face Dunãrea lin alunecând pe
lângã Cazanele ce ne unesc cu un popor mândru ºi neînfricat, aºa cum suntem ºi noi. Da, noi ºi sârbii aici
trebuia sã ne naºtem sub privirile unui Ciprian Porumbescu, plânºi de un Olt ºi un Timiº, mângâiaþi de
vântoasele Coºavei bãnãþene.

Iar în verile cãlduroase de varã, când greierii îmi umplu tâmplele de dorul de libertate al lui Decebal,
venit din adâncuri de Sarmisegetusã, îmi simt strãmoºii mei veghindu-mi somnul ºi asta îmi dã o liniºte
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sufleteascã imensã, absolutã. ªi în fiecare zori de zi nu mi-e fricã de moarte ºtiind lângã ce fel de viteji o sã-mi
odihnesc nevrednicele-mi oase când va sã vie timpul. Aste plãceri ancestrale nu mi le poate lua nimeni, niciodatã.

Doar aþi simþit ca ºi mine gustul Mãrii Negre - e sângele unuia ce i se zicea Þepeº cel Drept, sau
al unui ªtefan cel Sfânt, oameni fãrã de prihanã.

Dar de zborul imperial al zãganului nu e nevoie sã ne mirãm, cãci libertatea nu-i lucru de mirare pe
aici pe la noi, unde Mioriþa se jertfeºte pentru baciul ei ºi unde doinele ºi horele sunt rupte din Soare.

Nicicând nu-mi uit semeþia neamului românesc ºi enigmaticele umbre ale Babelor. Sunt ºi dac ºi
roman, sunt Cloºcã ºi Mircea Bãtrânul, sunt os de Brâncoveni, urmaº de Vitorie Lipan ºi de Gheorghe
Doja. Cum sã plec de aici, unde sunt atâtea lucruri!?

Nemurirea pe-aici are gust de ºãgalnicã aguridã, ploile ce spalã tumultuos creste de Carpaþi sunt
lacrimi de ºuvoaie de suferinþi abãtute peste un neam temut în lume pentru destoinicia cu care a înfruntat
secole de duºmani.

ªi pentru toate astea nu existã altã þarã în care sã vreau, vremelnic, sã trãiesc.

Daniel Radu
 ***

Nimeni nu mai vede o floare care rãsare, nu mai observã când soarele apune în miraculoasa lui
magie, creând contraste puternice… s-au pierdut tradiþiile, lucrurile adevãrate, adesea mi se pare cã s-a
pierdut ºi lumea în atâta rãutate. Caut adevãr, în atâta minciunã… încerc sã-mi gãsesc prieteni într-o lume
nebunã… aº vrea sã salvez ceva din nepãsare… poate iubirea.

Stau ºi schiþez litere într-o limbã românã, iar cu-n grai dulce, ardelenesc le solfegiez pe-un ton
rafinat. Simt, cum iubirea mea de þarã, nu mi-a abandonat încã sufletul, ºi-l þine încã viu, ca pe un trandafir
roºu - sângele vãrsat de cei ce au luptat pentru þarã.

Rãdãcinile glorioase din care m-am ridicat îmi înalþã încã, pe culmi înalte, dragostea inimii tari,
româneºti. Eu nu regret cã m-am nãscut în România, ºi nu regret cã am copilãrit aici… dar ºtiu cã frunzele,
în dansul lor nebun cãtre pãmânt, laudã natura, gãsitã-n România, ºi au speranþa cã þara asta, dragã nouã,
îºi va gãsi cândva copiii, ºi nu va trebui sã-i adune din alte neamuri; am speranþa cã nimeni nu îºi va mai
lepãda limba pentru care oamenii au murit.

Cristina Chiþu

JOHANN  SEBASTIAN  BACH
1685 - 1750

Organist de mare talent ºi protestant riguros, Bach a transformat muzica sacrã în cea mai elevatã
expresie a rugãciunii.

S-a nãscut la Eisenach în 1685 într-o familie de muzicieni. Tatãl lui,
Johann  Ambrosius Bach, deþinea în aceastã localitate, din Turingia, funcþia
de muzician al oraºului. Rãmâne orfan de la vârsta de 10 ani ºi este crescut
de fratele mai mare al tatãlui, Johann Cristophe, organist la Ohrdruf, unde
primeºte o educaþie muzicalã aleasã ºi demonstreazã un real talent, fiind un
sopran excelent. Liceul îl face la Lüneburg ºi se dovedeºte a fi un elev bun,
strãlucitor la latinã ºi teologia luteranã, urmând ºi învãþãmântul muzical.

În 1703 este violonist în orchestra Prinþul de Wiemar, iar în 1708
devine organist la Curtea de la Wiemar. Sub domnia lui Carol August aceastã
curte princiarã, avea sã devinã Atena Germaniei, locul în care ºi-au stabilit
reºedinþa Goethe ºi Schiller, care avea sã atragã celebritãþi din toate domeniile.

La Wiemar, Bach compune primele sale mari lucrãri pentru orgã - o
culegere de 46 de corale ºi piese celebre cum ar fi: Tocate ºi Fuga în Re minor sau Passaglia ºi Fuga în
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Do minor ºi piese pentru clavecin, concerte dupã Vivaldi ºi dupã Teleman. În fiecare lunã, Bach crea o
nouã cantatã pentru excelentul ansamblu de cântãreþi ºi instrumentiºti de care dispunea.

Muzica rãmâne pentru Bach o profesiune exercitatã în serviciul unui senior sau a unei municipalitãþi,
rareori satisfãcãtoare din punct de vedere financiar ºi totdeauna la cheremul capriciilor celor ce-l angajeazã.
Pentru a-l asculta pe marele muzician Buxtehude, Bach face pe jos drumul pânã la Lübeck. În 1707, Bach
este numit organist la Mühlhausen ºi se cãsãtoreºte cu Maria Barbara Bach, o veriºoarã. În 1717 ajunge la
curtea prinþului Leopold de Anhal-Cothen unde i se încredinþeazã postul de capelmaister ºi devine un
foarte bun prieten al prinþului. Leopold era pasionat de muzica instrumentalã ºi aºtepta multe lucrãri de
acest gen din partea noului capelmaistru ºi va obþine ceea ce nici nu ar fi sperat vreodatã ºi anume, Concertele
Branderburgice dedicate lui Christian Ludwig Margraf de Brandenburg, Concerte pentru vioarã,
Concertul pentru Clavecin ºi Suitele Englezã ºi Francezã.

În mai 1723 se muta la Leipzig unde este liber postul de cantor la ªcoala Sfântul Toma, unde avea
sã rãmânã pânã la sfârºitul vieþii. De acum avea mult timp liber pentru a compune, cantorul avea obligaþia
sã asigure învãþãmântul muzical, dar ºi cursurile de latinã ºi sã ofere în fiecare duminicã o cantatã pentru
bisericile din oraº: Biserica Sfântul Toma ºi Biserica Sfântul Nicolae, sã ofere muzica ceremoniilor oficiale
ale oraºului ºi ale universitãþii. În acest timp va compune peste 300 de cantate ºi câteva piese de mare
amploare.

Bach era un mare familist, avea o mare familie pe care o iubea din tot sufletul. Prima soþie i-a dãruit
7 copii, iar cea de-a doua 13 copii, mult prea des naºterile erau urmate de înmormântãri, numai 8 din cei
20 de copii ai sãi îi vor supravieþui. Doliile nu-l împiedicau sã compunã ºi durerea ca ºi credinþa sa religioasã
îi inspirau adevãrate capodopere. În 1723 compune  Magnificat, iar un an mai târziu Patimile dupã
Ioan, în 1727 Patimile dupã Matei, în 1731 Patimile dupã Marcu, iar în 1734 Oratoriul de Crãciun.
În 1740 a devenit deja compozitor al Capelei Regale ºi realizeazã lucrarea Misa în Si Minor.

Deºi se bucura de o sãnãtate perfectã, Bach are probleme cu ochii (este ameninþat de orbire),
soþia îl ajutã mult ºi îi transcrie toate compoziþiile. Sãnãtatea se deterioreazã rapid ºi pe 28 iulie 1750 moare
în urma unui atac de apoplexie.

Pentru Bach, muzica este o profesie perfect organizatã, face parte din viaþa politicã ºi religioasã a
statelor germane, mai mult decât atât, muzica reprezintã un limbaj al rugãciunii, un limbaj prin care fervoarea
credincioºilor poate fi cunoscutã lui Dumnezeu. Credinþa lui Bach este deplinã, profund cucernic, el scrie
pe toate partiturile Soli Dio Gloria (Pentru gloria lui Dumnezeu). La Leipzig îºi consacrã întreaga energie
pentru a compune muzicã sacrã destinatã slujbelor religioase.

Pentru fiecare duminicã trebuia sã scrie o nouã cantatã. De asemenea, compune cantate speciale
pentru Sfânta Maria, de Anul Nou, Boboteazã, Înãlþare, Sfântul Ioan ºi Sfântul Mihail,  pentru Ziua Reformei,
în total 59 de cantate pe an. Fiecare cantatã este marcatã de întreaga cucernicie a unui protestant fervent,
ce-ºi pune muzica în slujba unui cult pe care astfel sã-l înalþe.

Patimile dupã Matei reprezintã cea mai înaltã culme a creaþiei lui Bach ºi mai reprezintã vârful de
culme a muzicii religioase a tuturor timpurilor.

Johann Sebastian Bach a dus muzica sacrã la cel mai înalt nivel de spiritualitate, totuºi contemporanii
sãi nu i-au recunoscut totdeauna geniul acesta, fiind înþeles abia mult mai târziu.

Instrumentul care mai presus de toate izbuteºte sã poarte spre ceruri rugãciunile credincioºilor este
Orga, unicul instrument capabil sã dãruiascã tuturor cuvântul lui Dumnezeu. Aºa cum se obiºnuia în epocã,
creaþia lui cuprindea în întregime lucrãri strâns legate de exigenþele postului pe care-l ocupa. El nu a fost un
creator de forme sau genuri muzicale, dar le-a reluat pe cele lãsate moºtenire de predecesori, ducându-le
la un grad de perfecþiune ºi universalitate necunoscut înaintea lui.

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj are în atenþie marcarea aniversãrilor culturale dedicate marilor personalitãþi
ale creaþiei universale ºi, în acest ciclu, anul acesta am sãrbãtorit, în luna martie, la Centrul de Zi al Fundaþiei
Acasã - 325 de ani de la naºterea compozitorului german, printr-o masã rotundã în timpul cãreia au fost
difuzate  piese reprezentative din creaþia lui Bach, s-au realizat expoziþii, prezentãri, audiþii în secþii ºi filiale.

Gavril ªerban
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LANSÃRI DE CARTE

MONICA  TATOIU, CELE  4  DIMENSIUNI  ALE  FEMINITÃÞII  ROMÂNEªTI

La Sala de Lecturã a Bibliotecii Judeþene s-a organizat, în 27 aprilie,
lansarea volumului Cele 4 dimensiuni ale feminitãþii româneºti. Participanþii, în
numãr foarte mare, au avut bucuria sã descopere, în prezenþa autoarei ºi a Andreei
Paul Vass (sãlãjeancã de origine), universul feminin românesc. Proiectul acestei
cãrþi, al cãrei coordonatoare este Monica Tatoiu, ºi-a propus sã prezinte, într-o
notã personalã, confesivã relaþiile esenþiale din existenþa femeii din România: relaþia
cu sine, cu familia, cu profesia ºi cu divinitatea. Un numãr reprezentativ de femei,
selectate din diferite domenii sau stãri sociale, au rãspuns, sub forma unor eseuri,
provocãrilor coordonatoarei acestui proiect unic în þarã, rãspunsurile lor constituindu-se
într-o carte care radiografiazã realitatea româneascã.

GHEORGHE  CHENDE - ROMAN, TOPONIMIE. Din onomastica Þãrii Silvaniei
                         ANTROPONIMIE. Din onomasticaÞãrii Silvaniei

În data de 20 mai, comemorându-l pe cel care a fost
Directorul Direcþiei Judeþene pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul
Judeþean Sãlaj, Biblioteca Judeþeanã a lansat, în prezenþa oficialitãþilor
ºi a oamenilor de culturã sãlãjeni, volumele editate postum, lucrãri de
o deosebitã valoare pentru istoria culturalã a judeþului.

GHEORGHE  MENCINICOPSCHI, ªI NOI CE MAI MÂNCÃM? (vol.I, II)

Cunoscutul nutriþionist, Prof.dr. (vizionat la TV ca Doctor MENCI), a fost
prezent la Zalãu, în 2 iunie, la Sala Porolissum a Consiliului Judeþean Sãlaj, la o Conferinþã
ºtiinþificã la care au participat foarte mulþi sãlãjeni, de toate vârstele ºi categoriile, dornici
sã se informeze care sunt cele mai noi metode de pãstrare a sãnãtãþii. Printre alte lucrãri
existente în colecþiile BJS, ale autorului, amintim: Biblia alimentarã, Compendiu de
terapie naturalã.

VASILE  AVRAM, TERRA  MIRABILIS

De Sânziene, la 24 iunie, omagiind 70 de ani de la
naºterea scriitorului (etnograf, filosof, poet, prozator,
dramaturg), nãscut în LEMNIU, Sãlaj, la 17 iunie 1940 ( plecat
prea devreme printre aºtri, la 14 decembrie 2002), Biblioteca
Judeþeanã a organizat lansarea unui volum inedit, impresionant
ca tematicã, mod de abordare, îngrijit ºi pregãtit pentru editare
de soþia devotatã, Felicia Avram. În prezenþa unui public elevat
s-a fãcut propunerea ca numele VASILE  AVRAM sã devinã
patronul spiritual al instituþiei sãlãjene.

Tot în anul 2010, toamna, a fost editat ºi volumul ROATA  STELELOR, la Editura Ecclesia,
volum ce cuprinde piese de teatru, nepublicate în timpul vieþii autorului.
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Prin întreaga sa operã (multe volume fiind publicate postum), Vasile Avram demonstreazã cã
este un scriitor autentic, de o culturã ºi o profunzime aparte, un erudit în arta comunicãrii.

CAMELIA  BURGHELE, CHILIOARA - Satul timpului, timpul satului

Un studiu aprofundat despre un sat sãlãjean, o monografie editatã
în trei limbi: românã, englezã, italianã, ilustratã cu imagini color,
reprezentative; o carte în care sãtenii devin personaje ºi transmit direct
amintiri ºi realitãþi apuse; un sat care-ºi cheamã fiii plecaþi în lume dupã
bine, dar nu uitã de unde au plecat (ei susþinând financiar editarea cãrþii),
a adunat la cele douã evenimente de lansare: Chilioara, 15 august ºi
Biblioteca Judeþeanã-Zalãu, 16 august, foarte multã lume, atât chilioreni,
cât ºi alþi sãlãjeni, admiratori ai autoarei ºi ai satului sãlãjean.

Alte lucrãri despre judeþul Sãlaj, editate în anul 2010:

- Teodor Sãrãcuþ-Comãnescu: Poezia copiilor ºi pentru copii. Studiu stilistico-poetic
- Teodor Buhãþel: Neamul Bohãþelenilor în cãutarea obârºiei heraldice
- Augustin Mocanu: Mult mã-ntreabã inima
- Irimia Borca: Nunta tradiþionalã româneascã din Þara Silvaniei ºi Þara Codrului
- Grigore M. Croitoru ºi Maria V. Croitoru: Din datinile, eresurile ºi practicile magice ale

aluniºenilor
- Victor Jombori: Monografia localitãþii Ugruþiu, judeþul Sãlaj
- Crenguþa Timoc: Obiceiuri de nuntã de pe Valea Someºului
- Major Miklós: A Berettyó-felvidék idõjárása
- *        *       * Descoperim Sãlajul
- *        *       * Cartea ºcolilor sãlãjene
- Silvia Bodea Sãlãjean: Satul Rãstolþul-Deºert. Monografie
- Silviu Boha: Comuna Hereclean. Societate ºi identitate
- Silviu Boha ºi Claudia Boha: Hereclean (1415-2010)

SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ

Desfãºurat în acest an în cadrul evenimentelor organizate sub genericul: ZILELE  CULTURII
SÃLÃJENE, Ediþia I, evenimentul s-a bucurat de aceeaºi apreciere ºi emoþie, cunoscutã de câþiva ani. Au
fost prezenþi: Ioan Ardelean, Elena Musca, Marin ªtefan, Ioan Piþoiu-Dragomir, Viorel Varga, Kozma

Dezsõ, Ionel Penea, Ioan Chezan, Iuliu ªamºodan, Florin
Horvath, Alexandru Tamba. A fost prezentatã activitatea
celor prezenþi, fiecare fiind provocat sã dezvãluie momente
care i-au marcat viaþa ºi activitatea. S-au depãnat
emoþionante amintiri ºi întâmplãri. Celor prezenþi le-au fost
acordate premii ºi Diplome - Oameni de seamã ai
Sãlajului, fiind felicitaþi ºi de oficialitãþile judeþului:
Alexandru Végh (prefect), Tiberiu Marc (preºedintele
Consiliului Judeþean Sãlaj), Doina Cociº (director, Direcþia
Judeþeanã pentru  Culturã ºi Patrimoniul Naþional Sãlaj).

F.P.
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PERSONALITÃÞI  SÃLÃJENE  ANIVERSATE  ªI COMEMORATE - 2010

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

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

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

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-DRAGOMIR - 70 de ani de la naºterea profesorului ºi scriitorului        

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

1 mai 1945 - FLORIN  HORVATH - 65 de ani de la naºterea prozatorului

7 mai 1945 - IULIU  ªAMªODAN  (m. 2010) - 65 de ani de la naºterea profesorului

 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

5 iulie 1960 - DINA  IULIANA  HORVATH - 50 de ani de la naºterea poetei

1 august 1835 - GEORGE  POP  DE  BÃSEªTI (m. 1918) - 175 de ani de la naºterea omului politic

14 august 1945 - IOAN  CHEZAN - 65 de ani de la naºterea profesorului

31 august 1940 - KOVÁCS  MIKLÓS - 70 de ani de la naºterea profesorului

17 septembrie 1935 - SIMONFY  IRÉN - 75 de ani de la naºterea artistei plastice

2 octombrie 1940 - VIOREL  ªTIRB - 70 de ani de la naºterea prozatorului  

19 octombrie 1950 - AUREL  MEDVE - 60 de ani de la naºterea profesorului
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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

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 (m. 2010) - 60 de ani de la naºterea arheologului

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

28 decembrie 1925 - DUMITRU  INDREA - 85 de ani de la naºterea profesorului

KOZMA  DEZSÕ - 75 de ani de la naºterea profesorului universitar, istoricului literar

S-a nãscut la 6 noiembrie 1935 în comuna Cuzãplac.
Absolvent al Facultãþii de Filologie, secþia limba ºi literatura maghiarã - Universitatea Bolyai  din

Cluj (1958). A fost profesor la Liceul nr. 1 din Sfântu Gheorghe (1958-1959). Începând din anul 1959
lucreazã la Catedra de Literaturã Maghiarã a Facultãþii de Filologie de la
Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj ca asistent (1959-1972), lector (1972-
1980), conferenþiar (1980-1994), din 1994 profesor universitar, prodecan
(1996-2000) al Facultãþii de Litere. Din anul 2003 este pensionar, fiind numit
profesor consultant ºi îndrumãtor de doctorat la Universitatea Babeº-Bolyai
din Cluj-Napoca. Este profesor (ºi decanul Facultãþii de Litere) la
Universitatea Creºtinã Partium din Oradea. În 1970 a obþinut titlul de doctor
în ºtiinþe filologice, cu lucrarea Irodalom a kolozsvári századvégen
(Literatura clujeanã la sfârºitul secolului). Din 1997 este îndrumãtor de
doctorat. Cursul de bazã: Istoria literaturii maghiare în a doua jumãtate
a secolului al XIX-lea ºi la începutul secolului al XX-lea. Þine diferite
cursuri speciale, cursuri pentru doctoranzi, literaturã comparatã. Debuteazã
în revistele clujene la începutul anului 1960. Membru al societãþilor de

specialitate: Uniunea Muzeului Ardelean (Cluj), Societatea de ªtiinþe Filologice din România (Bucureºti),
Societatea Internaþionalã a Filologilor Maghiari (Budapesta), Societatea Madách Imre (Budapesta),
Societatea Mikszáth Kálmán (Budapesta), Societatea de Istoria Literaturii Maghiare (Budapesta),
Academia ªtiinþificã Maghiarã (membru extern), Uniunea Mondialã a Profesorilor Maghiari. A participat
permanent cu lucrãri la diferite sesiuni ºtiinþifice din þarã ºi din strãinãtate (majoritatea comunicãrilor fiind
publicate): Cluj (din anul 1963), Tîrgu Mureº (1970, 2000, 2003, 2004), Timiºoara (1973), Satu Mare
(1973, 1994, 2007), Alba Iulia (1978), Miercurea Ciuc (1977, 1981), Budapesta (1979,1992, 1993,
1996), Sfântu Gheorghe (1983), Arad (1984), Odorheiu Secuiesc (1986), Braºov (1988), Debreþin (1990,
2006), Csesztve - Ungaria (1992), Eger - Ungaria (1992), Bucureºti (1993), Nyíregyháza (1993),
Balassagyarmat (1993, 1994, 1995, 1997, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006), Kiskõrös (1993), Szeged
(1995, 1997, 1998, 2002), Huedin (1995, 1999), Roma (1995), Oradea (1997, 2007, 2008), Zalãu
(1997), Pásztó – Ungaria (2005). În ultimele decenii este preºedintele concursului de literaturã maghiarã
pentru elevi (Olimpiada) - faza pe þarã. Premii: douã premii III la concursuri internaþionale organizate în
Ungaria (cu 2 studii) (1990, 1993), premiul Madách Imre (Ungaria, 2000) oferit de Societatea Madách
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Imre, distincþia Pro Universitate et Scientia oferitã de Uniunea Mondialã a Profesorilor Maghiari (2003),
Diplomã comemorativã Fehér Dániel (Ungaria, 2007), Plachetã comemorativã Gróf Mikó Imre (Cluj,
2007). Frecventeazã cercurile ºtiinþifice din cadrul universitãþii. Redactor al revistelor: Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények (Revista Academiei Române), Studia Universitatis Babeº-Bolyai,
Pro Didactica, Partiumi Egyetemi Szemle (Revista Universitãþii Partium din Oradea), Madách
Könyvtár (Budapesta). A publicat circa 350 de studii ºi articole în ziare ºi reviste din þarã: Nyelv- és
Irodalomtudományi Közlemények, Studia Universitatis Babeº-Bolyai, Partiumi Egyetemi Szemle,
Korunk, Utunk, A Hét, Igaz Szó, Új Idõ, Helikon, Székelyföld, Várad, Látó, Kelet-Nyugat, Elõre,
Erdélyi Napló, Erdélyi Híradó, Romániai Magyar Szó, Brassói Lapok, Kalotaszeg, Népújság,
Mûvelõdés, Igazság, Szabadság, Szilágyság, Tanügyi Újság, Harangszó, Pro Didactica, Limbã
ºi Literaturã, Steaua, Tribuna; din Ungaria: Irodalomtörténet, Irodalomtörténeti Közlemények,
Irodalomismeret, Hungarológia, Tiszatáj, Palócföld,  Forrás.
Opera: Egy erdélyi novellista: Petelei István (Un nuvelist ardelean: Petelei István), monografie (Bucureºti,
Editura pentru Literaturã, 1969); A valóság igézete. Írók kolozsvári szerkesztõségekben a
századfordulón (Farmecul adevãrului. Scriitori maghiari din Cluj la sfârºitul secolului al XIX-lea), studiu
monografic (Cluj, Ed. Dacia, 1972); Petõfi öröksége (Moºtenirea lui Petõfi), studiu monografic (Bucureºti,
Ed. Kriterion, 1976); Mikszáth Kálmán, monografie (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1977); Krúdy Gyula
postakocsiján (Diligenþa lui Krúdy Gyula), monografie (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1981); Arany János
breviárium (Interpretãri) (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1982); Koltói õsz. Petõfi Júliája (Toamna la Coltãu)
(Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1985); Klasszikusok Erdélyben (Interpretãrile clasicilor maghiari în Ardeal)
(Cluj-Napoca, Ed. NIS, 1995); Erdélyi utakon. Régi kolozsvári arcok (Scriitori maghiari din Ardeal.
Portrete) (Odorheiu Secuiesc, Ed. Erdélyi Gondolat, 1997); Írók - korok fordulóján (Scriitori maghiari
la sfârºitul secolului trecut ºi începutul secolului al XX-lea) (Cluj-Napoca, Ed. Studium, 1998); Eleven
örökség (Moºtenire vie), studii (Cluj-Napoca, Ed. Tinivár, 2000); Arany János (Budapest, Ed. Aranyhal,
2002); Ady Endre (Budapest, Ed. Aranyhal, 2002); Madách (Opera lui Madách) (Salgótarján, Ed.
Palócföld, 2003); Mikszáth Kálmán, monografie (Budapest, Ed. Aranyhal, 2004); Írók, költõk, mûvek
(Scriitori, poeþi, opere) (studii, Oradea, Ed. Europrint, 2007); cursuri universitare: Magyar irodalom a
századfordulón (Literatura maghiarã la sfârºitul secolului al XIX-lea) (Cluj-Napoca, Universitatea Babeº-
Bolyai, 1978), Magyar irodalom a XIX. század  második felében (1849-1905) (Literatura maghiarã
în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea) (1849-1905) (Bucureºti, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 1980);
Manuale de literaturã maghiarã pentru clasele IX, X, XI (mai multe ediþii): Magyar irodalom:
Tankönyv a IX. osztály számára (Literaturã maghiarã pentru clasa a IX-a) (Bucureºti, Ed. Didacticã ºi
Pedagogicã, 1978),  Magyar irodalom: Tankönyv a X. osztály számára  (Literaturã maghiarã pentru
clasa a X-a) (Bucureºti, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 1978), Magyar irodalom: Tankönyv a XI. osztály
számára  (Literaturã maghiarã pentru clasa a XI-a) (Bucureºti, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 1980).

Volume colective: Korunk Évkönyv (Anuarul Korunk) (Cluj-Napoca, 1974), Irodalomtudományi
és stilisztikai tanulmányok (Studii de teorie literarã ºi stilisticã) (Bucureºti, Ed. Kriterion, 1984),
Sessionnes Sectie Dissertationes Litteraria (Debreþin, 1990), Tanulmányok nyelvrõl, irodalomról
(Studii despre limbã ºi literaturã) (Cluj-Napoca, 1992); Hungarológia (Budapest, 1992); Feltáratlan
értékek a magyar irodalomban (Valori nedescoperite în literatura maghiarã) (Budapesta, 1994),
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon vol. I, III (Lexiconul Literaturii Maghiare din România) (Bucureºti,
Ed. Kriterion, 1981, 1994), Madách Könyvtár vol. 1, 2, 5, 8, 11, 15, 25, 27, 30, 35, 53, 58, 59,64, 66
(Ungaria, 1995-2010), Közelebb Baróti Szabó Dávidhoz (Mai aproape de Baróti Szabó Dávid) (Baróti
Szabó Dávid Emlékbizottság, 1995), Torony Erdély kapujában (Turnul din poarta Transilvaniei) (Jibou,
1996), Nouvelles tendances en litterature comparée - Új tendenciák a komparatisztikában vol.
II, III, IV (Tendinþe noi în literatura comparatã) (Szeged-Amiens; Ungaria-Franþa, 1996, 1999, 2004),
Mikszáth Emlékkönyv (Budapesta, 1997), Nyelv és stílus. Szabó Zoltán Emlékkönyv (Limbã ºi stil)
(Cluj-Napoca, 1997), A magyar mûvelõdés és a kereszténység, vol. III (Budapesta, 1998), Erdélyi
Panteon vol. II (Tîrgu Mureº, 1999), 125 éves a kolozsvári egyetem (Profesori universitari la
Universitatea din Cluj) (Cluj-Napoca, 1999), Petõfi a szomszéd és rokon népek nyelvén (Budapesta,



68

2000), Kulcsok Kolozsvárhoz (Chei pentru Cluj-Napoca) (Cluj - Szeged, 2000), Budapesti Negyed
vol. 34 (Budapesta, 2001), Távlatok (Perspective) (Cluj-Napoca, Uniunea Muzeului Ardelean, 2002),
Szabó Dezsõ. Egy író aki többet érdemel (Szabó Dezsõ. Un scriitor care meritã mai mult) (Cluj-
Napoca, 2004), Mítosz vagy valóság (Satu Mare, Ed. EMKE, 2007), Emlékkönyv (Apáczai Református
Kollégium) (Cluj-Napoca, 2007).

Ediþii cu studii introductive, îngrijiri, note: Fehér Virág (Bucureºti, Ed. Tineretului, 1967); Gyulai Pál.
Tanulmányok, bírálatok (Studii, critice) (Bucureºti, Ed. pentru Literaturã, 1967); Bródy Sándor. A
dada, A tanítónõ, A medikus (Dãdaca, Învãþãtoarea, Medicinistul) (Bucureºti, Ed. Tineretului, 1968);
Krúdy Gyula. Férfimese (Cluj, Ed. Dacia, 1971); Thury Zoltán. A második asszony (A doua femeie)
(Bucureºti, Ed. Kriterion, 1971); Bródy Sándor. Az ezüst kecske, A nap lovagja, Rembrandt (Capra
argintie, Cavalerul soarelui, Rembrandt) (Bucureºti, Ed. Kriterion, 1973); Álom és valóság (Vis ºi realitate)
(Cluj, Ed. Dacia, 1974); Bródy Sándor. A tanítónõ (Învãþãtoarea) (Bucureºti, Ed. Kriterion, 1976);
Mikszáth Kálmán. Különös házasság (Cãsnicie ciudatã) (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1978); Krúdy Gyula.
Kleofásné kakasa (Cocoºul doamnei Kleofás) (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1979); Török Gyula. A porban
(În praf) (Bucureºti, Ed. Kriterion, 1980); Mikszáth Kálmán. A vén gazember (Bãtrânul nemernic) (Cluj-
Napoca, Ed. Dacia, 1982); Petelei István. A jutalom (Recompensa) (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1986);
Krúdy Gyula. Francia kastély (Castelul francez) (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1987); Mikszáth Kálmán.
Szent Péter esernyõje (Umbrela lui Sfântu Petru) (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1992); Petelei István.
Csak egy szabályunk van: igazat kell írni! (Budaörs, 2002).

ION  PIÞOIU-DRAGOMIR - 70 de ani de la naºterea profesorului ºi scriitorului

N. 18 aprilie 1940, Bucureºti.
Este absolvent al Facultãþii de Filologie a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. A fost

profesor la ºcolile gimnaziale din Sîngeorgiu de Meseº ºi din Domnin. Din anul 1962 pânã în 1974 a fost
profesor la ªcoala G. Coºbuc Zalãu,  Liceul Industrial nr. 2, azi Colegiul Tehnic  Alesandru Papiu Ilarian,

Liceul Reformat Wesselényi. A obþinut succese remarcabile la concursurile ºcolare
naþionale la prozã ºi poezie. A participat la schimburi culturale cu judeþele Bihor,
Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº etc. ºi cu þãri din Europa: Ungaria, Austria.
Este membru al Uniunii Scriitorilor din România. Cenacluri: este membru al
Cenaclului Silvania. Premii: a participat la concursuri ºi festivaluri literare, unde
a primit menþiuni ºi premii valoroase: Bucureºti, Botoºani, Oradea, Râmnicu
Vâlcea, Satu Mare, Tîrgu Mureº, Zalãu etc.
Colaborãri: Tribuna, Flacãra, Nãzuinþa, Familia, Jurnalul Sãlajului,
Silvania, Transilvania, Orizont, Vatra, Hepehupa etc.
Opera: În rãs-cruci (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 1999), Ana-Teme în cântec
(Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2000), În-crinãri (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2001),
La-crima lui Moromete (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2001), Tur-nul de viespi

(Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2002), Prin-soare cu ºoimii (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2002), Ful-ger de
iriºi (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2003), Sãbii nipone de rouã (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2003), Samurai
de crin (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2004), Scor-pioni de cleºtar (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2004),
Panoplia lui Nero (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2005), Fântâna cu flãcãri (Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2005) Cupa lui Socrate (Zalãu, Ed. Dacia Porolissensis, 2006), Gheiºe de rubin (Geisas of ruby)
(Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2006), Sânger albastru (Zalãu, Ed. Dacia Porolissensis, 2006), Hai-Tai
(Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2007), Amanþii (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2007), Arpegii pe sakura (Des
arpeges sur sakura) (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2008), Profesorul de spini (Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2008), Doar 7611! (Bucureºti, Ed. Delta III, 2008), Miracole - Haiga (Miracles - Haiga) (Zalãu, Ed.
Caiete Silvane, 2008), Floare de jad (Ikebana of jade. Des ikebanas de jade) (Bucureºti, Ed. Rao,
2009), Fire de Mare ªal (Esprit de Grand Châle) (Bucureºti, Ed. Delta III, 2010), Pergole pe fulger
(Bucureºti, Ed. Delta III, 2010), Fracul de lut (Bucureºti, Ed. Rao, 2010); se aflã în lucru volumul: 
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Albastru de Bagdad. Prezent în volumele: Arpegii, Silvania, Flacãra vieþii, Poeme - Versek -
Gedichte; De dor ºi de omenie, Du-te dor ºi vino, dor. Douã din volumele autorului, Sãbii nipone de
rouã ºi Samurai de crini, au fost donate Ambasadei Japoniei din Bucureºti.

IOAN  ARDELEAN - 65 de ani de la naºterea juristului ºi poetului
N. 14 ianuarie 1945, Cisnãdie, judeþul Sibiu.
Absolvent al Facultãþii de Drept de la Bucureºti. A fost muncitor laminorist, laborant chimist,

constructor, proiectant, tehnolog, ºef secþie, director etc. A avut o bogatã activitate de invenþii ºi inovaþii
care au fost brevetate în þarã ºi peste hotare. A proiectat instalaþii, case,
biserici, hale industriale ºi a urmat diferite cursuri de specializare peste hotare.
În anul 1989 a îmbrãþiºat cariera politicã, astfel cã în anul 1990 devine
vicepreºedintele F.S.N. Sãlaj. În mai 1990 a fost ales deputat în Parlamentul
României, devenind  membru al Constituantei, participând activ la elaborarea
primei Constituþii a României. A fost membru în Comisia de Politicã Externã,
în Comisia pentru Drepturile Omului, Minoritãþi ºi Culte, în comisiile speciale
pentru rezolvarea diferendumurilor dintre biserica ortodoxã ºi cea greco-
catolicã, în Comisia Covasna-Harghita, ºi în alte comisii. În anul 1992 se
retrage din activitatea parlamentarã, se dedicã afacerilor, iar în 1999 a pus
bazele învãþãmântului academic din Zalãu, fondând Universitatea de Vest
Vasile Goldiº, filialã a Universitãþii din Arad. Este fondatorul Fundaþiei

Comunitare Alma Mater Porolissensis, al revistei cu acelaºi nume ºi al editurii Dacia Porolissensis. Este
membru fondator al Clubului Lions, membru în consiliul consultativ al A.J.O.F.M., al Inspectoratului
Judeþean ªcolar, al Inspectoratului de Mediu, consilier în Consiliul Municipal Zalãu. A debutat în ziarul
Metalurgistul cu poezia Visurile mele. A frecventat cenaclurile literare Potaissa, Ioniþã Scipione
Bãdescu ºi s-a numãrat printre fondatorii cenaclului Silvania. A colaborat o perioadã ºi la Cenaclul Flacãra.
Premii: a participat la numeroase festivaluri-concurs de poezie ºi prozã la Bistriþa, Satu Mare, Oradea,
Cluj, Râmnicu Vâlcea, Constanþa, Tg. Jiu, Sibiu, Bucureºti, unde a fost premiat cu diferite premii. A fost
premiat de revistele Familia, Tribuna, Tomis ºi Transilvania. Colaborãri: Tribuna, Familia, Echinox,
Vatra, România literarã, Steaua, Viaþa Româneascã, Convorbiri literare, Tomis, Flacãra etc. A
fondat ziarul Opþiunea care a devenit ulterior Sãlajul Orizont. În 1992 a obþinut premiul de debut din
partea Uniunii Scriitorilor pentru volumul Gustul absenþei.
  Opera: Gustul absenþei (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1992). Volume colective: Arpegii (Zalãu, 1970);
Pãmânt strãbun românesc (Zalãu, 1977); Poeme - Versek - Gedichte (Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2004).  

IOAN  CHEZAN - 65 de ani de la naºterea profesorului

N. 14 august 1945, Sîntejude, judeþul Cluj.
Este absolvent al Conservatorului de Muzicã din Cluj, secþia

pedagogie muzicalã (1970). A obþinut doctoratul în anul 2008 cu teza
Profesionalismul Corului de Camerã cu Statut de Ansamblu Amator.
A fost profesor de muzicã la Liceul Pedagogic Zalãu (1970-1977), directorul
ªcolii Generale de Muzicã ºi Arte Plastice Zalãu (1975-1991), director la
ªcoala cu Program de Artã (1991-1993; 1995-2004), iar în perioada 2004-
2009 a fost directorul Liceului de Artã Ioan Sima. În perioada 1993-1995
a fost consilier teritorial ºef la Inspectoratul pentru Culturã al Judeþului Sãlaj.
A fost profesor metodist, a condus lucrãri metodico-ºtiinþifice pentru
obþinerea gradului didactic I la învãþãtori ºi educatoare, lector pentru
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perfecþionarea în specialitate a învãþãtorilor ºi educatoarelor, profesor colaborator la Universitatea din
Oradea, profesor formator. A fost consilier municipal, preºedinte al Comisiei de Învãþãmânt, Culturã,
Sãnãtate din Consiliul Municipal Zalãu, Senator de Onoare al Parohiei Ortodoxe Române - Zalãu,
vicepreºedinte al  Asociaþiei Române de Cânt Coral, vicepreºedinte al Fundaþiei Madrigal-Marin
Constantin, reprezentant al Asociaþiei Române de Cânt Coral în Consiliul Internaþional A Coeur Joie. În
anul 1970 a înfiinþat Corul Cadrelor Didactice, apoi Corul de Camerã al Clubului Tineretului, iar din 1991
Reuniunea Coralã Camerata Academica Porolissensis. A participat la festivaluri ºi concursuri naþionale:
Ion Vidu (Lugoj), Gheorghe Dima (Cluj-Napoca), Augustin Bena (Cluj-Napoca), Festivalul Tineretului
(Cluj-Napoca), Sâmbãta de Sus. A efectuat turnee în þarã: Câmpia Turzii, Reºiþa, Tulcea, Baia Mare, Satu
Mare, Piteºti, Constanþa, Bucureºti, Bistriþa etc., ºi în strãinãtate: Italia, Franþa, Ungaria, Norvegia, Polonia,
Elveþia. A efectuat turnee cu reuniunea coralã Cantorino a ªcolii cu Program de Artã - Zalãu în Anglia
(1997) ºi Spania (1999). A participat la întruniri corale în calitate de vicepreºedinte al Asociaþiei Române
de Cânt Coral ºi reprezentant al acesteia în Consiliul Internaþional A Coeur Joie: Braºov (1994), Marrakesh
(Maroc-1998), Lyon (Franþa-2002). Premii: medalia de brevet 75 de ani de existenþã a învãþãmântului
muzical românesc - Academia de Muzicã Gh. Dima; diploma de excelenþã cu ocazia împlinirii a 80 de
ani de învãþãmânt muzical superior în Cluj-Napoca - Academia de Muzicã Gh. Dima, medalia Pro Arte
- Una vite per musica - Fundaþia Madrigal - Marin Constantin. Medalia Fiii Cetãþii, Premiul I la
concursuri corale naþionale, Premiul II la Concursul Naþional de Creaþie cu lucrarea Cucule, de unde vii.
Premiul III la Concursul Naþional de Interpretare a Muzicii Corale Gh. Dima - Cluj-Napoca, Ordinul
Meritul pentru Învãþãmânt - Cavaler.
Opera: Profesionalismul Corului de Camerã cu Statut de Ansamblu Amator (Zalãu, 2009),
Prelucrãri ºi lucrãri corale pentru copii ºi adulþi; Culegere de cântece pentru uzul elevilor din
Liceul Pedagogic; Liturghia Ortodoxã, armonizatã pentru Catedrala Adormirea Maicii Domnului;
Sunã clopoþelul. Culegere de cântece pentru cei mici (Zalãu, 2006), coordonator al volumului:
Camerata Academica Porolissensis. Strãluciri la a 35-a aniversare (Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2006).  

FLORIN  HORVATH - 65 de ani de la naºterea prozatorului

N. 1 mai 1945, Haþeg, judeþul Hunedoara.
A absolvit cursurile ºcolii primare ºi liceale la Bistriþa ºi ªcoala de Ofiþeri Activi în 1967. Din anul

1967 pânã în 1972 a fost ofiþer de aviaþie. În perioada 1972-1979 a fost electronist pe platforma industrialã
Bucureºti-Sud, 1979-1985 ºef atelier la I.A.I.F.O., ºef atelier la
Întreprinderea de Anvelope (1985-1989), a fost membru C.P.U.N. - Sãlaj
(1989-1991), a lucrat la S.C. Alfasoft (1991-1992), din 1996 a fost ºef
birou S.N.P., a lucrat  la Energy Consult România Petrom S.A. Este director
al F.N.R - filiala Sãlaj. A debutat în 1971 cu prozã scurtã. Frecventeazã
cenaclul Silvania din Zalãu. Premii: în anul 1971 a primit premiul revistei
Viaþa militarã pentru prozã scurtã, premiul pentru creaþie ºi montaj literar
Ioniþã Scipione Bãdescu (1984), premiul pentru prozã Ioniþã Scipione
Bãdescu (1985), premiul pentru poezie Nicolae Bãlcescu (1986), Premiul
Naþional pentru roman istoric (1987), Premiul Naþional Duiliu Zamfirescu
(2001); distincþii ºi medalii: învestirea ca Mare Secretar al M.I.N.R.
(2002), Medalia de Onoare a R.L. Phoenix (2003), Medalia de Merit
M.L.R. (2003), Învestirea ca Mare Secretar al M.L.R. (2003), Medalia
de Onoare (personalizatã) a R.L. Hashachar Israel (2004), Medalia de

Onoare a Parlamentului Maghiar (2004), Medalia de Merit a M.R.L. (2004, 2005), Medalia de Onoare
a R.L. Edmond Nicolau (2005), Diploma de Excelenþã a M.L.N.U.R. (2005), Învestirea în grad de
Cavaler Templier (2005), Marea Cruce în rang de Cavaler Kadusch (2006), Învestirea în grad de
Comandor (2006), titlul de Inspector general - Suveran Comandor 33  (2006), titlul de Pro Mare
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Maestru al M.L.R. (2006), Placheta de Onoare a R.L. Hiram (2006, 2007), învestirea ca Mare Ofiþer
Templier (2006), Ordinul Suprem Marea Cruce în clasa Primus Interparens (2006), învestirea în
demnitatea de Comandor al Sf. Bernard de Clervaux (2006), Ordinul Crucea de Merit clasa a III-a
(2006), Ordinul Suprem Marea Cruce în grad de Arhitecton Egregia cum Laude pentru întreaga activitate
(2006), Medalia de Merit a Turciei (2007), Ordinul Crucea de Merit clasa a II-a (2007), învestirea ca
Preceptor al Ardealului (2007), Placheta de Onoare a M.L.R. (2007), Medalia de Merit a R.L. Mozart,
Israel (2008), Medalia de Merit Ordinul Pentagramei  pentru activitatea în perioada 2003-2008 (2008),
Ordinul Crucea de Merit clasa I (2008), Ordinul Crucea de Onoare clasa a III-a (2008), învestirea în
rangul de Cavaler Mare Cruce (2008), învestirea în demnitatea de Prior al Transilvaniei, Maramureºului,
Criºanei ºi Banatului (2008), Pro Mare Maestru  Ad Vitam (2008), Ordinul Cultural (2009), Medalia
de Merit a Revoluþiei Române (2009), Medalia Marea Pentagramã de Aur (2009), Medalia Jubiliarã
Internaþionalã a Ordinului Templierilor (2010), Medalia de Onoare a R.L. Sever Frenþiu (2010), Medalia
Revoluþiei Române (2010), Medalia Vila di Sintra (2010), Medalia de Onoare Jaques de Molay (2010).
Este membru în grupul de dialog cultural România-Ungaria (din martie 1990), membru fondator al F.N.R.D.
(1989), iniþiator al programului de înfrãþire între oraºele Zalãu ºi Soroca (Republica Moldova) ºi Zalãu -
Szentendre (Ungaria). Colaborãri: Ramuri, Vatra, Steaua, Echinox, Tribuna, Transilvania, România
literarã, Luceafãrul, Opus, Silvania, fondator al ziarelor ªopârla, Clepsidra.
Opera: O lacrimã pentru Mãria Sa (Bucureºti, Ed. Albatros, 1987, reeditare Bucureºti, Ed. Delta III,
2005), Coroana celor 7 mari maeºtri (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2001), Voievodul Albastru (Zalãu,
Ed. Caiete Silvane, 2001), Îndreptar francmasonic (Tg. Mureº, Ed. Tipomur, 2004), 125 de ani de
lumini ºi umbre în francmasoneria româneascã (Bucureºti, Ed. Delta III, 2005), Un templier la
Sarmizegetusa (Bucureºti, Ed. Delta III, 2008), Legenda marelui Zalmoxis (Zalãu, Ed. Color Print,
2010).

IONEL  PENEA - 65 de ani de la naºterea profesorului

N. 17 noiembrie 1935, Bacãu.
A urmat cursurile ºcolii din Cernãuþi, apoi a început cursurile ªcolii Normale la Arad, pe care le-a

încheiat la Cluj. Este absolvent al Facultãþii de Filologie din Bucureºti. A fost profesor în raionul Dej, apoi
inspector la Inspectoratul de Învãþãmânt ºi Culturã al aceluiaºi raion. În
perioada 1968-1970 a fost inspector ºef la Comitetul de Culturã al Judeþului
Sãlaj, iar pânã în anul 1999 a fost directorul Filialei Arhivelor Statului din
Sãlaj. Are o contribuþie deosebitã la reorganizarea arhivelor ca instituþie, a
militat pentru achiziþionarea de documente, a depus eforturi deosebite pentru
aducerea în arhivele din Zalãu a documentelor care atestã vechimea judeþului
nostru. A copiat toatã opera lui Simion Bãrnuþiu de la Biblioteca Academiei
din Bucureºti ºi a adus-o în biblioteca arhivelor. Colaborãri: Acta Musei
Porolissensis, Nãzuinþa, Graiul Sãlajului, Sãlajul Orizont, Gazeta de
Duminicã, Silvania, Tribuna, Revista Arhivelor, ªcoala noastrã.

Opera: Aspecte social-economice ale judeþului Sãlaj din prima
jumãtate a secolului al XIX-lea oglinditã în Tabela Contribuabililor,
judeþul Sãlaj - monografie (Bucureºti, 1980). Coautor: Filiala Arhivelor
Statului - Judeþul Sãlaj (Bucureºti, 1982), Tiparul sãlãjean, file de istorie

(Zalãu, 1980), coordonator : Electricitatea în Sãlaj. Pagini de monografie (Zalãu, 1993), Iuliu Maniu
(1873-1953) (Zalãu, 1993).
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IULIU  ªAMªODAN - 65 de ani de la naºterea profesorului

N. 7 mai 1945, Cîmpia Sãlaj.
Absolvent al Facultãþii de Matematicã a Universitãþii Babeº-Bolyai

din Cluj. În perioada 1967-1968 a fost profesor la ªcoala Generalã Cehei,
apoi la Liceul Agricol ªimleu Silvaniei (1968-1970), Liceul Economic
ªimleu Silvaniei (1970-1977, în perioada 1973-1974 - director), Liceul
Teoretic  Simion Bãrnuþiu  ªimleu Silvaniei (1977-1997). Din anul 1997
pânã în 2001 a fost detaºat la Prefectura Judeþului Sãlaj. Începând cu anul
2001 a fost profesor la Colegiul Naþional Simion Bãrnuþiu ªimleu Silvaniei.
A obþinut doctoratul în anul 1986 la Universitatea Babeº-Bolyai, cu teza
Studiul miºcãrii sateliþilor artificiali geostrategici. Premii: în 1988 a
primit distincþia de Profesor emerit. A fost membru al Societãþii de ªtiinþe
Matematice, Filiala ªimleu, fiind ºi preºedintele acesteia (1978-1986),
liderul sindicatului din învãþãmânt, bazinul ªimleu, membru în Biroul
Federaþiei Sindicatului din Învãþãmânt (1991-1996), consilier în Consiliul

Local al oraºului ªimleu (1992-1996), coordonator al comisiei metodice a profesorilor de matematicã din
Colegiu. A participat la numeroase sesiuni de comunicãri ºtiinþifice în þarã.
Colaborãri: Babeº-Bolyai University-Research seminaries, Progrese în fizicã, Progrese în
astronomie, Direcþii moderne în astronomie ºi astrofizicã, ªcoala noastrã, Bãtaia clipei, Graiul
Sãlajului, Magazin Sãlãjean, Sãlajul etc.
A încetat din viaþã la 18 decembrie 2010 la ªimleu Silvaniei.

Opera: Studiul miºcãrii sateliþilor artificiali geostaþionari (1986). Volum colectiv: Teste de evaluare
pe unitãþi de învãþare (2003).

MARIN  ªTEFAN - 65 de ani de la naºterea profesorului ºi publicistului

N. 1 aprilie 1945, Râmeºti - Beica (azi ªuºani), satul ªuºanii de Jos, (aproape de Drãgãºani),
judeþul Vâlcea.

 A urmat cursurile Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din Bucureºti. Din anul 1963 este profesor
de educaþie fizicã la ªimleu Silvaniei. A activat la Casa Orãºeneascã
de Culturã în cadrul cercurilor de ºah, tenis de masã, rebus, cenaclu
literar ºi teatru de amatori (1966-1969). A fost profesor la Liceul
Agricol ªimleu Silvaniei (1963-1966), ªcoala Generalã nr. 1 (1967-
1970), ªcoala Specialã ªimleu Silvaniei (1970-1971), Liceul Teoretic
Simion Bãrnuþiu, aceeaºi localitate (1971-1972), ªcoala Gimnazialã
nr.1 (Silvania) ªimleu Silvaniei (1972-2009). În perioada 1966-
1967 a fost instructor sportiv la Consiliul Raional ªimleu Silvaniei al
Uniunii de Culturã Fizicã ºi Sport, iar apoi a fost preºedintele
Consiliului Orãºenesc pentru Educaþie Fizicã ºi Sport - ªimleu
Silvaniei (1972-1990), fiind ºi membru al Biroului ºi Consiliului

Judeþean pentru Educaþie Fizicã ºi Sport Sãlaj. În anul 1993 a obþinut gradul didactic I. Începând cu anul
1999 este membru al Grupului de lucru pentru elaborarea programelor ºcolare de educaþie fizicã din
cadrul Ministerului Educaþiei, Cercetãrii ºi Inovãrii, membru al Consiliului Consultativ pentru Educaþie
Fizicã ºi Sport Sãlaj, responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de educaþie fizicã ºi sport din
Centrul ªimleu Silvaniei ºi profesor formator ºi  metodist la Inspectoratul Judeþean ªcolar Sãlaj, precum ºi
preºedinte al Comisiei Judeþene de ºah ºcolar, preºedinte al Comisiei de Educaþie ºi Culturã Olimpicã a
Academiei Olimpice Române - Filiala Sãlaj, membru în Comisia Mixtã Judeþeanã Sãlaj, este antrenor de



73

I.D.E.I.
atletism, iar în perioada 1973-1991 a fost arbitru republican de handbal, oficiind la nivelul tuturor diviziilor
naþionale ºi, în prezent, arbitru oficial de volei, activând la toate nivelurile de competiþii, a contribuit la
elaborarea programei ºcolare pentru educaþie fizicã ºi sport, ediþiile 1999 ºi 2008, a înfiinþat la ªcoala
Gimnazialã nr. 1 din ªimleu Silvaniei Asociaþia sportivã Viitorul, Cercul rebusist Anagrama ºi Cercul
Olimpic Gaudeamus, este membru fondator al Fundaþiei Istorice Iuliu Maniu ºi responsabil al comisiei
de propagandã-publicitate al acestei fundaþii. Premii: campion al regiunii Criºana la Spartachiada de varã
- 1966 - la sãritura în lungime, multiplu campion al raionului ªimleu, la atletism, în perioada 1963-1967,
locul I cu echipa de handbal  bãieþi a ªcolii Generale nr. 1 din ªimleu Silvaniei (regiunea Criºana, 1967),
are multiple titluri de campioni raionali cu sportivii ºi cu echipele reprezentative ale ºcolii în perioada 1965-
1967 ºi judeþeni (1969-2009), locul III la Divizia Naþionalã de Atletism, seria C (1973-1977), locul I la
Competiþia interjudeþeanã la sãritura în lungime, câºtigãtor al unor concursuri de ºah pe anul competiþional
1981-1982, în perioada 1965-1967 a fãcut parte din echipa de handbal Metal-Lemn ªimleu Silvaniei,
participantã la campionatul raionului ªimleu ºi al regiunii Criºana, cu elevii a obþinut trei locuri I la Festivalurile
internaþionale de ºah Napoca - 97, Napoca - 98 (ambele la Cluj-Napoca) ºi Someº - 99 (Satu Mare),
menþiune la etapa finalã pe þarã a Concursului Prietenii pompierilor (Piatra Neamþ, 1998), locul I la volei
- bãieþi, jud. Sãlaj (1998), precum ºi menþiune la ºah - fete finala pe þarã a Campionatului Naþional ªcolar
(2002). A câºtigat locul I la Concursul de Culturã Generalã organizat de Jurnalul Naþional în anul 1999,
precum ºi locul I la concursurile de culturã generalã, organizate de sãptãmânalul cultural-ºtiinþific Magazin,
în anii 2002 ºi 2004 ºi locul II în anul 2003, la acelaºi concurs. A primit distincþia Merite deosebite în
activitatea sportivã din partea Consiliului Naþional pentru Educaþie Fizicã ºi Sport (1982), Diploma de
excelenþã acordatã de Inspectoratul ªcolar Judeþean Sãlaj (2004, 2005, 2009), Biblioteca Orãºeneascã
ªimleu Silvaniei (2001), ªcoala Gimnazialã nr.1 ªimleu Silvaniei (2005), Agenþia pentru Protecþia Mediului
Sãlaj (2007) ºi  Direcþia de Sport a Judeþului Sãlaj (2009), Diploma de Merit din partea Consiliului
Judeþean pentru Educaþie Fizicã ºi Sport Sãlaj (1981), a Primãriei ºi Consiliului Local ªimleu Silvaniei
(2001) ºi a Bibliotecii Orãºeneºti ªimleu Silvaniei (2006), Diploma  de Onoare acordatã de Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii (2001, 2003), de Comitetul Olimpic Român - Direcþia Educaþie Olimpicã (2002),
de Clubul Copiilor din ªimleu Silvaniei (2005), de Fundaþia de prietenie româno-olandezã ªimleu Silvaniei
( 2005), de Federaþia Românã SPORTUL  PENTRU  TOÞI (2007), de ªcoala Gimnazialã Silvania
ªimleu Silvaniei (2008) ºi de ªcoala Emil Racoviþã din Oneºti, judeþul Bacãu (2008), Scrisoare  de
Mulþumire din partea Primãriei ªimleu Silvaniei (2001), Comitetului Olimpic Român (2002), Academiei
Olimpice Române (2002), Federaþiei Române SPORTUL  PENTRU  TOÞI (2007), a participat la activitãþile
cultural-artistice ºi sportive, precum ºi la diferite conferinþe ºi simpozioane având caracter ºtiinþific ºi cultural-
sportiv la nivel local, judeþean ºi naþional. Colaborãri: Sportul, Gazeta Sporturilor, Nãzuinþa, Rebus,
Integrame-Magazin, Tribuna Învãþãmântului, Revista Magazin, Scutul Patriei, Universul
ªimleuan, Gazeta de Duminicã, Condeie Sãlãjene, Graiul Sãlajului, Gazeta ªimleului, Informaþia
Administraþiei Locale, Orizont Militar, Observatorul Militar, Tezaur, Flacãra, Flacãra lui Adrian
Pãunescu, Sportul Sãlãjean, Gazeta, Magazin Sãlãjean, Sãlãjeanul, Caiete Silvane, Sãlajul
European etc., unde a publicat interviuri, reportaje, cronici de culturã, artã, sport ºi divertisment, teme de
culturã generalã, teste de perspicacitate ºi raþionament, vorbe de duh (aforisme, cugetãri, maxime etc.),
careuri de cuvinte încruciºate ºi integrame, probleme de enigmisticã, epigrame etc.
  Opera:  Coautor: 30 de ani de profesionalism ºi performanþã la Clubul Sportiv ªcolar Zalãu
(Zalãu, Ed. ªcoala Noastrã, 2008). Volume colective: Profesorul - protagonist al Reformei
învãþãmântului (ªimleu Silvaniei, 1997), Copiii, Sportul ºi Natura (Comitetul Olimpic Român, 2002),
Conjuncturi ºi permanenþe. Breviar 2000-2003 (Zalãu, Ed. Silvania, 2003), Educaþia 2003 (ªimleu
Silvaniei, 2003), Educaþie Interculturalã (ªimleu Silvaniei, 2004), De ce merg unii elevi încruntaþi
la ºcoalã (Iaºi, 2000). Volume în pregãtire: Trecând Carpaþii, Un sportiv între sportivi, Cuvinte
potrivite (Retrospectivã spiritualã). Prezent în volumele: Contribuþia unor personalitãþi locale la
dezvoltarea patrimoniului cultural românesc ºi universal (Bacãu, Ed. Sam, 2008).
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  ELENA  MUSCA - 60 de ani de la naºterea muzeografului

N. 22 martie 1950, Budila, jud. Braºov.
Este absolventã a Facultãþii de Istorie-Filosofie din cadrul Universitãþii

Babeº-Bolyai din Cluj (1973). A fost cadru didactic la ºcolile din Prodãneºti
ºi Creaca. Din anul 1982 a fost muzeograf la Muzeul Judeþean de Istorie ºi
Artã Zalãu, iar din 1994 cercetãtor ºtiinþific istorie medievalã ºi director al
aceleiaºi instituþii (2006-2008). A participat la sesiuni de comunicãri ºtiinþifice,
congrese, mese rotunde.
Colaborãri: Acta Musei Porolissensis, Gazeta de Duminicã, Epoca
luminilor. Culturã ºi civilizaþie româneascã (Deva), Caiet-Colocviul
Naþional de Istoria Artei Decorative (Muzeul Cotroceni-Bucureºti), Caiet
metodologic. Colectivul Naþional de Pedagogie Muzealã (Baia Mare),
ªcoala noastrã, Ora ºcolii.

Opera: Volume colective: Colocviul Naþional de istoria artei decorative (Bucureºti, 1997), Palate,
castele ºi cetãþi din Transilvania (Fãgãraº, 2000), Transilvania, ghid turistic (Oradea, 2002). Prezentã
în volumul: Porolissum, Vol. II de Cristian Gâzdac ºi Nicolae Gudea (Cluj-Napoca, Ed. Mega Printing
House, 2009).

VIOREL  VARGA -  60 de ani de la naºterea jurnalistului ºi poetului

N. 14 aprilie 1950, Prodãneºti.
A urmat cursurile Facultãþii de Filologie din Cluj (1971-1972), Facultatea

de Litere din Bucureºti (1972-1974), Institutul Politehnic din Bucureºti, secþia
mecanica fluidelor (1974-1977). Cenacluri: a frecventat cenaclurile Silvania
(Zalãu), Echinox (Cluj-Napoca), Junimea, Clepsidra, Luceafãrul (Bucureºti).
În prezent este redactor la ziarul Graiul Sãlajului. Publicã poezii ºi articole la
Tribuna, Steaua, Luceafãrul, România literarã, Viaþa româneascã, Cronica,
Convorbiri literare, Familia, Ramuri, Tomis, Amfiteatru, Vatra, Nãzuinþa,
Graiul Sãlajului etc. A debutat în anul 1969, în ziarul Nãzuinþa.

Opera: Trecerea (Bucureºti, Ed. Eminescu, 1971), Niciodatã departe
(Bucureºti, Ed. Albatros, 1976), Fericit cel care (Bucureºti, Ed. Albatros, 1978), Aproape destin
(Bucureºti, Ed. Albatros, 1984), O vârstã a florilor (Bucureºti, Ed. Ion Creangã, 1987). Prezent în
volumele: Arpegii (Zalãu, 1970), Pãmânt strãbun românesc (Zalãu, 1977).

ALEXANDRU  TAMBA - 50 de ani de la naºterea economistului

N. 30 noiembrie 1960, Stîna.
A absolvit Facultatea de ªtiinþe Economice din cadrul Universitãþii

Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca (1984). A obþinut doctoratul în anul 2007.
A fost economist la ICEE Zalãu (1984-1986), Consiliul Judeþean al UTC
Sãlaj (1986-1989), inspector credite la BRD Zalãu (1989-1990), contabil
ºef ºi director economic la SC Drumuri ºi Poduri Sãlaj (1990-2002), director
general la SC Leasing Rom SRL Zalãu (2002-2007), iar din 2007 este
director la SC Financiar Consult SRL Zalãu. În perioada 2005-2006 a fost
lector universitar la Universitatea Vasile Goldiº - Arad, filiala Zalãu, iar din
2008 este cadru didactic asociat, lector universitar la Universitatea Vasile
Goldiº - Arad, filiala Zalãu. Din 2010 este preºedintele UGIR - filiala Sãlaj.
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Opera: Contabilitatea financiarã a întreprinderilor mici ºi mijlocii ºi a microîntreprinderilor - de
la teorie la practicã (Zalãu, Ed. Silvania, 2004), Contabilitatea persoanelor juridice fãrã scop
patrimonial ºi contabilitatea în partidã simplã (Zalãu, Ed. Silvania, 2005), Contabilitatea aprofundatã
(Zalãu, Ed. Silvania, 2005, ediþia a II-a 2008, ediþia a III-a 2009), Contabilitatea bancarã (Zalãu, Ed.
Silvania, 2005), Contabilitate managerialã (Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2007), Contabilitate financiarã
- ghid practic (Zalãu, Ed. Silvania, 2007), Contabilitatea instituþiilor de credit, instituþiilor financiare
nebancare ºi a fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (Bucureºti, Ed. CECAR,
2010).

DIN  ERIU  PÂNÃ-N  OCEAN

Poet al deplinãtãþii umane, Ady Endre se numãrã printre cei mai originali creatori universali din
epoca sa. Motivele lirice din opera sa se întrepãtrund ºi se fertilizeazã reciproc: destinul individual ºi soarta
colectivitãþii, credinþa ºi îndoiala, moºtenirea secularã ºi chemãrile vremurilor noi, groaza morþii ºi setea de
viaþã nestãvilitã se contopesc într-o viziune poeticã, tulburãtoare în arta sa.

Nu este, aºadar, întâmplãtor cã traducãtorii sãi români - de la Octavian Goga pânã în zilele noastre - l-au
prezentat publicului cititor român ca pe un poet care a trãit din plin viaþa. În prefaþa-eseu la volumul Ady
Endre (Poeme) care întruneºte traducerile lui Paul Drumaru, Marin Sorescu, el însuºi un maestru al cuvântului,
care a descleºtat formele poetice tradiþionale, îl caracterizeazã astfel: Ady Endre se numãrã printre poeþii
pe care dacã-i citeºti ziua nu-i uiþi noaptea. [...] În poezia mare a lumii el vine pe ºleaul drumului
principal. Iar esteticianul ºi criticul literar renumit - Nicolae Balotã - spune cã este unul din poeþii secolului
XX care dispun de o varietate nesfârºitã de tonalitãþi.

Modernitatea lui Ady este o modernitate înrãdãcinatã adânc în humusul fertil al naþionalului ºi al
universalului, în limbajul sãu artistic ºi fantezia creatoare de imagini poetice frapante, noul ºi vechiul se
combinã armonios, fãcându-l cel mai de seamã înnoitor al liricii maghiare.

Cu conºtiinþa vocaþiei de Mesia, Ady afiºeazã deasupra uneia dintre poezii titlul De la Eriu pânã-n
Ocean. E o poezie simbolicã la care noi am putea continua: din plaiurile Sãlajului pânã pe malurile Senei din
Paris. Pentru cã, aºa cum bine se ºtie, Sãlajul ºi Partium: satul natal, Mecenþiu, Careiul, cei patru ani
(1892-1896) petrecuþi în renumitul ºi strãvechiul Colegiu Reformat din Zalãu, instituþie în care s-au pãstrat
cu sfinþenie tradiþiile seculare ºi ideile progresiste ale lui Wesselényi Miklós, lumea micului oraº de atunci de
la poalele Meseºului, Oradea, mediul familial de la Ciucea ce-i aduce o oarecare liniºte în anii pustiitori ai
primului rãzboi mondial - sunt locuri ºi împrejurãri care au jucat un rol hotãrâtor în desfãºurarea vieþii, în
formarea personalitãþii ºi destinului poetului, servindu-i, în acelaºi timp, ca surse inepuizabile de inspiraþie.

Desigur, trãirile personale îi întreþes opera în cele mai variate feluri, devenind parte integrantã a
acesteia, marcate puternic de forþa creatoare a poetului.

Poetul a pornit spre largul apelor preacurate dintr-un sat mic sãlãjean (Eriu-Mecenþ care-i poartã
acum numele), dintr-o lume în care morþii sunt conduºi la locul lor de veci în dangãtul clopotelor celor trei
biserici, cea calvinistã, cea catolicã ºi cea ortodoxã. Trezirea poetului la conºtiinþã, primele trãsãturi ale
personalitãþii sale sunt modelate de contactele cu oamenii de aici care au trãit, de-a lungul secolelor, în
bunã înþelegere, ca membrii unei comunitãþi în care fiecare înþelegea vorba celuilalt. În autobiografia sa a
jalonat exact statutul sãu social: Am venit din Sãlaj, dintr-o familie boiernaºã, truditoare, care pe
parcursul unui mileniu abia a supravieþuit. În aceastã ordine de idei, îºi evocã figurile predecesorilor,
oameni cu carte ºi culturã, amintind cu mândrie cã bunicul lui a fost printre primii care s-a abonat la revista
Academiei de ªtiinþe.

Sunt cine sunt datoritã acelor patru ani pe care i-am petrecut la Zalãu - mãrturiseºte în
aceeaºi autobiografie. Colegiul reformat de aici este vãzut de poet ca o adevãratã alma mater, o vatrã a
spiritului ºi a culturii, fãrã de care aº fi un om cu alt suflet. Strãvechea ºcoalã a însemnat pentru el ºi un
prim atelier de formare intelectualã: redacteazã revista elevilor, compune versuri, ºi aici în Zalãu publicã, în
primãvara anului 1896, în paginile ziarului Szilágy, organ de presã al orãºelului de atunci, prima sa poezie.
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Aflãm din relatarea profesorului sãu, Petri Mór, autorul monografiei despre judeþul Sãlaj, cu câtã râvnã a
cules elevul de odinioarã cuvintele ºi expresiile vechi ale graiului sãlãjean cu care i-a plãcut sã împodobeascã
mai târziu versurile. Poezii nostalgice evocã amintirea primei iubiri (romanul sfârºit) din acea epocã. Mai
târziu, cu ocazia inaugurãrii festive la Zalãu a operei marelui sculptor, Fadrusz János, statuia lui Wesselényi,
într-un articol de o intimitate înduioºãtoare, publicat în cotidianul orãdean Nagyváradi Napló din 17
septembrie 1902, poetul îi saluta pe cei adunaþi la acest eveniment în felul urmãtor: Ei sãrbãtoresc în
paradisul meu pierdut ºi razele tomnatice sãrutã figura minunatã a lui Wesselényi ºi a sãrmanului
þãran pe care îl întâmpinã cu braþele întinse de parcã vrea sã-l înalþe. [...] Dar în zadar îºi întinde
mâinile. Wesselényi nu mai e înþeles astãzi. Forþa cea mare s-a risipit, flacãra cea mare s-a stins.
Cuvintele de salut aduse fostului sãu profesor, omului de ºtiinþe Kincs Gyula elogiazã pe acel pedagog
minunat ºi director al Colegiului care, ca ungur european, nu admitea dispreþul sau batjocura nici faþã
de copiii de agricultori maghiari, nici faþã de bãiatul þãranului român.

Înainte de a fi plecat la Paris, poetul se reîntoarce în paradisul pierdut al tinereþii sã admire noile
clãdiri ale fostei sale ºcoli ºi sã-ºi exprime încã o datã ataºamentul faþã de acele meleaguri: Sunt acasã ...
Mi-am adus înapoi sufletul, acolo de unde l-am primit.

Cât de înãlþãtoare, de deschizãtoare de noi perspective sunt aceste revelaþii, stau mãrturie o mulþime
de poezii reprezentative. Destinul poetului se identificã cu acela al pietrei mereu azvârlite. Cu ocazia unei
ºederi în Paris ni se destãinuie astfel:

És, jaj, hiába, mindenha szándék, ªi, vai, orice-ar fi sã fie,
Százszor földobnál, én visszaszállnék De m-ai zvârli aº reveni de-o mie
Százszor is, végül is. De ori, oricând, mereu.

(A föl-földobott kõ) (Piatra mereu zvârlitã -
în româneºte de Paul Drumaru)

Poezia care încheie volumul Vér és arany (Sânge ºi aur), apãrut în mijlocul unei campanii de
duºmãnie dezlãnþuitã împotriva poetului în 1907, insistând parcã asupra acestei idei, se terminã cu urmãtoarele
versuri:

Akarom, mert ez bús merészség, O vreau, cã-i îndrãznealã tristã,
Akarom, mert világ csodája: O vreau, cã-i o minune mândrã:
Valaki az Értõl indul el Din Eriu cineva porneºte,
S befut a szent, nagy Oceánba. ªi-n sfântul Ocean s-afundã.

(Az Értõl az Oceánig) (Din Eriu pânã-n Ocean -
în româneºte de Eugen Jebeleanu)

Dr. Kozma Dezsõ,
profesor universitar

TRIALOGUL  LECTURII
SAU  CUM  FURÃM  CÂTE  O  CARTE

Cititorii, specialii cititori (lectura înnobileazã, nu-i aºa?), au observat, desigur, mai sus, doi termeni
care ar putea sã genereze întrebãri: trialogul ºi furãm.

Tineri fiind - contactul cu opera literarã este ºi un act de catharsis, când timpul uitã sã pãºeascã
mai departe - aceiaºi cititori cunosc bine (sperãm) expresiile a fura cuiva o privire, a fura cuiva un
zâmbet, a fura cuiva un sãrut etc.

Aºadar termenul furãm þine de o anume complicitate luminoasã a spiritului în cazul lecturii, când
opera literarã - opera de artã, în general - emoþioneazã, completeazã cunoºtinþele ºi... ciopleºte caractere.

Cei care mai ofteazã la umbra unor regrete (adesea false!) cum cã se citeºte mai puþin decât
altãdatã - vezi perioada când la noi lectura era printre puþinele refugii din faþa aplauzelor roºii! - cã mai
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ales tinerii (dar ceilalþi? întrebãm noi) citesc la un nivel minim, aceºti nostalgici uitã câteva lucruri esenþiale
(sau...?).

În primul rând ei nu þin cont cã termenul lecturã nu se referã doar la operele beletristice, existând
atâtea scrieri care...

Calculatorul i-a încãtuºat îndeosebi pe tineri, strigã ei, dar, dincolo de jocuri etc., ei navigheazã pe
internet, acumuleazã cunoºtinþe de culturã generalã - adesea utile lor! - ºi unii chiar citesc opere literare pe
maimicul ecran.

Sã nu uitãm cã ei, tinerii, sunt receptivi (de ce i-am lãsat singuri?!!), sunt fascinaþi de inedit (de ce
nu-i ajutãm sã selecteze informaþiile?!!) ºi adoptã repede noul alfabet al lumii (când pun întrebãri, unde
suntem?!!).

ªi ca sã revenim la acel altãdatã de mai sus, întrebãm: Atunci lectura era... liber consimþitã?... Se
citea în masã, de era un adevãrat uragan de... murmure?... ªi tot boborul (I.L.Caragiale) citea într-un
demers... intelectual-de-tip-sportiv?...

Sau preocuparea societãþii, specializate în primul rând - era... alta, uneori evidentã ºi eficientã…
Astãzi nu lectura este în impas, pentru cã omul ºi acum are nevoie de frumosul din artã - ºi de acela

din opera literarã, se înþelege! - ca de aer, de apã, de luminã!...
Societatea (ºcoala, mass-media, bibliotecile, alte instituþii de culturã, politicienii - adevãraþi? - etc.)

este oarbã, ciungã, ºchioapã spiritual ºi/sau preocupatã exacerbat de a avea ºi mai puþin de a fi!
Tineri fiind (contactul cu opera literarã este, cum spuneam, ºi un act de catharsis, când timpul uitã

sã pãºeascã mai departe), cititorii încã sunt gata sã mai fure câte o carte, ca pe o privire caldã, ca pe un
zâmbet, ca pe un sãrut!

Ori citim - ºi literaturã beletristicã, desigur - ori ne mutãm sufletele în peºteri!
Mai ales cã actul de lecturã este (ºi) proiecþia unei luminoase trinitãþi: opera - cititorul - autorul ca

purtãtor de har (adesea divin!).
Trialogul acesta ºtie foarte bine ºi truda în hainã de lucru, ºi sãrbãtoarea în þinutã de galã!...
Dintre cititorii acestor însemnãri câþi rãspund cu promptitudine: Sunt aici! (ºoptit, sieºi, apoi fãptuind),

ca sã facem din lecturã un demers important cãtre Bine, cãtre Frumos, cãtre Înalt?

Ion Piþoiu-Dragomir,
scriitor

PUNCT  DE  I.D.E.I.
Ideile sunt rãdãcinile creaþiei! (Ernest Dimnet)

De cinci ani încoace, I.D.E.I. este revista care ia pulsul activitãþii culturale sãlãjene, dând - totodatã -
impulsul protagoniºtilor sãi în exprimarea de idei: informaþionale, documentaristice, educaþionale ºi de
implicare. E bine ºi sãnãtos sã constat cã revista - prin conducerea ei (Florica Pop - director/redactor-ºef,
Lucia Bãlaº, Bodis Ottilia, redactori) ºi prin numeroºii sãi corespondenþi pricepuþi ºi de bunã credinþã - se
aflã în normalitatea vieþii culturale sãlãjene, configurând sistemul de referinþã al valorii activitãþilor organizate ºi
desfãºurate de Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu din Zalãu. Revista este independentã ºi se
încadreazã în normele deontologice ale presei scrise, respectând dreptul la liberã exprimare ºi la replicã.
Ea reflectã modul în care Biblioteca Judeþeanã Sãlaj stãpâneºte atribuþiile domeniului cultural sãlãjean,
îndeplinindu-ºi, în mod profesionist, rolul de informare ºi formare a cetãþenilor, de completare a cunoºtinþelor
ºi de terapeut al spiritului acestora, îmbogãþindu-le viaþa sufleteascã. E un adevãrat manifest pentru culturã...

În acest context, îmi exprim acest punct de vedere (de I.D.E.I.), acum, când este luna lui Îndrea,
adicã Decembrie. Se adunã orizonturile, la propriu ºi la figurat. 2010 e pe sfârºite. Mã uit pe fereastra ce
dã spre Mãgura Silvaniei ºi meditez în amurg... Mã nãpãdesc tot felul de idei. Trãiesc în urbea de la poalele
Mãgurii, ªimleu Silvaniei, de peste 47 de ani, printre oameni de omenie, harnici ºi educaþi. Când privesc
spre Mãgurã mi se face dor de ai mei ºi de cei de lângã Dealul Viilor de la Râmeºti-Beica, acum ªuºani
(judeþul Vâlcea). Nu ºtiu de ce, peste vreme, meleagul meu natal a fost botezat aºa. Doar de la Râm ne
tragem, cei care-am venit pe acel pãmânt, nãzuind spre stele, spre lumina lor miraculoasã, de un albastru



78

infinit ºi contemplativ. Soarta a fãcut sã schimb Beica cea tumultoasã în timpul averselor de varã, cu Crasna
cea zãdãrnicitã în inundaþiile ei de Barajul de la Vîrºolþ ºi de malurile abrupte, cu impunãtoarele lor sãlcii
plângãtoare, care o flancheazã - în aval - în drumul ei sinuos spre Ceheiul ºimleuan. Nu-mi pare rãu, sunt
mândru de marea mea familie ºi de oamenii acestui colþ de þarã...

Cum spuneam, privesc spre falnica Mãgurã ºi vãd cum Copacii Legii, dezveliþi într-o toamnã
bogatã ºi târzie, tresar la ecoul fiecãrui cuvânt de minte, inimã ºi literaturã ce vine de dincolo de ea,
dinspre Bocºa lui Simion Bãrnuþiu ºi Bãdãcinul lui Iuliu Maniu ºi a cãrui reverberaþie se împleteºte într-un
tradiþional leagãn spiritual. Da, Mãgura noastrã este de dor. ªi de istorie... Se ridicã din negurã Dacidava
ca sã se salute cu Porolissum-ul, deschizându-ºi larg porþile pentru a auzi - din vechile lor vetre -  cuvintele
venite pe aripile timpului: Hai, sã fim mai buni!.

A venit iarna. Sper sã cadã destui fulgi de nea peste plaiurile sãlãjene, pentru a ne troieni cu
sentimentul bunãtãþii. Sã ningã cu vorbele respectului reciproc ºi ale dragostei. Aud clopoþeii, care - prin
sunetele lor suave - anunþã cã am intrat în luna colindelor. ªi a cadourilor. Când vin sãrbãtorile Crãciunului
ºi încep colindele, ni se deschide în suflete pagina cu cea mai frumoasã poveste a lumii, cea a naºterii
Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Atunci suntem descãtuºaþi de unele rãutãþi ºi bogaþi în mãrinimie.

Totdeauna Decembrie mi s-a pãrut o lunã bogatã în promisiuni ºi izbânzi. Pentru ºimleuani, o
fãgãduinþã mai veche s-a isprãvit, însã, mai repede, pe la mijloc de Brumar. Atunci, conducerea Bibliotecii
Judeþene Sãlaj, prin  Florica Pop - manager ºi coordonator program, Balogh Gabriella - informatician,
Mariana Marian ºi Maria Demble - traineri (formatori), a inaugurat serviciile moderne pentru ºimleuani,
în cadrul Bibliotecii Alexandru ªterca-ªuluþiu, prin Programul Biblionet. Pentru început, centrul dispune
de ºase calculatoare moderne (cu camere web, cãºti audio ºi posibilitate de continuare a lucrului, pentru un
timp, în lipsa curentului electric), un scaner, o imprimantã ºi un videoproiector. Iatã, deci, un cadou preþios
oferit ºimleuanilor, ºi nu numai, menit sã impulsioneze activitatea culturalã.

Personal, salut acest fapt ºi felicit - sincer - Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, pentru cã a avut o idee
oportunã intrãrii ªimleului în rândul comunitãþilor cu acces liber ºi nemãrginit la informaþia pe suport electronic.
Acum, avem posibilitatea navigãrii pe internet, pentru a vedea ºi cunoaºte întreaga lume, sub toate aspectele
vieþii sociale. Totuºi, în aceastã ipostazã, sunt unele voci care trâmbiþeazã sfârºitul vremii cãrþilor, argumentând
faptul cã, prin magazinele noastre de mobilã, nu mai existã biblioteci de vânzare. Nu-i adevãrat. Ele
existã, dar nu sunt observate. Optimist din fire, cred în eternitatea cãrþilor ºi în convieþuirea informaþiei
scrise pe o coalã de hârtie cu cea reprezentatã pe calculator. Pilduitoare sunt, în aceastã conjuncturã,
vorbele directoarei Florica Pop: În nicio împrejurare cartea nu va dispãrea, dacã îi vom oferi
navigatorului pe internet, cu multã cãldurã sufleteascã, o carte. Se spune cã, cine þine în mâini
o carte deschisã, nu va îmbãtrâni niciodatã.

Aºadar, Decembrie este luna sãrbãtorilor, a cadourilor ºi a gândurilor de bine. În ceea ce mã
priveºte, o sã-mi iau bãþul poleit cu poveþe nemuritoare, lãsat de Moº Nicolae în ghetele frumos îngrijite, ºi
o sã plec la colindat pe la casele cu uºi ºi ferestre împodobite sãrbãtoreºte, ale gospodarilor. Sã rãsune
duios O, ce veste minunatã pentru toþi, cu speranþa unui An Nou 2011 mai bun ºi mai bogat.

Doamne-ajutã!
Marin ªtefan,

 profesor

DIN  EXPERIENÞA  BIBLIOTECARILOR:

SO  KERE?... MISTO, SUKAR!

Am trãit vara aceasta o experienþã pe care vreau sã vi-o împãrtãºesc ºi vouã. Nu ºtiu alþii cum
sunt, cum ar zice Creangã, dar eu, când încep sã citesc un autor, merg cu el mai departe, pânã aproape îl
isprãvesc (dacã îmi place). Sau altfel: vãd un film istoric, mai vreau unul ºi încã unul, sau muzicã dacã ascult
simfonicã... apoi o lunã sunt prins, sau un regizor… -Na!... vreau sã vãd toate filmele lui etc., etc....
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Anul acesta, aºa cam prin luna lui mai, nu ºtiu ce-mi veni mie sã vãd filme cu þigani. ªi am revãzut

cu mare plãcere: Am întâlnit þigani fericiþi, filmul ãla sârbesc (nu mai îmi amintesc de cine era regizat)
apoi cele ale lui Emil Kusturiþa, Time of the gypsies (Pisica albã, pisica neagrã), ªatra lui Emil Loteanu,
Gazdo dilo cu Rona Hartner, am recitit ªatra lui Zaharia Stancu ºi multe alte filme pe aceeaºi temã, bune,
bunicele sau proaste, am ascultat manele, muzicã þigãneascã 100%, pe unde am prins ºi am gãsit, ia vedeþi
numai: Goran Bregovic, Nicolae Mãrgineanu sau formaþia aia ungureascã Ternipe… Ce mai!... m-am
þigãnit rãu de tot,  în sensul cel mai bun al cuvântului.

Toate astea, coroborate cu ’NETU, cu prieteniile noi, oamenii noi, care au cãlcat pragul bibliotecii
pentru prima oarã în viaþã - deºi adulþi -RROMII- Apropo! nu mi se pare jignitoare expresia… Þigan!
Cred mai degrabã cã pot fi jignitoare: atitudinea, comportamentul, intoleranþa îndeosebi, pentru aceºti
semeni ai noºtri! Ce rezolvi dacã îi spui domnul rrom!?? ºi îi urli apoi: Marº dracului afarã! Mai degrabã
spune-i: Mã þigane... ºi trateazã-l ca pe un om, ca pe un egal. Aceste gânduri m-au determinat sã rãspund
invitaþiei de-ai vizita la stabilimentul lor de varã din Munþii Rodnei.

Amu, sã vã zic despre ce e vorba:
În fiecare an, prin iulie, august, pânã la sfârºitul lui septembrie când dau acolo primele semne de

ninsoare, comunitatea ilendeanã de þigani ºi nu numai, ia drumul pribegiei... aºa, haihui, prin munþi… la
cules de hribi… În Munþii Apuseni, la Iara, în Munþii Rodnei, la Borºa, în Munþii Meseº ºi nu mai ºtiu pe
unde. Ei acolo îºi fac… O…????? ªatrã?????!!!! Revin la nomaditate, la normalitate, la vechile tradiþii, îºi
trãiesc viaþa LA MIªTO, aºa cum le place, acolo se simt  pe deplin liberi. Acolo, grija zilei de mâine
dispare, acolo se trãieºte intens, se trãieºte... CLIPA…!!! Eu cel puþin cu aceastã convingere am rãmas.
Pe la sfârºitul lui august, într-o vineri, dupã ce m-am blindat cu vreo doi litri de þuicã daia bunã,
conserve, pulpe, pui, bere cât pentru mai mulþi, aºternuturi pentru mas o noapte sau douã, am  purces la
drum spre Munþii Rodnei, nu mare lucru - 200 km, cu maºina:  Dej-Beclean, stânga spre Nãsãud  din
Salva, prin aºezarea lui Coºbuc, ajungi la Moisei, apoi dupã Borºa, pasul Prislop (1416 m) ºi treci pe
plaiurile mioritice - Zimbrii lui Dragoº, Bistriþa aurie cu clipociri de cristal ce susurã în jos spre Cârlibaba,
spre caprele Irinucãi ºi buºtenii luntraºilor de pe Bistriþa cea mare, spre fraþii Jderi ai lui Sadoveanu, spre
Suceava lui ªtefan Cel Mare ºi Sfânt, spre simþire profundã, spre... identitatea noastrã!

Am fost extaziat de multe, dezamãgit tot aºa. Doamneee, Dumnezeule cã frumoasã þarã mai putem
avea!!! Numai  atâtica… o fãrâmã de minte le mai lipseºte guvernanþilor noºtri, ca sã devinã þãriºoara
noastrã micã cea a lui nea Iancu, tãrâmul de vis al lui Calistrat Hogaº din Pe drumuri de munte.

Borºa, o staþiune superbã, cu nimic mai prejos decât cele de pe Valea Prahovei, avându-le în
vedere pe cele de la Dumnezeu lãsate. Poate handicapul depãrtãrii de un mare centru urban ºi drumurile
extrem de proaste îi pot lua ceva din mãreþie. Nu ºtiu sigur, nu sunt expert, ºi nici atâta de umblat prin lumea
largã, dar îmi exprim ºi eu pãrerea. Toatã lumea zice însã cã aºa peisaje, aºa pitoresc cum e pe la noi, mai
rar. Atunci!? Mã întreb ºi eu, dacã sunt atâtea capete luminate, de ce nu fac drumurile ca sã atragã turiºtii
strãini ca mierea muºtele???!!!

De ce nu mai pot afirma: Suntem!!! Bucureºtiul (micul Paris), România (mica Elveþie)??? Dacã
Dumnezeu s-a îndurat, ar fi oare imposibil sã devenim Bucureºtiul, nu micul Paris, ci marele ºi strãlucitorul
Bucureºti, iar România nu mica Elveþie, ci ROMÂNIA!!! Am vãzut la TV un grup de englezi pe
Transfãgãrãºan ce declamau necontenit: Great!... Incredibly!!!... Beautifull!!!!!!! dar se plângeau totodatã
nedumeriþi  oarecum de drumurile proaste. Ce!?... proaste?… zic Groaznice!

În fine, hai sã o las aºa, altfel ajung sã sudui mintenaº aleºii, îmi înghit vorba: Faceþi, mãi, drumuri!
Nu v-ar mai alege nime-n veci!!!!

No bine, ºtiþi cum suntem noi românii: lasã-mã sã te las, cã-i bine ºi aºa rãu!
Am fost întâmpinat ºi tratat cu mare prietenie, de þigani, cu strângeri de mânã ºi bãtãi  prieteneºti pe

spate, de la cãþel, pânã la purcel tot Rascolul (str. Cerbului) din Ileanda ºi-au înºirat cãsuþele (folie polietilenã)
de o parte ºi alta a drumului ce însoþeºte râul Bistriþa micã, cea aurie pe vreo 200 m... Seara câþiva
apropiaþi mie au fãcut un foc mare, mareee ºi am încins un ospãþ pe cinste, cu hribi fripþi în ulei, cu pulpe,
cu grãtare ºi mititei stropite toate din belºug cu þuicã ºi bere. Am sporovãit  pânã târziu în noapte vrute ºi
nevrute ºi am adormit  târziu  legãnat de clipocitul apei ºi de o doinã ce se auzea undeva departe, jalnicã,
tânguitoare ca destinul acestui neam atât de încercat, atât de nãpãstuit!!!



80

Dimineaþa m-am sculat, cred, mai înþelept, mai înþelegãtor, mai tolerant ºi o melodie a lui Deep
Pourple, Childe in time, mi-a trecut prin minte ºi am început s-o fredonez, simþindu-mã pentru o lungã
bucatã de vreme   ……………..  UN  DULCE  COPIL  AL  TIMPURILOR!............

Borºa, 2010
Vasile Petruº - bibliotecar

Ileanda

FIECARE  ARE  O… POVESTE…

În fiecare an, directoarea noastrã ne roagã sã scriem ceva pentru revistã, sã punem puþin sufleþel.
Nu ne obligã, dar modul prea frumos în care ne roagã, ne face sã ne dorim sã nu o dezamãgim. Pânã acum
am scris poveºti… pentru cã oarecum, cred eu, mi se potriveºte. M-am decis sã scriu ºi acum tot o
poveste - povestea mea… care sper cã de-abia acum începe…
Au trecut câþiva ani, de când m-am angajat la bibliotecã… ºi cred eu, în sfârºit am ajuns sã fac ceea ce-mi
place.

Eram educatoare la þarã când am auzit cã se organizeazã un concurs la Biblioteca Judeþeanã. Deºi,
doresc sã subliniez, iubesc foarte mult copiii, niciodatã nu am simþit cã locul meu este în învãþãmânt.
Meseria de educator a fost oarecum visul pãrinþilor mei, nu al meu. Aºadar, am auzit de acest concurs ºi am
decis sã-mi încerc ºi eu norocul. Pe atunci ºi eu, ca mulþi alþii (din pãcate) am crezut cã meseria de bibliotecar
se rezumã strict la împrumutatul a una sau douã cãrþi, în rest... pauzã ºi relaxare. Tot timpul am crezut cã
este cea mai comodã meserie inventatã vreodatã. Vreþi sã ºtiþi ceva?… nu e aºa, nici pe departe!!

Examenul a fost mult mai greu decât m-am aºteptat: am avut o probã eliminatorie la calculator,
proba scrisã, proba de cunoaºtere a unei limbi strãine ºi interviu. Dintre toate probele am pãstrat în amintirile
mele adânc impregnat - interviul. Îmi amintesc ºi acum câteva dintre întrebãrile pe care mi le-a adresat
comisia. Am sã reproduc cu aproximaþie întrebãrile cu rãspunsurile pe care le-am dat atunci, ºi rãspunsurile
pe care le-aº da acum, dupã câþiva ani de experienþã directã.

De ce þi-ai alege meseria aceasta? Cred cã am zis cã, îmi plac cãrþile, îmi place sã citesc, îmi plac
oamenii. Acum aº zice cã a fi bibliotecar e cea mai frumoasã meserie. Zilnic descoperi ºi înveþi ceva nou. Îþi
dã satisfacþie în toate domeniile. Fiecare zi petrecutã la bibliotecã e ca ºi cum zi de zi ai cãlãtori undeva.
Pentru cã, nu-i aºa?, fiecare carte în sine este o altã trãire - un suflet, care aºteaptã sã fie descoperit, un
prunc, care ridicã mânuþele pentru a fi luat în braþe. În momentul în care þi se solicitã o carte, începe
aventura… O bunã colegã de-a mea m-a învãþat, cã trebuie sã faci tot posibilul ºi oarecum sã nu ai liniºte
pânã ce nu gãseºti cartea pe care þi-a solicitat-o cititorul. Te bântuie gândul ºi, odatã ajunsã acasã, te

întrebi oare unde poate fi ascunsã  poezia
sau povestea aceea?! Nu odatã am sunat-o
acasã pe colega mea, sã mã îndrume, sã mã
ajute, dacã nu gãseam ceva. ªi momentul
acela  în care gãseºti  comoara ºi suni
cititorul sã vinã dupã ea……… nu se
poate descrie în cuvinte… este ca ºi când
tu ai primi cadoul la care ai râvnit de mult
timp.

Sunt în concediu de maternitate
de doi ani ºi pot sã vã spun, cu mâna pe
inimã, cã nu a trecut o zi sã nu mã gândesc
la serviciul meu. Simt cã îmi lipseºte ceva,
îmi lipseºte mirosul cãrþilor, sentimentul
acela, cã cineva are nevoie de mine,
dorinþa de a pãºi în alte ºi alte lumi cu
ajutorul cãrþilor, îmi lipsesc copiii, pe care-i
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ajutam sã descopere noi ºi noi lucruri, îmi lipseºte sã fiu printre oameni ºi multe alte lucruri, pe care acum chiar
nu le pot aºterne pe hârtie. Cine e cu adevãrat bibliotecar, ºtie despre ce vorbesc.

La ce mã aºtept de la aceastã meserie? Habar n-am ce am rãspuns, dar oricum cred cã nici nu
era ceva demn de notat aici din rãspunsul meu de atunci. Consider acum cã aceastã meserie îþi dã multe
satisfacþii. Dacã ar fi sã o alegem pentru partea financiarã, probabil mulþi i-ar întoarce spatele. Satisfacþia
cea mai mare e cea sufleteascã, cea intelectualã. Pentru cã eu cred cu tãrie cã noi, tot colectivul, suntem
aici la bibliotecã pentru cã ne place, pentru cã am avut fiecare dintre noi oameni, îndrumãtori, care ne-au
fãcut sã avem o relaþie deosebitã cu meseria noastrã.

Anul trecut am avut întâlnirea de zece ani de la terminarea liceului. Mai multe colege de-ale mele au
zis cã au ajuns în punctul acela în viaþã, în care le e atât de bine, atât profesional, cât ºi social, încât nu îºi mai
pot dori nimic. Pãi atunci pentru ce mai trãiþi! m-am gândit eu. Pentru cã  eu consider cã viaþa noastrã
(atât profesionalã, cât ºi socialã) este o continuã provocare. Problema e, cã trebuie sã ºtii sã rãspunzi
provocãrilor ºi ca niciodatã sã nu te multumeºti cu puþin. Trebuie sã dai tot din tine!!! La asta mã aºtept eu
de la aceastã meserie. Vreau sã mã stoarcã de toate resursele pe care le am, dar, ºi atunci, sã simt cã se
putea ºi mai bine.

Cum crezi cã trebuie sã fie personalitatea unui bibliotecar? Aici am rãspuns, ce am învãþat din
bibliografie.

În ochii multora, bibliotecarul e un om care ia cartea din raft ºi o dã cititorului, un umil funcþionar
care, în loc de dosare, deþine în custodie cãrþi ºi nu ºtie mare lucru despre conþinutul lor.

Prima mea experienþã la bibliotecã a fost una neplãcutã. Copil fiind, am dat peste un bibliotecar
morocãnos, comod, urâcios, care mi-a dat indicaþii stând pe scaun unde sã-mi  caut cartea, iar eu, ca un
mieluþ, m-am pierdut în labirintul cunoaºterii... Câþiva ani am renunþat sã merg la bibliotecã, preferând
cãrþile pe care le aveam acasã. Ei, în orice caz NU aºa ar trebui sã fie niciun bibliotecar.

Cam acestea au fost întrebãrile pe care le þin eu minte.
Aºa a început cãlãtoria mea în aceastã lume minunatã, neasemuitã ºi care te face sã simþi în fiecare

zi cã mai sunt atâtea de învãþat, dar îþi dãruieºte ºi bucuria de a dãrui ºi altora din tot ceea ce acumulezi, aici
nu e timp de plictisealã, iar monotonia ºi plafonarea nu au cum sã te molipseascã, ineditul apãrând cu
fiecare carte nouã, cu fiecare chip de copil care intrã încrezãtor ºi te ia ca îndrumãtor în ale cunoaºterii ºi
descoperirii întregului UNIVERS!

Fazakas Éva

FARMECUL  ªI  IMPORTANÞA
LECTURII  ÎN  EDUCAÞIA  COPILULUI  MIC

Niciodatã nu e prea  devreme sã punem în mâinile bebeluºului o carte. Chiar înainte de a ºti despre
ce este vorba, îi va face plãcere sã întoarcã paginile, fiind sedus de desene, forme ºi culori. Primul gest va
fi, cu siguranþã, sã rupã filele sau sã le guste. Însã, treptat, va începe sã examineze ilustraþiile ºi sã devinã tot
mai interesat de cãrticele. Chiar dacã este bebeluº ºi nu înþelege încã sensul cuvintelor, va asocia lectura cu
un moment de apropiere de pãrinþi ºi cu multã atenþie primitã din partea lor.

Sunt bibliotecarã la Secþia pentru Adulþi, în cadrul Bibliotecii Judeþene I.S.Bãdescu, Sãlaj - Zalãu.
Am o fetiþã de 2 ani ºi jumãtate, o cheamã Cynthia. M-am întors la serviciu de 6 luni, aºteptam cu nerãbdare
sã reîncep activitatea. Aceºti 2 ani au fost cei mai frumoºi  pentru cã i-am petrecut împreunã, având ocazia
sã urmãresc pas cu pas evoluþia dezvoltãrii ei, atât fizice, cât ºi psihice.

Încã din primii paºi în viaþã i-am acordat cea mai mare atenþie pentru educaþia viitoare. Pe Cynthia
am obiºnuit-o cu poezioare, zicãtori ºi cântecele chiar din primele sãptãmâni, când scopul principal era sã
o liniºteascã ºi sã o adoarmã. ªtiam cã nu va înþelege nimic, dar am observat cã vocea mea o liniºteºte ºi
ne-am continuat obiceiul pânã acum, când ea îmi spune o mulþime de poezii ºi cântecele, atât în limba
maghiarã, cât ºi în românã (am început ºi în limba englezã ºi germanã). Ne-am jucat învãþând culorile,
numerele, am desenat ºi am creat diverse lucruri la nivelul ei de înþelegere. E foarte receptivã, este interesatã
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de lucruri noi, se spune, de fapt, cã de la cele mai mici vârste, mintea copiilor este asemãnãtoare unui
burete care absoarbe din jur informaþii. De aceea, orice activitate  pe care o facem împreunã cu ei are rolul
de a-i forma ºi de a-i învãþa. Am încercat sã-i insuflu bunele maniere faþã de ceilalþi ºi pasiunea pentru cãrþi.

ªi, pentru ca acest lucru sã se întâmple, i-am cumpãrat cãrticele din
primele zile de viaþã. La început au fost clasicele cãrticele cu animale,
care se deschid formând un lanþ lung. ªi i-au plãcut enorm. Apoi au
fost cãrticelele cu imagini conþinând poveºti celebre, repovestite pe
scurt. Acum, cã e mai mãricicã, îi plac ºi enciclopediile pentru copii,
atlasele de toate felurile, cu toate cã nu sunt pentru vârsta ei, dar o
atrag atât prin informaþiile variate despre animãluþe, insecte etc., cât,
mai ales, prin imaginile frumos colorate. Îi plac tot felul de cãrþi, îi place
sã asculte tot ce îi citeºti, nu de puþine ori am observat-o pe ea luând o
carte în mânã, o revistã sau un ziar, prefãcându-se cã citeºte - deºi nu
ºtie sã o facã, încã... De jucãrii se plictiseºte repede, chiar dacã este
una nouã, dar cartea o þine mereu în braþe. Întotdeauna am considerat
cã o carte bunã face cât o mie de jucãrii, în primul rând ne þine legaþi
unul de celãlalt pentru câteva momente, pe care probabil nu le vom
uita niciodatã!

Ne-am fãcut deja obiceiul de a lectura zilnic, nu neapãrat în perioadele de somn, când ea este
obositã, ci existã multe alte momente când rãsfoim împreunã o carte, sau citim poveºti. Dupã lecturã,
analizãm puþin, prin întrebãri simple ce s-a întâmplat în poveste, ce e bine ºi ce nu. Chiar dacã sunt mici,
copiii înþeleg mai mult decât ne dãm noi seama, iar poveºtile copilãriei sunt farmecul lor, în plus ne dau
posibilitatea sã ne amintim, cum era atunci când eram  noi copii, pe lângã faptul cã putem petrece clipe de
neuitat alãturi de cele mai valoroase comori, copiii noºtri!

Odatã cu vârsta, pretenþiile ei cresc în privinþa lecturii. Problema este acum cã nu se mulþumeºte
doar cu o poveste, ci vine cu teancul de cãrþi ºi vrea sã-i citim din toate. Citim multe poveºti, în special cele
clasice: Scufiþa Roºie, Albã ca Zãpada, Frumoasa ºi Bestia, Cartea junglei etc. Este total atrasã de
lumea poveºtilor, urmãreºte cu o atenþie deosebitã, trãieºte intens fiecare clipã petrecutã cu personajele ei
favorite. Dacã se întâmplã ceva neplãcut, suferã alãturi de ele.

Poveºtile dezvoltã imaginaþia, deschid orizonturi noi, ne ajutã pe noi, pãrinþii, sã le exemplificãm ce
e bine ºi ce e rãu, de ce trebuie sã se comporte într-un fel sau altul. În acelaºi timp punem temelia viitoarei
preocupãri de a lectura, ceea ce în opinia mea este esenþial în dezvoltarea lor intelectualã, precum ºi în
acomodarea mai uºoarã la colectivul de la grãdiniþã ºi ºcoalã. Cred cã aceastã fragedã lecturare i-a captat
atenþia fetiþei mele încã de atunci ºi i-a dezvoltat limbajul. Cynthia a început sã vorbeascã devreme, ºtie
foarte multe cuvinte, construieºte fraze dezvoltate ºi coerente ºi mereu mã întreabã Ce înseamnã!?- când
aude un cuvânt nou. Eu sunt convinsã cã atunci când vorbim sau când le citim copiilor, indiferent de vârsta
pe care o au, le dezvoltãm, treptat, abilitãþile de
comunicare. Chiar dacã gângãne, mai târziu, când
va putea vorbi, vom rãmâne uimiþi, cum de ºtiu
atâtea! … ei, deºi nu pot vorbi, asimileazã
cunoºtinþe, iar noi, citindu-le, îi ajutãm sã înveþe.
Cu siguranþã, limbajul se va dezvolta mult mai rapid
vorbind ºi explicând mereu, iar faptul cã ne creãm
un obicei din cititul poveºtilor, recitatul poeziilor
sau dacã le cântãm în fiecare zi, încã din primele
luni, e un pas în plus spre tainele vorbirii ºi a
dezvoltãrii intelectuale, comportamentale… umane.

Cel mai important este sã nu pierdem din
vedere fiecare stadiu de dezvoltare al copilului ºi
sã transformãm activitãþile lui zilnice astfel încât sã
fie plãcute, atât pentru noi, cât ºi pentru copii, în
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adevãrate suplicii. Atât lectura, cât ºi celelalte activitãþi educative, trebuie sã-ºi pãstreze caracterul ludic,
sã-i determinãm pe copii sã înveþe, jucându-se. Orice interacþiune poate fi folositoare, dar nu trebuie
perceputã ca o corvoadã de cãtre copil, fiindcã va avea efectul invers.

A-l pune devreme în contact cu ceea ce este scris, reprezintã mijlocul cel mai bun de a-i transmite
gustul pentru cãrþi ºi plãcerea lecturii.

Pasiunea pentru lecturã se cultivã în timp ºi cu rãbdare. Trebuie sã facem eforturi pentru a ne ajuta
copilul sã descopere pasiunea pentru cãrþi, nu doar sã-i spunem, pe diferite tonuri: nu am chef, sunt
obosit, rãsfoieºte tu cartea, vin imediat,  în timp ce noi ne uitãm la TV. Datoria de pãrinte ne cere ca noi
înºine sã ne modificãm comportamentul, pentru cã noi suntem modelul pe care copilul îl are cel mai la
îndemânã.

Apoi, alãturi de copil, trebuie sã construim subiecte de discuþie, care sã ducã spre lumea cãrþilor.
Pe mãsurã ce copilul este interesat de cãrþi, este important sã-l încurajãm ºi sã discutãm cu el. Trebuie sã
rãspundem întrebãrilor pe care le pune ºi curiozitãþilor care apar, oferindu-i informaþiile ce deschid dorinþa
spre noi ºi noi lecturi.

V-am împãrtãºit din experienþa mea de mamã-bibliotecar, având mare încredere în nevoia de a
forma gustul pentru lecturã al copilului încã din primele lui zile de viaþã, cu fiecare carte pe care i-o citim,
adãugând câte o perlã veritabilã la zestrea pe care o va deþine toatã viaþa! Sfatul meu e sã citim copiilor de
câte ori avem ocazia. Aparent, vom avea impresia cã nu ne ascultã ºi nu înþeleg nimic. Roadele le vom
culege ceva mai târziu…

Pap Erika

MINUNILE  DIN  VIAÞA  NOASTRÃ

DE  CE vreau sã scriu despre minunile înfãptuite de Domnul nostru Iisus Hristos, de Maica Domnului
ºi de Sfinþi în revista bibliotecii?....

E  SIMPLU. Biblioteca este instituþia care pãstreazã, conservã ºi oferã documente vechi ºi noi,
care oferã informaþii interesante despre aceste lucruri pentru cei interesaþi ºi pe care, noi, bibliotecarii le
putem face cunoscute. În aceste vremuri tulburi, în care non-valoarea este consideratã drept valoare, în
care pe toate canalele media se promoveazã tot mai mult subcultura, omorurile, sinuciderile, violenþa de
orice fel ºi alte fapte reprobabile sunt la ordinea zilei, trebuie sã ne întoarcem la valorile moral-creºtine,
fiind singurele care mai pot ajuta societatea actualã. Un alt motiv ar fi cã sunt colegi în biblioteca noastrã,
printre care mã numãr ºi eu, care au simþit ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului ºi al Sfinþilor într-un
moment dificil din viaþa lor ºi care pot sã dea mãrturie despre lucrurile minunate care li s-au întâmplat ºi, nu
în ultimul rând, minunile care se întâmplã în/ºi cu biblioteca noastrã.

Dar sã începem cu acestea din urmã, minunile care s-au întâmplat cu biblioteca noastrã. Deºi,
începând cu anul 2006, biblioteca a parcurs o perioadã deosebit de grea prin mutarea tuturor secþiilor
bibliotecii în alte spaþii ºi revenirea unora dintre acestea în vechile spaþii renovate, colectivul a reuºit sã se
mobilizeze ºi sã parcurgã aceste perioade cu curaj, optimism ºi chiar umorul care ne caracterizeazã, punând
pe primul plan dorinþa de a oferi servicii cât mai bune comunitãþii, chiar în condiþii dificile de desfãºurare a
activitãþii.

Chiar ºi în aceste condiþii s-a reuºit dezvoltarea de noi servicii. Dacã ar fi sã mã refer la aceastã
perioadã aº menþiona: înfiinþarea secþiei Media, Ludoteca, înfiinþarea a douã filiale ale bibliotecii, Centrul
internet pentru public în cadrul proiectului Biblionet - lumea în biblioteca mea!, s-au intensificat activitãþile
culturale ºi parteneriatele cu diferite instituþii. Tot în aceastã perioadã s-au dotat cu calculatoare conectate
la internet, imprimantã, scanner ºi webcam bibliotecile comunale ºi orãºeneºti din judeþ, care au cerut un
efort suplimentar din partea colectivului bibliotecii ºi, implicit, a directorului care este ºi coordonatorul
acestui program.

Toate acestea nu s-ar fi putut realiza dacã nu am fi avut un manager cu încredere în ajutorul divin ºi
de un optimism debordant ºi un colectiv unit ce a ºtiut sã depãºeascã aceastã perioadã dificilã ºi grea, care,
sperãm sã nu mai dureze mult.
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Lucrurile care mi s-au întâmplat mie sunt multe ºi poate nu pe toate le consider minuni, dar am sã
fac referire doar la câteva care au avut un efect deosebit în viaþa mea. Provin dintr-o familie de oameni
credincioºi ºi de micã am fost educatã în acest spirit, dar nu am înþeles importanþa rugãciunii ºi efectele ei în
viaþa fiecãruia dintre noi decât în clasa a IX-a, când tatãl meu a avut o operaþie foarte grea pe cord. La un
an dupã aceastã grea încercare prin care a trecut familia mea, mama a fost diagnosticatã cu cancer la sân
ºi operatã, urmând apoi un tratament chimioterapeutic pe care nu l-a putut finaliza, datoritã stãrilor de rãu
prin care trecea. În disperarea care m-a cuprins mi-am amintit cã singurul care mã poate ajuta este Dumnezeu.
Am simþit un glas lãuntric care îmi spunea: Simona, salvarea este doar la Dumnezeu! ºi am început sã mã
rog, aºa cum ºtiam eu mai bine, doar cu rugãciuni simple sau conversaþii cu Dumnezeu. Atunci am înþeles
ce înseamnã puterea rugãciunii ºi participarea la Sfânta Liturghie, rãspunsul a fost clar ºi nu s-a lãsat
aºteptat, mama mea s-a vindecat. ªi eram doar un copil de 15 ani! Au trecut mai bine de 14 ani ºi mamei
i-a apãrut tumora la celãlalt sân, acum este în tratament ºi de curând, dupã multe rugãciuni, acatiste cãtre
Maica Domnului, Sfântul Nectarie, Sfinþii care se pomenesc peste an ºi dupã vizita mea la Bucureºti, la
Mãnãstirea Radu Vodã, la moaºtele Sfântului Nectarie ºi la Patriarhie, la moaºtele Sfântului Dimitrie
cel Nou, am primit o veste bunã: mamei i-au scãzut markerii tumorali (pentru cei care nu cunosc termenul,
aceºtia aratã câte celule canceroase mai existã în corp) ºi analizele i-au ieºit bune. Poate o sã vi sã parã
exagerat, dar vã invitãm sã citiþi cãrþile pe care biblioteca le oferã în acest domeniu. Am sã exemplific doar
câteva: Danion, Vasile - Despre înfruntarea bolii: scrisoare cãtre omul bolnav; Pelerinul rus;
Sfântul Nectarie - Minuni în România; Cele mai frumoase rugãciuni ale ortodoxiei: Rugãciunile
Sfinþilor Pãrinþi; Cum sã ne creºtem copiii: Canon de rugãciune pentru copilul bolnav; Filocalia
Sfintelor nevoinþe ale desãvârºirii sau Culegere din scrierile Sfinþilor Pãrinþi, care aratã cum se
poate omul curãþi, lumina ºi desãvârºi.

Colegilor mei, indiferent de confesiune, dar cu credinþã puternicã în Dumnezeu care poate sã  ajute
atunci când nu mai vezi nicio ieºire, li s-au întâmplat
multe lucruri minunate pe care le voi menþiona tocmai
pentru a-i ajuta pe cei care se aflã în situaþii ce par
fãrã ieºire.

Una dintre colege mi-a povestit cã fiica ei
cea micã a avut un grav accident care s-a întâmplat
în casã, în urma cãruia fetiþa a suferit o hemoragie
internã cu o fisurã la ficat ºi a fost operatã. Câteva
zile dupã operaþie situaþia ei era destul de incertã,
medicii erau rezervaþi. Într-una din zile fetiþa a visat
cã se poate ridica din pat ºi chiar a fãcut acest lucru.
Mama a fost uimitã de ceea ce i-a povestit fetiþa ºi,
dupã aceastã întâmplare, ea ºi-a revenit în mod
spectaculos. Poate cã Sfântul Spiridon, a cãrui

pomenire era chiar în ziua în care fetiþa colegei a avut accidentul, a ajutat la însãnãtoºirea ei.
O altã colegã, care era însãrcinatã, era singurã acasã când a simþit cã trebuie sã nascã, soþul ei fiind

la serviciu. Nu a mai fost timp sã-l aºtepte pe acesta sã vinã sã o ducã la spital, ci s-a urcat în maºinã ºi a
condus pânã la spital, iar naºterea s-a produs imediat, uºor ºi fãrã complicaþii. În tot acest timp, soþul ei
citea acatistul ºi paraclisul Sfântului Nectarie.

Altã colegã, rãmasã însãrcinatã la puþin timp dupã naºterea primului copil, a fost sfãtuitã de mai
multe persoane sã renunþe la sarcinã, deoarece, tineri fiind, ºi la început de drum, nu aveau propria locuinþã
ºi se confruntau cu multe lipsuri, dar ea nu a dorit acest lucru. Astfel, a adus pe lume al doilea copil, înainte
de naºterea cãruia Cel de Sus le-a pus pe toate în ordine: au reuºit sã-ºi cumpere apartament, sã se mute
de la socrii ei ºi sã-ºi creascã cei doi copilaºi dãruiþi de Dumnezeu, alãturi de soþul ei care i-a fost mereu
aproape.

Dupã o sarcinã relativ uºoarã, una dintre colege a avut complicaþii serioase la naºtere, când i s-a
descoperit cã, în perioada de sarcinã a avut placenta infectatã, iar fiica ei din acel moment nu a mai putut
sã se dezvolte normal. Un ghem de om, de numai 1,3 kg greutate, fetiþa ei a trebuit sã fie resuscitatã de trei
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ori ºi nu i se dãdeau prea mari ºanse de a trãi, dar Cel de Sus a vegheat asupra ei ºi acum este un înger de
copil. Eu aº numi-o copilul minune care a luptat cu toatã fiinþa ei pentru Viaþã. Povestind mai târziu cu ea
despre acest eveniment mi-a spus cã în acele clipe grele, când nu ºtia dacã fiica ei va trãi sau nu, era
necãjitã cã nu o va putea boteza, a aflat de la o veriºoarã de-a ei cã ºi ea poate sã facã acest lucru ºi l-a
fãcut. Din acel moment fiica ei a început sã-ºi revinã ºi sã creascã în greutate, astfel încât au putut pãrãsi
spitalul mult mai repede decât prognozaserã doctorii. Era înainte de Crãciun. Sãrbãtorile de iarnã le-au
petrecut acasã, alãturi de cei dragi.

Credeþi cã sunt simple întâmplãri sau coincidenþe? Cu siguranþã, nu. Sigur, eu nu am putut sã
exprim în cuvinte toate sentimentele pe care mi le-au transmis colegele mele atunci când mi-au mãrturisit
cele relatate de mine în acest articol. Pot spune cã sufletele noastre au vibrat împreunã la minunile care se
întâmplã mereu în viaþa noastrã. Trebuie doar sã le vedem... sã credem...

Am scris aceste gânduri ºi cu dorinþa de a le folosi cei care le vor citi ºi, în calitate de bibliotecar,
îi invit sã citeascã mai multe despre MINUNI, aici, în cãrþile noastre sfinte ºi dragi, la BIBLIOTECÃ!

Simona Hosu

INTERVIU  CU  RODICA POP SELING
ARTIST CONSACRAT, DASCÃL ªI PRIETEN AL BIBLIOTECII

- Care este povestea ta? Când þi-ai descoperit dragostea, în adevãratul sens al cuvântului, pentru
cântecul popular?

Nu ºtiu dacã am descoperit-o sau efectiv a venit aºa, ca o a doua naturã, pentru cã am crescut în
mediul acesta. Toatã familia asculta muzicã ºi, având atuul cã fraþii mei cântau deja la instrumente, fãceau

repetiþii acasã, cântau la nunþi, m-am lãsat oarecum
dusã de val. Am dovedit calitãþi vocale încã de micã,
dar niciodatã nu m-am gândit cã voi ajunge
interpretã, cel puþin nu mi-am propus scopul acesta.
Poate cã altul ar fi fost traseul meu, dacã cineva ar fi
ºtiut sã mã orienteze, evoluþia mea ar fi fost cu
siguranþã alta. Mai târziu, în anii de liceu, am început
sã merg la concursuri ºi, vãzând cã sunt apreciatã,
mi-am dorit sã fac mai departe lucrul acesta. Când
am terminat liceul, am avut câteva tentative de a
urma Filologia. Mi-am depus dosarul, am fãcut
pregãtire, dar înainte de examen am renunþat; ceva
parcã mã reþinea.
În acea perioadã am participat la un festival de

interpretare la Cicãrlãu. Acolo am fost remarcatã de câteva persoane din juriu ºi mi s-a propus sã merg la
un concurs pentru postul de solist la un ansamblu profesionist din Baia Mare. Când m-am întors acasã, le-am
spus mamei ºi surorilor mele ce mi s-a propus. Sigur cã eram scepticã - doar eram la început - dar la îndemnul
surorilor, am acceptat provocarea. Am participat la concurs, am fost admisã, spre surprinderea mea, ºi de
atunci am început sã capãt încredere. Deci, cariera mea ca solist a început în momentul în care m-am
angajat la Ansamblul Folcloric Transilvania din Baia Mare. Ulterior, la îndemnul maestrului Valeriu Buciu,
m-am hotãrât sã dau la Conservator. Dupã ce am fost admisã, am ºtiut cã acesta este drumul meu. Le
rãmân datoare veºnic maestrului Valeriu Buciu ºi domnului profesor Baciu, cu care am studiat teoria muzicii,
cã au avut încredere în mine, încredere pe care eu nu o aveam, pentru cã neurmând cursurile unui liceu de
specialitate nu mã vedeam recuperând toate cunoºtinþele necesare.
Dupã facultate, m-am angajat la Ansamblul Porolissum din Zalãu ºi, în paralel, m-am titularizat ca dascãl
la Liceul de Artã Ioan Sima.
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- ªtiu cã în ultimii ani ai avut o colaborare foarte bunã cu Biblioteca Judeþeanã. În ce a constat
aceastã colaborare?

Din câte îmi amintesc, cred cã a fost vorba despre o acþiune împreunã cu Liceul de Artã Ioan
Sima, pentru comemorarea lui Mihai Eminescu. Domnul învãþãtor Cornel Mureºan a pregãtit un moment

artistic cu copiii, iar eu am fost
invitatã sã cânt câteva romanþe pe
versuri de Eminescu, acþiunea
desfãºurându-se la Biblioteca
Judeþeanã. Întotdeauna mi-a
plãcut romanþa, asta a fost
alinarea mea pentru muzica clasicã
pe care n-am cântat-o. Doamna
director Florica Pop a fost
mulþumitã de prestaþia mea ºi am
continuat colaborarea.
Îmi amintesc de câteva acþiuni de
mare amploare ale bibliotecii -
Sãlãjeni la ei acasã, lansarea
cãrþii Monicãi Tatoiu etc. - la care
am fost invitatã sã susþin recitaluri
de romanþe sau sã cânt muzicã
popularã. De fiecare datã am

rãspuns cu mare drag. Chiar dacã fac eforturi sau mi se suprapun multe acþiuni, nu pot sã refuz, pentru cã
sunt oameni cu care colaborez de ceva vreme ºi care îmi sunt dragi. Nu o fac neapãrat ca sã capãt
recunoºtinþa publicului, ci pentru cã îmi face plãcere sã cânt. Aºa cum încercaþi voi la bibliotecã, prin tot
ceea ce faceþi, sã atrageþi cât mai mulþi cititori ºi sã le cultivaþi pasiunea pentru carte ºi lecturã, tot aºa ºi eu
încerc sã-i fac pe oameni sã îndrãgeascã muzica.
Sã dea Domnul sã mai urmeze alte colaborãri cu biblioteca, pentru cã mie într-adevãr îmi face plãcere sã
vin acolo. E un mediu unde te simþi bine, înconjurat de cãrþi care-þi vorbesc din rafturi, doar sã fii dispus sã
le asculþi.

- Cum apreciezi acþiunile culturale organizate de Biblioteca Judeþeanã?

Cred cã sunt binevenite ºi am avut surpriza plãcutã sã constat cã la aceste evenimente, de fiecare
datã, participã multã lume. Probabil, asta vi se datoreazã în mare mãsurã. Sigur cã de cele mai multe ori
este vorba despre aceleaºi persoane dar ºi noi artiºtii, spre exemplu, încercãm sã ne formãm un public, pe
care sã îl fidelizãm. Este important sã le faceþi cât mai dese aceste acþiuni, deºi eforturile, sunt convinsã,
sunt destul de mari. ªtiu cã aveþi ºi o trupã de teatru, organizaþi multe lansãri de carte, chiar nu trece nici un
eveniment pe care sã nu-l marcaþi într-un fel sau altul. Atâta vreme cât veþi continua cu astfel de acþiuni,
lumea va ºti cã avem bibliotecã în municipiu. Depinde de bibliotecari dar ºi de noi, cadrele didactice, cât de
mult îi orientãm pe tineri spre lecturã, nu spre internet. ªi atâta vreme cât existã oameni dedicaþi în ceea ce
fac, acþiunile organizate de Biblioteca Judeþeanã pot suplini oarecum lipsa unui Teatru sau a unei Opere în
oraº.

- Internetul a devenit una dintre cele mai importante surse de informare. În acest context crezi
cã lectura unei cãrþi va deveni o activitate perimatã?

Eu sper sã nu fie aºa. Nu este acelaºi lucru sã iei informaþia de pe internet sau sã ai contactul direct
cu o carte. Mereu, ca ºi cadru didactic, pledez pentru carte. Le-am demonstrat, nu de puþine ori, elevilor
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mei, cã pe internet sunt foarte multe informaþii eronate ce provin din surse neavizate. Deci nu tot ceea ce iau
de pe internet este bun ºi întotdeauna i-am îndreptat spre carte. Încerc sã-i atrag spre lecturã chiar ºi pe
copiii mei, începând cu cãrþile de poveºti pentru vârsta lor.
Chiar dacã noi, în perioada liceului, nu am avut acces la internet, consider cã bagajul de cunoºtinþe dobândit
este mult mai solid decât acum, cu toate mijloacele de informare uºor accesibile.
Pentru mine, fizic, palpabil, e altceva când þin în mânã o carte. Pot sã stau o noapte întreagã sã citesc dar,
în faþa calculatorului nu rezist mai mult de o orã.

- Poþi sã pui pe acelaºi palier activitatea de dascãl ºi cea de artist? Primeazã vreuna dintre ele?
Care îþi aduce cele mai mari satisfacþii?

Nu cred cã pot sã fac o ierarhie, pentru cã nu îmi imaginez cum ar fi fãrã una dintre ele. În cazul
meu, se completeazã foarte bine. Amândouã îmi aduc satisfacþii, dar satisfacþii diferite. Am o anumitã stare
atunci când sunt apreciatã pe scenã ca artist ºi o alta atunci când merg cu elevii mei la concursuri ºi obþin
performanþe.

- Fiecare dintre noi îºi traseazã anumite þinte de atins în carierã. Pentru tine, care crezi cã va fi
apogeul profesional?

În anii de facultate mi-am descoperit gustul pentru muzica clasicã. Din acest punct de vedere am o
oarecare neîmplinire, pentru cã nu am reuºit sã fac carierã în canto clasic, dar consider cã încã nu este
târziu. În ultima perioadã am intensificat studiul de canto, deci mi-am propus sã continui în acest sens - ca
interpret de operã, de recitaluri - aºa cã acesta e urmãtorul scop al meu. Apogeul va fi atunci când voi reuºi
sã devin cunoscutã ºi în muzica clasicã. Nici în muzica popularã nu consider cã am fãcut tot ceea ce era de
fãcut, dar în momentul când voi ajunge sã le fac pe amândouã la acelaºi nivel de performanþã, atunci cred
cã mã voi simþi cu adevãrat împlinitã.

- Dacã ai putea sã te întorci în timp, ai schimba ceva din viaþa ta?

În primul rând, mi-aº fi dorit sã studiez la un liceu de specialitate, sã fi urmat un liceu de artã. În
timpul facultãþii am simþit cã sunt altfel decât ceilalþi, cã îmi lipsea o bazã ºi, pentru asta, a trebuit sã fac
multe eforturi. Mã gândesc cã dacã aº fi studiat la un liceu de profil, probabil cariera mea s-ar fi aflat în alt
punct acum. Aº fi putut intra mai repede la Academia de Muzicã ºi aº fi avut deja câþiva ani câºtigaþi. Ori
eu am dat admitere când colegi de-ai mei absolviserã deja facultatea. Dar în tot acest timp, câºtigul meu a
fost faptul cã am activat ca solist la ansamblul Transilvania ºi am avut ocazia sã cânt alãturi de artiºti
consacraþi. A fost într-adevãr ca o ºcoalã pentru mine. O aveam acolo pe Angela Buciu, care avea grijã
inclusiv de felul în care ne machiam, de cum ne aranjam baticul etc. A fost o disciplinã extrem de riguroasã
ºi asta a contribuit la formarea mea ca om ºi artist.

Rodica Pop Seling impresioneazã prin ºarm, simplitate, naturaleþe. Este un om de o
frumuseþe vie, curatã. Datoritã talentului ºi pasiunii cu care se dedicã meseriei, are numai
rezultate remarcabile, atât ca artist cât ºi ca dascãl.
Ce am învãþat eu în urma acestui interviu? Cã este important sã pui suflet în tot ceea ce faci, sã
îþi iubeºti meseria ºi semenii, sã gândeºti frumos, sã zâmbeºti…

Interviu realizat de Dalia Mintaº
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ARTICOL… DESPRE  ARTICOLE

Toþi colegii mei se-ntrec în a scrie… articole, aºa cã am ales ºi eu sã scriu un articol din
care, desigur, nu vreau sã-mi fac sau sã devinã obiºnuinþã, aºa cã pentru început am mai pus de
la mine, am discutat cu cineva, am mai luat de pe net ºi de prin cãrþi, cã doar ºi cãrþile tot din cãrþi
au fost scrise (ideea e... sã nu dai copy - paste)... ce a ieºit vã las pe voi, dragii mei cititori, sã
corectaþi ºi sã evaluaþi.

Mulþi zic cã trebuie sã ai talent sã scrii un articol, cicã altfel scrii prostii ºi cam de asta mã feresc ºi
eu, cã într-o Instituþie de Culturã dacã scrii sau te scapi ºi zici vreo prostioarã, apoi fraþilor îi bai cu B mare
(sau poate vrei pe canapea). Eh... nu-i chiar aºa pentru cã am citit prin ziare ºi pe ’net sute sau poate mii de

articole care nu au nicio legãturã cu articolul deontologic sau mai pe
româneºte spus un articol bun. Iar acum, mergând pe ideea ce nu ºtii tu
învaþã pe alþii, cã doar se poartã ºi pe la case mai mari, m-am hotãrât sã
scriu un articol despre cum se scrie corect un articol, care sunt paºii care
trebuie urmaþi. Pãrerea mea este cã atunci când scrii un articol, cel mai
important lucru e sã ai noroc sã-þi vinã inspiraþia, cã dacã nu... iarã-i bai,
bineînþeles dupã ce ai ºi subiectul despre care vrei sã scrii. În al doilea rând,
importanþa stã în dispoziþia necesarã a celui care îl scrie, dar ºi a celui care
îl citeºte pentru cã dacã îl faci sã beleascã ochii pe textul scris de tine poate
îl faci sã rãmânã pânã la capãt sau chiar sã revinã pentru a citi alte articole
scrise de tine, dacã nu... La revedere!

Câþi dintre noi nu am vãzut articole interesante pe care... asta e... n-ai chef sã le citeºti acum ºi
articole mai puþin interesante pentru tine pe care le-ai savurat cap - coadã. De ce !? Pentru cã cele delicioase
sunt fãcute sã fie aºa ºi pentru cã tu ai avut dispoziþia necesarã de a citi acel articol.

Ce sã fac eu ca tu sã citeºti acest articol? Sã-l public în mass-media sau poate îmi vin alte I.D.E.I.
Cred cã ar trebui sã mã folosesc de un termen de adoleºcent ºi sã-þi spun cã vreau sã te agãþ de acest
articol. Cum!? Printr-un titlu interesant. Dacã titlul te agaþã nu prea mai ai scãpare, aºa cã tu trebuie sã faci
diferenþa între al tãu ºi celelalte. De la distanþã omul se ia dupã titlu ºi dupã... pozã, mai ales pe ’net unde,
ce te costã sã dai un clik? Dar în momentul în care l-ai dat, ratingul e deja fãcut, indiferent dacã citeºti sau
nu articolul ºi uite aºa ziariºtii de mahala ajung sã aibã rating mai mare decât profesioniºtii!!! Un titlu trebuie
sã fie scurt ºi catchy (ca sã folosim ºi termeni englezeºti cã doar aºa eºti cool, nu?). Dacã titlul e prea
lung... omu’ se plictiseºte, dacã nu e concis... iar se plictiseºte. Deci ar fi bine sã tai orice cuvânt care crezi
cã nu se potriveºte ºi sã reformulezi. Drept urmare un titlu bun trebuie sã-i spunã omului ce are de câºtigat
dacã dã clik ºi care-i beneficiul personal.

Nu-þi fie teamã sã stai sã te gândeºti bine la titlu înainte de a posta articolul, decât sã-l modifici
dupã ce l-ai postat...  mai bine stai mai mult ºi gândeºte-te la un titlu bun. Nimic nu e mai frustrant decât sã
regãseºti aceeaºi informaþie sub un alt titlu. Pe cât posibil încearcã sã pui în titlu cuvintele cheie dezbãtute
în articol.

Alt pas de care trebuie sã þinem cont, desigur asta dacã vrei ca articolul tãu sã nu fie citit din
obligaþie sau cã aºa vrea X-ulescu, este chiar primul paragraf. Primele propoziþii trebuie sã-l facã sã vrea
sã citeascã pânã la sfârºit, sã-l intrige sau sã continue ideea începutã în titlu. Primul paragraf nu trebuie sã
fie foarte lung, dar nici sã conþinã doar douã cuvinte. Dacã vrei sã pãstrezi o structurã a conþinutului (ceea
ce e recomandat) fã-þi primul paragraf cu bold. Te ajutã ºi pe tine sã-þi dai seama dacã-i prea lung, prea
scurt sau dacã ce ai scris acolo te-ar face pe tine sã citeºti mai departe.

Orice articol este de fapt un proces de învãþare. Fie cã oferi informaþii despre politicã, bârfã,
despre vedete sau o lecþie, un training, despre cum sã faci...... bla, bla, bla. Pentru cã, de fapt ºi de drept
pentru asta citeºti ca sã înveþi sau chiar sã reþii numai dacã þi se pare interesant ce-i pe-acolo. ªi? Orice
proces de învãþare trebuie sã aibã cursivitate (dupã cum îmi explicã amicul meu... ziaristul, ºi când mã
gândesc cã un bibliotecar sã-i ia interviu unui ziarist, d’apoi io de-astea n-am mai auzit, dupã cum el
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însuºi spunea) pentru cã de fapt procesul de învãþare este un
drum de parcurs. Încearcã sã þii acest drum cât mai drept ºi cât
mai lin pentru cititor, pentru cã logica articolelor, cursivitatea
ideilor este de fapt esenþialã. Dacã deschizi prea multe ipoteze
fãrã sã o închizi pe cea anterioarã riºti sã-i pierzi în idei, iar
dacã te pierzi în detalii... ai pierdut cititorul. Aruncã problema
la începutul articolului, iar pe parcurs sau la finalul acestuia îi dai
soluþia. Orice content din articol trebuie sã aibã legãturã cu
titlul. Dacã ai pãcãlit cititorul cu un titlu fals care nu are nicio
legãturã cu conþinutul articolului, poþi sã fii sigur cã acea persoanã
te va considera un ratat, un habarnist ºi cu siguranþã nu mai trece pe la tine prin articole. L-ai pierdut pentru
cã ºi tu la rândul tãu l-ai fãcut sã piardã timp, doar aruncându-i în faþã un titlu care de fapt, dupã cum am
mai spus-o ºi o repet, nu are nicio legãturã cu conþinutul articolului. Când vine vorba despre structurã,
amicul meu, ziaristul, mã face sã înþeleg cã aceasta trebuie sã fie foarte clarã, gen... eu cu cine votez!?

Dacã scrii un articol pe ’net de exemplu, cititorul poate nu vrea sã citeascã decât informaþia pe
care el o cautã în acel moment, iar atunci va trebui sã te foloseºti de paragrafe. În cazul în care ai mai mult
de scris foloseºte-te de subtitluri, dar ai mare grijã sã nu faci exces. Prea multe subtitluri, cu prea puþinã
informaþie vor anula efectul dorit. Aceste elemente de structurã sunt cele care fac cititorul sã treacã de la
momentul de scanare cu ochiul liber la momentul în care acesta, efectiv, citeºte tot ce ai scris.

Un alt pas important de care trebuie þinut cont sunt imaginile. ªtim cu toþii cã o imagine face cât o
mie de cuvinte, aºadar foloseºte imaginile în articolul tãu. Dacã ai o poveste, imaginile care reprezintã ce
vrei tu sã sugerezi în articol, sunt cele mai potrivite, dar nu încãrca textul cu imagini, în funcþie de cât text ai,
pune imaginile proporþional. Conteazã foarte mult ca atunci când scrii un articol sã-þi pui amprenta pe el.
Prietenii ºi cunoscuþii care vor citi articolul vor face o corelare directã cu tine. Ce trebuie sã faci pentru
asta? Trebuie sã foloseºti cât mai multe cuvinte din vocabularul tãu, dar nici sã te limitezi strict la ele.

Iar... aºa ca la încheiere, e drãguþ sã mulþumeºti cititorului pentru atenþia acordatã: vã mulþumesc
cã m-aþi suportat dragi colegi ºi, cum toþi avem stãri de crizã chiar ºi în IDEI (cã doar e crizã, nu-i
aºa?!), vã rog, dacã nu cumva vom ieºi din ele nici în 2011, doleanþa mea este sã mã suportaþi în
continuare.

La mulþi, mulþi ani!
Acum, dacã am omis ceva, vã rog nu-mi daþi bobârnace sau critici subtile prin colþurile sau holurile

instituþiei, mai bine daþi un...  feed-back.
Trãsãtura principalã a nebunilor e cã sunt încrezuþi. La început, vorbesc ca niºte oameni

cu scaun la cap, iar când vãd cã toþi îi ascultã încep sã spunã ce le trece prin minte. (Lev Tolstoi)

Mircea Criºan

COLECÞIA  DE  PÃPUªI
Larg deschideþi poarta, sufletelor voastre...

Vin din nou colindãtorii la Biblioteca Judeþeanã! Amintirile unor momente din copilãrie îmi umezesc
ochii ºi simt nevoia sã împãrtãºesc... bucuria cu voi:

ªi când mã gândesc la copilãria mea…, cum spunea Nicã, marele scriitor al neamului românesc,
Ion Creangã, mi-aduc aminte cu mare plãcere de Sãrbãtorile de Iarnã, mai ales de Sfântul Crãciun petrecut
la þarã, alãturi de unele dintre cele mai dragi fiinþe ale mele, mãtuºa, unchiul ºi veriºoara mea.

Când eram micã, aveam vreo 6-7 aniºori, aºteptam cu nerãbdare vacanþa de iarnã, pentru cã
ºtiam cã urmeazã o perioadã feericã de basm, în sânul celei de-a doua familii ale mele. Sora mamei mele
avea o singurã fetiþã ºi abia aºtepta sã vin la ei în vacanþã pentru cã în acea perioadã eram ca douã surori
gemene, aveam aceeaºi vârstã, hãinuþe la fel ºi multe alte îndeletniciri comune. Mãtuºa ne învãþa sã facem
prãjiturele, sã împodobim bradul împreunã, sã aranjãm masa pentru sãrbãtori ºi sã aºteptãm colindãtorii.
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În fiecare an veriºoara mea, Alina, mã aºtepta cu câte o colindã nouã, pe care o învãþam urgent, ºi
împreunã cu colegii ºi prietenii ei de la þarã mergeam sã colindãm în sat. Toatã lumea se bucura când ne
vedea, ne întreba care a cui suntem, ne spuneau cu cine semãnãm ºi erau foarte încântaþi de felul în care
colindãm.

A doua zi, mãtuºa ne ajuta la rotunjirea sumei de bani pe care am strâns-o cu colindul, bineînþeles
cã era foarte bucuroasã ºi pentru faptul cã eram împreunã, cã o ajutam la bucãtãrie ºi ne plãcea foarte mult
sã învãþãm multe lucruri frumoase ºi bune de la þarã, inclusiv sã o ajutãm la fãcut cârnaþi, sarmale ºi sã
coasem toba.

Între Crãciun ºi Anul Nou, ne ducea cu trenul de la Sanislãu la Carei, o distanþã de vreo 12 km,
unde strãbãteam tot oraºul, în lung ºi în lat, iar la sfârºit ieºeam amândouã fetele din magazinul de jucãrii, cu
câte o pãpuºã mare, mare, cât noi! Acest lucru a durat mulþi ani la rând, ºi, de fiecare datã ne cumpãram tot
câte o pãpuºã.

Acasã, la Zalãu, aveam în camera mea, la un moment dat, sus pe vitrina de la bibliotecã, o adevãratã
colecþie de pãpuºi mari, toate aranjate în picioare, cu fel de fel de rochiþe de toate culorile, cu pãr lung

negru, blond sau roºcat ºi, mi-aduc aminte, cã Moº
Nicolae mi-a adus într-un an o pãpuºã mare, negresã,
cu o rochiþã viºinie cu forme, pãlãrie ºi ºtrasuri plãmânii.
Mama era tare încântatã de cadoul pe care l-am gãsit,
pentru cã ºtia cã mi-am îmbunãtãþit considerabil colecþia
de pãpuºi.

Mi-am pãstrat zestrea pânã a apãrut sora mea,
mai micã cu vreo 16 ani decât mine, ºi care a avut grijã
sã mi-o descompleteze urgent. Bineînþeles, nu m-am
supãrat pe ea, deoarece tot timpul mi-am dorit o
surioarã, deºi aveam doi fraþi gemeni, pe care mi-a trimis-o
Bunul Dumnezeu, atunci când nici nu mã aºteptam…
pãpuºa vie din colecþia mea!!!

ªi acum, dupã mulþi ani de atunci, când ne
întâlnim la Sanislãu (judeþul Satu Mare), la tãiatul porcului, de Crãciun sau de Revelion, depãnãm amintiri
frumoase ºi sincere, petrecute în anii copilãriei noastre. Doamneeee, ce frumos era pe-atunci!

Mi-aº dori foarte mult ca ºi copiii din ziua de azi sã aibã parte de o copilãrie frumoasã ºi adevãratã
ca ºi altãdatã.

Dacã nu aveþi bunici la þarã, veniþi la BIBLIOTECÃ, aici veþi gãsi întotdeauna multe poveºti despre
vraja copilãriei la þarã... aici, puteþi depãna ca mine acum, adevãratele poveºti trãite de voi în braþele
bunicilor, sub nucul din grãdinã, sau îi veþi putea asculta pe... bunici, povestind copiilor despre... vremurile
de altãdatã, când parcã era mult mai multã DRAGOSTE în suflete ºi asta pentru cã nu aveau atâtea fitze,
ºtiau sã se bucure de fiecare lucru, dar, mai ales, de familie!

Mariana Tãut

S-AU  RETRAS… SENIORII  NOªTRI!

Ne simþeam mai tineri ºi mai protejaþi pânã în acest an, 2010! ªtiam mereu cã orice întrebare sau
nelãmurire despre aspecte din trecutul Bibliotecii Judeþene Sãlaj avem cui sã le adresãm. Erau acolo
colegii noºtri dragi, ninºi puþin de ani, dar cu aceeaºi dragoste faþã de profesie, faþã de fiecare utilizator ºi
coleg.

Orice loc de muncã poate pãrea banal sau complex, motivant sau indiferent, plictisitor sau antrenant,
dãtãtor de împlinire ºi satisfacþii profesionale sau doar un mijloc de a aºtepta, lunã de lunã, rãsplata
financiarã, atât cât o fi, pentru a-þi continua existenþa.

Când alegem o profesie sau alta, ar fi indicat sã analizãm, cu mare responsabilitate, toate posibilele
implicaþii ale relaþionãrii acesteia, atât în interior ºi exterior, cât, mai ales, în mintea noastrã, în aptitudinile ºi
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pasiunea pe care suntem dispuºi sã le dezvoltãm; sã punem sãmânþa care va da rod bogat ºi sãnãtos sau
doar pe cea care va vegeta la nesfârºit, negãsind lumina ºi terenul fertil pentru a-ºi împlini menirea.

ILEANA   NEAGA sau profesia ca o artã! Absolventã a ªcolii Postliceale
de Biblioteconomie; primul loc de muncã - Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, Secþia
pentru Copii. A îmbrãþiºat cu mare pasiune profesia de bibliotecar ºi nu a cãutat
alta, a simþit cã nicãieri în altã parte nu s-ar fi simþit mai împlinitã, decât în mijlocul
copiilor, dãruindu-le, zi de zi, câte o razã din lumina înþelepciunii cãrþilor! A modelat
destine, a deschis aripi, a descoperit talente, a adunat în juru-i mereu copii, dascãli
ºi pãrinþi; a format bibliotecari; a manifestat aceeaºi pasiune în cercetare ºi
organizarea activitãþilor diverse pentru copii pânã în ultima zi de muncã… Spune
cã este un om împlinit ºi mulþumit!

IOAN  POPIÞIU - primul metodist al Bibliotecii Judeþene Sãlaj. În prima
parte a carierei profesionale a fost profesor de geografie-istorie, iar apoi, bibliotecar-
metodist, colindând toate drumurile Sãlajului în încercarea de a convinge autoritãþile
privind nevoia înfiinþãrii sau pãstrãrii bibliotecilor publice. Vremuri dificile, mijloace
de transport diferite… nu a renunþat, a iubit bibliotecarii ºi îi sfãtuia mereu ca un
adevãrat pãrinte. Modernizarea bibliotecilor, includerea acestora în proiecte l-au
determinat, în ultimii ani, sã rãmânã mai mult la sediul central, lãsând colegii mai tineri
sã continue activitatea în teren, comunicarea online pãrându-i-se mult mai rece, decât
discuþiile în direct cu… fetele mele (cum le spunea, cu drag, bibliotecarelor din
judeþ).

GAVRIL  ªERBAN - imaginea intelectualului elevat, mereu cu un zâmbet
ºi o vorbã caldã, un deosebit coleg ºi mare iubitor al activitãþilor pe teme de istorie
localã sau naþionalã. Pasionat cercetãtor, în temã cu evenimentele, pregãtind
prezentãri cu mare meticulozitate ºi responsabilitate. Aveam mereu garanþia cã, dacã
urmeazã un eveniment (neprevãzut sau programat), Domnul ªerban va fi pregãtit sã
intervinã, niciodatã nu s-a simþit nepregãtit pentru a prezenta pagini din istoria neamului
românesc.

A lucrat ca dascãl, apoi mulþi ani în cultura sãlãjeanã, deþinând, o bunã
perioadã de timp, funcþii importante. S-a regãsit în bibliotecã, mai bine ca oriunde,
înþelegând cât este de important sã poþi ajuta, sã poþi transmite din ceea ce ai acumulat

celor care doresc sã te asculte. Atent ºi foarte grijuliu, atât cu colegele, cât ºi cu utilizatorii.
…vã mulþumim pentru dragostea colegialã pe care ne-aþi arãtat-o din prima zi când, cu emoþii ºi

unele temeri, v-am devenit colegi! Am învãþat multe de la voi, dar, cel mai important dintre toate rãmâne
chipul luminos ºi disponibilitatea pentru orice solicitare profesionalã. Cu pensionarea voastrã, noi cei rãmaºi,
simþim cã se încheie o etapã, cã ne va lipsi un simbol, cã... suntem mult mai sãraci!!!

Sentimente confuze: bucurie, pentru bucuria voastrã de a vã simþi împãcaþi cã v-aþi dus misiunea
pânã la capãt cu dãruire ºi responsabilitate... durere, pentru cã v-am iubit ºi ne va fi dor de voi... nostalgie,
gândindu-ne la atâtea momente în care stãteam de vorbã ºi ne împãrtãºeaþi cu drag din experienþa voastrã,
atât profesionalã, cât ºi de viaþã.

VIAÞÃ  LUNGÃ cu SÃNÃTATE, PACE lãuntricã ºi sentimentul datoriei împlinite!!! Aþi însemnat
o importantã etapã în istoria BJS, nãdãjduim cã vom reuºi sã ducem cu onoare înainte imaginea acestei
instituþii care, ºi pentru voi, a însemnat (suntem convinºi) mult mai mult decât un loc de muncã!!!

Florica Pop

***

Îmi este greu sã sintetizez în câteva cuvinte activitatea unor colegi alãturi de care am petrecut mai
bine de 20 de ani de muncã.

Când mã gândesc la dna Neaga Ileana, o identific practic cu Secþia pentru Copii. Este secþia în
care ºi-a desfãºurat întreaga activitate, de la angajare ºi pânã în momentul pensionãrii.
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Absolventã a ultimelor promoþii ale ªcolii Posticeale de Biblioteconomie, înainte de desfiinþarea
învãþãmântului biblioteconomic din România, a optat pentru aceastã profesie, neºtiind atunci cã i se va
potrivi atât de bine. Îºi iubea munca, fiind adepta lucrului bine fãcut. Un bun specialist în biblioteconomie,
dar ºi un bun pedagog, pe lângã ea s-au format tinerele generaþii de bibliotecari. A avut o preocupare
deosebitã pentru a evidenþia informaþia ascunsã, atât în cataloagele tradiþionale cât ºi, mai târziu, în cele
moderne.

Pentru a atrage ºi menþine aproape de bibliotecã micii utilizatori, a organizat diferite activitãþi pentru
ºi împreunã cu ei, tocmai pentru a-i implica activ în viaþa bibliotecii: prezentãri de carte, concursuri, teatru
de pãpuºi, lecturi colective, vizionãri, audiþii etc.

Cred cã cea mai mare satisfacþie pe care o oferã profesia de bibliotecar este utilizatorul, cãruia i-ai
oferit informaþia, cartea, povestea pe care o cãuta, pe faþa cãruia se citeºte mulþumirea.

Colega noastrã a format pentru bibliotecã ulitizatori fideli, dar a modelat ºi caractere, cunoscut
fiind faptul cã Secþia Copii are o importanþã covârºitoare în formarea ºi menþinerea utilizatorilor adulþi.
Deprinderea ºi formarea gustului pentru lecturã se realizeazã, alãturi de ºcoalã, ºi în bibliotecã.

Rãmâne un bibliotecar de care micii utilizatori, deveniþi peste ani adulþi, îºi amintesc ºi acum: o
doamnã blondã, blândã, amabilã care le-a marcat copilãria într-un mod discret ºi frumos, îndrumându-le
lectura într-un chip firesc ºi cu multã dragoste. Niciodatã un copil nu a plecat din bibliotecã fãrã sã îi ofere,
cel puþin parþial, dacã nu integral, informaþia pe care o dorea.

Am admirat întotdeauna echilibrul pe care colega noastrã a reuºit sã îl pãstreze între profesie ºi
familie, astfel încât nu le-a neglijat niciodatã pe niciuna, lucru deloc uºor, aºa cum avea sã îmi mãrturiseascã
la sfârºit. Secþia Copii, bibliotecari ºi utilizatori deopotrivã, va resimþi multã vreme golul pe care l-a lãsat dna
Neaga Ileana.

Îmi amintesc de dl Popiþiu  Ioan ca ºi de un om al terenului, al deplasãrilor la bibliotecile din judeþ,
pe soare, ploaie ori ninsoare, pornind dimineaþa devreme ºi întorcându-se de multe ori odatã cu lãsarea
serii. Bibliotecarul metodist, mâna dreaptã a directorului, care a contribuit la constituirea, organizarea ºi
formarea bibliotecilor ºi a bibliotecarilor din judeþ. A iniþiat în tainele muncii de bibliotecã pe noii angajaþi în
bibliotecile din judeþ, pe ceilalþi  i-a îndrumat ºi le-a urmãrit îndeaproape activitatea  profesionalã. Dascãl
de profesie, a ºtiut sã se apropie de oameni, a ºtiut sã îndrume, sã înveþe ºi sã mustre, cu blândeþe ºi umor,
pe cei alãturi de care a lucrat. S-a ataºat mult de instituþie, de ocupaþia cu care a înlocuit-o pe cea de
profesor, aceea de bibliotecar, ºi de colegii pe care i-a simþit alãturi. Iubea oamenii în general, socializa
foarte uºor cu ei de aceea a ºi fost atât de îndrãgit de cãtre toate fetele lui, cum atât de frumos le spunea
bibliotecarelor tinere sau vârstnice - fetele mele. Îmi imaginez cu câtã delicateþe i-o fi fãcut observaþie unei
bibliotecare, când a gãsit cartea lui Nicolae Breban, Animale bolnave, pusã la zootehnie!

Dl ªerban Gavril, alãturi de care am lucrat 10 ani la Sala de Lecturã, s-a angajat la bibliotecã în
anul 1990, venind tot dintr-un mediu de culturã. Dintr-un astfel de mediu, sigur cã acomodarea cu munca
specificã bibliotecii s-a fãcut repede, la aceasta contribuind ºi pregãtirea sa de bazã, aceea de profesor de
istorie-geografie. Era persoana care la activitãþile organizate de bibliotecã sau alte instituþii similare avea
intervenþii, cu precãdere, pe teme de istorie, geografie, politicã.

Propriii copii s-au format în bibliotecã, aici au studiat, la sala noastrã, când au fost în liceu, s-au
pregãtit pentru bacalaureat, admitere la facultate, pentru examenele din studenþie ºi mai apoi master ºi
rezidenþiat. Aici, practic s-au format ca oameni, îndrumaþi îndeaproape de tatãl lor, apoi viaþa i-a purtat
spre alte oraºe din þarã sau din strãinãtate.

Dupã plecarea copiilor, am observat cã manifesta o amabilitate uºor agresivã uneori, care îi putea
speria pe cei care nu îl cunoºteau ºi o dorinþã aproape paternã de a-i ajuta pe toþi utilizatorii, dar, în special,
pe cei tineri, care treceau pragul bibliotecii. Târziu mi-am dat seama de ce îi trata pe aceºtia cu o afecþiune
de multe ori pãrinteascã. Îºi vedea în ei proprii copii, pe care acum, aceºtia, îi suplineau.

Consider cã nu este puþin lucru, ca cei cãrora le oferi servicii, sã vinã sã îþi dea un sonet la absolvire,
iar tu, ca bibliotecar, sã participi la acest eveniment unic în viaþa fiecãruia. Ce poate însemna acest lucru,
decât cã þi-ai îndeplinit, cum te-ai priceput mai bine, munca!
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Mai nou, de când cu venirea Secþiei pentru Copii în vecinãtatea Sãlii de Lecturã, avem ºi utilizatori

copii, cãrora le acordã o atenþie sporitã, în ei îºi vede nepoþii pe care, în firescul lucrurilor, îi aºteaptã,
nemãrturisit.

Le mulþumesc tuturor, ºi fiecãruia în parte, pentru amprenta pe care ºi-au lãsat-o asupra mea, atât
pe plan profesional, cât ºi personal. Le doresc sãnãtate multã ca sã se poatã bucura de pensie alãturi de cei
dragi! ªi nu uitaþi, biblioteca este deschisã pentru toþi! Vã aºteptãm cu mare drag întotdeauna!

Doina Maniura

***

Au trecut câteva luni de când buna mea colegã, îndrumãtoare, a doua mamã (cum îmi place mie
sã-i spun ) s-a pensionat. Oarecum sunt dezamãgitã de mine, pentru cã mi-aº fi dorit sã spun ºi sã scriu atât
de multe cuvinte frumoase la adresa persoanei care mi-a fost ºi îmi este ºi acum foarte-foarte dragã… dar
cuvintele nu vor sã vinã.

Acum câteva zile ne-am întâlnit cu toþii la bibliotecã sã ne amintim de sãrbãtorile sfinte care se apropiau.
Marea familie a bibliotecii ºi-a amintit ºi de seniori, care au deschis o portiþã spre o nouã lume - lumea
pensionarilor. Ce cuvânt e ºi acesta?! Pânã nu demult a avut o cu totul altã semnificaþie pentru mine. Eram de
pãrere cã în lumea asta toate îºi au locul lor, la timpul lor. Totuºi, acum, când i-am vãzut pe seniorii noºtri,
aceºti giganþi ai bibliotecii la un loc, cuvântul acesta a cãpãtat un alt sens. Toate amintirile legate de ei, mi s-au
desluºit în faþa ochilor…

Doamna Lenuþa, doamna aceea blondã, blândã, binevoitoare, veºnica bunicuþã din poveºti,
nãscocitoarea multor acþiuni de la bibliotecã… mentorul meu, cãreia pot numai sã-i  mulþumesc din tot
sufletul pentru cã sunt ceea ce sunt azi. Pot sã spun cu mâna pe inimã cã, dacã nu era ea sã mã înveþe, sã
mã îndrume, sã mã cãlãuzeascã, asemenea unei mame care îºi ajutã copilul sã facã primii lui paºi, sã spunã
primele lui cuvinte, nici eu nu eram atât de devotatã acestei meserii.

Domnul ªerban, domnul bibliotecar pe care eu prima datã l-am cunoscut în perioada când încã
eram la liceu ºi veneam sã studiez la Sala de Lecturã. ªtiu cã toþi cei care veneau la salã îl vor þine minte
toatã viaþa. Eu ºi acum îl vãd stând în mijlocul sãlii de lecturã, cu picioarele aºezate unul peste celãlalt, citind
presa ºi sâsâind la tumultul de tineri, unii dintre ei venind sã studieze aici, alþii poate sã lege prietenii. Am
avut totodatã marea onoare sã-l am ºi ca bun coleg. Cu toþii am avut de învãþat de la el, un veritabil Domn
Trandafir al bibliotecii noastre.

Cum sã uitãm de domnul Popiþiu… împãratul bibliotecarelor, domnul mereu bine dispus, înarmat
tot timpul cu câte o întrebare sau un compliment bine formulat la adresa tuturor bibliotecarelor.

Mã plec în faþa lor, în faþa acestor mari personalitãþi (aºa simt eu cã sunt cei care formeazã oameni
ºi caractere!), ºi le doresc sãnãtate, bucurii ºi liniºte în urmãtorii ani, îi rog sã fie cât mai des pe-aproape,
avem nevoie de ei!

Mulþumesc cã  aþi fost ºi sunteþi o parte din noi !

Fazakas Éva

***

Am venit în bibliotecã dintr-un domeniu tehnic, unde totul era altfel faþã de instituþia de culturã unde
urma sã activez. Aici l-am gãsit, la Secþia Periodice, unde am fost repartizatã, pe Dnul Popiþiu, pe care, în
timp, l-am apreciat mult, putând spune cã am avut o comunicare foarte bunã.

A fost omul care, având experienþã în acest domeniu, m-a iniþiat ºi pe mine în tainele muncii de
bibliotecã. Pentru mine a fost ca un dascãl, ulterior ajutându-mã sã-mi consolidez cunoºtinþele asimilate la
cursurile de perfecþionare unde am participat din partea instituþiei.
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Am avut parte de o primire foarte cãlduroasã fãcutã de colegul meu ºi, în primele zile dupã angajare,
mi-a prezentat foarte serios noile reguli din bibliotecã (în prima zi vei sta doar câteva ore, apoi, în
urmãtoarele zile mai mult ºi tot aºa, treptat, ca sã te obiºnuieºti, sã nu-þi fie prea greu dintr-o
datã….), eu am rãmas foarte miratã ºi mi-am dat seama cã totul era o glumã apoi, am mers la colegele
mele sã le spun acele reguli ºi tare ne-am amuzat. Când veneau colegi cam de-o seamã ºi-l întrebau ce mai
face, stãtea liniºtit (amintindu-mi de Sadoveanu), ºi zicea cu mult umor: stau, cã de la stat i-au banii!
Avea un umor propriu pe care nu-l puteam desluºi, uneori chiar ºi dupã plecarea la pensie mã gândeam
când vorbeºte serios sau când glumeºte. Mereu încerca sã pãstreze o atmosferã de bunã-dispoziþie, sã
uitãm de grijile cotidiene...

(O parte din cititorii mai vârstnici de la presã îi simt lipsa, deoarece încerca sã socializeze cu ei,
deschizând tot felul de discuþii, pe diferite teme, care erau foarte importante pentru ei ºi se antrenau în lungi
ºi interesante dezbateri).

Aº vrea sã-i mulþumesc pentru întreaga colaborare din toþi aceºti ani ºi tare mi-aº dori sã întâlnesc
cât mai des oameni de suflet, valoroºi, ca ºi dragul meu coleg.

Adriana Savu

PELERIN  ÎN  LUMEA  CÃRÞII

Totul a început în urmã cu treizeci ºi... mai bine de ani... Concret, în anul 1972 când, într-unul din
ziarele vremii, am zãrit într-un colþ un (i-am spune astãzi) mic anunþ.

La 1 septembrie, anul 1972, urma sã aibã loc concursul de admitere la ªcoala Postlicealã de
Biblioteconomie din Bucureºti.

Astfel cã, la data amintitã m-am prezentat la concurs. Eram 7 candidaþi pe un loc. Probe de
examen: Literatura românã ºi Istoria României.

Dupã 3 sãptãmâni am primit în plic confirmarea admiterii mele, iar, pe 1 octombrie avea loc
deschiderea cursurilor.

Zarurile au fost aruncate.
Încã de la început am realizat cã aceastã ºcoalã, prin profesori cu totul dãruiþi acestei meserii, prin

personalitãþile culturale (scriitori, artiºti) cu care veneam în contact, prin instituþiile culturale la care aveam
acces ºi facilitãþi (Biblioteca Metropolitanã, Biblioteca Naþionalã, Biblioteca Universitarã, Biblioteca
Academiei Române, Opera Românã, Teatrul Naþional etc., etc.), mi se oferea o deschidere culturalã cu
care nu mã voi mai întâlni. Nu mai pun la socotealã faptul cã, fiind unica ºcoalã de acest fel în þarã, aveam
colegi din toate colþurile þãrii. Veneam fiecare cu obiceiurile zonei sale.

Rãmânea doar sã ºtiu sã profit din plin de aceste oportunitãþi.
Evident, ca o ardeleancã ce mã gãseam, am luat totul foarte în serios.
Dupã numai un semestru am avut profesori care au intuit cã mã voi dedica cu pasiune acestei

profesii ºi aºa a ºi fost.
Aºa am devenit eu, pelerin în lumea cãrþilor, în sensul propriu ºi figurat al cuvântului.
Fiecare din cei 2 ani de ºcoalã mi-au oferit încã o ºansã, aceea de a efectua perioade de practicã

de o lunã ºi jumãtate, în cazul meu la Biblioteca Judeþeanã din Oradea, respectiv Biblioteca Universitarã
Lucian Blaga  din Cluj ºi... câteva sãptãmâni la Biblioteca Judeþeanã Zalãu, Sãlaj.

Dupã perioada de practicã la Biblioteca Centralã Universitarã Cluj, s-a propus ªcolii Postliceale
repartizarea mea la aceastã onorabilã instituþie. Asta în condiþiile în care absolvirea acestei ºcoli nu-þi
asigura repartiþia.

Între timp, însã, mã bucurasem de propunerea de a rãmâne bibliotecar la Secþia pentru Copii a
Bibliotecii Judeþene din Zalãu, propunere venitã în perioada de practicã.

Am acceptat-o.
Încã o datã zarurile au fost aruncate.
De data aceasta, definitiv.
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Conform DEX-ului, cuvântul pelerin este definit ca însemnând: cãlãtor, persoanã care cãlãtoreºte

mult. ªi aº spune eu, persoanã care cãlãtoreºte mult cu dorinþa de a afla, de a cunoaºte, de a vedea uneori
doar cu ochii minþii ºi apoi a transmite, a dãrui celor din jur ceea ce cunoaºte, ce a aflat.

Nu fãrã modestia cuvenitã, mie mi-a plãcut sã mã consider mereu un pelerin în lumea cãrþilor.
De ce?
Pentru simplul motiv cã orice titlu de carte, revistã, ziar, indiferent de domeniu, întotdeauna îmi

aprindea curiozitatea. Aºa se face cã de-a lungul carierei mele de bibliotecar, fãrã sã exagerez, nu a intrat
în Secþia pentru Copii nicio carte nouã pe raft înainte ca eu sã-i vizitez coperta, foaia de titlu, cuprinsul,
anumite capitole din cuprins sau fãrã sã lecturez mãcar o poveste sau câteva poezii, dacã era un astfel de
volum.

Cãlãtoream în lumea cãrþilor. Recunosc cã în formarea acestei deprinderi m-a ajutat ºi faptul cã
încã din ºcoalã am îndrãgit catalogarea ºi clasificarea publicaþiilor. Ori, aceste prelucrãri presupuneau,
musai o astfel de cãlãtorie.

În urma acestei rãsfoiri sau a lecturii pe diagonalã, îmi notam cãrþile pe care consideram cã în timp
trebuie sã le citesc. ªi... le citeam! ªi asta mi se întâmpla ºi când intram într-o librãrie sau aveam (ºi
aveam!)  acces la stocul de cãrþi noi achiziþionate pentru Secþia pentru Adulþi sau Sala de Lecturã.

În bibliotecile mari aveam, zic eu, o foarte bunã intuiþie a cãrþilor valoroase prin simpla consultare
a cataloagelor tradiþionale, mai ales a catalogului sistematic, iar mai spre apus a cataloagelor online. În
prezent este un privilegiu pentru orice bibliotecar sau cititor faptul cã poate accesa rapid cataloagele
oricãrei biblioteci sau noutãþi editoriale.

ªi... acum revin puþin: în cãlãtoria mea în lumea cãrþilor (vizualizarea coperþilor, rãsfoirea, cititul pe
diagonalã sau lecturã profundã), reþineam elemente, citate, ilustraþii, descrieri, elemente bibliografice care
se constituiau în trimiteri la viitoarele acþiuni de promovare a cãrþilor ºi a lecturii. Pentru cã - nu-i aºa? -
aceastã erã informaþionalã îºi are superficialitatea ei. Nu voi intra în detalii pe acest subiect. Dar, cred cã
din acest motiv bibliotecarul de astãzi trebuie sã revinã tot mai mult la grija ºi preocuparea de a promova
cartea ºi a forma cititori ºi nu doar utilizatori ai serviciului de bibliotecã, fãrã a neglija, desigur, ºi acest
aspect.

Este foarte important ca atunci când un bibliotecar are în mânã cãrþi cu informaþii valoroase sau cu
un mesaj valoros, în urma consultãrii lor sau a lecturii profunde, sã doreascã sã dea eficienþã acestor
preocupãri.

Astfel, în activitatea mea luau naºtere acþiunile de promovare a cãrþii ºi a lecturii.
Se nãºteau la Secþia pentru Copii: prezentãrile de cãrþi, recenziile unor cãrþi, concursurile literare

sau informative, jocurile literare, excursiile literare, expoziþiile cu caracter informativ, documentar sau de
recomandare, folosindu-mã de trimiteri ºi conferindu-le exhaustivitate ºi la care copii ºi dascãli ºi adesea
pãrinþi participau ºi sigur participã ºi în prezent prin colegii mei, cu atâta drag ºi curiozitate având pe chip
întipãritã uimirea: ce lucruri ºi informaþii interesante ºtie doamna bibliotecarã din cãrþi!

Ia sã citesc ºi eu!
ªi... aºa... azi o carte, mâine alta, punem câte puþin la temelia lecturii ºi implicit a formãrii cititorului

(ºi nu doar a informãrii utilizatorului pentru cã de informat tot se informeazã cã nu are încotro. Îl împing
vremurile de la spate).

Cât despre lecturã, poetul francez Claude Roy spunea: Lectura ne ajutã sã ne comportãm cu
ceilalþi, sã ne îmbogãþim cunoºtinþele. Datoritã ei ºtim cã în jurul nostru sunt o mulþime de spirite,
de persoane diferite, care ne învaþã câte ceva. Lectura înseamnã sã dai cuvântul altora, înseamnã
libertatea de a asculta, de a rãspunde.

Iar Horea Roman Patapievici spunea undeva (citez din memorie): Divertismentul este democraþie,
cultura este aristocraþie.

ªi acum, apropiindu-mã de final aº mai spune: a fi pelerin în lumea cãrþilor înseamnã a cãuta, a avea
curiozitatea de a afla, a ºti, a cunoaºte.

Bibliotecarul din orice vremuri, dar mai ales cel de astãzi, e nevoie sã fie un om foarte bine informat.
Sigur, asta nu înseamnã, Doamne fereºte, sã le ºtie pe toate. Ca sã fie bine informat presupune sã fie
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capabil sã gãseascã ºi sã dezvãluie sursa spre informaþie. Adicã sã-i dea utilizatorului sau cititorului undiþa
ºi nu neapãrat peºtele.

Existã însã ºi utilizatori ai serviciilor bibliotecii sau chiar cititori care-ºi doresc direct peºtele ºi nu
undiþa. Trãim doar sub bombardament informaþional.

În aceste situaþii, bibliotecarul devine ºi mai motivat în nobila sa muncã. Eu, spre exemplu, simþeam
o imensã bucurie în suflet ori de câte ori reuºeam sã le umplu utilizatorilor braþele cu cãrþi care le dezvãluiau
informaþiile cãutate sau cu îndrumãrile verbale sau recomandãri tot verbale. Mã bucura - bucuria ºi uimirea
lor cã au gãsit din plin ceea ce cãutau ºi uneori nu sperau sã gãseascã.

Mi-a plãcut întotdeauna sã sesizez diferenþa dintre utilizator ºi cititor.
Utilizatorul serviciilor de bibliotecã de cele mai multe ori este acela care doreºte informaþii: repede,

aici ºi acum. Pentru el, în cele mai multe cazuri, nevoia de a citi sau chiar de a frecventa biblioteca se va opri
odatã cu terminarea ºcolii sau poate participarea la un concurs.

Aici rolul bibliotecarului devine major. Subtil ºi cu diplomaþie va trebui de fiecare datã sã-i strecoare
ºi o carte pentru lecturã, evident însoþitã de o finã argumentare.

În ce îl priveºte pe cititor, aici rolul bibliotecarului devine covârºitor. Nu de puþine ori acesta spune:
Recomandaþi-ne ceva bun de citit. Depinde de tine, bibliotecarule, dacã acesta îþi va cere ºi a 2-a ºi a n-a
oarã sã-i recomanzi o carte!

Depinde de tine, bibliotecarule, ca în urma unei acþiuni de promovare a cãrþii, fie el cititor sau
utilizator sã-þi spunã: aº vrea sã citesc cartea (cãrþile) despre care ne-aþi vorbit la acþiune.

Ileana Neaga

MÃRTURISIRI… AMINTIRI… ÎNDEMNURI…

La orice despãrþire murim câte puþin
             Te simþi mai singuratic, mai strãin...

Nu putem sã oprim timpul... vine o vreme când toþi  trebuie sã plecãm... dar taina  existenþei
umane nu stã în a trãi, ci în a ºti pentru ce trãieºti, adicã sã sfinþim locul unde ne petrecem o parte
însemnatã din viaþã, sã înlãturãm superficialitatea ºi indiferenþa... sã pãstrãm numai amintirile frumoase.

Ne naºtem toþi niºte ignoranþi. Majoritatea lucrurilor pe care le cunoaºtem ca adulþi sunt rezultatul
interacþiunii noastre cu dascãlii copilãriei, cu manualele ºcolare, cu cãrþile, lecturile noastre particulare, cu
pãrinþii, cu prietenii ºi cu colegii.

Dupã 1990, a fost un nou început în activitatea mea profesionalã, începutul profesiei de bibliotecar.
Au urmat ani de perfecþionare, perfecþionare personalã, profesionalã, împlinirea mea ca om, acumularea
de cunoºtinþe în mai multe domenii de activitate. Dar, ai vrea sã ºtii din toate câte ceva pentru tine, iar apoi
sã le poþi oferi ºi altora, fiindcã te simþi responsabil faþã de cititorii tãi. Cel mai mult mi-a plãcut când
scormoneam, pentru a le asigura bibliografia necesarã tinerilor pentru examenele de bacalaureat, facultate
sau doctorat. Eram nespus de bucuros când sala de lecturã era neîncãpãtoare pentru tinerii tot mai dornici
de cunoaºtere. Acesta este ºi motivul pentru care am început mãrturisirile cu perioada de încheiere din
activitatea profesionalã de 46 ani.

Pânã nu demult îmi plãcea sã cred cã toate cãrþile din lume dau un rãspuns pentru cine vrea sã afle
rostul vieþii - dar acum, la sfârºitul carierei mele profesionale, îmi permit sã recomand pentru tineri, pentru
cei cu experienþã mare, pentru cei cu funcþii, practic pentru toþi, o carte foarte necesarã  pentru pregãtirea
pe drumul vieþii - BIBLIA - cartea tuturor cãrþilor.

Apoi, am muncit în domeniul cultural, la Comitetul Judeþean de Culturã, unde am participat la
planificarea ºi organizarea numeroaselor manifestãri culturale, spectacole cultural-educative cu participarea
unor mari actori ºi instituþii de valoare (Teatrul de Comedie Bucureºti, Filarmonica Cluj-Napoca, Teatrul
Naþional din Cluj-Napoca), prezentãri de cãrþi, dezbateri etc.

Perioada octombrie 1972 - februarie 1980 la Comitetul Judeþean UTC Sãlaj, a fost de cunoaºtere
ºi întâlnire cu multe cadre didactice ºi elevi, rãspundeam de învãþãmântul liceal, dar, deºi toate activitãþile
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erau subordonate politico-ideologic, erau activitãþi de formare, de educare ºi reeducare, de bun simþ ºi
respect.

Începutul carierei mele de dascãl, 15 septembrie 1964 - octombrie 1972, a fost la ªcoala Generalã
Sînpetru - Almaºului ºi satul Trestia.

Am fost profesorul ºi dirigintele unor copii de þãrani vrednici, copii cu dorinþa de a pãtrunde în taina
cãrþilor, de a dobândi cunoºtinþe necesare pentru a rãzbate într-o viaþã plinã de nevoi ºi greutãþi.

Am iubit mult aceºti copii, am petrecut în afara orelor de curs majoritatea timpului cu ei. Am
organizat multe activitãþi sportive, culturale, educative, distractive, munci patriotice ºi în folosul comunitãþii.
De asemenea, întâlnirile cu personalitãþile acelei perioade, excursiile, concursurile, taberele, au fost de
nelipsit. Din banii muncilor prestate am cumpãrat primul televizor ºi antenã pentru ºcoalã. Astãzi, sunt
mândru de toþi, ei sunt adevãraþi oameni vrednici, unii plecaþi din sat, alþii rãmaºi acolo ºi gospodari de
frunte.

Iar acum... 1 ianuarie 2011, sunt pensionar... ºi voi continua pregãtirea personalã ºi spiritualã,
fiecare lucru îºi are locul sãu unic în imensa simfonie a Creaþiei.

Doresc sã rãmân în amintirea colegilor ca un om imperfect, dar care a purtat un respect deosebit
în primul rând colegelor, apoi colegilor bãrbaþi.

Mulþumiri actualei conduceri pentru înþelegerea ºi sprijinul acordat.

Gavril ªerban

POVESTE

Pe drumul prãfuit al orãºelului nostru, camuflatã de fumul negricios þâºnit din þevile de eºapament
ale maºinilor, se târa, oprindu-se din când în când, obositã, o broscuþã þestoasã. Un lucru cam neobiºnuit
pentru zona noastrã, dar nu-i aºa ?... voi ºtiþi deja, cã mie nu-mi  place sã scriu despre lucruri foarte, foarte
fireºti.

Deci, cum vã spuneam, cu o mutriºoarã foarte posomorâtã, cu capul plecat, cu nãsucul aproape
lovind marginea trotuarului, cufundat în cele mai intense gânduri, înainta broscoiul
nostru (pentru cã am uitat sã vã spun încã de la început, cã broscuþa noastrã
era, de fapt, un broscoi). Lui i s-a pãrut cã a bãtut cale lungã pânã a ajuns aici,
dar în realitate parcursese doar câþiva zeci de metri. Era aproape de centrul
oraºului. Voia neapãrat sã ajungã la bibliotecã…

Oare ce ar vrea sã facã un broscoi la bibliotecã? Aveþi un pic de
rãbdare ºi vã povestesc…

-Uite ce piatrã mare ºi frumoasã! - auzi broscoiul, ºi dintr-o datã simþi
cã picioruºele lui firave ºi obosite se dezlipesc de praful bine aºezat al drumului.
Îºi trase cãpºorul ºi picioruºele în semn de apãrare, în adãpostul oferit de
carapacea sa ºi asculta atent.

-Nu e piatrã, nu vezi?  E o broascã þestoasã - se auzea o voce piþigãiatã.
-Dã-o încoace! Sã vãd mai bine!… Ce se va bucura nepoþelul meu!…

ªi dintr-o datã, broscoiul nostru se simþi trântit într-o pungã de plastic…
-Acum i-l ºi duc! - spunea bunicuþa. Mã voi urca într-un autobuz, în cea mai apropiatã staþie, ºi o

sã-i duc animãluþul acesta.
Broscoiul s-a speriat foarte tare. Oare unde ajung iar? - se întreba. Oare cum fac, sã evadez din

nou? Oare cum mai ajung eu la bibliotecã? A început sã protesteze. S-a zbãtut iar ºi iar, dar oboseala ºi-a
lãsat adânc amprenta asupra lui ºi a cãzut într-un somn adânc, adânc, adânc… Visa….

**************************************

Era o zi foarte friguroasã a lunii noiembrie. Leo (pentru cã aºa îl chema), înota fericit alãturi de fraþii
lui într-un acvariu mare, plin de alge, broscuþe ºi  floricele din plastic. Acvariul era pictat aºa de frumos,
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încât broscuþelor li se pãrea cã tot timpul au un curcubeu deasupra capului. Acum, aceasta era casa lor. Au
fost zile deosebite cele petrecute aici. Erau într-un magazin al unui medic veterinar cunoscut din oraºul
Zalãu ºi … DA… erau de vânzare.

Povesteau, chicoteau despre viaþa lor de dinainte sã ajungã aici, de perioada în care erau alãturi de
pãrinþii lor, despre vremurile când toþi zece formau o familie mare, unitã ºi fericitã. Toþi ºtiau perfect ce îi
aºteaptã. Aveau sã fie înfiaþi de o familie, care le va purta de grijã de acum încolo. În momentele de faþã,
încercau sã profite de  tot timpuºorul lor, ca sã fie împreunã,  sã se joace ºi sã se iubeascã.
Poc! Poc! Poc! Se auzi o uºoarã bufniturã pe peretele acvariului, apoi un strigãt ascuþit:

-Mamiiiiiiiii! Pe ãsta îl vreau… Mamiiiiiiiiiiiiiii…. mami, tati…….. tatiiiiiiiiiiii!!!…. pe ãsta! Te
roooooooog!

-Care, dragul meu? -  se auzi zgomotul tocurilor mãmicii. Ãsta þi se pare mai simpatic? Bine,
dragã. Pe acesta îl dorim! se întoarse mama cãtre vânzãtor. Leo se simþi prins într-o plãsuþã, iar apoi pus
într-o cutiuþã micã ºi pufoasã alãturi de punguþa cu alimentul lui preferat: meniul pe zile: cu viermiºori,
vitamine, gâze micuþe ºi multe alte bunãtãþi.

-Ce mã bucur, mami! În sfârºit o sã am ºi eu un prieten! - a exclamat cu o bucurie sincerã de tot
copilul.

Când au ajuns acasã  ºi s-a simþit scos din cutie, Leo a putut  sã observe un copil ca oricare altul,
cam de ºase ani, frumuºel, aparent rãsfãþat ºi foarte-foarte
vorbãreþ. Acum  avea o familie. O familie compusã din el, bãieþelul
Erik, mama ºi tatãl lui. Nu ºtia ce sã facã: sã se bucure pentru
noul cãmin sau sã fie trist dupã fraþii lui, de la care nici mãcar n-a
avut ocazia sã-ºi ia rãmas bun.

-Am sã te numesc Leo! - zise bãiatul. O sã te numeºti
ca broasca þestoasã, preferata mea, din filmul cu þestoasele Ninja:
Leonardo. Mami m-a dus la bibliotecã ºi mi-a spus cã Leonardo,
þestoasa ninja, ºi-a primit numele dupã marele savant, pictor,
sculptor ºi nu mai ºtiu ce,  Leonardo Da Vinci. Am vãzut în
enciclopediile de acolo ºi poze cu lucrãrile lui ºi cu el. Mi-au
plãcut foarte mult. Cândva o sã te duc ºi pe tine acolo, la biblio.
Sincer, mã bucur cã tu nu semeni cu Leonardo cel adevãrat. El e
cam bãtrân, ºi mai urâþel aºa, în schimb, tu eºti drãgãlaº, micuþ ºi
dulce. Când o sã te duc cu mine o sã-þi arãt ºi Copacul Cãrþii.
Mami zice, cã în sufletul fiecãruia dintre noi, existã un copac al
cãrþii, trebuie doar sã-l lãsãm sã iasã la suprafaþã. Nu prea înþeleg
eu ce vrea sã zicã ea cu lucrul acesta, dar când voi fi mare, sper
cã voi ºti ºi eu. O sã-þi placã  ºi þie de el ºi de fructele sale.
Mãmica mi-a povestit o groazã de poveºti despre ele.

Au urmat zile, sãptãmâni frumoase. Leo ºi Erik au devenit cei mai buni prieteni. Au stat aproape
toatã ziua împreunã: s-au jucat, s-au uitat la pozele din cãrþi. Erik avea un costumaº de broascã þestoasã,
cumpãrat de mama lui, pe care de fiecare datã când îl îmbrãca, îl fãcea pe Leo foarte fericit. Îi amintea de
fraþii lui. În fiecare searã au ascultat poveºtile pe care le citea mama lui Erik. Lui Leo îi plãceau cele despre
copacul cãrþii. Se simþea mai în largul lui când le asculta.

Din pãcate, fericirea broscuþei ºi a lui Erik n-a durat vreme foarte îndelungatã, s-a întâmplat ceva…
toþi au plecat de acasã. S-a lãsat o liniºte de mormânt. Erik  a lipsit mai multe zile de acasã. Doar tatãl lui
mai venea seara, trist ºi obosit. Îi dãdea lui sã mãnânce ºi pleca din nou. Leo a devenit tot mai trist ºi mai
singuratic… toþi au uitat de el, ºi Erik, ºi mama lui. În plus, tatãl lui Erik îi aºezase acvariul pe o bibliotecã
din camera copilului. Stând aºa singur ºi posomorât, cu burtica lui care protesta de foame tot mai vehement
sub carapacea lui micuþã, Leo s-a gândit la ceva… a fost curios sã vadã ce se mai întâmplã ºi în afara
acvariului. S-a ridicat uºor în douã lãbuþe, ºi-a luat avânt, ºi hopa… deja era lângã cãrþile de pe raftul
bibliotecii.  Ghiorrrrrr… fãcea burtica lui… Vai ce foame îmi e! N-a mai venit nimeni sã-mi dea de mâncare
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de douã zile! S-a apropiat uºor de cãrþi… Ce-ar fi sã gust din foile astea? ªi s-a apucat el încet sã ronþãie
din paginile crocante ale cãrþilor… Fiecare carte avea alt gust, altã mireasmã. Avea un sentiment ciudat.
Parcã, dupã fiecare foaie  mâncatã, se simþea mai deºtept. Ba putea sã recite lejer din operele lui Petõfi, ba
putea sã descrie cu uºurinþã aºezãri geografice, ba putea sã enumere evenimente istorice importante… De
fapt, ºtiþi ce se întâmpla?!? El citea, mâncând… interesant… nu-i aºa? Fiecare carte mâncatã, era, de fapt,
câte o carte cititã.

În fiecare noapte ieºea la câte o gustãricã… Uite aºa pânã când a gustat dintr-o revistã... I… D…
E… I… Muºca ºi citea… ºi, ºi lui îi veneau idei. Era revista bibliotecii. A citit ºi despre copacul cãrþii, ºi
despre mulþi bibliotecari pricepuþi care au fãcut tot felul de lucruri însemnate pentru biblioteca lor. S-a
gândit el, dupã ce a mâncat, pardon, a citit din revistã cã i se pare ciudat faptul cã aceastã bibliotecã nu are
o mascotã…

Ce-ar fi oare sã evadez, sã mã duc la bibliotecã ºi sã întâlnesc copacul cãrþii - el vorbeºte  pe
limba mea - ºi am sã-l rog sã mã ajute sã devin EU mascota bibliotecii? - gândea el.

Trãia zile în ºir alimentat de aceastã dorinþã. ªi pentru cã Erik ºi familia lui pãreau sã fi intrat sub
pãmânt, ºi-a fãcut chiar un plan despre cum sã evadeze. A citit din cãrþi ºi adresa bibliotecii, cum trebuie sã
ajungi acolo, ce are prin jur biblioteca, autobuzele din zonã…

-ªi asta e! s-a trezit broscoiul în punga de plastic! Bãtrânica vrea sã ajungã în staþia de autobuz din
centru! Evrika! De ce nu m-am gândit mai repede? În faþa bibliotecii este cea mai apropiatã staþie de
autobuz. Tot ce trebuie sã fac e sã rod punga, înainte ca bãtrânica aceasta sã urce în autobuz…

ªi Leo al nostru a început sã roadã, mai ceva decât cãrþile. Încã un pic ºi încã un pic, ºi deja a reuºit
sã scoatã cãpºorul lui deºtept din punga bãtrânicii. Mai un pic, mai încã un pic, ºi …………. trosc!…….
era din nou pe trotuarul prãfuit. Acum nu l-au mai deranjat firicelele de praf, nici vântul, nici zgomotul
infernal al maºinilor. Tot ce ºi-a dorit a fost……….. ºtiþi voi…. biblioteca… A ridicat privirea,…………
ºi…. a citit……….  Biblioteca Judeþeanã I.S.Bãdescu Sãlaj. A rãsuflat uºurat. S-a uitat în stânga ºi l-a
vãzut mãreþ ºi zâmbitor ºi pe Copacul Cãrþii… Te-am aºteptat dragul meu……… Lacrimi de fericire
ºiroiau pe faþa aventurierului nostru […]

De atunci Leo este mascota bibliotecii… Nu mã credeþi ? Haideþi în vizitã! O sã-l puteþi vedea la
Secþia pentru Copii.

Iar acum pentru cei care ºi-au pus fel ºi fel de întrebãri…
Unde a dispãrut Erik ºi familia?... Mama lui a nãscut o fetiþã superbã, dar bolnãvioarã, ºi a trebuit sã stea
mult timp la spital cu ea. De Erik au avut grijã un timp bunicii.
Cum a evadat Leo? Hm… ar fi cam prea mult sã vã povestesc acum, dar într-o altã poveste o sã vã dau
mai multe detalii… bine?
Cum de a reuºit Leo sã citeascã toate aceste cãrþi????
Ei dragii mei, cum v-am mai spus în fiecare poveste de-a mea, minuni existã, doar trebuie sã deschidem
larg ochii sã le ºi observãm.
Erik l-a mai întâlnit pe Leo?
Fireºte cã da! Mama lui este una dintre bibliotecarele de la Secþia pentru Copii… da… nu?

Sfat: Îi rog pe toþi cititorii acestei poveºti, ca în pofida  celor citite mai sus, sã încerce mai bine  sã
citeascã, aºa cum au învãþat la ºcoalã ºi sã nu se apuce de mâncat cãrþi... pentru cã, noi ºtim cu toþii, Cititul
nu dãuneazã grav sãnãtãþii!— iar dacã totuºi veþi alege cealaltã cale, cea  a lui Leo: Fiþi selectivi! Vã
implor!

Bineînþeles cã va urma…

Fazakas Éva
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ARITMOGRIFUL  JUDEÞELOR  DIN  ROMÂNIA

Înlocuind, corect, cifrele cu litere, pe diagonala marcatã A-B veþi gãsi denumirea judeþului a
cãrui reºedinþã este oraºul de la poalele Munþilor Meseº, munþi, care încheie lanþul Carpaþilor, iar pe cele 5
orizontale, veþi gãsi denumirea a 5 judeþe, câte unul din fiecare regiune istoricã a României: Transilvania,
Moldova, Dobrogea, Muntenia ºi Oltenia.

A
1 6 7 6 8 X

S
9 2 3 2 10 6

A
10 8 3 11 12 2

U
7 8 13 2 8 X

X 14 15 3 5 X

L

B

SOLUÞIA
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ARITMOGRIFUL  ORAªELOR  ªI  JUDEÞELOR  DIN  ROMÂNIA

Înlocuind corect numerele prin litere, pe diagonala A-B, veþi gãsi numele celui mai mare oraº din
România, capitala þãrii, iar pe orizontale veþi  gãsi denumirea a 9 oraºe - municipii ºi reºedinþe de judeþ - doar
acele oraºe, care poartã aceeaºi denumire cu numele judeþului din care fac parte.

SOLUÞIA

Ioan  Petre Blaga

A

1 4 9 8 10 9 X X X

1 2 11 9 2 X X X X

1 9 3 9 2 X X X X

X 12 8 2 4 12 8 2 X

3 9 10 9 4 9 6 8 X

X 7 2 10 3 5 9 X X

X X X 1 4 9 6 13 14

3 13 15 6 7 9 15 7 9

X 1 13 7 13 6 9 15 8

B
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SUGESTII  DE  LA  UTILIZATORI…

Pentru un om care iubeºte cartea, cultura ºi cunoaºterea, sala de lecturã a unei biblioteci este un
loc la care merge cu drag.

Pentru mine sala de lecturã este locul cel mai potrivit pentru studiu întrucât îmi oferã materialele
necesare pentru a-mi completa sursele de informare (atlase, tratate) din care învãþ pentru examenul de
admitere, dar ºi pentru cã atmosfera de aici mã îndeamnã la studiu.

Mi-ar fi plãcut tare mult dacã aº fi descoperit acest loc din primii ani de liceu deoarece atunci când
citesc doar fugitiv titlurile cãrþilor de pe rafturi mã gândesc la câte cunoºtinþe aº fi putut sã adaug bagajului
meu dacã aº fi citit aceste cãrþi. Acum, sau cel puþin în acest an, timpul nu îmi permite sã studiez altceva în
afarã de materiile din care voi susþine examenele finale.

Mã gândesc la puþinii tineri de azi care ar fi interesaþi ºi bucuroºi sã poatã veni aici ºi sã citeascã o
enciclopedie, o carte sau un tratat pe care nu îl au la îndemânã.

Din câte am discutat cu câþiva dintre colegii mei, nici mãcar nu ºtiau unde se aflã sala de lecturã. În
acest sens, una dintre sugestiile mele ar fi sã se facã  puþinã publicitate ºi sãlii de lecturã. De asemenea,
pentru cei care vin aici ºi vor sã se delecteze cu lectura, probabil cã ar fi utilã o listã cu cãrþile nou apãrute
sau o listã cu cãrþile care trebuie neapãrat citite (… la fiecare domeniu: autor ºi cãrþile reprezentative).

Tot astfel cred cã pentru zãlãuani ar fi interesant sã participe la anumite seri culturale în care sã se
discute pe marginea unei cãrþi.

În timpul în care am stat la sala de lecturã am observat cã personalul de aici se pregãteºte pentru
diferite activitãþi: lansarea unei cãrþi, proiecþia unui film în cadrul proiectului despre familie. Acest lucru este
de apreciat ºi þin sã încurajez aceste activitãþi.

În final, chiar dacã în acest an timpul petrecut la sala de lecturã îl ocupã studiul pentru examen,
acest loc este unul dintre locurile unde merg cu drag.

Laura But

În viziunea mea biblioteca e sinonimul perfecþiunii în domeniul cunoaºterii; într-un cuvânt VIAÞÃ.
Ciudat e faptul cã elevul contemporan nu se bucurã de lumea cãrþilor, fiind acaparat  de viruºii electronicii.

O sugestie pentru o activitate mai bunã a bibliotecii, implicit a Sãlii de lecturã… Greu de spus!
Nu cartea trebuie sã-ºi aplece podoaba în faþa omului, ci el, prin puterea conºtiinþei ºi a raþiunii

trebuie sã descopere drumul înãlþãrii.
Omul e asemeni unei pãsãri, ce zboarã liberã prin paginile necunoscutului. Odatã strãbãtut acel

necunoscut, acesta se transformã-n cunoaºtere.
Pânã ºi marii actori ai României îndeamnã tineretul la lecturã, însã efortul lor e luat în derâdere.

Probabil, în acest oraº, mai mult de jumãtate din populaþie gustã, zi de zi, din dulceaþa cuvântului ºi poate,
jumãtate din jumãtatea populaþiei nu frecventeazã Biblioteca Judeþeanã, mulþumitã fiind cu biblioteca
personalã. Pentru  aceºti oameni, mã gândesc la o sugestie… Un banner (afiº mare), prin care sã se facã
o reclamã bibliotecii, cu un titlu sugestiv ºi un motto care sã îmbrãþiºeze întreaga magie a cuvintelor.

Larisa Pop

Sã nu lãsãm sã treacã o zi fãrã sã deschidem o carte sau sã pãºim printre litere ºi sã descoperim
esenþa vieþii.

Mi-am petrecut anii studenþiei la Iaºi, fiind mereu aproape de Biblioteca Mihai  Eminescu ºi am
ajuns ºi pe aceste meleaguri, primul lucru pe care l-am fãcut a fost sã vizitez ºi Biblioteca  Ioniþã Scipione
Bãdescu din Zalãu.

Recunosc cã am rãmas profund impresionatã - nu mã aºteptam sã gãsesc aceastã locaþie plinã de
cãldurã, de învãþãturã, de un personal minunat, încât devin nostalgicã, amintindu-mi cu plãcere de Iaºi.
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Aºa cum o carte nu trebuie judecatã dupã coperte, tot aºa nu trebuie sã judecãm un lucru dupã

aparenþe ºi precizez din nou cã aceastã bibliotecã are un numãr impresionant de cãrþi din toate domeniile,
multe din ele de actualitate ºi de un mare folos.

Aº aminti ºi un mic dezavantaj ºi anume - spaþiul - ceea ce a dus la diviziunea bibliotecii ºi ar fi
pãcat ca acest lucru sã nu se rezolve în viitorul apropiat.

Încã o datã, mulþumesc tuturor celor care ne pun la dispoziþie acest lãcaº (ºi-mi permit sã-l numesc
de cult) ºi le recomand tuturor sã pãtrundã-n aceastã instituþie, care nu este altceva decât un izvor de
înþelepciune al nostru, al cititorilor!

Alina-Diana Hurjui

IN  MEMORIAM

T. TUDOR  TOPAN

S-au împlinit patru ani (în 23 iunie 2010) de când remarcabilul profesor de matematicã Teodor
Topan de la ªcoala Gimnazialã  Silvania din ªimleu Silvaniei a pãrãsit, fulgerãtor, viaþa pãmânteascã.

Matematica, scrisul ºi, mai ales, poezia au fost pentru Teodor Topan modul
lui de viaþã. Oraºul de sub Mãgura Silvanã i-a oferit ogorul fertil în care a
semãnat, au încolþit ºi, apoi, au ajuns la maturitate versurile lui albe. Distinsul
dascãl a reuºit sã depãºeascã condiþii ºi schimbãri instructiv-educative ºi
cultural-artistice, continuând sã ofere satisfacþii perene celor care l-au cunoscut,
pânã-n ultima clipã (la 60 de ani).

Membru marcant al galeriei de profesori ºimleuani ºi sãlãjeni, Teodor
Topan era venerat ca un matematician de excepþie. S-a nãscut cu pasiunea
matematicii, iar, pe parcurs, le-a dobândit pe cele ale cititului ºi scrisului,
care i-au fãcut viaþa plinã de fericire. A ºtiut sã-ºi urmãreascã propria viziune
despre educaþie ºi culturã, fãrã sã se compromitã. Era, întotdeauna, o
companie plãcutã, un om cu care puteai aborda orice subiect de discuþie.

Celebru prin omenescu-i firesc ºi cu o gândire tot mai maturizatã de
trecerea timpului care-l durea, eminentul dascãl s-a miºcat uºor ºi bine între cifre ºi cuvinte, între discipoli
ºi pãrinþii acestora, între colegi ºi amici, lãsând în urma lui un oraº de prieteni, trei volume de poezii (Parabole
de lunã, Triunghiul de stele ºi Paraboloidul sferic), douã volume de specialitate (Exerciþii ºi probleme,
Teste de matematicã) ºi Fundaþia cultural-ºtiinþificã Tudor Topan, cea care a promovat un mare concurs
interjudeþean de matematicã, ajuns la a V-a ediþie.

Pentru toate acestea, T.Tudor Topan (cum îi plãcea sã semneze) este considerat un ºimleuan de
vazã, menþinându-ºi reputaþia de dascãl ºi de poet de excepþie ºi, mai mult de-atât, este omul de omenie
ce-a intrat în veºnicie. De aceea, în memoria lui, am scris aceastã poezie:

Veºnicie…

S-a nãscut la ceas de poezie, S-a grãbit s-ajungã
din murmur de izvoare ºi de vise, la ceas de descânt,
din lumina curcubeului, fãrã a mai aºterne
la Ulmeni-Mânãu, în triunghiul cu stele
adunatã-n trei culori niciun cuvânt.
în satul sãu.

Cu o sferã de luminã Liniºtea de infinit
i-a bãtut soarta în geam, nu-l mai înfioarã,
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ca triunghiul sãu cu stele cãci n-a murit,
sã devinã sãlãjean. ci, s-a nãscut a doua oarã !

Prin parabole de stele Ne doare timpul în trecerea lui,
s-a pripãºit în Þara Silvaniei, cã de-acum nu ne mai provoacã
þarã de legende ºi de tãrâm sfânt, lucrurile în Univers
împlinindu-ºi al visului destin ºi nu-i mai încap
în învãþãmânt. poemele în nici un vers.

La sfârºit de an ºcolar Iar acelor fapte,
ºi-a rotunjit anii-n calendar fãcute cu bunã seamã,
ºi-n alean de dor ce doare, le rãmâne - mereu - dator
a trecut în locuri sfinte deºi, acolo, sus, dã…vamã !
lãsându-ne fãrã cuvinte,
doar cu aducere aminte. Vom contempla a lui veºnicie

pe soclul închipuitei statui,
A urcat fruntea-i semeaþã cu un triunghi cu stele
peste zare, sus la Cer, ºi parabole de lunã,
iar versul i-a rãmas pentru cã, nimbat în vers,
de-acuma stingher… avea multe sã ne mai spunã!

Marin ªtefan,
profesor

ALEXANDRU  V. MATEI

N. 23 noiembrie 1950, comuna Chinteni, judeþul Cluj.
Absolvent al Facultãþii de Istorie-Filosofie a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca (1973),

cu specializarea arheologie dacicã ºi romanã. A obþinut doctoratul în anul 1999 cu teza Daci ºi romani în
nord-vestul Daciei (sec. I.a. Chr.-sec. III. p. Chr.). De la absolvire ºi-a desfãºurat activitatea la Muzeul

Judeþean de Istorie ºi Artã Sãlaj, iar în perioada 1983-2000 ºi 2006-2010 a
fost directorul acestei instituþii, îndeplinind ºi funcþia de director al Oficiului
Judeþean pentru Patrimoniul Cultural Naþional. A iniþiat ºi a susþinut conservarea
în situri a monumentelor Complexului arheologic de la Porolissum. A fãcut
parte din echipa care a început cercetãrile de la Porolissum (1977). A participat
la ultimele campanii de sãpãturi în castrul de la Buciumi (1974-1976) ºi a
reluat investigaþiile din castrul de la Romita (1995-1997). A mai efectuat
cercetãri la Panic-Zalãu, ªimleu Silvaniei, Zalãu Valea Miþii, Popeni-Cuceu,
Nuºfalãu, Badon, Bocºa, Sîncraiu Almaºului, Mirºid, Hereclean, Valcãu de
Jos, Supuru de Sus. A publicat peste 50 de studii ºi articole în reviste de
specialitate ºi a participat la 12 congrese ºi 6 simpozioane ºtiinþifice
internaþionale, fiind unul dintre principalii organizatori ai celui de-al XVII-lea

Congres al Limes-ului (Zalãu, 1997). A fost membru al Asociaþiei profesionale internaþionale Rei Cretariae
Romanae Fautores, membru al Comisiei Naþionale de Arheologie, membru-vicepreºedinte al Comisiei
Zonale nr. 8 de Nord-Vest a Ministerului Culturii. Premii: În anul 2004 a primit Ordinul Meritul Cultural
în grad de Ofiþer, Diplomã de excelenþã (2006).

A încetat din viaþã la 4 septembrie 2010, la Zalãu.
Opera: Volume colective: Castrul roman de la Romita-Certiae (Zalãu, 1997), Porolissum.
Ausschnitte aus dem Lden einer dakisch-rönischen Grenzsiedlung aus der Provinz Dacia
Porolissensis (Amsterdam, 1998).
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ªTEFAN  GOANÞÃ
(pseudonime ªteg, Gheorghe Gheorghe, ªtefan Izvoran, Ioan Paºca, Ion V. ªtiutu etc.)

N. 11 martie 1933, Nuntaºi-Histria, judeþul Constanþa.
Absolvent al Institutului Pedagogic de 3 ani din Cluj. În perioada 1960-1963 a fost profesor

suplinitor la ªcoala Elementarã de 7 ani din Gîlgãul Almaºului, iar din
1964 pânã în 1968 a fost profesor ºi director la ªcoala Gimnazialã
din Cizer. În anul 1968 a fost numit director al Centrului Creaþiei
Populare Zalãu, apoi directorul Casei de Culturã a Sindicatelor (1973-
1975), revenind la Centrul Creaþiei Populare pânã în 1990, an în care,
pentru o scurtã perioadã de timp, a fost redactor la ziarul Graiul
Sãlajului. A frecventat cenaclurile literare studenþeºti ºi cenaclurile
I.S. Bãdescu ºi Silvania din Zalãu. A debutat în revista Universitatea
cu schiþa 25 de bani ºi aproape simultan în revista Luceafãrul cu
schiþa Cine eºti tu, mã!  Din 28 februarie 2001 este membru al Uniunii
Scriitorilor. Colaboreazã la revistele: Universitatea, Luceafãrul,
Vatra româneascã, Cronica, Steaua, Tribuna, Graiul Sãlajului,
Sãlajul Orizont, Cântarea României, Bunã-dimineaþa, Caiete

Silvane, Vatra veche. Premii: premiul al III-lea la Concursul de poezie Nicolae Bãlcescu, ediþia a VI-a,
Râmnicu-Vâlcea (1979) (pseudonim Ioan Paºca), premiul ziarului Milcovul la concursul de creaþie al celei
de-a XV-a ediþii a Salonului literar Dragosloveni, premiul al III-lea pentru teatru la concursul de creaþie literarã Mihail
Sadoveanu, Piatra Neamþ (1981), premiul Centrului Judeþean al Creaþiei Populare Teleorman la ediþia I a
concursului de prozã scurtã Marin Preda, Siliºtea Nouã (28-29 mai 1982), premiul al II-lea pentru teatru
la concursul de creaþie literarã Tudor Arghezi, ediþia a III-a, Tg. Jiu (21 mai 1983), premiul revistei
Cronica la concursul de creaþie literarã Vasile Alecsandri, ediþia a VII-a, Iaºi (25 iulie 1983), premiul
revistei Albina pentru prozã la concursul de creaþie Mihail Sadoveanu, Piatra Neamþ (noiembrie 1983),
premiul Comitetului de Culturã Cluj pentru teatru la concursul Octavian Goga, ediþia I, premiul Centrului
Judeþean de Creaþie Popularã Iaºi la concursul Vasile Alecsandri ediþia a X-a (15 iunie 1986), premiul I
pentru creaþie dramaticã la concursul naþional Cântarea României (august 1983), (pseudonim Irina Paºca),
premiul special al juriului ºi premiul revistei Cântarea României pentru teatru la concursul Tudor Arghezi
(Tg. Jiu, 1988), premiul Editurii Dacia din Cluj-Napoca pentru prozã scurtã la concursul Octavian Goga,
Ciucea (mai 1988), premiul I pentru prozã la concursul Afirmarea, Satu Mare (15 mai 1988), premiul I
pentru prozã scurtã la concursul de satirã socialã Tudor Muºatescu, ediþia a V-a, Câmpulung-Muscel
(3-5 iunie, 1988), menþiune la concursul de prozã scurtã Pavel Dan, ediþia I (22-24 septembrie, 1995),
Cluj-Napoca.
 A încetat din viaþã la 19 octombrie 2010, la Liebling, judeþul Timiº.
Opera: Altarul de nisip (Craiova, Ed. Universalis, 1993), Patul de zãpadã (Craiova, Ed. Universalis,
1995), Vinul de piatrã (Cluj-Napoca R.T.F., 1997), Zodia Þârului (Bucureºti, Ed. Didacticã ºi
Pedagogicã, 1999), Popescu  E. Napoleon - 3 vol. (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, 1999-2001),
Teatru (Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2002), Moartea e facultativã (Piteºti, Ed. Paralela 45,
2003), Vinul de piatrã - 3 romane (Cluj-Napoca, Ed. Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2008). Volume colective:
culegerile de folclor din Sãlaj: De dor ºi de omenie (Zalãu, 1971), Du-te dor ºi vino dor (Zalãu,
1972), Cartea mea fermecatã (Cluj-Napoca, 2009); Coautor: Mioriþa. Domnul de Rouã (Cluj-
Napoca, 2010); prezent în antologiile: Arpegii (Zalãu, 1970), Pãmânt strãbun românesc (Zalãu,
1977), Odã patriei (Râmnicu-Vâlcea, 1983). A publicat teatru: Ca bradul în vioarã, piesã de teatru în
patru tablouri, (titlul autorului - La persoana I singular), în revista Cântarea României, nr. 9, 1988,
Ioana, piesã într-un act (titlul autorului Repetiþie generalã cu public), în revista Cântarea României,
nr. 2, 1984, Ultimul schimb al ºtafetei, episod dramatic într-un act (titlul iniþial Zorilor, surorilor), în
revista Cântarea României, 1989.
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NOI, TALPA ÞÃRII
(fragmente)

Toamna împãienjenise în mantia-i turbure dealurile. Tarlalele de porumb cele care întovãrãºeau
malurile Oltului îºi uscau fructele sãrãcãcioase în razele palizi ale soarelui ce strãpungea uneori tavanul de
plumb al norilor.

Ca mai întotdeauna, boierul Puiu Plavãþ nu era la moºie ºi logofãtul Luca Cornelache, singurul om
de încredere al boierului, era bolnav de mãsele. Într’o searã neguroasã, câþiva flãcãi din sat au speriat calul
ce-ºi ducea stãpânul cãtre arie ºi roibul fãcându-ºi nãlucã l-a svârlit la pãmânt pe logofãt. A cãzut cu falca
pe o piatrã care i-a curãþat cele câteva mãsele pe care le mai avea. Acum cãzuse greu la pat, bolnav de
fricã, de revoltã, de bãtrâneþe ºi de posomorâta vreme de afarã.

Þãranii ardeau de nerãbdare cã-i prinsese culesul în toamnã târzie. ªi dacã s’ar fi dus careva dintre
ei sã-ºi culeagã pogonul ce-l avea în dijmã, fãrã ºtirea boierului, atunci nici apele Oltului nu-l mai spãlau de
sudãlmile boierului logofãt. Boier Luca voia sã fie de faþã când se lucra pe moºia stãpânului sãu.

Ploua mereu de un timp de vreme; drumurile se desfundaserã ºi un aspect jalnic îmbrãca satul.
Septembrie îºi îneca ultimele zile în nãmolul abund în lacrimile reci ale cerului negru. Þãranii, plugari din
tatã’n fiu, boleau de desnãdejde plictisitã în liniºte turburãtoare, pe vetre, lângã o flacãrã de foc umedã,
usturãtoare.

Aproape toatã sãrãcimea satului [...] trudea pe moºia întinsã a lui Puiu Plavãþ. Bujorna: o îngrãmãdire
turbure de case mici, învelite cu paie, printre care se ridicau mãreþe casele celor avuþi. Cu feþe ursuze,
îngreunate de lipsuri, sãtenii îºi îndreptau cu urã privirile cãtre aºezãmintele bogaþilor unde domneau belºugul
ºi tihna. Ieºeau pe uliþi tãcuþi, mânau boii la fântânã sã-i adape ºi pãtrunºi de burniþa cernutã ce pãtrundea
în oase, intrau în casã pironindu-ºi privirile pe stâlpii unor speranþe vagi.
Într’o dimineaþã rece, umedã, Pantilie þiganul a ieºit pe uliþã sã împrãºtie ordinul logofãtului. Cu picioarele
goale afundate pânã la glesne în nãmol, cutreiera satul. Din când în când, izbea cu ciocanul în petecul de
tablã ce suna ascuþit. Se oprea la întretãierea a douã uliþi, îºi proptea bine picioarele ºi din pieptul rãguºit de
slãbiciune, arunca în gâtlejul uscat un val de aer ce vibra în cerul gurii, rãguºit ºi sugrumat.

- Bããã!... Mâine, cu mic cu mare, în „Drumul Dealului”, la cules...Porunca lui boier Luca e sã fiþi cu
trei ceasuri pân’ la ziuã în capul tarlalei. Plecase sã ducã ordinul în sat pentru o þuicã ce i’o promisese de
data aceasta logofãtul. Þãranii ieºeau cu greu pânã’n poartã, îl iscodeau ºi apoi cu ochii îndreptaþi spre
cerul amorþit în întunecimea grea, plecau sã mai dea la boi o mânã de paie. Femeile, cu mâna la gurã
clãtinând capul a îndoialã, aduceau de la fântânã o gãleatã cu apã pentru mãmãligã.

Spre searã, cerul se coborâse mai jos ºi nu mai lãcrima. În curþi, flãcãiandrii trãgeau de sub ºoproane
carele ºi ungeau osiile cu pãcurã. Aºezau gratiile de rãchitã la loitre, ca sã fie gata pentru la noapte...

Când buciumãrile clare ale cocoºilor rãsunarã vestind miezul nopþii, satul începu sã deschidã ochii
somnoroºi la ferestrele murdare. Din bãtãturã au ieºit carele înºirându-se pe ºosea cãtre tarlaua cea mai
îndepãrtatã cu porumbi a boierului. Boi slabi, piperniciþi, tremurau paºi rari prin nãmolul ce le ajungea la
genunchi. Femei ºi copii picoteau în car, acoperiþi cu un þol jilav de cânepã. În legãnatul înãbuºit se izbeau
uºor cu capul de loitrele reci ale carului. [..]

În lãtratul câinilor, ºiragul carelor, ocolind casa preotului Iordache Mandea, coti pe drumul ce
ºerpuia întinsul moºiei boiereºti. Se auzea plescãitul picioarelor boilor în bãltoacele de apã murdarã. Se
auzea mai departe glasul unui flãcãu îngânând o melodie.

Iancu Gorun rãmãsese sã sfârºeascã lungul convoi. Îmbuca lacom dintr’un codru de pâine, stând
rezimat cu cotul de fierul loitrei. Înaintea lui, capul lui Pavlicã ªtiulete, ca o umbrã ambulantã, scârþâia în
oftaturi prelungi, înghiþite de nãmol.

Curând se stinserã ºi luminile de la aria boierului... Într’un târziu, Pavlicã ªtiulete sãri din car
îngheþat ºi rãcni puternic la boii care o pornirã în fugã. Se întoarse lipãindu-ºi tãlpile în nãmol ºi se agãþã de
carul lui Iancu Gorun.

- Plecaºi ºi tu, Iancule?
- Ce sã fac, Pavlicã?
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- Mãre, vremea asta, vere Iancule, nu-i bunã, frati-meu. Treabã d’asta eºti forþat s’o faci numai la

ordinul boierului... Tãcu apãsându-ºi cãciula pe urechi... plictisit reluã... Nu e chip sã suceºti nici-o þigare!...
Dã un foc! [...]

Iancu Gorun sãri din car ºi-ºi îmboldi cu coderia biciului nevasta.
- Fã, scoal, fã!... Scoal de mânã boii!...
Maranda, buimãcitã, se ridicã ºi prinse biciul, atingând boii... Îºi îndreptã cu o mânã ºalele, îºi frecã

ochii ºi urmãri umbrele celor doi ce se depãrtau [...]
-Di, Iovan, di! Hãis, Joian, hãis!...
Împãturi cu grije þolul de câlþi peste copilul ce dormea cu capul rãzimat de loitrã... Îi privi faþa

palidã, dar de o paloare sãnãtoasã, pe care stropii de ploaie o sãrutau frivol. Fruntea mare tãiatã în douã
de o ºuviþã de pãr negru ieºitã de sub cãciulã tresãrea ritmic în sdruncinarea carului. Maranda îºi privi
copilul cu gândurile rãzimate pe ruinele unor amintiri mai puþin triste.[...]

Îºi trãise anii copilãriei ºi tinereþea într’un sãtuc singuratic pe valea Oltului. Ca fatã ieºitã la horã,
gustase puþin din bucuriile tinereþii. Pãrinþii sãraci, care munceau cu braþele, o crescuserã pe ea ºi încã patru
fraþi într’o cãsuþã micã încãlzitã veºnic numai cu fum de paie.

Îl luase pe Iancu de când avea numai 18 ani. Îl îndrãgise pe flãcãul acesta vânjos, pentru cã era
harnic, curajos ºi neobosit în ale muncii. Plecase de acasã cu speranþe prea frumoase. Ea muncitoare, el
muncitor, amândoi tineri, vor învinge uºor viaþa. Dar Iancu, ca toþi þãranii, era veºnic nemulþumit, posomorât
ºi scump la vedere. Lângã firea ursuzã a bãrbatului, Maranda a început sã se simtã din ce în ce mai strãinã.
Seara aduna lacrimi de durere într’o batistã micuþã de mãtase, ce-o pãstra din timpul copilãriei.

[...] Bãnuia cã pe Iancu îl apasã ceva greu pe inimã ºi nu cuteza sã-l întrebe. Poate el ºtia mai
multe, cã ºtia ºi carte. Poate ºi în mintea lui lucea un sâmbure al speranþei aºa cum ºi în sufletul ei o sclipire
de soare palid îi arãta drumul înainte, sã meargã sã nu se opreascã, sã-ºi creascã mari copiii... Copiii...
Sãrãcuþii de ei. Vor creºte ºi ei de azi pe mâine, scormonind pãmântul cu trupul ºi sufletul, pãmântul care se
întinde cât vezi cu ochii, dar care nu este al celor ce muncesc. Pãmânt... De-ar fi avut ºi ea cu Iancu mãcar
un petec de pãmânt! Douã brazde sã fi avut. L-ar fi muncit cu dinþii ºi cu unghiile ºi ar fi sãdit în el o brazdã
cu porumb, una cu fire de grâu sã aibã ºi ei spre ce-ºi îndrepta ochii ºi sã zicã: „e al nostru, Iancule!...” „Al
nostru, Marandã!...”

[...] Se lumineazã bine. Cerul ºi-a spãlat faþa de neguri. De o parte ºi de alta a drumului se înºirã
lanurile de porumb sdrenþuite pe cãpãtâie de vite ºi de oi. Cocenii mici spânzurã câte o ghijurã cu boabe
puþine. Þãranii ridicaþi în picioare îmbrãþiºeazã cu privirile lanurile sãrãcãcioase, clãtinând din cap...

- Slabã rodire a pãmântului, mormãi Pavlicã ªtiulete cu ochii pierduþi în întinsa nemãrginire a
lanurilor boiereºti.

- Ce ne facem ºi iarna asta, mamã? întrebã un copil întristat de îngrijorarea celor din jur.
- Pãmânt, pãmânt!...
[...] La urmã se vedea cãruþa logofãtului Cornelache, adusã val-vârtej de cei doi cai negri ai curþii

hrãniþi ca în basme de grãjdar ºi struniþi de mâna de fier a argatului Pavel.[...]
- Tot l’o mai fi durând mãselele? întreabã un glas de flãcãu.
- Taci, mã! se stropºeºte la el maica bãtrânã, sfârãind fusul învelit de firul din fuior. Vezi cã te-aude

ºi þi-ai gãsit beleaua cu el.
- Dacã vrea sã i le sdruncin eu ºi pe’alelalte facã ºi p’asta, mamã!...
Flãcãul mai zâmbi cu dispreþ ºi sãri din car pe lângã boi.
„Trãsura” logofãtului îi ajunse din urmã ºi caii frãmântarã sub picioare nãmolul. Luca Cornelache

tuºi apãsat, îºi mângâie iar falca bolnavã ºi salutã posac pe þãranii ce rãmãseserã de vorbã în urma
carelor.[...]

Am ajuns, ºopti ca pentru el logofãtul, cãsnindu-se sã se coboare mai repede din cojocul miþos,
apoi din cãruþã. Oftând îngreunat de oboseala drumului fãcut pe leagãnul cãruþii, logofãtul intrã în lan.
Pãmântul ud i se lipi de cisme ºi el îl afurisi înciudat. Rupse cu mâinile o ghijurã de porumb, o despuie de foi
ºi mângâie în palme trupul rece, gol.

Mormãi înfundat cuprinzând cu ochii lanurile seci de rod bogat, pe care le nãdãjduise îmbelºugate.[...]
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[...] Desculþi ºi cu nedumerire în ochi, ºtergându-ºi mereu cu mâinile nasurile, copiii îl priveau cu
ochi nedumeriþi.

Din prima datã, Neagoe nu ºtiu ce sã le spunã. Recunoscu pe fiul lui Iancu Gorun ºi se apropie
prinzându-i în palme bãrbia.

A fost frumoasã vacanþa, Dealule? întrebã învãþãtorul. Copilul îºi plecã privirile în pãmânt ºi nu ºtiu
ce sã rãspundã.

Neagoe mãsurã trupul înãltuþ al lui Dealu. Îl cunoºtea bine pe Iancu Gorun ºi nu se mira cã fiul lui
e tot atât de tãcut ca tatãl.

Soseau mereu alþi copii ºi-l însoþeau cu privirile lor mirate. Cei mici, agãþaþi de hainele celor mari,
tremurau de frig ºi de fricã. Neagoe îi întâmpina pe toþi mângâindu-le obrajii speriaþi.

- Tu al cui eºti, mititelule? Dar tu, oacheºule?...
Neagoe luã pe doi mai mici de mânã ºi se îndreptã cu ei pe uºa din dos a ºcolii.
- Al cui eºti, mã cãciulare? întrebã învãþãtorul pe cel ce-l þinea strâns de mânã ºi care-i cãuta în ochi

o teamã neînþeleasã.
- Sunt al lui tata ºi mã cheamã Filon, rãspunse copilul ºtergându-ºi nasul cu mâneca lungã a hainei.
- Aºa?... ºi câþi ani ai tu, mãi Filoane?...
- Am opt, da cicã alde mama sã nu vin la ºcoalã cã sunt mic ºi mã rupe câinii pe uliþã... Da’ io tot

venii.
- Cine te-a trimis, Filoane?
- Mã luai cu alde nea Costicã ºi venii, rosti cu importanþã copilul trãgându-ºi de haina lungã pe un

bãiat mai rãsãrit.
- Aºa, bravo, mãi Costicã! Tu acu’ eºti bãiat mare...  ai trecut într-a patra? întrebã zâmbind

Neagoe.
- Da, vorbi copilul ridicându-ºi ochii. Da’ alde tata zâc ca sã nu mai viu la ºcoalã cã am treabã

acasã... Sã mã duc cu oile sã le pasc, cã n-are cine...
- ªi tu o sã vii, Costicã?...
- Pãi se înþelege cã o sã vin.[...]

NOTÃ:

Sunt câteva fragmente din romanul Noi, talpa þãrii, scris de ªtefan Goanþã între anii 1947 - 1949.
Prezentat de unchiul sãu, col.ing. Gheorghe Ionicã, la ESPLA, editorului nu i-a venit sã creadã cã un
adolescent a putut sã scrie o carte aºa de mare. Probabil cã vreun redactor a rãsfoit cartea, pentru cã i-a
cerut autorului sã facã niºte modificãri. Autorul a refuzat categoric, a luat cartea ºi n-a mai vorbit despre ea.
Târziu, dupã ani ºi ani, i-a mãrturisit dramaturgului Doru Moþoc: dacã îmi pun mintea, dau un roman
peste Stancu...
Acþiunea romanului se petrece în 1939 pe când ªtefan Goanþã a intrat în clasa I la Cilieni unde pãrinþii au
fost învãþãtori.
Tot ce a acumulat el în ºcoala primarã din localitatea aceea a constituit conþinutul romanului pe care l-a
scris când se afla în cursul inferior al liceului, la Caracal.
L-a purtat cu el într-o geantã de piele peste tot în þarã, pe unde a umblat.

• Informaþiile ne-au fost trimise de Dna Irina Goanþã, soþia scriitorului.



109

I.D.E.I.

CALENDAR  CULTURAL  2011

Legendã:
•  Zile festive
o  Aniversãri ºi comemorãri
* Personalitãþi sãlãjene

IANUARIE

•

1 Ianuarie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PÃCII - proclamatã de Vatican
15 Ianuarie - ZIUA  CULTURII  NAÞIONALE
24 Ianuarie 1859 - UNIREA  PRINCIPATELOR  ROMÂNE
27 Ianuarie - ZIUA  COMEMORÃRII  INTERNAÞIONALE  A  HOLOCAUSTULUI
30 Ianuarie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  PENTRU  NONVIOLENÞÃ  ÎN  ªCOALÃ

o

15 ianuarie 1850 - MIHAI  EMINESCU (m. 1889) - 161 de ani de la naºterea poetului
17 ianuarie 1936 - MATEIU  I. CARAGIALE (n. 1885) - 75 de ani de la moartea scriitorului
18 ianuarie 1886 - ªTEFAN  DUMITRESCU (m. 1933) - 125 de ani de la naºterea pictorului ºi

       desenatorului
18 ianuarie 1936 - RUDYARD  KIPLING (n. 1865) - 75 de la moartea scriitorului englez
19 ianuarie 1736 - JAMES  WATT (m. 1819) - 275 de ani de la naºterea matematicianului ºi

       inginerului scoþian
22 ianuarie 1561 - FRANCIS  BACON (m. 1626) - 450 de ani de la naºterea filosofului englez

*

2 ianuarie 1961 - ALEXANDRU  CRIªAN - 50 de ani de la naºterea artistului plastic
5 ianuarie 1886 - SUBA  LAJOS (m. 1946) - 125 de ani de la naºterea poetului
21 ianuarie 1941 - DUMITRU  MUREªAN - 70 de ani de la naºterea poetului
23 ianuarie 1936 - OLÁH  V. MARGIT - 75 de ani de la naºterea profesoarei ºi poetei

FEBRUARIE

•

14 Februarie - ZIUA  SFÂNTULUI  VALENTIN
21 Februarie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  LIMBII  MATERNE
24 Februarie - DRAGOBETELE (cap de primãvarã)

o

1 februarie 1837 - ION LUCA  CARAGIALE (m. 1912) - 174 de ani de la naºterea nuvelistului ºi
      dramaturgului

1 februarie 1936 - NICOLAE  BREBAN - 75 de ani de la naºterea scriitorului
16 februarie 1836 - BOGDAN  PETRICEICU  HAªDEU  (m. 1907) - 175 de ani de la naºterea

          scriitorului ºi filologului
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18 februarie 1886 - CONSTANTIN  ARICESCU (n. 1823) - 125 de ani de la moartea istoricului,
       scriitorului ºi publicistului

19 februarie 1936 - MARIN  SORESCU (m. 1997) - 75 de ani de la naºterea scriitorului
22 februarie 1936 - BODOR  ÁDÁM - 75 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
24 februarie 1836 - BERZSENYI  DÁNIEL (n. 1776) - 175 de ani de la moartea poetului maghiar
27 februarie 1936 - IVAN PAVLOV (n. 1849) - 75 de ani de la moartea medicului rus
27 februarie 1861 - RUDOLF STEINER (m. 1925) - 150 de ani de la naºterea filosofului austriac

*
1 februarie 1951 - VASILE  IOVIÞÃ - 60 de ani de la naºterea preotului

MARTIE

•

1 Martie - MÃRÞIªORUL
3 Martie - ZIUA  MONDIALÃ  A  SCRIITORILOR
8 Martie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  FEMEII
15 Martie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PROTECÞIEI  DREPTURILOR  CONSUMATORILOR
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

o

1 martie 1837 - ION  CREANGÃ (m. 1889) - 174 de ani de la naºterea povestitorului
8 martie 1961 - GALA  GALACTION (n. 1879) - 50 de ani de la moartea scriitorului ºi teologului
9 martie 1961 - CEZAR  PETRESCU (n. 1892) - 50 de ani de la moartea romancierului ºi

 jurnalistului
17 martie 1736 - GIOVANNI  BATTISTA  PERGOLESI (n. 1710) - 275 de ani de la moartea

   compozitorului italian
12 martie 1936 - GARABET  IBRÃILEANU (n. 1871) - 75 de ani de la moartea scriitorului ºi

    istoricului literar
20 martie 1886 - GEORGE  TOPÂRCEANU (m. 1937) - 125 de ani de la naºterea poetului
26 martie 1911 - TENNESSEE  WILLIAMS (m. 1983) - 100 de ani de la naºterea scriitorului

   american
27 martie 1911 - MIKÓ  IMRE (m. 1977) - 100 de ani de la naºterea istoricului literar, eseistului ºi

  publicistului
28 martie 1936 - MARIO  VARGAS  LLOSA - 75 de ani de la naºterea scriitorului peruan

*

3 martie 1941 - RADU  GH. MIHAI  TRIF - 70 de ani de la naºterea medicului veterinar
4 martie 1936 - VIOREL  HODIª - 75 de ani de la naºterea profesorului
6 martie 1961 - GYÖRFI-DEÁK  ELISABETA  SIMONE - 50 de ani de la naºterea  profesoarei,

  poetei, prozatoarei
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7 martie 1931 - MITRULY  MIKLÓS - 80 de ani de la naºterea folcloristului, lectorului universitar

pensionat
9 martie 1946 - BODA  IOSIF - 65 de ani de la naºterea sociologului ºi analistului politic
9 martie 1931 - SIMION  COTOI - 80 de ani de la naºterea medicului
6 martie 1986 - TATÁR  GÉZA (n. 1912) - 25 de ani de la moartea profesorului, istoricului local
13 martie 1951 - KOVÁCS  KURUC  JÁNOS - 60 de ani de la naºterea profesorului
17 martie 1861 - HEGEDÜS  SÁNDOR (m. 1925) - 150 de ani de la naºterea scriitorului
26 martie 1946 - VIRGINIA  LUCIA  ZANC - 65 de ani de la naºterea medicului
29 martie 1946 - ONUC  COZAR - 65 de ani de la naºterea profesorului universitar

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
18-23 Aprilie - SÃPTÃMÂNA  NAÞIONALÃ  A  BIBLIOTECILOR
22 Aprilie - ZIUA  PLANETEI  PÃMÂNT
23 Aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  CÃRÞII  ªI  A  DREPTULUI  DE  AUTOR

       (COPYRIGHT)
    - ZIUA  BIBLIOTECARILOR  DIN  ROMÂNIA

26 Aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PROPRIETÃÞII  INTELECTUALE
29 Aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DANSULUI

o

2 aprilie 1936 - CSUKÁS  ISTVÁN - 75 de ani de la naºterea scriitorului, poetului maghiar
8 aprilie 1911 - EMIL CIORAN (m. 1995) - 100 de ani de la naºterea scriitorului
13 aprilie 1886 - NICOLAE  TONITZA (m. 1940) - 125 de ani de la naºterea pictorului, graficianului

   ºi criticului de artã
14 aprilie 1886 - TÓTH  ÁRPÁD (m. 1928) - 125 de ani de la naºterea poetului, traducãtorului
22 aprilie 1986 - MIRCEA  ELIADE (n. 1907) - 25 de ani de la moartea scriitorului, filosofului ºi

   istoricului
24 aprilie 1911 - EUGEN  JEBELEANU (m. 1991) - 100 de ani de la naºterea poetului, publicistului

  ºi traducãtorului
29 aprilie 1936 - GHEORGHE  TOMOZEI (m. 1997) - 75 de ani de la naºterea scriitorului

*

9 aprilie 1946 - CORINA  HORVAT  BUGNARIU - 65 de ani de la naºterea artistei plastice 
25 aprilie 1941 - VASILE  POPA - 70 de ani de la naºterea inginerului

MAI

•

1 Mai - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  SOLIDARITÃÞII  OAMENILOR  MUNCII
2 Mai - ZIUA  NAÞIONALÃ  A  TINERETULUI
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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
28 Mai - ZIUA  EROILOR  NEAMULUI
31 Mai - ZIUA  MONDIALÃ  FÃRÃ  TUTUN

o

5 mai 1936 - LÁZÁR  ERVIN (m. 2006) - 75 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
6 mai 1861 - RABINDRANATH  TAGORE (m. 1941) - 150 de ani de la naºterea poetului ºi

              scriitorului indian
6 mai 1961 - LUCIAN  BLAGA (n. 1895) - 50 de ani de la moartea poetului, dramaturgului,

             filosofului ºi eseistului
18 mai 1911 - GUSTAV  MAHLER (n. 1860) - 100 de ani de la naºterea compozitorului austriac
24 mai 1686 - DANIEL  GABRIEL  FAHRENHEIT (m. 16 sept. 1736) - 325 de ani de la

                 naºterea ºi 275 de ani de la moartea fizicianului englez
27 mai 1886 -  EMIL  ISAC (m. 1954) - 125 de ani de la moartea poetului, academicianului

*

11 mai 1961 - MÁRKUS  LÁSZLÓ - 50 de ani de la naºterea învãþãtorului, artistului plastic
15 mai 1926 - AUREL  MARTIN - 85 de ani de la naºterea criticului literar

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
26 Iunie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  ÎMPOTRIVA  ABUZULUI  DE  DROGURI  ªI  A 

       TRAFICULUI ILICIT

o

6 iunie 1961 - KARL  JUNG (n. 1875) - 50 de ani de la moartea psihiatrului elveþian
7 iunie 1886 - HENRI  COANDÃ (m. 1972) - 125 de ani de la naºterea inginerului
9 iunie 1912 - ION  LUCA  CARAGIALE (n. 1852) - 99 de ani de la moartea dramaturgului
14 iunie 1936 - CONSTANTIN  STERE (n. 1865) - 75 de ani de la moartea omului politic ºi

   scriitorului
14 iunie 1811 - HARRIET  ELIZABETH  BEECHER  STOWE  (m. 1896) - 200 de ani de la

    naºterea scriitoarei nord-americane
15 iunie 1889 - MIHAI  EMINESCU (n. 1850) - 122 de ani de la moartea poetului
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18 iunie 1936 - MAXIM  GORKI (n. 1868) - 75 de ani de la moartea scriitorului rus
28 iunie 1811 - KRIZA  JÁNOS (m. 1875) - 200 de ani de la naºterea etnografului, poetului ºi

traducãtorului maghiar

*

3 iunie 1961 - RADU  EMIL  SESTRAª - 50 de ani de la naºterea inginerului 
8 iunie 1946 - ANA  POP - 65 de ani de la naºterea artistei plastice
10 iunie 1936 - VASILE  RUSU  - 75 de ani de la naºterea scriitorului
12 iunie 1946 - ONUC  NEMEª-VINTILÃ - 65 de ani de la naºterea profesorului
18 iunie 1936 - ARTEMIU  IOSIF  VANCA - 75 de ani de la naºterea inginerului
21 iunie 1946 - ªTEFAN  POIENARU - 65 de ani de la naºterea inginerului
29 iunie 1936 - ZSISKU  JÁNOS  JÓZSEF (m. 2009) - 75 de ani de la naºterea preotului, poetului

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!

o

2 iulie 1961 - ERNEST  HEMINGWAY (n. 1899) - 50 de ani de la moartea scriitorului american
7 iunie 1885 - HENRI  COANDÃ (m. 1972) - 125 de ani de la naºterea inginerului, pionier al

                  aviaþiei, fizicianului, inventatorului
18 iunie 1936 - MAXIM  GORKI (n. 1868) - 75 de ani de la moartea scriitorului rus
25 iulie 1986 - ILLÉS  ENDRE (n. 1902) - 25 de ani de la naºterea scriitorului, traducãtorului

              maghiar
30 iulie 1511 - GIORGIO  VASARI (m. 1574) - 500 de ani de la naºterea pictorului italian

*

9 iulie 1946 - IOAN  TOMOLE - 65 de ani de la naºterea profesorului, istoricului
11 iulie 1961 - MELEG  ATTILA - 50 de ani de la naºterea actorului  pãpuºar
14 iulie 1951 - GHEORGHE  DOREL  TRIF - 60 de ani de la naºterea inginerului
23 iulie 1941 - VIRGIL  GHEORGHE  OªAN - 70 de ani de la naºterea medicului
29 iulie 1951 - MÁTYUS  ÉVA - 60 de ani de la naºterea inginerului constructor

AUGUST

•
12 August - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  TINERETULUI

o

11 august 1961 - ION  BARBU  (DAN  BARBILIAN) (n. 1895) - 50 de ani de la moartea
        matematicianului ºi poetului
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18 august 1936 - FEDERICO  GARCIA  LORCA (n. 1898) - 75 de ani de la moartea
        dramaturgului ºi poetului

31 august 1811 - TÉOPHILE  GAUTIER (m. 1872) - 200 de ani de la naºterea scriitorului francez

*

1 august 1986 - DIANA  IOANA  OLAH - 25 de ani de la naºterea poetei
12 august 1936 - PAPP  BÉLA - 75 de ani de la naºterea profesorului ºi pedagogului
15 august 1951 - AUREL  POP - 60 de ani de la naºterea analistului programator

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
23 Septembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  ÎMPOTRIVA  EXPLOATÃRII  SEXUALE  ªI 

   TRAFICULUI  FEMEILOR  ªI  COPIILOR
27 Septembrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  TURISMULUI

o

15 septembrie 1911 - EMIL  BOTTA (m. 1977) - 100 de ani de la naºterea poetului ºi actorului
19 septembrie 1911 - WILLIAM  GOLDING (m. 1993) - 100 de ani de la naºterea scriitorului

            britanic
23 septembrie 1386 - MIRCEA  CEL  MARE - 625 de ani de la urcarea pe tronul Þãrii Româneºti

*
5 septembrie 1941 - MOSTIS  ÁRPÁD - 70 de ani de la naºterea profesorului
13 septembrie 1951 - GRIGORE  GRIGORUÞ - 60 de ani de la naºterea profesorului ºi dirijorului

OCTOMBRIE

•

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

o

19 octombrie 1961 -  MIHAIL  SADOVEANU (n. 1880) - 50 de ani de la moartea prozatorului
22 octombrie 1986 - SZENT-GYÖRGYI  ALBERT (n. 1893) - 25 de ani de la moartea medicului,

               biochimistului maghiar
22 octombrie 1811 - LISZT FERENC (FRANZ  LISZT) (m. 31 iulie 1886) - 200 de ani de la

naºterea ºi 125 de ani de la moartea pianistului, compozitorului, criticului muzical maghiar
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*

12 octombrie 1941 - GHEORGHE  INDRECAN - 70 de ani de la naºterea artistului plastic
17 octombrie 1941 - NICOLAE  GUDEA - 70 de ani de la naºterea istoricului

NOIEMBRIE

•

FESTIVALUL  ªANSELOR  TALE
9 Noiembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  DE  LUPTÃ  ÎMPOTRIVA  RASISMULUI  ªI
                         ANTISEMITISMULUI
13 Noiembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  NEVÃZÃTORILOR
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

o

1 noiembrie 1636 - NICOLAS  BOILEAU (m. 1711) - 375 de ani de la naºterea ºi 300 de ani de la
           moartea scriitorului francez

3 noiembrie 1936 - KOSZTOLÁNYI   DEZSÕ (n. 1885) - 75 de ani de la moartea scriitorului,
        poetului, traducãtorului maghiar

8 noiembrie 1711 - MIHAIL  VASILIEVICI  LOMONOSOV (m. 1765) - 300 de ani de la
            naºterea omului de ºtiinþã ºi poetului rus

12 noiembrie 1961 - NADIA  COMÃNECI - 50 de ani de la naºterea gimnastei
15 noiembrie 1886 - RENÉ  GUÉNON (n. 1951) - 125 de ani de la naºterea gânditorului francez
19 noiembrie 1786 - CARL  MARIA  von  WEBER (m. 1826) - 225 de ani de la naºterea

                 compozitorului, pianistului ºi dirijorului german
21 noiembrie 1811 - HEINRICH  von  KLEIST (n. 1777) - 200 de ani de la moartea dramaturgului

             ºi poetului german

*

11 noiembrie 1886 - VARGA  MÁRTON (m. 1952) - 125 de ani de la naºterea horticultorului
12 noiembrie 1941 - NICOLAE  COSTRUÞ - 70 de ani de la naºterea profesorului

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
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o

10 decembrie 1936 - LUIGI  PIRANDELLO (n. 1867) - 75 de ani de la moartea dramaturgului ºi
               eseistului italian

28 decembrie 1986 - ANDREI  TARKOVSKI (n. 1932) - 25 de ani de la moartea regizorului rus
31 decembrie 1889 - ION  CREANGÃ (n. 1837) - 122 de ani de la moartea povestitorului

*

4 decembrie 1926 - OROSZ  LUJZA - 85 de ani de la naºterea actriþei
12 decembrie 1586 - BÁTHORY   ISTVÁN (n. 1533) - 475 de ani de la moartea principelui

                Transilvaniei, regelui Poloniei
18 decembrie 1951 - ÕSZ  CSABA - 60 de ani de la naºterea actorului pãpuºar, regizorului tehnic

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/CLUBUL  TINERILOR/CENACLU  LITERAR
- 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

Sibiu-Galaþi-Tulcea-Buzãu-Dolj

Brãila-Buzãu-Bacãu-Giurgiu-Cãlãraºi-Tulcea-Braºov-Constanþa-Botoºani

SOLUÞII  ARITMOGRIFE:


