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2011 - MODERNIZARE  ªI  ORIENTARE  SPRE  NEVOILE  COMUNITÃÞII

E vremea bilanþului, analizãm rezultate ºi realizãri, încercãm sã stabilim care este planul realist
pentru anii ce vin, raportãm împlinirile la nevoi desprinse din testarea directã sau prin intermediul diferitelor
mijloace moderne a tuturor grupelor de vârstã ºi interese de informare/socializare/implicare în viaþa culturalã,
dar ºi socialã. Unde suntem noi, biblioteci ºi bibliotecari, în dificilul drum de formare a omului contemporan,
prins sau înlãnþuit de prea multele tentaþii, cum ajutãm copii, tineri, adulþi, vârstnici sã gãseascã, sã înþeleagã
ºi sã selecteze din avalanºa de ºtiri ºi informaþii, pe acelea de care au nevoie pentru a fi sãnãtoºi la minte,
trup ºi suflet, sã ºtie sã gãseascã un rost într-o varietate de blocaje ºi ziduri tot mai apãsãtoare ºi de
neînlãturat.

Se tot vorbea, o datã cu apariþia comunicãrii prin intermediul internetului, de minimalizarea rolului
bibliotecilor în lumea online, unii comparau bibliotecarii cu dinozaurii, prevestind dispariþia acestora. Interesant
este faptul cã, de la un an la altul, noi toþi, biblioteci ºi bibliotecari, ne confruntãm cu tot mai multe nevoi
care cer de la noi rezolvarea, astfel încât, mereu simþim lipsa de spaþii, de resurse umane pentru a face faþã
solicitãrilor.

Întotdeauna va fi mare nevoie de biblioteci ºi specialiºti în domeniul cercetãrii ºi selectãrii surselor
de informare. Cei pasionaþi cu adevãrat sunt tot mai puþini, din pãcate, iar CV-urile tot mai pompoase ºi

mai încãrcate de diplome nu
demonstreazã ºi competenþe, selecþia
la concursurile pentru angajãri (în
cazurile când se doreºte, într-adevãr,
omul potrivit ºi competent) este dificilã,
majoritatea celor care se prezintã
nestãpânind nici mãcar scrierea corectã
în limba românã. Ne întrebãm, deseori,
cum se trece prin atâtea ºcoli, când în
sita cunoºtinþelor rãmâne atât de puþin…
aur!

Bibliotecile au fost ºi vor
rãmâne un sprijin pentru viaþa tuturor.
Încercãm sã suplinim tot mai mult
superficialitatea ºi lacunele altor
instituþii, indiferenþa ºi pasivitatea,

confuzia sau negativismul. Ni se cere tot mai mult, dar atractivitatea spre a face carierã în biblioteconomie
nu mai este motivatã, decât, poate, de dragostea pentru studiu, cercetare, dãruire… legea ºi legile ne sunt,
din nou, potrivnice!!! Oricât încercãm sã îmbunãtãþim, sã schimbãm prin convingere, rãmânem încã
neputincioºi în a obliga sã se respecte ºi sã se sancþioneze încãlcarea cu bunã ºtiinþã a oricãror drepturi,
reguli, regulamente, legi…

În lumea bibliotecilor sãlãjene a continuat ºi în 2011 modernizarea, inovarea în spaþii, servicii,
activitãþi, perfecþionare. Pentru a se putea urmãri în timp evoluþia ºi a nu rãmâne prea multe goluri în
documente, vom aminti ºi acum principalele realizãri ºi evenimente ale anului pe care l-am încheiat de
curând.

Parteneriate de succes
 Dintre multele parteneriate încheiate sau reînnoite le vom aminti doar pe cele care sunt inedite,

aducând beneficii reale bibliotecilor:
- Parteneriat cu APIA, în vederea sprijinului acordat de biblioteci ºi bibliotecari fermierilor sãlãjeni

- Parteneriat Educaþional încheiat cu ACADEMIA  CREDIS (CREDIS  ACADEMY) Bucureºti.
Aceastã organizaþie deruleazã ºi promoveazã programe în domeniul IT&C ºi antreprenoriat.
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Toate programele educaþionale, sunt internaþionale, în format e-learning, absolvenþii având
ºansa sã obþinã certificate recunoscute la nivel mondial în industrie. Toate programele au un
puternic caracter practic, cursanþii având ocazia sã lucreze pe sisteme ºi echipamente care se
folosesc în prezent în cadrul companiilor. Dupã semnarea parteneriatului au fost selectaþi
bibliotecarii care au urmat pregãtirea pentru a fi în mãsurã sã livreze cursuri în domeniile:
1. a .CCNA Discovery - Network for Home and Small Businesses; b. CCNA Discovery -

Warking at Small to Medium Business ar ISP. Acest curs se adreseazã persoanelor care
deþin cunoºtinþe sumare în domeniul IT, care nu cunosc deloc sau prea puþin arhitectura
unui calculator/laptop, reþele, sisteme de operare care îl fac sã funcþioneze, riscurile ºi
metodele de protejare a calculatorului în momentul conectãrii la o reþea sau direct la internet,
persoanelor care doresc sã îºi dezvolte abilitãþi de comunicare ºi relaþionare, precum ºi
celor care posedã toate aceste cunoºtinþe, dar doresc sã le clarifice ºi aprofundeze;
cunoºtinþe fundamentale ºi avansate de hardware pentru calculator/laptop, sisteme de
operare ºi noþiuni de bazã în domeniul reþelelor de comunicaþii.

2. PHOTOSHOP  CS5 Basic. Cursul acesta este adresat, în primul rând, graficienilor, dar ºi
fotografilor amatori sau profesioniºti, web-designerilor sau pasionaþilor de grafica digitalã.
Este cel mai cunoscut program de editare de imagini ºi graficã pentru internet, print ºi alte
discipline mass-media, fiind folosit de artiºti, graficieni, designeri, dar ºi de oameni obiºnuiþi;
editare foto, design logo/identitate, grafica web, design broºuri, postere, foto
manipulare º.a.

- Parteneriat cu  FUNDAÞIA  CIVITAS  PENTRU  SOCIETATEA  CIVILÃ, organizarea ºi
derularea unor cursuri în cadrul Proiectului: Îmbunãtãþirea calitãþii resurselor umane în
mediul rural ºi promovarea antreprenoriatului în activitãþi non-agricole.

Prin parteneriatele educaþionale punem la dispoziþia comunitãþii locale servicii educaþionale
alternative învãþãmântului tradiþional, biblioteca, prin Centrul de Formare, devenind un nou
centru educaþional pentru comunitate.
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- Parteneriate cu alte douã oraºe din Italia, în urma cãrora am donat un numãr considerabil de
volume în limba românã, pentru românii plecaþi la muncã, înfiinþarea bibliotecilor:
BIBLIOTECA  CIVICA din MESTRE, VENEÞIA
BIBLIOTECA  CENTRULUI  CULTURAL  ROMÂN, OSTIGLIA, MANTOVA

- Donaþie de carte pentru Biblioteca Municipalã din Chiºinãu, Republica Moldova

Anul 2011 a fost ºi anul bogatelor colaborãri ºi schimb de experienþã atât cu colegi ºi parteneri
din þarã, cât ºi din strãinãtate. Din dorinþa de a cunoaºte noi modalitãþi de apropiere a bibliotecii
de nevoile comunitãþii, am scris aplicaþii, am stabilit întâlniri de lucru, dezbateri profesionale,
workshop-uri pentru a fi mereu informaþi.
Cele mai importante au fost:

- Excursia organizatã de ANBPR la BRUXELLES - Parlamentul European, la care au participat
cinci bibliotecari sãlãjeni, toþi bucurându-ne de traseul stabilit, care a traversat cinci þãri, obiective
turistice importante, dar ºi biblioteci

- Întâlnirea de lucru organizatã la noi, la Zalãu, pe probleme de digitizare ºi posibilitatea accesãrii
unor proiecte comune pentru zona de N-V (Bihor, Cluj, Sãlaj, Satu Mare)

- Diploma Cea mai activã Filialã a ANBPR, atribuitã Filialei Sãlaj, la Conferinþa Internaþionalã
de la Baia Mare, în aprilie 2011

- Cafenelele regionale ANBPR: Bãile Felix-Oradea, cu participarea birourilor executive ale
Filialelor: Cluj, Bihor, Maramureº, Bistriþa-Nãsãud, Sãlaj

- Bãile Herculane, cu participarea reprezentanþilor Filialelor: Arad, Caraº-Severin, Hunedoara,
Mehedinþi, Timiº

- Marketing educaþional- curs organizat la Centrul de Formare al Bibliotecii Judeþene Sãlaj, cu
participarea colegilor din judeþele: Argeº, Braºov, Cluj, Covasna, Gorj, Mureº, Vâlcea, încheiat
cu o frumoasã excursie pentru cunoaºterea obiectivelor de interes turistic ale Sãlajului
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- Participarea activã la stabilirea Viziunii pentru implementarea unui program inovator în bibliotecile
publice din Republica Moldova

- Organizarea unor activitãþi de mare amploare, cu mii de participanþi: Oraºul citeºte,
Maratonul Lecturii, Noaptea Bibliotecilor, Sãptãmâna fãrã TV º.a.

- Colaborare cu televiziunea localã în emisiuni pentru copii ºi adulþi: Minute de poveste,
Prezentare de carte º.a.

- Înfiinþarea unei noi Filiale a BJS: SILVANIA, deschisã, în special, pentru scriitorii ºi oamenii
de culturã ai judeþului nostru, dar ºi pentru cei care, colaboratori, prieteni sau turiºti au
nevoie de un spaþiu intim, elegant ºi cu dotare modernã pentru a crea, a comunica pe teme
de culturã

- Editarea lucrãrii de amploare: SÃLAJ - OAMENI ªI OPERE, dicþionar biobibliografic
ce cuprinde peste 700 de nume din toate domeniile

- Dotarea ºi inaugurarea SÃLII  SCRIITORILOR  SÃLÃJENI, spaþiu în care adunãm,
pãstrãm ºi punem la dispoziþia celor interesaþi, opere ale sãlãjenilor ºi despre Sãlaj

- BIBLIONET- lumea în biblioteca mea!- includerea în 2011 a tuturor filialelor Bibliotecii
Judeþene, precum ºi a ultimelor 13 biblioteci publice comunale din judeþ: CREACA,
CRISTOLÞ, CUZÃPLAC, GÎRBOU, FILDU  DE  JOS, LETCA, LOZNA, SÎNMIHAIU
ALMAªULUI, SURDUC, ªIMIªNA, TREZNEA, VALCÃU  DE  JOS, ZALHA; judeþul
Sãlaj devenind, astfel, primul judeþ din România care a reuºit sã introducã în toate
bibliotecile din reþea servicii ºi echipamente moderne, iar bibliotecarii au fost toþi instruiþi,
prin cursuri gratuite

- Sala de Lecturã oferã ºi condiþii pentru After school, bibliotecarii acordând sprijin copiilor
la efectuarea temelor
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- S-a pregãtit terenul pentru trecerea la programul TinREAD, prin perfecþionarea personalului
(cursuri UNIMARC), precum ºi adaptarea echipamentelor

- Instalarea sistemului de operare Windows 7, mult mai util decât VISTA, pe toate
calculatoarele primite prin programul BIBLIONET (aprox. 200 calc., 11 laptopuri)

- Conferinþa utilizatorilor BIBLIONET - Târgu Mureº (inv. com. Bãniºor)

- Culegerea datelor ºi cercetare în vederea redactãrii GHIDULUI  JUDEÞULUI  SÃLAJ
- Redactarea nr. 7 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (informare, documentare, educaþie,

implicare)

- Au fost atribuite alte sedii, mult mai spaþioase ºi oferind condiþii optime de studiu ºi activitãþi
culturale, informaþionale pentru bibliotecile din: CAMÃR, CRIªENI, HIDA, GÎRBOU,
FILDU  DE  JOS, ªIMIªNA, VÎRªOLÞ

- S-au renovat ºi modernizat spaþiile bibliotecilor din: CRISTOLÞ, TREZNEA

- Au participat la cursuri de perfecþionare gratuite toþi bibliotecarii sãlãjeni

Biblioteca Judeþeanã în cifre:

• Frecvenþa medie: 423 utilizatori/zi
• Accesare pag. Web: 10.683
• Evenimente culturale: 181
• Participanþi: 7211
• Expoziþii realizate în spaþiile proprii sau în diverse alte locaþii: 274
• Volume achiziþionate: 5.751 ex.
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• Documente AV (audio-video ): 433 ex.
• Valoare achiziþii: 195.500 lei
• Donaþii carte: 2. 356 ex.
• Proiecte ºi parteneriate: 58
• Emisiuni TV: 357
• Articole presa localã: 989

Am amintit doar o parte din activitãþile unui an care, încãrcat de evenimente, a trecut mult prea
repede, lãsându-ne tuturor bucuria împlinirilor, dar ºi dorinþa de a cãuta ºi în anii urmãtori metode
ºi mijloace pentru a fi tot mai utili în viaþa oamenilor.

Ceea ce ne-am propus, am realizat, sunt însã ºi probleme a cãror rezolvare nu a depins ºi nu
þine de competenþa noastrã. Vom încerca, din nou, cu înþelepciunea culeasã din cãrþi sã insistãm, sã

perseverãm în a convinge
factorii de decizie sã se
gândeascã altfel la aceste
instituþii, care oferã mult
mai mult sprijin
dezvoltãrii societãþii,
atunci când au condiþiile
necesare.

Vom începe sã
raportãm altfel
rezultatele activitãþilor
de bibliotecã. Cifrele sunt
prea reci, iar statisticile
noastre nu conving. Dacã
însã, în loc sã spunem cã
frecvenþa medie la
Biblioteca Judeþeanã este
de 423 de utilizatori/zi,
vom transmite modul în
care cei care vin la noi

îºi schimbã viaþa, îºi rezolvã problemele, cunoscut fiind rolul informaþiei în luarea deciziilor, va fi
mult mai clar cã nu este nicio altã instituþie în mãsurã sã ofere atât de mult sprijin pentru toate
categoriile de solicitãri ºi în toate domeniile.

Bibliotecarul creeazã, prelucreazã, organizeazã, repereazã, selecteazã, analizeazã,
sintetizeazã, difuzeazã, conservã informaþia pe orice suport, iar cei care se confruntã cu o problemã,
de orice naturã, ºi nu ºtiu cui sã se adreseze, le spunem noi: bibliotecii ºi bibliotecarilor!

Florica Pop,
Manager

`
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13. Documente în stoc/capita 3.15 doc.
14. Documente achizi ionate din finan are bugetar /capita 0.11 doc.

15. C r i i periodice achizi ionate din venituri proprii i alte
venituri/capita   0.013 doc.

16. Documente achizi ionate la 1000 de locuitori 122.2 doc.
17. Exemplare ad ugate/titlu ad ugat 3.29 doc.
18. Rata de înnoire a stocului 25.78 ani

19. Utilizatori înscri i ca % din popula ie 9.02 %
20. Utilizatori activi ca % din popula ie 6.19 %
21. Cost/utilizator activ 350.8 lei

INDICATORI  DE  PERFORMANÞÃ  REALIZAÞI  DE  BIBLIOTECA
JUDEÞEANÃ  ÎN  ANUL  2010

CONTEXTUL  BIBLIOTECII:

1. Cheltuieli curente din finan are bugetar /capita 20.94 lei
2. Cheltuieli curente din venituri proprii i alte venituri/capita 0.80 lei
3. Cheltuieli pentru personal/capita 15.21 lei
4. % Cheltuieli pentru personal 72.63 %
5. Cheltuieli pentru achizi ii din finan are bugetar /capita 2.05 lei
6. Cheltuieli pentru achizi ii din venituri proprii i alte venituri/capita 0.44 lei
7. % Cheltuieli pentru achizi ii din finan are bugetar 9.76 %
8. % Cheltuieli pentru achizi ii din venituri proprii i alte venituri 54.90 %
9. Cheltuieli de capital/capita - lei

PERSONALUL  BIBLIOTECII:

10. Personal la 1000 de locuitori 0.53 angaja i

11. Nr. de locuitori/personal de specialitate 2371 loc.
12. % Personal de specialitate 79.41 %

COLECÞIILE  BIBLIOTECII:

UTILIZARE  ªI  UTILIZATORI:
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22. Documente împrumutate/capita 2.04 doc.
23. Documente împrumutate/utilizator activ 32.94 doc.
24. Documente împrumutate/angajat 3844 doc.
25. Documente împrumutate/vizit 1.35 doc.
26. Vizite la bibliotec /capita 1.51 vizite
27. Vizite la bibliotec /utilizator activ 24.38 vizite
28. Cost/vizit 14.38 lei

SERVICIUL  BIBLIOGRAFIC  ÎNTRE
 CERCETARE  ªI  STOCARE  DE  INFORMAÞII

În anul 1991, la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu lua fiinþã, din nevoia de a diversifica
activitatea în bibliotecã, dar ºi din dorinþa de a veni în ajutorul utilizatorilor ºi a colegilor, un nou
departament: cel bibliografic. Exact nu ºtiam atunci care va fi menirea noastrã. Bibliografiile la
cerere sau fiºarea documentelor care interesau judeþul era o activitate care intra în atribuþiunile
bibliotecarilor de la sala de lecturã. Au urmat perioade de tatonãri, de informãri, colaborãri cu
biblioteci care aveau deja tradiþie în acest domeniu. Am început sã culegem date referitoare la judeþ,
am început sã alcãtuim fiºiere tematice, pe care ºi azi le folosim, fie în documentarea noastrã, fie
pentru informarea altora. S-au strâns mii de fiºe, sute de divizionare, orientându-ne dupã cerinþele
utilizatorilor noºtri, dupã schimbãrile pe plan politic ºi socio-profesional care interveneau necontenit
pe plan local, dar ºi naþional. Nevoia de informaþie era mare, sursele au început sã fie tot mai multe.
Au început sã ne copleºeascã multitudinea de domenii în care se cerea informaþia. De la istorie ºi
geografie localã pânã la piaþa locurilor de muncã, statistici etc., pe întregul cuprins al judeþului.
Serviciul bibliografic era o faþã ascunsã a muncii din bibliotecã, pe care nu o cunoºteam ºi nu o
cunoaºte multã lume. Necesitã rãbdare, concentrare, cãutarea noului, completarea la zi a tuturor
informaþiilor. Este o muncã frumoasã cea de cãutare a ineditului, a noului, a informãrii, a stocãrii,
dar ºi cea de punere în practicã a rezultatelor muncii ºi zbaterilor. ªi, Doamne, câtã satisfacþie poþi
avea când vezi cã poþi sã dai informaþii, când cineva beneficiazã de munca ta, când ºtii cã munca ta
n-a fost în zadar. Chiar dacã satisfacþiile vin mai târziu. Este mulþumirea muncii împlinite, simþi cã s-
a nãscut ceva din orele, zilele ºi uneori anii de cãutãri. Am putea numi asta oare cercetare? În mod
sigur, da. Chiar dacã unora, poate, li s-ar pãrea prea mult, nepotrivit, desuet, dar trebuie sã spunem
cã bibliotecarii cerceteazã, mult mai mult, uneori, decât cei care sunt numiþi cercetãtori. Cum ai
putea numi munca pe care o faci zi de zi în slujba omului, a comunitãþii!? Cum ai putea numi o
lucrare care dãinuie în timp!? Cred cã nu e
prea mult spus cã e cercetare. Este o
cercetare de bibliotecã. Ea se face zilnic ºi
în foarte multe domenii!

O mare importanþã în activitatea
noastrã a avut-o ºi o are informatizarea,
domeniu menit sã ne uºureze munca
simþitor. Urmare acestei revoluþii
ºtiinþifice, am considerat necesar sã ne
diversificãm activitatea, sã ne ocupãm de
cercetarea documentelor de bibliotecã la
o scarã mai largã, sã ne ocupãm de
bibliografia localã, constituind o bazã de
date cu articolele apãrute în presa localã
ºi centralã referitoare la judeþul nostru.
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A apãrut, timid, ºi primul volum tipãrit în 1997,
cu un numãr de 600 de articole. An de an,
acest numãr a crescut, am ajuns la mii de titluri
desprinse din revistele ºi ziarele vremii. Am
renunþat încet la tipãrirea pe suport hârtie,
considerând cã este o activitate puþin depãºitã.
Baza de date existã, oricare bibliotecar poate
s-o acceseze pentru fiecare utilizator. Ne place
sã credem cã munca noastrã este de folos
colegilor noºtri care vin în contact direct cu
cititorii, dar ºi cititorilor care au nevoie de o
informaþie promptã. Extinzând acest domeniu,
al bibliografiei locale, a apãrut necesitatea
formãrii unei baze de date care sã cuprindã
Memoria ºi cunoaºterea localã. Este un proiect la care suntem parte împreunã cu alte biblioteci din þarã,
un proiect care are menirea de a furniza date cât mai amãnunþite, mai corecte de pe întregul teritoriu al
judeþului. Un proiect care se desfãºoarã în timp ºi la vizualizarea cãruia are acces orice utilizator care
acceseazã site-ul instituþiei noastre. Au urmat ore, zile de documentare care uneori nu au dus la rezultatele
scontate, au dus la nemulþumiri ºi chiar dezamãgiri. Poate unii ar categorisi aceste zbateri ale noastre drept
muncã de rutinã, însã bucuria muncii împlinite ne dã mari satisfacþii. Rezultatele se vãd în timp ºi dãinuie
peste timp. Timpul cerne ºi aºterne.

A apãrut inevitabil întrebarea: ªtim oare cât este de bogat judeþul nostru în locuri ºi oameni!?
ªtim cine a contribuit de-a lungul timpului cu sufletul, mintea ºi priceperea la dezvoltarea acestui
colþ de þarã!? Cu siguranþã, nu. Au început cercetãrile. Nu ºtiam unde vom ajunge, ce vom gãsi, cât de
însemnate vor fi datele gãsite, care va fi rezultatul buchisirii cãrþilor vechi de pe rafturile bibliotecii noastre,
din arhiva localã ºi alte biblioteci documentare. Ne-am confruntat cu ore, zile, ani de muncã, perseverenþã,
întrebãri care uneori nu-ºi gãseau rãspuns imediat ºi, de ce sã n-o spunem cinstit, orgolii din partea unor
persoane pe care, ºi azi, ne e greu sã le înþelegem. I-am apreciat pe cei care, dezinteresat, cu multã
bunãvoinþã, ne-au ajutat, ne-au oferit din cunoºtinþele lor, înþelegând cã nu o fac pentru anume persoane, ci
pentru instituþia care se pune în slujba omului care cere informaþii. Adevãrul e cã în aceastã muncã porneºti
la drum cu minimum de informaþii, uneori de la o simplã idee, îþi imaginezi cam unde ai vrea sã ajungi,
doreºti sã descoperi cât mai multe, dar nu întotdeauna efortul, cãutãrile ºi aºteptãrile altora sau chiar ale
tale, sunt pe mãsura dorinþelor. Uneori nu te ajutã timpul, alteori nu te ajutã fondul de documente cercetat
ºi, ce e mai grav, te izbeºti ºi de indolenþa oamenilor. În serviciul bibliografic te confrunþi cu lucrãri pe care
trebuie sã le faci la termene stabilite ºi atunci e normal ca cercetarea sã nu poatã fi minuþioasã, nemulþumirea
ta fiind evidentã. Existã lucrãri care se întind pe ani de zile, de o amploare mai mare. Porneºti cu paºi
mãrunþi, aduni informaþii, descoperi uneori ce nici nu visai ºi încet, cu meticulozitate, aºterni tot ce ai
acumulat. O astfel de lucrare a fost Dicþionarul Biobibliografic - Oameni ºi opere, care a apãrut într-
o primã ediþie cu titlul Oameni de seamã ai Sãlajului. Dicþionar biobibliografic. S-au adunat în aceste
volume ani de muncã, speranþe, uneori ºi regrete pentru munca neîmplinitã aºa cum ne-am fi dorit. Am
verificat ºi valorificat fiecare informaþie, fiecare amãnunt care ar fi putut sã ne uºureze activitatea, sã dea un
plus de calitate muncii noastre. A fost o muncã de echipã. Altfel nici nu se putea. În acest domeniu nici nu
poþi munci dacã nu faci echipã. Fiecare descoperã ceva important ºi adaugã la însemnãrile fãcute, astfel
încât, rezultatul este, uneori, de proporþii pe care nu le bãnuim. Te adaptezi din mers condiþiilor, cerinþelor,
nevoilor de informare. Important este ca informaþia sã ajungã la mintea ºi inima utilizatorului. Chiar dacã
lucrarea este folositoare unui singur beneficiar, se cheamã cã nu ai lucrat degeaba, cã ajutorul pe care l-ai
dat acelei persoane a avut o însemnãtate, cã, poate, în gândul lui, þi-a mulþumit ºi þi-a apreciat efortul ºi
preocuparea. ªi atunci ai mulþumirea misiunii îndeplinite.

Revine mereu întrebarea: Oare cât din munca pe care o desfãºurãm zi de zi este cercetare ºi
cât stocare de informaþii? Aº spune cã proporþia este de 50/50. Nu orice informare este cercetare.
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Cercetarea presupune timp, stabilirea unor criterii precise pe care sã ne axãm, un plan bine stabilit pe care
sã-l urmãm ºi valorificarea rezultatelor obþinute.

Ceea ce rãmâne în urma activitãþii tale, ca bibliotecar-bibliograf, conteazã. Este rezultatul muncii
tale, este rezultatul zbaterilor, mulþumirilor ºi nemulþumirilor, a energiilor consumate, a implicãrii.

Serviciul Bibliografic al unei biblioteci judeþene este, înainte de toate, memoria instituþiei, dar ºi
memoria judeþului respectiv, dacã se face cu profesionalism, meticulozitate, dãruire.

Lucia Bãlaº

SCHIMB  DE  EXPERIENÞÃ

CHIªINÃU

Bibliotecile publice moderne atrag tot mai mult atenþia ºi interesul tuturor categoriilor de public,
precum ºi (în mod surprinzãtor ºi motivant) atenþia autoritãþilor care încep sã înþeleagã cã numai cei informaþi
reuºesc sã facã faþã solicitãrilor acestor vremuri ºi cã una dintre nevoile ardente ale populaþiei este dotarea
bibliotecilor ºi pregãtirea resurselor umane din aceste instituþii.

Proiectul de modernizare a bibliotecilor din România s-a bucurat de apreciere atât în þarã, cât ºi,
tot mai mult ºi convingãtor, în afara graniþelor, coordonatori de program de la nivel naþional ºi judeþean fiind
invitaþi sã împãrtãºeascã din experienþa acumulatã celor care sunt la început de drum ºi manifestã interes
pentru a culege învãþãminte din lungul drum spre modernizare ºi schimbare de mentalitate.

Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, instituþie care a fãcut eforturi considerabile pentru
schimbarea imaginii bibliotecii ºi bibliotecarului în judeþ, este invitatã sã sprijine ºi sã ofere consultanþã
colegilor din alte judeþe ale României, sau din alte þãri care sunt dornice sã urmeze calea inovãrii.

În perioada 13-15 iulie 2011 s-a desfãºurat la Chiºinãu, Republica MOLDOVA, Forumul de
constituire ºi elaborare a viziunii pentru un proces inovator de eficientizare a accesului cetãþenilor la informaþie
prin modernizarea bibliotecilor publice.

Pentru împãrtãºirea experienþei acumulate în procesul de modernizare a serviciilor de bibliotecã,
au fost invitaþi experþi din þãrile care au avut succes în cadrul programelor ºi proiectelor inovative implementate
în biblioteci. Din România a participat PAUL  ANDRE  BARAN, director BIBLIONET, precum ºi
subsemnata, Florica Pop, coordonator program în judeþul Sãlaj, ca exemplu pozitiv în introducerea serviciilor
moderne ºi reprezentant al ANBPR (Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din
România).

Au mai fost prezenþi la evenimente, ca invitaþi  speciali: Siri Oswald - ofiþer program Global Libraries
(Fundaþia Bill & Melinda Gates),
Rob Cronin - vicepreºedintele
Departamentului Societãþii Civile,
IREX, Armand Magone -
Director, Agenþia de Stat Sisteme
Culturã Informaþionalã din cadrul
Ministerului Culturii - Letonia.

Din partea oficialitãþilor
Republicii Moldova au participat:
Iurii Datii - director Irex
Moldova, manager programe
educaþionale Moldova, Olga
Bârlad - ºef Direcþie politici
Culturale în teritoriu ºi Culturã
scrisã a Ministerului Culturii din
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Republica Moldova, Dona ªcola ºi Mihaela Iacob - viceminiºtri ai tehnologiei informaþiei ºi comunicaþiilor
din cadrul Ministerului Tehnologiei Informaþiei ºi Comunicaþiilor al R. Moldova, Stela Mocan - director
executiv al Centrului de Guvernare Electronicã (CGE), Daniela Nemerenco - coordonator Strategii (CGE),
Cornelia Amihalachioae - coordonator monitorizare ºi evaluare la CGE, Alla Panici - director adjunct
SIBIMOL / BNRM, Mariana Harjevschi - vicepreºedinte, Asociaþia Bibliotecarilor din R. Moldova, Lidia
Kulikovschi - director, Biblioteca Municipalã B.P. Haºdeu, membrã în ANBPR º.a.

Bibliotecile publice moderne sunt acele locuri calde în care oamenii de toate vârstele ºi preocupãrile
vin sã se întâlneascã, sã împãrtãºeascã din experienþa personalã, sã gãseascã prieteni sau informaþii care sã
le facã viaþa mai uºoarã, mai luminoasã, sã-ºi rezolve mult mai simplu, mai rapid ºi economic problemele
vieþii cotidiene.

Colegii noºtri din bibliotecile moldovene doresc ºi ei sã urmeze paºii necesari modernizãrii, iar
pentru a ºti care sunt etapele, au început, aºa cum este firesc, de la analiza nevoilor ºi descoperirea
oportunitãþilor de dezvoltare, cãutând sã înveþe ºi din experienþa altor þãri.

Întâlnirea profesionalã de la Chiºinãu a cuprins în agenda de lucru:
- Forumul de constituire a VIZIUNII (elaborarea viziunii pentru un proces inovator de eficientizare

a accesului cetãþenilor la informaþie prin modernizarea bibliotecilor publice din Republica
Moldova)

- Focus grup cu bibliotecarii regionali din R. Moldova

În prima zi a dezbaterilor am prezentat, împreunã cu Paul Andre Baran, realizãrile bibliotecilor
publice din România, prin
programul BIBLIONET-
lumea în biblioteca mea!,
exemplificând cu un caz
particular - judeþul Sãlaj.
Cei prezenþi au fost
impresionaþi de schimbãrile
majore care se produc în
biblioteci, de parteneriatele
tot mai numeroase ºi
avantajoase încheiate de
aceste instituþii. Discuþiile au
fost interesante, sincere, toþi
încercând sã ajutãm
motorul de schimbare a
mentalitãþii faþã de
cunoaºtere ºi informare a
colegilor moldoveni ºi a
celor care au menirea sã-i susþinã.

Am gândit ºi analizat împreunã situaþia realã a bibliotecilor din Republica Moldova, dificultãþile
întâmpinate, strategii ºi activitãþi concrete, parteneriate posibile, resurse, proiecte, riscuri ºi oportunitãþi.

Paralel cu Forumul pentru elaborarea viziunii am coordonat, la Biblioteca Municipalã din Chiºinãu
Focus grupul la care au participat reprezentanþi regionali ai bibliotecarilor moldoveni. A fost un schimb de
experienþã util, colegii solicitându-ne opinia în toate problemele pentru care cautã soluþii.

Am adresat întrebãri precum:
- Ce înseamnã accesul public la informaþie în R. Moldova?
- Care sunt necesitãþile informaþionale ale cetãþenilor moldoveni?
- Ce rol are biblioteca în comunitate? Cum pot ajuta computerele ºi internetul accesul la informaþie?
- Avantaje ºi obstacole în modernizarea bibliotecilor publice
- Parteneriate de succes pentru biblioteci
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- Activitãþi, servicii, secþii noi care ar fi de mare interes ºi atractivitate pentru toate categoriile de
public

Ne-a impresionat, în mod deosebit, interesul bibliotecarilor pentru a învãþa din experienþa noastrã,
pasiunea lor sincerã pentru profesie, dar ºi durerea provocatã de lipsurile care îi împiedicã sã realizeze
ceea ce ar putea schimba viaþa oamenilor care cautã ºi în biblioteci soluþii de îmbunãtãþire a vieþii.

Întâlnirea profesionalã din Chiºinãu a fost beneficã ºi avem încredere cã având susþinerea Fundaþiei
IREX Moldova, precum ºi colaborarea cu noi ºi cu alþi colegi din þãri care au reuºit sã modernizeze
sistemul de biblioteci publice, vor face paºi importanþi pentru schimbarea mentalitãþii guvernanþilor ºi a
tuturor celor care pot sprijini procesul de inovare, spre folosul tuturor.

Florica Pop

VIZITA  PROFESIONALÃ  DE  LA  STRASBOURG, ORGANIZATÃ  DE  ANBPR
6 - 10 MAI 2011

În urma unui grant obþinut de Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România, în cadrul proiectului de diseminare a informaþiilor europene, toþi membri activi ai
asociaþiei noastre profesionale au fost provocaþi sã depunã proiecte (aplicaþii) prin care sã motiveze dorinþa
ºi interesul de a participa la Parlamentul
European, de la Strasbourg, pentru a obþine
informaþii utile punerii în practicã a ideilor ºi
cerinþelor de informare a categoriilor diverse
de utilizatori ai bibliotecilor publice.

Harnici, ca de obicei, bibliotecarii
sãlãjeni s-au întrecut în depunerea
aplicaþiilor, ºtiind cã au toatã susþinerea
conducerii.

În urma selecþiei am fost bucuroºi
sã aflãm cã, printre cei 40 de bibliotecari
din întreaga þarã, vor participa la acest frumos
traseu turistic biblioteconomic, cinci sãlãjeni:
Florica Pop, Maria Demble, Veronica Pop,
Éva Fazakas ºi Mircea Criºan.

Pe parcursul celor 5 zile de cãlãtorie, foarte util, antrenant ºi apreciat a fost schimbul de idei ºi
experienþã între colegi din toate tipurile de biblioteci publice: judeþene, municipale, orãºeneºti ºi comunale.
A fost prezentã ºi conducerea ANBPR.

Punctele cele mai importante din itinerar au fost: Budapesta, Viena, STRASBOURG, München,
Salzburg, cu întoarcere tot pe la Budapesta ºi vizitarea Bibliotecii Naþionale a Ungariei. Aici atât la
plecare cât ºi la întoarcere, Éva a fost ghid ºi translator:

Prima staþionare am fãcut-o la Budapesta, capitala Ungariei. Am decis, împreunã cu câþiva
colegi sã vizitãm acest oraº frumos. Pentru cã, pentru mine, nu a fost chiar prima vizitã în acest oraº
impozant, m-am oferit sã fiu eu ghid pentru cei interesaþi. Astfel, înarmaþi cu o hartã ºi o trãistuþã
micã de cunoºtinþe despre oraº, am pornit de la hotelul Ibis în expediþie. M-am gândit cã o sã le
povestesc niºte lucruri noi, despre care ei n-au avut de unde sã audã pânã atunci…

Am ajuns lângã Dunãre, de aici la Podul Margareta, care, de fapt, e format din douã poduri,
cu acces la insula din mijloc. Este versiunea modernã care a înlocuit-o pe cea din secolul al XIX-
lea, distrusã în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi leagã Marele Bulevard cu Buda. Le-am povestit
ºi legenda Insulei Margareta. Am specificat ºi faptul cã aici se aflã ºi cea mai mare fântânã din Budapesta.
La fiecare 30 de minute, aceastã fântânã oferã spre ascultare muzicã ambientalã foarte plãcutã.
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Podul cu lanþuri a devenit unul
dintre cele mai cunoscute obiective
turistice din Budapesta. Podul face
legãtura peste Dunãre între Pesta ºi Buda.
Oferã una dintre cele mai frumoase
priveliºti din oraº, cu toatã mãreþia Dunãrii
ce-ºi gãseºte drumul pe sub acest pod.
De asemenea poate fi admiratã
grandioasa clãdire a Parlamentului, care
dominã partea din Pesta a Dunãrii ºi
turnurile Castelului de pe dealul din Buda.

Panorama ce putea fi admiratã în
timpul nopþii a fost cu mult mai fascinantã,
pentru cã luminile oraºului au luminat râul
întunecat. Ca picanterie le-am povestit
întâmplarea legatã de leii care vegheazã
la Podul cu lanþuri: la marea deschidere a Podului, se spune cã un bãieþel a exclamat tare: Leii nu au
limbã! Proiectantul a fost atât de jenat (se credea cã totul este perfect!), încât s-a aruncat în Dunãre ºi nu
l-a mai vãzut nimeni, niciodatã.

La întoarcere am vizitat Biblioteca Naþionalã a Ungariei. Am avut deosebita plãcere de a fi translator
la aceastã vizitã. Încã din prima clipã am fost fascinaþi de exteriorul clãdirii. Am aflat cã biblioteca a fost
fondatã în 1802 de cãtre aristocratul Ferencz Széchenyi. El a cãlãtorit prin lume cumpãrând cãrþi, dupã
care ºi-a donat biblioteca privatã întregii naþiuni maghiare.

Colecþiile bibliotecii numãrã: publicaþii ºi tipãrituri de orice fel produse în Ungaria, lucrãri publicate
în strãinãtate în limba maghiarã sau scrise de autori din Ungaria, material non-carte (înregistrãri audio,
material video, documente electronice etc.), 8 milioane de documente care includ: 2,5 milioane de cãrþi,
385.000 publicaþii periodice, 270.000 documente scrise ºi audio, 1 milion de manuscrise, 200.000 hãrþi,
inclusiv Tabulae Hungariae, care apare pe lista UNESCO, 320.000 imagini ºi gravuri, 3 milioane de
postere ºi printuri, mai mult de 272.000 de microfilme.

(Éva Fazakas)

Vizita noastrã a fost foarte bogatã în culegere de informaþii, comunicare, relaxare, dar ºi în
descoperirea, la faþa locului, a frumuseþilor turistice din þãrile prin care am trecut. Timpul a fost mult prea
scurt pentru plimbãri prin marile oraºe, fiecare loc în care am poposit fãcându-ne sã alergãm pentru a
prinde cu ochii ºi aparatele foto cât mai mult.

Dupã încheierea vizitei programate, am profitat, atât cât s-a putut, de plimbarea prin oraº, multe
din locurile ºi obiectivele ce doream sã le vedem, fiindu-ne deschise privirii doar în mers, prin geamurile
autocarului care încerca sã fie leneº, la insistenþele noastre...

Am poposit, totuºi, în apropierea neasemuitei CATEDRALE  NOTRE  DAME, cel mai frumos
exemplu de arhitecturã a Strasbourgului. Cei mai curajoºi au intrat în concurs contra-cronometru pentru a
ajunge în Mica Franþã, regiunea dintre râuri, care atrage foarte mulþi turiºti, aici aflându-se cele mai frumoase
clãdiri ºi strãduþe ale oraºului. Mai amintim, doar în treacãt Muzeul Alsacian, Palatul Rohan, Parcul
Orangerie, impresionant fiind tot aspectul acestei metropole europene, unde, am mai întâlnit, întâmplãtor,
câþiva europarlamentari români. Fiecare dintre colegii mei a avut sarcina de a urmãri cu atenþie câte un
obiectiv. La vizita din Strasbourg Maria a notat:

Debarcaþi, în sfârºit, la destinaþie (Strasbourg), înaintea vizitei la Parlamentul European, avem
liber la vizitarea fermecãtorului oraº. Primul lucru pe care l-am fãcut a fost sã consultãm ghidul turistic,
etalat cu generozitate ºi la îndemâna tuturor, într-un pavilion (un fel de chioºc stradal) ce avea rolul unui
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punct de informare ºi care punea la dispoziþia turiºtilor tot felul
de materiale informative ºi publicitare. Aºa cum se ºtie
Strasbourg este capitala ºi, în acelaºi timp, cel mai important
oraº al Alsaciei.

Evident, nu poate sã treacã neobservat farmecul
specific al oraºului. Centrul istoric este delimitat de râul Ill ºi
de canalul Faux-Rempart, ce poartã numele de Grande Îlle
(Marea insulã), iar din anul 1988, face parte din patrimoniul
UNESCO. Pe orice strãduþã te-ai afla te poþi orienta dupã
turnul catedralei Notre-Dame de Strasbourg, ca sã ajungi în
punctul, poate, celui mai important obiectiv turistic, care, fãrã
îndoialã, este o atracþie deosebitã, o capodoperã a stilului gotic.

Vizita la Parlament, aºa cum logica o cere, este sã te
întâlneºti ºi cu europarlamentari români, am spune noi. Fatidic
sau nu, i-am întâlnit, dar de aceastã datã în catedralã. Nu lipsit
de mirare, i-a fost domnului europarlamentar faptul cã a fost
abordat de cãtre bibliotecari români, tocmai aflaþi în vizitã de
informare ºi documentare la Parlament. Aºa cã, mânat de
curiozitatea prezenþei noastre acolo, s-a încropit o micã discuþie, uºor jovialã, ce s-a lãsat cu multe zâmbete
ºi cu plãcerea unui subiect muuuult discutat în drumul nostru spre întoarcere.

Pentru cã se aflã în imediata vecinãtate a catedralei, am vizitat casa Kammerzell, cea mai veche
clãdire din oraº, care dateazã din secolul al XV-lea ºi care este încã folositã în scopuri comerciale
(adãposteºte un hotel ºi un restaurant - ce ne-a îmbiat cu un proaspãt miros de pizza ºi despre care se
spune cã este un punct de reper pentru gastronomia localã). Tot în apropierea catedralei se aflã ºi Palatul
Rohan, renumit pentru interioarele sale bogat decorate, inspirate de cele ale celebrului Versailles. Am avut
plãcerea sã constatãm cã acest palat gãzduieºte Muzeul de Arheologie, Muzeul de Arte Frumoase ºi
Muzeul de Arte Decorative. Tot în apropiere, se aflã douã impunãtoare clãdiri, despre care aflãm cã sunt
Primãria ºi Opera.

La recomandarea domnului europarlamentar, vizitãm Petite France, cartierul cel mai pitoresc
al Strasbourgului, strãbãtut de râul Ill, care pe vremuri era cartierul morarilor, tãbãcarilor ºi
pescarilor. În prezent, aici predominã restaurantele, terasele ºi cafenelele.

Dar, iatã cã se apropia ora programatã pentru îmbarcare, aºa cã nu ne-a mai rãmas decât o
frânturã de timp pentru a mai arunca o lungã privire spre minunatele ambarcaþiuni, încãrcate cu
turiºti, ce traversau râul ºi care-þi ofereau privilegiul de-a admira, ºi din alt unghi, aceastã lume
idilicã.

Eu personal, mã gândesc ºi acum cu nostalgie la celelalte frumuseþi ale oraºelor, ale locurilor
despre care am citit, dar pe care n-am apucat sã le vizitez, dar mã consolez cu gândul cã poate le voi
vedea într-o viitoare excursie, de ce nu?… la un alt Parlament.

(Maria Demble)

Am fost încântaþi de frumuseþile Budapestei, vizitatã mai mult noaptea, nu vom uita puþinele
clipe ºi imaginile, dar mai ales armonia notelor muzicale din oraºul lui MOZART, SALZBURG,
oraºul salinelor, dar ºi al unor obiective turistice impresionante pe care am reuºit doar sã le privim,
în alergãtura noastrã continuã ºi din dorinþa de a vedea cât mai mult: Casa-muzeu a marelui geniu,
Castelul Hellburn, Palatul ºi Grãdinile Mirabell, o adevãratã splendoare, Palatul Residenz,
rãmânând cu gândul neîmpãrtãºit de a ne reîntoarce ºi a admira în voie, în armonia muzicii mozartiene
neasemuitele frumuseþi ale acestui oraº austriac.
VIENA… sã ne bucurãm mai mult de frumuseþile capitalei austriece, mult mai apropiatã, fizic, de
noi, excursioniºtii români.

Cine nu viseazã sã ajungã mãcar o datã în neasemuita capitalã austriacã???!!!
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În drumul spre Parlamentul European de la Strasbourg, bibliotecarii ANBPR-iºti au poposit, chiar
dacã doar pentru o clipã, în atmosfera imperialã ºi impunãtoare a acestui fermecãtor oraº. ªtiind cât de
scurt este popasul, ne-am risipit cu toþii, chiar din primul minut, printre edificii superbe, palate minunate,
catedrale vechi de secole, simþind peste tot muzica specialã, bogãþia culturalã, grandoarea arhitecturalã...
trãiam o beþie de sentimente: bucuria revederii (pentru unii), descoperirea minunilor vãzute cu ochii, dar,
mai ales, starea de liniºte ºi frumos, de armonie ºi culoare, de arhaic ºi modern, de respect pentru valori...

Era o alergãturã contracronometru, nu ne-am mirat cã a fost primul loc unde nu s-a respectat ora
de îmbarcare, fiecare (mai ales cei care erau pentru prima datã aici) încercând sã cuprindã în priviri cât
mai mult!!!

Minunile Vienei: Palatul SCHONBRUNN cu grãdinile sale unice, casa pe care orice trecãtor o
pozeazã, HUNDERTWASSERHAUS, cu grãdinile de pe acoperiº, statuia Mariei Tereza (reperul nostru
de întâlnire), atâtea palate ºi muzee de care ºtiind, doream sã le admirãm, dar ºi (nu se putea altfel…, nu
am fi fost împãcaþi!) Biblioteca Naþionalã a Austriei, vizitatã doar de câþiva norocoºi!

Am avut privilegiul sã vizitez Viena în urmã cu 4 ani, altfel, împreunã cu dragii mei colegi: Onuc
Nemeº, Gabriela Marcu, Dragoº Neagu, Ada Kiraly. Atunci am admirat mult mai multe...

Nu am sã vã povestesc eu despre farmecul vienez admirat în alte zile, le voi lãsa pe colegele mele,
prezente pentru prima datã aici ºi vrãjite de peisaj (au fost ºi ele printre cei care au uitat ora îmbarcãrii, dar
le-am iertat!!!) sã povesteascã puþin...Veronica a privit cu atenþie ºi relateazã:

Viena, unul dintre cele mai frumoase oraºe din Europa. Viena te duce cu gândul la aristocraþie, vals
ºi eleganþã.

Când am oprit în parcare, m-a dat gata curãþenia, verdeaþa, transparenþa aerului ºi bunãvoinþa
vienezilor. Primul meu contact. Mã plimb prin pãdurea vienezã ºi sunt cuceritã de muzicalitatea oraºului,
dominat de acordurile viorii lui Johann Strauss-fiul ºi a nobilului dans de societate - valsul, nãscut din länder
- un dans popular austriac.

Am ajuns la Viena cu o oarecare pregãtire de acasã atât în ceea ce priveºte istoria (puþinã istorie
este necesarã unui jurnal de cãlãtorie), cât mai ales din punct de vedere spiritual.

Cum pentru mine Eminescu face parte din structura mea sufleteascã, aº vrea sã vorbesc despre
perioada petrecutã de acesta în Viena, care, aºa cum
spune Perpessicius: a fost dumbrava sfinþitã cu muze
a lirismului eminescian. În scurtul popas în acest oraº,
am cãutat sã pãºesc pe urmele celui care mi-a marcat
adolescenþa ºi nu numai. Aici a fost trimis de cãtre tatãl
sãu, care, înspãimântat cã fiul ar putea aluneca pe drumul
ruºinos al actoriei, i-a promis o subvenþie pentru ca sã
audieze cursurile de filozofie ale universitãþii vieneze,
consideratã cea mai veche (de limba germanã) din
Europa, dupã Praga. Adevãrata culturã a acestuia însã
nu s-a format pe bãncile universitãþii vieneze, ci din
cãrþile pe care le citea la biblioteca curþii regale, sau
acasã, împrumutate sau cumpãrate de la anticari.

Viena a fost cea mai intensã perioadã a vieþii
sale. Aici vor prinde aripi visele adolescentului. Aici o
cunoaºte pe Veronica Micle ce reprezintã întruchiparea
idealului sãu feminin. Aici a început sã se afirme în lumea
mirificã a poeziei ºi tot aici, 15 ani mai târziu - în 1887,
s-a reîntors - de data aceasta nu pentru a studia, ci la
sanatoriul din Ober-Döbling, cu speranþa de a se face
sãnãtos…  Aici l-a cunoscut ºi Caragiale care descrie
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astfel întâlnirea lor: Era o frumuseþe. O figurã clasicã încadratã de niºte plete mari negre: o frunte
înaltã ºi seninã, niºte ochi mari - la aceste ferestre ale sufletului se vedea cã cineva este înãuntru;
un zâmbet blând ºi adânc melancolic. Avea aerul unui sfânt tânãr coborât dintr-o icoanã, un copil
predestinat durerii, pe chipul cãruia se vedea scrisul unor chinuri viitoare. - Mã recomand, Mihail
Eminescu. Aºa l-am cunoscut eu.

Eminescu a fost în Viena în perioada marilor construcþii, a vãzut înãlþându-se biserica votivã
(Votivkirche), noua universitate, nenumãratele palate de pe ring, a fost la opera inauguratã în 1869 - cu
cinci ani înaintea celei din Paris, una dintre cele mai impresionante clãdiri ale genului din Europa, deºi la
început pãrerile asupra ei au fost deosebit de controversate. Având afinitate deosebitã pentru muzicã, el
audia concertele din noua Muzikvereinsaal - clãdirea unde ºi astãzi au loc concertele de anul nou. Se atestã
de cãtre foºtii colegi ºi prieteni români cã era pasionat dupã teatru, operã ºi muzicã ºi îi plãcea sã cânte în
surdinã diferite melodii. Într-o zi un prieten l-a întrebat ce gândeºte atunci când fredoneazã, iar el i-a
rãspuns: când sunt melodii vesele gândesc poezie, dacã sunt marºuri, gândesc istorie.

Viena (germanã Wien), capitala Austriei este situatã în estul þãrii, în landul (regiunea autonomã)
Viena, ºi este traversatã de Dunãre. Pe parcursul istoriei a fost capitala Sfântului Imperiu Roman ºi, mai
târziu, a Imperiului Austro-Ungar. Aici s-a desfãºurat Congresul de la Viena, 1815.

Pentru multe secole, Viena a fost centrul muzicii clasice ºi al operei. Christoph Willibald Gluck,
Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Johannes Brahms ºi
Anton Bruckner ºi alþii, au lucrat la Viena ºi Antonio Vivaldi chiar a murit aici. Johann Strauss-fiul ºi familia
sa ºi-au creat valsurile aici, iar oraºul a devenit casa aºa-numitei A Doua ªcoalã Vienezã, cu Arnold
Schoenberg, Alban Berg ºi Anton Webern toþi fiind nãscuþi aici. Este ºi casa Orchestrei Filarmonice Vieneze.

Încã din perioada comunistã urmãream cu deosebitã bucurie Tradiþionalul Concert de Anul Nou
de la Viena. Începeam noul an cu o evadare plãcutã într-o lume de vis. În acea perioadã se transmitea doar
partea a doua a concertului. O ºi mai mare bucurie am avut-o dupã revoluþie când, Televiziunea Naþionalã
a început sã transmitã întreg concertul. Emoþiile mele sunt legate de tot ceea ce este legat de acest eveniment:
începând cu aranjamentele florale care sunt o adevãratã revelaþie pentru ochi ºi suflet, bucurie de culoare,
rafinament ºi graþie, continuând cu toaletele elegante, coafurile doamnelor, componenþa orchestrei, dirijorul.
Peste 50 de milioane de ascultãtori ºi telespectatori din 72 de þãri urmãresc, în prima zi a anului, tradiþionalul
Concert de Anul Nou de la Viena, informeazã Radio România. Sunt încântatã cã mã pot numãra printre
aceºtia. Primul concert de Anul Nou la Viena a avut loc în 1939, pe 31 decembrie, iar din 1959, Televiziunea
de Stat Austriacã îl difuzeazã în lume. Punctul culminant al concertului, valsul Dunãrea albastrã a lui
Johann Strauss, urmat de Marºul lui Radetzky duc telespectatorii într-o cãlãtorie pe traseul Dunãrii,
urmãrind peisaje filmate de la izvorul fluviului, din Germania, trecând apoi prin Austria, Ungaria, Serbia ºi
România.

Viena este un muzeu
arhitectonic în aer liber, clãdirile
vechi fiind într-o stare perfectã
de pãstrare. Fostã capitalã de
imperiu, Viena are ce arãta
oricãrui vizitator, indiferent de
gusturi. Oricât te-ai plimba prin
Viena, nu vei fi dezamãgit.
Singurul impediment, cred, este
oboseala. Nimic nu se comparã
cu acest minunat oraº, cu strãzile
care te poartã într-o altã lume,
într-o altã epocã, ducându-te
întâi în trecut ºi apoi în viitor.
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Mersul pe strãzile din Viena reprezintã o
experienþã unicã. Veþi fi uimiþi ºi încântaþi de
frumuseþea obiectivelor sale turistice ºi de
grandoarea clãdirilor sale, iar în acelaºi timp veþi fi
surprinºi de convenienþa ºi eficienþa unuia dintre
cele mai moderne oraºe din Europa, plin cu
magazine de lux ºi cu centre comerciale, cafenele
ºi restaurante la modã. Cel mai bun ºtrudel din lume
îl vom gãsi la Cafe Einstein.

O vizitã în acest oraº înseamnã sã cunoºti
secole de istorie europeanã prezentã în aproape
toate obiectivele turistice din Viena. Primul popas
în Viena a fost la muzeele vieneze din Piaþa Maria
Tereza. Cu o jumãtate de mileniu în urmã, pe locul
în care se aflã Ringstrasse, cel mai important
bulevard din Viena, se ridicau impunãtoarele ziduri
ale oraºului, care au oprit expansiunea otomanã cãtre inima Europei. Din ordinul împãratului Franz Josef,
ruinele acestor ziduri au fost înlãturate la mijlocul secolului al XIX-lea, pentru acest bulevard. De o parte a
strãzii e Hofburg Palace, reºedinþa de iarnã a Habsburgilor, acum sediul Preºedinþiei ºi al Bibliotecii Naþionale.
De cealaltã parte a strãzii suntem întâmpinaþi, trecând prin Poarta Vienei, de o piaþã monumentalã, amenajatã
peisagistic, cu fântâni ºi statui. Faþã în faþã stau douã clãdiri identice, Muzeul de Artã ºi Muzeul ªtiinþelor
Naturale. Ambele muzee au fost gata în 1891. Clãdirile sunt construite în stilul renaºterii italiene de Gottfried
Semper ºi Karl von Hasenauer, având domuri octogonale de 60 m înãlþime. Muzeul de Istorie a Artei
(Kunsthistorisches Museum), gãzduit de o clãdire de pe Bulevardul Ring ce aduce cu un palat este unul

dintre cele mai importante muzee
de artã ºi artã decorativã din lume.
Clãdirea în care se aflã este ea
însãºi un obiectiv turistic ºi
gãzduieºte capodopere ale picturii
mondiale, semnate de Rembrandt,
Peter Brueghel, Rubens, Rafael,
Jan van Eyck, Caravaggio,
Albrecht Durer, Diego Velazquez.
Naturhistorisches Museum are o
colecþie impresionantã de zoologie
ºi arheologie. Piaþa Maria Tereza
e dominatã de statuia celei care a
fost singura împãrãteasã care a
domnit peste imperiul Habsburgic.
Împãrãteasa e aºezatã pe un tron,

þinând în mânã documentul prin care tatãl sãu modifica Legea Salicã, actul care interzicea succesiunea la
tron pentru descendenþii de sex feminin. Maria Tereza a domnit vreme de 40 de ani peste Austria, Ungaria,
Boemia ºi numeroase alte teritorii. A avut nu mai puþin de 16 copii, cel mai faimos fiind tot o fiicã, Maria
Antoaneta, regina Franþei, decapitatã de ghilotinã în timpul Revoluþiei Franceze.Bulevardul Ring al Vienei
este lung de patru kilometri ºi înconjoarã centrul oraºului. Construcþia bulevardului a fost iniþiatã de împãratul
Franz Joseph I în decembrie 1857. Minunatul drum a fost construit pe terenul lãsat liber în urma demolãrii
fostului zid ºi a construcþiilor militare ce au înconjurat centrul oraºului, astãzi cel dintâi cartier al Vienei
(Innere Stadt). Astfel, împãratul a sperat sã ºteargã separarea dintre centrul oraºului ºi cartierele mãrginaºe,
care au devenit parte a Vienei în 1850. Spaþiul atribuit bulevardului a fost generos, lãsând destul loc atât
pentru drumul propriu-zis, cât ºi pentru minunatele clãdiri ca, de exemplu, Hofburg, Parlamentul Austriac,
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Opera, Muzeul de Arte Fine, Universitatea Viena…
Josefsplatz este numitã pe drept cea mai rafinatã
piaþã din Viena. Are 200 de ani, a fost construitã
într-un stil târziu baroc, unificat, ºi creeazã o
impresie pozitivã. În jurul sãu se gãsesc Biblioteca
Naþionalã a Austriei, Winterreitschule, palatul Pálffy
ºi palatul Pallavicini. Palatul Imperial Hofburg,
palatul de iarnã al Habsburgilor, datând din anul
1279, Hofburg a fost locul de unde s-a condus
Imperiul Austro-Ungar. Este un adevãrat oraº în
oraº. De-a lungul timpului, a fost dezvoltat ajungând
unul dintre cele mai importante centre din istoria
europeanã. De aici au condus Habsburgii începând

cu secolul al XIII-lea, la început ca domnitori ai þinuturilor austriece, din anul 1452 ca împãraþi ai Sfântului
Imperiu Roman, ºi în final ca împãraþi ai Austriei din anul
1806 pânã la sfârºitul monarhiei în anul 1918. Iniþial o
fortãreaþã din secolul al XIII-lea, Hofburg a fost extins
de fiecare împãrat. Complexul asimetric se întinde pe o
suprafaþã de 240.000 metri pãtraþi ºi este împãrþit în 18
aripi, 19 curþi interioare ºi 2.600 de camere în care
aproape 5.000 de oameni încã mai lucreazã sau locuiesc.
În camerele de la Hofburg, de-a lungul secolelor,
Împãratul Iosef al II-lea a pus la punct programul
revoluþionar al reformei, Congresul Vienei s-a întrunit,
au fost þinute recepþii ºi baluri impresionante, iar Împãratul
Franz Iosef a primit în audienþã oameni de seamã. Palatul
Hofburg trebuie vizitat de oricine doreºte sã descopere
lumea fascinantã a Habsburgilor. Astãzi, aici se aflã
birourile preºedintelui federal, ale miniºtrilor ºi cel al
secretarului de stat al Austriei. Hofburg gãzduieºte ºi o
parte din Biblioteca Naþionalã a Austriei ºi ªcoala Spaniolã de Cãlãrie.Biblioteca Naþionalã Austriacã are
numele local Österreichische Nationalbibliothek. Aceasta este gãzduitã în clãdirea predominant barocã
de pe Josefplatz. A fost construitã în timpul conducerii lui Charles al VI-lea dupã planuri de Fischer von
Erlach, tatã ºi fiu, între 1723 ºi 1726. Nikolaus Pacassi a fãcut câteva schimbãri între anii 1763-1769.
Clãdirea barocã a fost independentã iniþial, dar a fost legatã de lanþul Redouten (avariatã serios de un
incendiu în 1992, fiind reconstruitã acum) pânã la Hofburg în 1760. Uriaºa secþiune centralã este încoronatã

de un grup de statui înfãþiºând-o pe zeiþa Minerva în
trãsura sa, condusã de patru cai; este realizat de L.
Mattielli ºi dateazã din 1725. Biblioteca Naþionalã,
fosta Bibliotecã a Curþii, a intrat în posesia statului în
1920 ºi este acum una dintre cele mai mari biblioteci
din lume. Colecþia sa extinsã existã încã din secolul
XIV. Primul director al Bibliotecii Imperiale a fost
numit în secolul XVI, iar în secolul XVII colecþiile
au fost pãstrate în etajul superior al Reitschule. Pânã
în secolul XVIII nu mai exista suficient spaþiu în Burg
ºi era evident cã o nouã clãdire trebuie sã fie pusã la
dispoziþie. Întreaga colecþie a Bibliotecii Naþionale
numãrã în prezent pânã la 2,5 milioane de cãrþi. Mai
mult decât atât, existã urmãtoarele colecþii speciale:
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imprimeuri, manuscrise ºi incunabule, hãrþi ºi
globuri, papirusuri, portrete ºi arhive fotografice,
colecþii muzicale ºi teatrale ºi un muzeu esperanto.
Noua clãdire a devenit curând prea micã ºi a fost
necesar sã fie extinsã aripa sudicã pe Josefplatz ºi
în Neue Burg. ªcoala Spaniolã de Cãlãrie din
Viena este cea mai veche, precum ºi ultima ºcoalã
din lume unde sunt practicate metodele de dresaj
clasice în cea mai purã formã a lor. Institutul a fost
fondat în 1572 ºi a fost numit dupã caii de rasã
Lipizzaner, o rasã de origine spaniolã. Nu am avut
timp sã particip la o reprezentaþie sau la un
antrenament, dar am putut sã-mi imaginez sãlile închizând ochii ºi retrãind Concertul de Anul Nou.

Muzica dragului Mozart parcã rãsuna discret în grãdini, pe alocuri fiind auzite parcã ºi valsuri
vieneze. Aceastã senzaþie m-a urmãrit l-a statuia lui Mozart ºi prin parcul din jurul acesteia. Muzeul
Sissi. Elizabeta, cunoscutã sub numele de Sissi, a devenit o legendã încã din timpul vieþii. În 1854, la vârsta
de 16 ani, s-a mãritat cu Împãratul Franz Joseph. Viaþa imperialã nu a atras-o niciodatã, deºi a fãcut ca

Hofburg sã fie cea mai strãlucitoare curte imperialã din Europa.
În imediata apropiere a Palatului Hofburg am gãsit Galeria cu
Fluturi, un fel de serã amenajatã într-un decor tropical, cu palmieri
ºi multã vegetaþie, chiar ºi cu peºteri ºi o cascadã, temperaturã
mare în comparaþie cu vremea de afarã ºi, mai ales umezealã.
Karntner Strasse, cea mai elegantã stradã de cumpãrãturi din
Viena duce de la Stephanplatz la Staatsoper pe Ring ºi se sfârºeºte
la Karlsplatz. Încã din 1974 a fost o zonã pedestrã similarã
Walfischgasse, cu cafenele, magazine tradiþionale ºi la modã,
buticuri elegante ºi zone de cumpãrãturi. Domul Sfântul ªtefan
din Viena (în germanã Wiener Stephansdom), este catedrala
Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Viena, un simbol al oraºului
ºi loc al multor evenimente importante din istoria Austriei. Îl are
ca patron pe Sfântul ªtefan, primul martir creºtin. Alegerea acestui
patron are de-a face cu faptul cã pânã la înfiinþarea Episcopiei

Vienei (în anul 1469), oraºul a aparþinut canonic de Episcopia de Passau, a cãrei catedralã are de asemenea
hramul Sf. ªtefan, întâiul martir. Trãsurile amintesc de epocile de mare glorie imperialã, artezienele
împrospãteazã aerul, te fac sã retrãieºti acele clipe de extaz, ale unor vremuri când oamenii se delectau cu
plimbãri prin grãdini impecabil întreþinute, cãlãreau pe aleile pãdurii cu copaci tunºi în diferite forme, care
încadreazã palatul, întreþinându-i aerul proaspãt, sau ascultau muzicã la umbra chioºcurilor elegante, de
fermecãtoarea Vienã, pe care dorim sã o revedem ºi primãvara, poate de Paºti, când vienezii îºi împodobesc
oraºul ca nimeni alþii! Vienezii sunt oameni cultivaþi, care duc o viaþã bunã. Sunt invariabil atraºi de oamenii
cu faimã ºi talent. Cu un nivel de trai ridicat în comparaþie cu majoritatea europenilor, întotdeauna au
manifestat admiraþie faþã de graþia ºi stilul francezilor. Poate pentru cã Viena e strãlucitoare, plinã de viaþã,
iar vienezii uºor deosebiþi de alþi germanici, am îndrãgit-o ºi eu. Aici, aristocraþia este încã respectatã ºi rolul
sãu în dezvoltarea culturii vieneze este evident ºi recunoscut cu stimã de austrieci (ºi nu numai). ªi poate
pentru cã Viena e luxoasã, alcãtuitã din palate care adãpostesc toate instituþiile publice, dar ºi palate de
locuit pentru oamenii norocoºi, înconjurate de grãdini minunate, dar ºi muzee, care au fost celebrele palate
ale împãraþilor austrieci. Viena rãmâne unul din cele mai frumoase oraºe din lume.

(Veronica Pop)
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Scopul excursiei noastre a fost, bineînþeles, vizitarea Parlamentului European, Unitatea Vizite ºi
Seminarii.

Parlamentul European funcþioneazã într-o clãdire impunãtoare ºi, ca instituþie europeanã, reprezintã
calea directã de acces de la opinia publicã la legislativ. Am reuºit sã vedem pe viu modul de întâlnire, locul
de unde se iau atâtea decizii care ne influenþeazã viaþa. Deciziile legislative care se iau aici pentru toate
statele membre U.E. (27), au puterea sã determine cursul vieþii a peste 500 de milioane de cetãþeni europeni.

O sintezã a datelor despre Parlamentul European poate cã ar fi de interes pentru cei care nu au
mereu la îndemânã informaþia electronicã:

27 de þãri membre; 736 de
deputaþi reprezentând cetãþenii europeni;
Parlamentul European adoptã legislaþia
ºi bugetul Uniunii Europene, deþine
controlul democratic asupra altor instituþii:
Consiliul U.E. - 27 de miniºtri
reprezentând statele membre: adoptã
legislaþia ºi bugetul, încheie acorduri
internaþionale; Comisia Europeanã - 27
de comisari cu drept de iniþiativã
legislativã, precum ºi cu rol hotãrâtor în
implementarea politicilor ºi a bugetului
european; JERCY  BUZEK, preºedintele
Parlamentului European; JOSE
MANUEL  BARROSO, preºedintele
Comisiei Europene; HERMAN Van ROMPUY, preºedintele Consiliului European.

Participarea noastrã la Parlamentul European de la Strasbourg a constat în: conferinþã de informare
privind activitatea parlamentului ºi a parlamentarilor, o sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri ºi participarea la o
sesiune în plen, de la tribuna pentru public.

Detalii ºi informaþii despre Parlamentul European: www.europarl.europa.eu

Florica Pop

CONFERINÞÃ  ITINERANTÃ  A  BIBLIOTECARILOR
  MAGHIARI  DIN  ROMÂNIA - ediþia a VIII-a

În fiecare an bibliotecarii maghiari din România se întâlnesc cu ocazia conferinþelor anuale. Conferinþa
anualã constituie una dintre cele mai importante reuniuni profesionale ale breslei, oportunitatea de a cunoaºte
noi tendinþe în domeniul biblioteconomiei, bibliologiei ºi ºtiinþei informãrii pentru schimbul de idei ºi cazurilor
de best-practice, precum ºi pentru promovarea colecþiilor de bibliotecã ºi a noilor servicii oferite utilizatorilor
ºi comunitãþilor locale.

Participanþii la aceastã conferinþã sunt bibliotecari, profesori documentariºti, arhivari la
diferite biblioteci din România (biblioteci universitare ºi ºcolare, respectiv biblioteci publice:
judeþene, municipale ºi comunale), precum ºi specialiºti invitaþi din strãinãtate. Lucrãrile conferinþei
din acest an s-au concentrat asupra a trei teme principale: library advocacy, dezvoltarea competenþelor
digitale, programe ºtiinþifice ºi cultural-educative în biblioteci.

În perioada 26-28 mai 2011 am avut plãcerea de a participa la Cluj-Napoca, în sediul
Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga la sesiunea de comunicãri a bibliotecarilor maghiari,
organizatã de Asociaþia Bibliotecarilor Maghiari din România în colaborare cu Universitatea Babeº-
Bolyai, Facultatea de Istorie-Filosofie (specializarea Biblioteconomie), tema conferinþei fiind
Implementarea ºi diversificarea serviciilor oferite utilizatorilor în diferite reþele de bibliotecã.
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În 26 mai, pe lângã salutãrile de bun-
venit, a avut loc vernisajul expoziþiei de postere
Caleidoscop de bibliotecã organizatã în holul
central al bibliotecii universitare. Posterele din
expoziþie cuprindeau poze surprinse la
activitãþile cele mai importante ale bibliotecilor
participante la conferinþã. A fost prezentatã, prin
câteva imagini, ºi Biblioteca Judeþeanã I.S.
Bãdescu - Sãlaj.

Lucrãrile conferinþei au fost prezentate
de Brem Walter (Codespring), Bitay Enikõ
(Asociaþia Muzeului Ardelean), Berényi
Erzsébet (Biblioteca Judeþeanã Kájoni János
din Miercurea Ciuc), Dáné Tibor Kálmán
(Societatea Maghiarã de Culturã din Transilvania), Poráczky Rozália, Bodnár Róbert, Tamás Ildikó, Géczi
Róbert (Biblioteca Centralã Universitarã Lucian Blaga), Szabó Károly (Biblioteca Orãºeneascã Odorheiu
Secuiesc) º.a. Ne-au onorat cu prezenþa ºi reprezentanþii altor asociaþii: Doina Popa (Asociaþia Naþionalã
a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România), Sorina Stanca (directorul Bibliotecii Judeþene Octavian
Goga Cluj-Napoca, coordonator proiect Europeana Local), Monica Grecu (IREX Bucureºti), Szõcs József (IREX Braºov)
º.a.

Teme dezbãtute: programul Biblionet, cercetare online, cercetare ºtiinþificã, susþinerea bibliotecii
de cãtre comunitate, parteneriate interne ºi externe ale bibliotecii, activitãþi culturale interesante din cadrul
bibliotecii (ex. festivalul filmelor foarte scurte, expoziþie de graficã pentru reclame etc.), editarea revistei
Könyvesház, acordarea distincþiei Váczy Leona, editarea paginilor web, catalogul online, completarea
colecþiilor digitale ºi alte teme interesante.

Am avut ocazia sã vizitãm Casa Memorialã Szabédi László, sã cunoaºtem moºtenirea scriitorului,
biblioteca ºi manuscrisele frumos aranjate. Am primit informaþii preþioase despre Asociaþia Etnograficã
Kriza János ºi despre documentele pãstrate la Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca. În cadrul conferinþei
s-a acordat premiul pentru Cel mai bun bibliotecar tânãr al anului, bibliotecarei Jankó Tünde, de la
Biblioteca Centralã Universitarã din Cluj - filiala de ºtiinþe economice.

În a treia zi a conferinþei s-a organizat o excursie profesionalã, vizitând Castelul de la Bonþida,
rezervaþia Stufãriºurile de la Sic ºi Colegiul Fundaþiei Kallós Zoltán.

Ca de fiecare datã ºi în acest an a fost o experienþã fructuoasã, iar informaþiile dobândite acolo ne
vor fi utile pentru ceea ce urmeazã sã implementãm ºi noi în viitor.

Fazakas Éva, Bódis Ottilia

CURSURILE IT/LIB  la  BIBLIOTECA  JUDEÞEANÃ
Confruntare între teorie ºi practicã

Bine sau nu, din anul 2008 încoace, mi-am fãcut un obicei ca unul din articolele scrise la revista
I.D.E.I. a Bibliotecii Judeþene sã fie, evident, despre cursurile din cadrul proiectului BIBLIONET - lumea
în biblioteca mea! Repet, bine sau nu, putem constata din realitatea care ne înconjoarã ºi care are
bunul obicei de a ne corecta ºi sancþiona atunci când greºim sau de a ne rãsplãti atunci când o
înþelegem.

Aºa cum v-am obiºnuit deci, de vreo patru ani se tot vorbeºte despre programul Biblionet ºi
despre evoluþiile lui spectaculoase în bibliotecile publice din judeþul Sãlaj. În acest articol am sã mã opresc,
pe scurt, la derularea lui din perspectiva bibliotecarului-trainer, asupra aspectelor de pregãtire teoreticã
ºi aplicarea lui în practicã, pe întregul an 2011.
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Între 24-28 ianuarie 2011, IREX (organizaþia care gestioneazã acest proiect în România) a organizat
la Poiana Braºov prima Conferinþã Naþionalã a Formatorilor-bibliotecari din România, o întâlnire cu toþi
formatorii-bibliotecari din programul Biblionet. De ce!? Pentru cã o comunitate de profesioniºti în
training este o condiþie fundamentalã pentru modernizarea bibliotecilor din România. La aceastã
întâlnire au participat ºi partenerii noºtri, traineri ai fundaþiei EOS, care ne-au ajutat sã evaluãm activitatea
din anul al II-lea de program, sã coordonãm îmbunãtãþirea continuã a proceselor de învãþare, precum ºi
strategia pe anul 2011. Tot în cadrul acestei întâlniri, s-au identificat câteva servicii noi de bibliotecã realizabile
în Centrele de Formare din bibliotecile judeþene, cum ar fi: IT pentru toate vârstele, Scrieri ºi Management

de Proiecte, Antreprenoriat ºi altele. De
asemenea, am participat la mai multe ateliere
de dezvoltare ºi anume: Rolurile trainerului,
Facilitarea în training, Debriefing ºi
activitãþi apreciative, Obiective de
învãþare, Bibliotecile ºi social media,
Instrumente on line de training. Într-un
cadru open space toþi formatorii bibliotecari
au avut ocazia sã pregãteascã ºi sã livreze,
în faþa colegilor, diferite sesiuni precum:
Cursantu’ dificil faþã cu reacþiunea în
training, Biblio-atelierul de creaþie ºi
comunicare, Creativitatea ºi cursurile,
Bazarul cu întrebãri, Biblioteca -
formator de opinie în comunitate ºi Ce
este Advocacy? Astfel cã ultima zi, pe lângã

un feedback pozitiv, ne-a dat multe teme de gândire ºi de acþiune pentru întreg anul 2011.
Acestei întâlniri i-au urmat alte întâlniri, de aceastã datã la nivel regional; Biblioteca Judeþeanã

Sãlaj face parte din regiunea de Nord-
Vest, alãturi de bibliotecile judeþene:
Bihor, Satu Mare, Maramureº,
Bistriþa ºi Cluj. Prima întâlnire regionalã
a avut loc în luna iunie 2011, la
Biblioteca Judeþeanã Octavian Goga
din Cluj-Napoca, întâlnire în cadrul
cãreia am pus bazele realizãrii unui
design de curs IT pentru vârstnici.
Acest lucru s-a realizat, de altfel, la
urmãtoarele întâlniri atât face to face,
cât ºi online, prin serviciul de
mesagerie Skype.

Între timp activitatea de training
din biblioteca noastrã a fost una
intensã, desfãºurându-se diferite
cursuri pentru comunitate, cu alþi
parteneri din proiectul Biblionet, precum ºi alte mici proiecte subsidiare Biblionet-ului, dar pentru noi
obiectivul principal rãmânând realizarea cursurilor IT/LIB cu bibliotecarii din runda a III-a, finalizându-se
astfel seria acestora, în toate bibliotecile publice din judeþul Sãlaj.

Programul de desfãºurare al acestor cursuri a fost urmãtorul:
• 7-12  noiembrie 2011 - prima serie de cursuri IT/Lib/2011 din cadrul programului Biblionet (Creaca,

Cristolþ, Gîrbou, Fildu de Jos, Surduc, Sînmihaiu Almaºului, ªimiºna, Treznea, Valcãu de Jos)
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• 14-18 noiembrie 2011 - a doua serie de cursuri IT/Lib/2011 din cadrul programului Biblionet
(Cuzãplac, Letca, Lozna, Zalha, Filialele Bibliotecii Judeþene: Acasã, Centrul Social, Silvania)

Pe tot parcursul acestor întâlniri atât eu, cât ºi colegele mele traineri Mariana Marian ºi Sanda Cherecheº,
am încercat sã dãm contur metodelor non-formale de livrare, respectiv, însuºire a cunoºtinþelor IT ºi
Management de Centru biblionet, sã
transmitem colegilor noºtri bibliotecari acel
sentiment de descoperire ce aduce cu sine
încrederea ºi libertatea de a desfãºura
acþiuni, care sã aducã schimbãri în viaþa
bibliotecilor ºi comunitãþilor pe care le
deservesc. În acelaºi timp, ne-am strãduit
a ne dezvolta competenþa de a facilita ºi de
a ne bucura de progresele înregistrate,
promovând valori comune: respect ºi
interes pentru oameni, promovarea
sprijinului reciproc, promovarea unui spirit
de explorare ºi experimentare, de dãruire
ºi responsabilitate.

Agenda întâlnirilor pe 2011, s-a
încheiat la Sinaia, unde, în contextul celei
de a II-a Conferinþe (inter)Naþionale a Trainerilor-Bibliotecari, am învãþat ºi ne-am antrenat reciproc,
printr-o diversitate de metode inovative, moderne ºi foarte eficiente, cum sã sprijinim mai bine ºi mai
entuziast întreaga comunitate.

Revenind asupra celor afirmate la început, am încercat doar sã schiþez câteva idei din tot ce ar putea
însemna aceastã confruntare teoreticã ºi practicã în cadrul activitãþilor de pregãtire, ele însemnând, în mod
real, mult mai mult, dar ºi câte puþin din tot ceea ce putem înþelege prin: conºtiinciozitate, orizont, farmec,
puls, valoare sau puterea tuturor la un loc.

Maria Demble

CONFERINÞA  INTERNAÞIONALÃ  A  TRAINERILOR  BIBLIOTECARI

Conferinþa Internaþionalã a Trainerilor Bibliotecari organizatã în perioada 08-09 dec. 2011, la
Sinaia, la care am participat ºi noi bibliotecarii traineri din judeþul Sãlaj, putem spune cã a fost una dintre
cele mai reuºite întâlniri de lucru din cadrul programului Biblionet. Am putea sã o asociem cu un adevãrat
laborator de educaþie non-formalã, în care s-au realizat cele mai complexe experimente ºi s-au descoperit
cele mai de succes formule ce pot aduce schimbarea. S-au pus în joc metode diverse, inovative ºi eficiente
cu ajutorul unor instrumente facile, ce þin de educaþia non-formalã.

În rândurile ce urmeazã, vom încerca sã dãm fir câtorva impresii.
Deschiderea Conferinþei a fost fãcutã de Camelia Criºan, Training Manager la IREX, ce a prezentat

Raportul de activitate pentru anul 2011, într-o formã flexibilã, participativã ºi jovialã.
Conferinþa a continuat într-un mod optimist, cu ajutorul keynote speech-ului sau discursului

motivaþional, þinut de cãtre una din colegele noastre trainer, Liliana Stamate de la Biblioteca Judeþeanã
Constanþa.

Pentru cei care nu ºtiu, Keynote speech-ul stabileºte cadrul pentru urmãtorul program de
evenimente; discursul motivaþional este livrat pentru a seta tonul de bazã ºi pentru a rezuma mesajul
principal sau revelaþia cea mai importantã a evenimentului. În general, un keynote speech sau un
discurs motivaþional îndeamnã la un sacrificiu de moment pentru un bine extraordinar pe care îl poþi
obþine.

Rezultatele pe care le-au avut ei ne-au motivat ºi pe noi toþi ºi ne-au dat speranþa cã putem cu toþii
sã facem ceva cu adevãrat bun, care sã schimbe cât de cât mentalitatea oamenilor.



28

Apoi au fost antrenaþi în joc ºi cei treisprezece oaspeþi din cele cinci þãri, veniþi sã ne prezinte
poveºti de succes din bibliotecile lor, care pentru cei interesaþi, pot fi regãsite în spaþiul virtual, la urmãtoarele
adrese: Bulgaria (http://www.glbulgaria.bg/en/), Botswana (http://www.sesigo.org.bw/), Polonia (http://
www.biblioteki.org/en), Lituania ºi Ucraina (http://www.bibliomist.org/en/).

Au urmat sesiunile de Speed training, care  este o metodã de lucru ce permite prezentarea mai
multor teme într-o perioadã scurtã, pãstrând interacþiunea ºi oferind participanþilor ºansa de a lucra asupra
tuturor temelor. Aceastã tehnicã se foloseºte în conferinþe, târguri de produse, de servicii sau alte evenimente
cu un numãr mare de participanþi în care au loc prezentãri.

Aceastã metodã are ca avantaje:
· Pãstrarea interacþiunii cu audienþa: comunicarea ºi  întrebãrile sunt mult mai accesibile într-un

grup de 15-20 de persoane, în comparaþie cu unul de 100;
· Posibilitatea de a avea mai multe sesiuni de prezentare în acelaºi timp înseamnã eficienþã;

Pentru fiecare prezentare existã un timp limitã de 15-25 de minute. Moderatorul avertizeazã când mai sunt
5 minute ºi când timpul a expirat.

Evenimentul a fost împãrþit în 6 intervale de câte 30 de minute, între orele 11.30 ºi 16.00. Un
interval are 25 de minute de lucru ºi 5 minute de pauzã.

Temele la care am participat în pas alergãtor au fost:
· Cursul de Web 2.0- prezentat de Eduard Fîºcã - Biblioteca Judeþeanã Dinicu Golescu Argeº;
· Cursul de Fonduri Europene - Mariana Angheluþã - Biblioteca Judeþeanã Christian Tell
 Târgu Jiu;
· Cum faci marketing educaþional? - Monica Cosac - Biblioteca Judeþeanã Antim Ivireanu
Râmnicu Vâlcea;
· Metodologia Digitales - Maria Ciobanu - Biblioteca Judeþeanã Antim Ivireanu Râmnicu
Vâlcea;
· Cum stimulãm interactivitatea în training - Nicu Scoruº - IREX Iaºi;
· Rolul energizerelor în training - Ovidiu Petre Ana - IREX Bucureºti.

În prezentarea  cursului Web 2.0 am aflat despre instrumentele pe care le putem folosi pentru a
putea interacþiona mai uºor cu utilizatorii bibliotecii. Care sunt acestea? postãrile de pe You Tube, pagina
de Facebook pentru instituþie, blog-ul etc. Internetul a devenit mijloc de transport pentru conversaþie, iar
conversaþia are loc din ce în ce mai mult ºi în timp real. Blogging-ul, podcasting-ul, publicarea de
informaþii, programarea, toate acestea au devenit omniprezente ºi toþi putem participa la aceste
procese. Dacã, totuºi, ar trebui sã facem o descriere a instrumentelor Web 2.0, atunci aceasta se
regãseºte în principalele sale trãsãturi -trãsãtura socialã ºi aspectul interactiv - ºi ingredientele
sale de bazã: conþinutul postat de utilizator, aplicaþia în sine ºi indexarea informaþiilor.

Cursul de Fonduri Europene ne-a pus la curent cu faptul cã existã mai multe site-uri pe care ºi
biblioteca poate încãrca proiecte pentru a accesa fonduri europene. Dintre acestea amintim: anpcdefp.ro,
afen.ro, cultura2007.ro, fse.ro. Astfel cã, ceea ce trebuie sã facem este sã ne selectãm segmentul de
populaþie, sã vedem ce am putea sã le oferim ºi sã depunem un proiect.

Noi vã dorim mult succes ºi idei cât mai bune!!!
Cum faci marketing educaþional?

Cea mai importantã funcþie în marketing ar trebui sã fie aceea de a convinge pe toatã lumea cã suntem o
sursã inepuizabilã de cunoaºtere ºi de încredere. Marketingul bazat pe educaþie reprezintã o puternicã
strategie de marketing, care consolideazã încrederea ºi conferã credibilitate prin intermediul mesajului
educaþional. Informaþia care te ajutã sã îþi rezolvi problemele ºi sã iei decizii mai bune constituie tipul de
informaþie care va atrage mereu clienþi noi.

Oferiþi mesajelor dumneavoastrã educaþionale titluri irezistibile, iar acestea vor face cu siguranþã o
treabã foarte bunã, atrãgând cât mai mulþi clienþi.
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Metodologia Digitales, presupune povestirea digitalã. Conceperea unei poveºti dupã imaginea
unor fotografii ºi folosirea unor aplicaþii simple de calculator pentru a crea poveºti video de 2 minute, unice
ºi foarte personale. Am fost împãrþiþi în 4 grupe, fiecare primind aceeaºi pozã, dar ºi 2 obiecte diferite. Pe
baza acestora a trebuit sã ne imaginãm o poveste care sã conþinã toate elementele pe care le aveam în faþã.
Ce a ieºit a fost ceva frumos care a fost înregistrat ºi pus pe un fond muzical, pentru a avea o dovadã.

Cum stimulãm interactivitatea în training
La un training este ideal ca toþi participanþii sã aibã un aport personal la ceea ce se discutã, dar ce

facem cu cei care doar stau ºi ascultã? Care nu interacþioneazã deloc cu ceilalþi? Pentru a obþine un curs cât
de cât omogen existã mai multe metode utilizate de traineri. Cele mai cunoscute sunt: brainstorming-ul,
grupul de lucru, dezbaterea etc., altele sunt jocuri de simulare care pot fi amuzante ºi provocatoare; strategia
Walt Disney presupune distincþia clarã ºi analiza unei situaþii sau activitãþi pe rând, din perspectiva celor
trei abordãri percepute ale individului vizionar, realist ºi critic.

Rolul energizerelor în training
Ce ne facem în momentul în care persoanele de la cursul nostru nu mai sunt atente, par cã mai au

puþin ºi adorm? Este foarte uºor, folosim energizerele. Ce sunt acestea? Sunt metode utilizate în training
care îi obligã pe participanþi sã se ridice de la locurile lor, sã se joace, sã schimbe puþin atmosfera, sã
interacþioneze mai bine cu ceilalþi.

O metodã interesantã care ne-a fost prezentatã a fost bibliobingo, care a motivat grupul sã se
cunoascã pentru a putea câºtiga, adicã a realiza bingo. Pentru aceasta trebuia sã ne plimbãm prin camerã

ºi sã gãsim persoane care
sã ne rãspundã la
întrebãrile de pe grilã. O
persoanã putea sã ne
rãspundã doar la o singurã
întrebare. Când am
completat un rând, o
coloanã sau o diagonalã,
trebuia sã strigãm
BINGO!!!!

S-a trecut apoi, la
rondul târgului de idei de
servicii în bibliotecã,
adicã o expoziþie de
postere, la care ºi noi
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj
am participat cu posterul

Cursuri IT pentru pompieri. Alte idei expuse s-au materializat prin cele mai inovative ºi originale prezentãri/
reprezentãri grafice, astfel:

· Cursuri de instruire în folosirea calculatorului -  Târgu Jiu, Tulcea, Sãlaj, Buzãu, Vrancea,
Constanþa, Neamþ ºi alte oraºe;

· Curs de bune maniere la Argeº;
· Cursul Cum sã gãseºti o carte de muncã - Cluj;
· Curs de prim ajutor Iaºi;
· Cursuri speciale pentru bibliotecari: Bibliomarket (BJ Iaºi), Dezvoltarea serviciilor de
bibliotecã (ANBPR);
· Cursuri de limbi strãine, modelul Olt;
· Instrumente ºi metode: Google (abordarea Vâlcea), Platforma gratuitã de e-learning (BJ

Arad), Puterea subtitrãrii, Facilitare comunitarã.
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A doua zi ne-am desfãtat privirile ºi ne-am ascuþit simþurile acustice la prezentãrile de Pecha
Kucha. Pentru a înþelege aceastã metodã (redenumitã anagramat ºi în mod hilar de cãtre unii colegi,
inspiraþi de pronunþia, poate, neobiºnuitã nouã) o vom descrie foarte pe scurt:
Pecha Kucha - 20 x 20- este un format de prezentare în care vorbitorul pregãteºte ºi prezintã 20 de slide-
uri (cu imagini ºi/sau fãrã text) care se vor derula automat într-un timp de maxim 7 minute (20 de secunde/
slide). Temele pot fi diverse, iar formatul se utilizeazã pentru a încadra mai multe prezentãri într-un interval
de timp scurt sau atunci când este necesarã transmiterea mai multor idei într-un timp, relativ scurt. Prezintã
o serie de avantaje faþã de prezentãrile clasice pentru cã sunt uºor de pregãtit, mesajele sunt concise, este
o metodã dinamicã, relaxatã ºi oferã egalitate atât unui specialist cât ºi unui începãtor entuziast. Evident,
spaþiul de prezentare a fost extrem de relaxant, iar atmosfera degajatã. Aºa cã fiecare din cele 7 regiuni
ºi-a pregãtit de acasã prezentarea:

· regiunea Centru a prezentat Cursul DACIA - Dezvoltarea Abilitãþilor de Comunicare
Instituþionalã Aplicatã;

· regiunea Sud-Est cursul IT pentru vârstnici;
· regiunea Vest Primii paºi în carierã - Construirea imaginii on ºi off-line;
· regiunea Sud-Vest cursul BIBLIOSCOP - Marketingul misiunii de bibliotecã;
· regiunea Nord-Est - Cursul IT pentru seniori;
· iar noi, regiunea Nord-Vest, am prezentat  Metoda PRTSC- Ca sã înþeleg mai uºor!
Aceastã metodã de predare cu ajutorul print - screen-urilor considerãm cã este foarte eficientã

din mai multe puncte de vedere,  unul dintre ele fiind acela cã fidelizeazã imaginile operaþiunilor, în fiecare
moment al acþiunii, fãcând înþelegerea mult mai uºoarã atât pentru începãtori, cât ºi pentru utilizatorul
experimentat. Noi, în Centrul de Formare al bibliotecii, folosim aceastã metodã cu succes la cursurile IT
pentru vârstnici, la cursurile IT/ LIB, dar nu numai.

A urmat sesiunea de  unconference (o metodã de învãþare de la egal la egal, bazatã pe colaborare
ºi creativitate), grupaþi conform interesului în temele propuse de bibliotecari: Atitudine ºi lucru în echipã
în biblioteci, Web 2.0, Cum aducem publicul în bibliotecã? Ce se întâmplã dupã Biblionet cu munca
formatorilor? Antreprenoriat cultural, Finanþãri private ºi proiecte europene, Biblioterapie, Incluziune
IT ºi altele.

ªi iatã-ne ajunºi la final de eveniment când se dã liber la feedback, se culeg roadele muncii sau ne
lãsãm ideile sã zburde-ntru- ale lãudatului, ori ba.

Iar feedback-ul nostru?!... acest mod de abordare inovativ, modern ºi foarte eficient te
modeleazã emoþional, te ajutã sã-þi revizuieºti lista de valori ºi sã ai, poate, o altã perspectivã
asupra vieþii.

     Maria Demble & Sanda Cherecheº

PARTENERIAT  BIBLIOTECÃ - ACADEMIA  CREDIS
(CCNA Discovery Reþele pentru acasã ºi întreprinderi mici)

În vara anului 2011, a avut loc întâlnirea directorilor bibliotecilor judeþene cu FUNDAÞIA
IREX, unde a fost prezentatã o invitaþie de parteneriat între biblioteci, IREX ºi Academia Credis.
Ce presupune acest parteneriat:
- Credis se angajeazã sã instruiascã gratuit profesorii de IT ºi educaþie antreprenorialã care vor þine
cursurile ºi va gestiona managementul financiar ºi operaþional al fiecãrei clase
- Instructorii selectaþi ºi instruiþi vor preda cursurile dupã materialele ºi recomandãrile primite de
la Credis.
- Biblioteca va pune la dispoziþie o salã unde se vor þine cursurile, respectiv CENTRUL DE
FORMARE din cadrul bibliotecilor judeþene
- Cursanþii vor plãti o taxã pentru fiecare curs în parte ºi vor beneficia de suport de curs în format e-
learning, sesiuni de predare, numeroase activitãþi practice ºi la sfârºit absolvenþii vor primi o diplomã
de participare.
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În urma intenþiei exprimate
de a participa la proiectul pilot în
parteneriat cu Asociaþia Credis,
Biblioteca Judeþeanã Ioniþã
Scipione Bãdescu Sãlaj a fost
selectatã sã participe în aceastã
etapã alãturi de urmãtoarele judeþe:
Argeº, Braºov, Cluj, Covasna,
Gorj, Mureº ºi Vâlcea.

Academia Credis este un
ONG educaþional care promoveazã
ºi deruleazã programe în domeniul
IT&C ºi antreprenoriat. Toate
programele educaþionale sunt
internaþionale, în format e-learning,
absolvenþii având ºansa sã obþinã
certificate recunoscute la nivel
mondial în industrie. În plus, toate programele au un puternic caracter practic, cursanþii având ocazia sã
lucreze pe sisteme ºi echipamente care se folosesc în prezent în cadrul companiilor.

Din oferta de cursuri pe care Academia le-a prezentat, au fost alese 2 ca fiind cele mai atractive ºi
de interes pentru utilizatorii din comunitate: CCNA Discovery 1 ºi Photoshop Basic, cursuri pentru care,
din cadrul bibliotecii, a fost formatã câte o persoanã.

Cursul de CCNA Discovery s-a desfãºurat la Cluj, în sediul Bibliotecii Judeþene, în perioada 5-9
septembrie 2011.

Acest curs este adresat celor fãrã cunoºtinþe în materie de calculatoare, în general, ºi reþelisticã, în
special, care doresc o introducere aprofundatã în acest domeniu.
Cursul oferã baza fundamentalã teoreticã ºi practicã pentru o carierã în reþelisticã, oferind oportunitatea
familiarizãrii cu concepte atât elementare, cât ºi mai avansate din acest domeniu. Cei care se înscriu la
acest curs nu au nevoie de cunoºtinþe prealabile în domeniu.

Cursul este împãrþit pe 10 capitole, ultimul fiind rezumatul cursului. O micã prezentare a cursului,
pe capitole ar suna în felul urmãtor:
În capitolul 1, Hardware Calculator Personal aflãm unde gãsim calculatoare în viaþa de zi cu zi,
prezentarea celor mai importante tipuri de calculatoare, componentele unui calculator, cum sã lucrãm în
siguranþã atunci când depanãm un calculator, cum putem noi sã ne cumpãrãm un calculator cu performanþele
dorite, cum instalãm perifericele etc.
În capitolul 2, Sisteme de operare este prezentat rolul sistemului de operare în calculator, structura
sistemului de operare, care este criteriul dupã care alegem un sistem de operare, care sunt metodele de
instalare, configurarea calculatorului pentru o reþea, numele folosite în cadrul reþelei ºi planificarea adreselor
etc.
În capitolul 3, Conectarea la reþea, se discutã despre: beneficiile reþelelor de acasã ºi a companiilor
mici, identificarea componentelor de reþea, codarea ºi formatarea mesajelor, adresa fizicã MAC ºi adresa
logicã IP, tipurile ºi funcþiile dispozitivelor de reþea instalate în cadrul nivelului de acces etc.
În Capitolul 4, Conectarea la Internet printr-un ISP, aflãm ce este Internetul, care este scopul ISP-ului
adicã a furnizorului de servicii, ce rol are ISP-ul, tipurile de echipamente folosite de ISP, importanþa
standardelor de cablare, cerinþele de terminare a cablurilor pentru dispozitive asemãnãtoare sau dispozitive
diferite etc.
În capitolul 5, Adresarea reþelei, se discutã despre adresa IP, masca de subreþea, cele cinci clase
de adresare IP, alocarea de adrese statice sau dinamice, scopul serverului DHCP etc.
În capitolul 6, Servicii de reþea aflãm despre Protocoalele de reþea, numerele de port TCP/IP în
relaþia client-server, clienþi ºi servere web etc.
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În capitolul 7, Tehnologii Wireless aflãm despre moduri de autentificare, strategii de criptare, filtrarea
traficului etc.
În capitolul 8, Securitatea de bazã, se discutã despre cele patru categorii de ameninþãri de reþea, politica
de securitate a reþelei, proceduri de securitate a reþelei, forme ºi structuri diferite de firewall-uri, unelte
pentru testarea securitãþii de reþea etc.
Încapitolul 9, Depanarea reþelei se prezintã cum sã depanãm conexiunile wireless, verificarea configuraþiei
IP, importanþa documentãrii corespunzãtoare a procesului de depanare etc.

Urmãtoarea etapã a parteneriatului constã într-o campanie de informare a comunitãþii asupra
cursurilor oferite, campanie ce se realizeazã cu ajutorul colegilor care au participat la cursul de marketing
educaþional, prezentat tot de Academia Credis în parteneriat cu IREX.

Aveþi acasã mai multe calculatoare pe care doriþi sã le legaþi la internet fãrã a cere ajutor de
specialitate? Vreþi sã ºtiþi cum sã vã protejaþi calculatoarele ºi informaþiile de pe ele? Vã aºteptãm la
bibliotecã pentru a descoperi cum puteþi face singuri aceste lucruri ºi multe altele.

Sanda Cherecheº

PHOTOSHOP  CS5

În perioada 12-15 septembrie 2011 am participat la un curs desfãºurat la Biblioteca Judeþeanã
George Bariþiu Braºov, un curs organizat în colaborare cu Academia Credis, Fundaþia IREX ºi biblioteci
judeþene din þarã. Informaþiile s-au axat pe programul Adobe Photoshop CS5 transmise de trainerul (Adobe
Instructorul) de la Credis, Gabriel Sîrbu.

Cursul s-a desfãºurat într-un ritm alert, la maximã intensitate. ªtiam cã este un program uzual deja
în activitatea pe calculator, ºtiam cã ne va fi de mare folos în activitatea de bibliotecã, fapt care ne-a stârnit
interesul ºi am acceptat provocarea. Pe mãsurã ce am înaintat în tainele programului, am realizat cã folosind
multe din funcþionalitãþile Photoshop-ului în cadrul aplicaþiilor practice vom avea avantaje în realizarea
afiºelor, broºurilor, invitaþiilor, la promovarea activitãþilor din bibliotecã.

El oferã un set integrat de instrumente pentru producerea de graficã sofisticatã pentru tipar, web,
afiºarea pe telefoane mobile etc. Adobe Photoshop CS5 oferã mai multe instrumente noi (faþã de programele
existente), de exemplu: funcþia Puppet Warp, care ne ajutã sã fim pãpuºari digitali; corecþii optice automate,
bazate pe profilul camerã-obiectiv; modulul Adobe Camera RAW 6, cu ajutorul cãruia se poate elimina
zgomotul de imagine (cu pierderi minime de detalii) º.a. Adobe Photoshop CS5 dã posibilitatea comutãrii
pe loc între mai multe configuraþii ale spaþiului de lucru (Workspace), oferã modul Mini Bridge, cu ajutorul
cãruia putem sã navigãm printre fiºierele de imagine.

Adobe Photoshop CS5 ne
uºureazã munca în cazul pregãtirii diferitelor
acþiuni în biblioteci, afiºele, diplomele devin
mai frumoase prin combinarea ºi
transformarea pozelor existente (de multe
ori de calitate inferioarã). Pe mãsurã ce am
înaintat în tainele programului am început
sã renunþãm la expresia nu se poate,
folosind din ce în ce mai mult expreia: se
poate, de ce nu?! spre mulþumirea noastrã,
a bibliotecarilor ºi a celor care apeleazã la
serviciile noastre. Multe ºi nebãnuite sunt
posibilitãþile ce le oferã acest program.
Lucrul cu straturi în acest program are
avantajul cã putem arãta mai multe modele
de imagine dintr-un clic, sã transformãm

repede scrisul, culoarea, sã ascundem sau sã facem vizibile anumite porþiuni ale imaginii.
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Biblioteca Judeþeanã oferã consultanþã de specialitate tuturor celor care doresc sã se specializeze
în acest domeniu, organizând cursuri de pregãtire la sediul instituþiei, începând din luna februarie 2012.
Cursul se adreseazã graficienilor, fotografilor amatori sau profesioniºti, web-designerilor sau pasionaþilor
de graficã digitalã ºi nu numai. În urma cursului se poate obþine certificare Adobe Certified Expert -
Photoshop CS5.

Bódis Ottilia

MINUTE  DE  POVESTE

Am avut un bunic deosebit! Drept rãsplatã, Dumnezeu l-a luat la el în sãptãmâna luminatã când se
spune cã sunt deschise porþile raiului.

În serile lungi ºi friguroase de iarnã, se adunau la casa bunicilor mei vecini ºi vecine, bãrbaþii ºi
copiii jucau cãrþi, iar femeile torceau caierele de lânã sau in, în timp ce bunicul le citea. Ce credeþi cã citea?
Poveºti! Avea acasã aproximativ 35 de volume din colecþia Poveºti nemuritoare ºi O mie una de nopþi.
Le cumpãrase pe vremea când a locuit ºi a lucrat în Bucureºti. În acele volume se aflau adunate atât marile
creaþii ale autorilor români ºi strãini în domeniul basmului, al snoavei ºi al poveºtilor, cât ºi basme, snoave
ºi legende populare româneºti sau din întreaga lume.

Deosebite erau acele seri. Ascultau toþi cei prezenþi, încântaþi ºi bucuroºi de cele auzite dar mai ales
de faptul cã sunt împreunã, lucrând ºi comentând fiecare povestioarã, trãgând unele învãþãminte sau
distrându-se prin ridiculizarea unor moravuri. Era o modalitate simplã, fireascã de a comunica, de a socializa,
de a întreþine relaþii de bunã vecinãtate, de a alunga umbra urâtã ºi întunecatã a singurãtãþii.

În acele vremuri nu
erau televizoare decât pe ici
pe colo câte un radio, ca
atare influenþa mass-media în
viaþa cotidianã era aproape
inexistentã.

Este incontestabil
faptul cã evoluþia tuturor
mijloacelor mass-media ne
afecteazã, în mod direct,
existenþa. De asemenea, este
bine cunoscut faptul cã
progresul nu a avut
întotdeauna efecte benefice
asupra oamenilor, în special
asupra copiilor. Aceºtia sunt
într-o perioadã în care
absorb, ca un burete, o paletã
largã de informaþii venite din
toate pãrþile.

Un element care face parte activã din viaþa tuturor, uneori fiind mai prezent decât însãºi familia e
televizorul ºi, pentru copii, desenele animate derulate pe programele acestuia. Datoritã faptului cã evoluþia
spre mediatizarea violenþei este îngrijorãtoare, aceasta a stârnit multe preocupãri, studii ºi reacþii critice în
rândul psihologilor ºi nu numai. Este o perioadã în care se emit puncte de vedere exclusiviste asupra
efectelor ºi funcþiilor sociale ale televiziunii. Potrivit aprecierii specialiºtilor consumul masiv de programe
violente la care sunt expuºi atât adulþii, cât ºi copiii genereazã la aceºtia un sentiment de insecuritate ºi
anxietate, iar pe termen lung o stare de indiferenþã faþã de oameni, o lipsã a empatiei, sporirea sentimentului
de izolare, de retragere din realitate.
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Mulþi cercetãtori susþin, într-o serie amplã de lucrãri, cã mesajele violente din desenele animate ºi
din alte emisiuni TV constituie o sursã de stimulare a agresivitãþii. Pericolul cel mai mare este cã, datoritã
experienþei sociale reduse, copiii pot crede cã violenþa este singurul mod de rezolvare a conflictelor. În
general când personajele agresive sunt prezentate ca fiind modele de comportament care genereazã simpatia
ºi umorul celorlalte, acestea pot deveni o sursã de încurajare a agresivitãþii. În urma a 216 anchete întreprinse
în acest sens, George Comstoch afirma: S-a creat o culturã a violenþei…

Un efect nefast al vizionãrii excesive a emisiunilor TV este sindromul lumii rele. Copiii care
urmãresc multe scene de violenþã televizatã vor începe sã creadã cã lumea e rea ºi periculoasã.

Existã o corelaþie evidentã între cantitatea programelor urmãrite ºi sentimentul de teamã. De asemenea,
existã nivele diferite de risc a copiilor ce sunt expuºi fenomenului televizual. Un nivel este dat de timpul
acordat acestei preocupãri, iar altul este dat de specificul emisiunii ºi gradul de violenþã care îi amprenteazã
formatul.

Date fiind aspectele enumerate, se contureazã nevoia de a interveni pentru a schimba ceva… La
nivelul familiei în primul rând ºi, de ce nu, la nivelul bibliotecilor.

Rolul televizorului în cotidian - schemã sumarã



35

I.D.E.I.

La nivelul familiei e necesarã
conºtientizarea influenþei pe care
televizorul îl are asupra relaþiilor dintre
membrii acesteia ºi în mod special asupra
copilului. Antrenarea în alte activitãþi,
sportive sau recreative, nu poate fi
întotdeauna realizatã, dar vizionarea
împreunã cu copiii a unor emisiuni,
selectarea responsabilã a acestora e o
tehnicã simplã ºi eficientã. Schimbarea
stilului de viaþã al pãrinþilor este necesar
pentru cã aceºtia trebuie uneori sã renunþe
la o confortabilã situaþie de plasare a
copilului în faþa ecranului ºi de a fi liberi,
fãrã responsabilitãþi. Violenþa poate fi
ignoratã de copil doar în situaþia în care sunt explicate ºi discutate raþional elementele observate: sã li se
explice efectele violenþei fizice sau verbale, faptul cã manifestarea unui astfel de comportament este
dezaprobat de prieteni, familie, colegi, vecini. În acest context, vestea adusã de directorul bibliotecii la
secþie prin care ne anunþa cã s-a încheiat un parteneriat între instituþia noastrã ºi una dintre televiziunile
locale a fost o provocare. Adevãrul este cã am fost cam sceptici în privinþa reuºitei: noi suntem bibliotecari
ºi nu avem nici pregãtire, nici experienþã în domeniul show-bizului. Este adevãrat cã avem activitãþi
permanente de promovare a lecturii, de petrecere a timpului liber în bibliotecã, cum ar fi: În lumea basmelor
(poveºti spuse de bibliotecar); De ce ne plac poveºtile?; Ora de poveste; Sã confecþionãm împreunã;
de educaþie pentru societate: Ne plac poveºtile? (activitate interactivã cu pãrinþii, bunicii, fraþii mai mari)
º.a.; de asemenea diferite acþiuni în afara bibliotecii cu ºi pentru copii, acþiuni menite sã ne asigure o bunã
relaþionare cu utilizatorii, dar sã apãrem pe sticlã era ceva nou, ceva care ne crea anumite reþineri. Emisiunea
propusã ºi realizatã în acest parteneriat se numeºte Minute de poveste ºi se difuzeazã în timpul sãptãmânii,
în fiecare searã de la ora 18.30 pânã la ora 19.00, în limba românã, iar vinerea de la ora 20.00 în limba
maghiarã. În cadrul acestei emisiuni, bibliotecarii citesc din colecþiile bibliotecii poveºti, basme, legende,
istorioare cu tâlc, valorificând astfel bogata comoarã existentã în bibliotecã, adunând în jurul televizorului
toþi membrii familiei, aceºtia rãmânând în continuare împreunã pentru a comenta ºi descifra, dupã emisiune,
intrigile ºi învãþãturile lecturii. Prima poveste lecturatã a fost Tinereþe fãrã bãtrâneþe ºi viaþã fãrã de
moarte scrisã, dupã cum bine se ºtie, de cel ce este numit împãratul poveºtilor, Petre Ispirescu, nu
întâmplãtor aleasã. S-a dorit a fi mesajul bibliotecarilor cãtre telespectatori, acela cã nu existã limitã de
vârstã pentru a citi, a spune sau a asculta poveºti. Aceastã emisiune s-a dovedit a fi o idee strãlucitã,
canalul de televiziune fiind recepþionat în tot judeþul ºi nu numai (ºi în judeþele vecine), poveºtile din colecþia
noastrã ajung, searã de searã ºi la cei mai puþin rãsfãþaþi de soartã, acolo unde poate nu este cine sã
citeascã sau din ce sã citeascã. Din pãcate abandonul ºcolar este tot mai frecvent din motive sociale, astfel,
serile petrecute la TV, acasã sau în vecini vor înveseli vieþile mai puþin fericite ale celor care nu mai frecventeazã
ºcoala.

Feed-back-ul acestei colaborãri a fost neaºteptat de bun: numãrul utilizatorilor bibliotecii a
crescut, frecvenþa la bibliotecã de asemenea. Cãrþile din care lecturãm sunt mai solicitate, iar utilizatorii
vin cu mai multã încredere, cu zâmbetul pe buze: v-am vãzut la televizor ºi ne-a plãcut povestea. La
fel de încântaþi sunt ºi pãrinþii care ne spun cã stau împreunã cu copiii ºi ascultã împreunã lecturile
noastre. De asemenea avem semnale cã de lecturile noastre se bucurã foarte tare persoane de vârsta a
treia care, la fel ca pe vremea bunicului meu, se adunã împreunã ºi ascultã cu drag, unii dintre aceºtia
neputând citi din motive de sãnãtate, dar bucuroºi cã se citeºte la televizor. Am întocmit un chestionar
simplu pentru utilizatorii noºtri ºi, periodic, vom urmãri pãrerile acestora ºi vom þine cont de ele în
continuarea emisiunii Minute de  poveste.
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 Chestionarul cuprinde urmãtoarele întrebãri:

1. De ce mã uit la televizor?
2. Ce emisiuni prefer?
3. Cu cine discut despre emisiunile vizionate?
4. Ce comportamente am preluat de la personajele de la T.V.?
5. Cu care personaj mã identific?
6. Crezi cã televizorul poate face rãu copiilor?

Nu este uºoarã aceastã activitate deoarece suntem puþini ºi trebuie sã ne continuãm activitatea
noastrã ºi aºa foarte bogatã pe care o aveam înainte, dar, este ºtiut faptul cã anul 2011 a fost anul voluntariatului,
cã am fost implicaþi în multe acþiuni ca voluntari ºi cu voluntari. Parteneriatul cu televiziunea este cel mai
mare proiect de voluntariat care a încheiat anul 2011 dar care nu se va sfârºi curând.

ªi noi, bibliotecarii suntem de pãrere cã în societatea contemporanã, care devine tot mai violentã
ºi egocentricã ºi în care televiziunea ocupã un loc central în preocupãrile oamenilor, copiii nu mai au de
unde sã înveþe sã fie buni ºi generoºi, amabili ºi cu un limbaj civilizat, decât dacã au în preajmã adulþi
preocupaþi de educaþia lor, de felul în care se poartã ºi gândesc. Copiii nu au bine structurat un sistem de
valori dupã care sã se ghideze ºi astfel nu pot sã aleagã singuri grâul din neghinã. Nouã, adulþilor, ne revine
rolul important de a-i învãþa sã facã distincþia între ce e bun ºi ce e rãu, între care comportament trebuie
adoptat ºi care nu.

Veronica Pop

SÃPTÃMÂNA  FAMILIEI,  SÃPTÃMÂNA  FÃRÃ  TV

Lansatã la nivel naþional, în noiembrie 2010 de cãtre omul de afaceri sãtmãrean Aurel Rãcãuþan,
Campania Sãptãmâna familiei, sãptãmâna fãrã TV s-a desfãºurat în anul 2011 în perioada 11–16
aprilie. Încã de la lansare, campania s-a desfãºurat simultan, în mai multe oraºe din þarã cu sprijinul Ministerului
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului având ca parteneri biblioteci publice, muzee, grãdini botanice
ºi zoologice din întreaga þarã. Scopul acþiunii este reducerea timpului petrecut de copii în faþa televizorului
ºi calculatorului, precum ºi limitarea accesului la programe TV ºi site-uri cu conþinut neadecvat vârstei lor.

Obiectivele acþiunii sunt:
- conºtientizarea pãrinþilor privind pericolul TV ºi internetul în educarea ºi formarea copiilor
- educarea pãrinþilor în ceea ce priveºte controlul parental (selectarea programelor TV

potrivite ºi excluderea celor cu conþinut neadecvat, setarea browserelor pentru evitarea
accesãrii unor site-uri nepotrivite vârstei copiilor)

- regãsirea timpului petrecut în familie.
Partenerã în acest proiect, la invitaþia lansatã de cãtre Zibo.ro, biblioteca noastrã a desfãºurat o

serie de activitãþi menite sã atragã atenþia, sã semnaleze tuturor celor interesaþi cã televizorul, jocurile pe
calculator, internetul, prin conþinutul neadecvat pe care îl promoveazã uneori, poate provoca, în rândul
copiilor ºi tinerilor, atitudini antisociale, precum dezvoltarea insensibilitãþii la violenþã sau la victimele acesteia,
facilitarea agresivitãþii prin învãþarea unor tehnici de agresiune, alterarea ºi sãrãcirea vocabularului º. a.

Activitãþile au constat în expoziþii tematice organizate în toate secþiile bibliotecii, seminarii informative
în ºcoli ºi licee din municipiu, prezentarea unor metode ºi tehnici simple pentru pãrinþi de limitare a accesãrii
unor site-uri, aplicarea unor chestionare în rândul elevilor, invitaþie la lecturã, ateliere de creaþie, plimbãri în
aer liber, vizite la muzee, biblioteci, parcuri etc., deci oferirea de alternative. Am lansat îndemnuri pãrinþilor
spre a petrece mai mult timp în familie.

Bibliotecarii s-au deplasat în ºcoli unde au participat, pentru prima datã, la ºedinþele cu
pãrinþii programate în perioada respectivã. Chiar dacã invitaþia a fost fãcutã de cãtre diriginþi, unele
temeri au existat în privinþa rãbdãrii ºi atitudinii unor pãrinþi. Am avut însã bucuria de a constata cã
pãrinþii au manifestat interes faþã de ceea ce noi le-am pregãtit.
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Dupã o scurtã prezentare a bibliotecii ºi a serviciilor
pe care ea le oferã comunitãþii, le-am reamintit  rolul ºi
importanþa pe care biblioteca o are în formarea ºi educarea
copiilor, tinerilor ºi a celorlalte categorii de public, le-am vorbit
despre campania care tocmai se afla în desfãºurare ºi i-am
invitat ca în perioada respectivã (iar apoi sã permanentizeze)
sã acorde mai mult timp familiei, sã renunþe sau sã limiteze
timpul petrecut în faþa televizorului sau calculatorului. Sigur
cã noi am selectat câteva cãrþi înscrise în tematica respectivã
cu care am organizat o micã expoziþie pe care am ºi prezentat-
o, dar interesul maxim a fost manifestat faþã de cartea
prezentatã de cãtre Natalia Pop, bibliotecar la Secþia pentru
Copii: Cele cinci limbaje ale iubirii, autor Chapman, Gary
D. Scrisã într-un limbaj accesibil publicului larg, cartea
dezvãluie diferite moduri, manifestãri ale iubirii, care ne sunt
tuturor la îndemânã, dar pe care le facem din ce în ce mai rar.
În funcþie de vârstã, copiii au nevoie de aceste moduri de
manifestare a iubirii, care se traduc prin timpul ºi atenþia
acordatã, comunicarea cu ei, implicarea în diferite activitãþi,
atingeri, îmbrãþiºãri, încurajãri, consolãri, recompense sau chiar impunerea unor restricþii, stabilirea unor
reguli împreunã cu ei care sã fie respectate, mai ales cã acestea sunt spre binele lor.

Cred cã am reuºit sã tragem un semnal de alarmã atât în rândul pãrinþilor, cât ºi al educatorilor,
despre pericolele pe care le pot prezenta folosirea excesivã a calculatorului sau televizorului. Atât pãrinþii
cât ºi profesorii au primit din partea noastrã câte un ghid care sã îi determine sã urmãreascã mai atent
comportamentul copiilor atât acasã, cât ºi la ºcoalã. Urmãrindu-le împreunã comportamentul, dascãli ºi
pãrinþi, pot depista din timp, unele afecþiuni de care aceºtia ar putea suferi ºi care se datoreazã privitului
excesiv la televizor, jocurilor pe calculator sau internetului. Acestea pot fi: tulburãri de atenþie, de învãþare,
tulburãri de comportament, hiperactivism (sindromul ADHD), dificultãþi de scris/citit, insomnia, tulburare
anxioasã, nervozitate, irascibilitate, lipsa voinþei ºi a motivãrii, timiditate socialã etc.

Chestionarul aplicat a avut ca scop stabilirea dependenþei de internet a subiecþilor, elevi de la ºcoli
ºi licee din municipiul Zalãu, dependenþã care se rãsfrânge, spun specialiºtii, în scãderea performanþelor
ºcolare. Chestionarul a cuprins un numãr de 8 întrebãri închise ºi a fost aplicat unui numãr de 136 de
subiecþi, elevi, în mod aleatoriu. Ele au fost aplicate atât la sediul instituþiei, cât ºi în ºcoli cu ajutorul
voluntarilor elevi, utilizatori ai serviciilor bibliotecii.

Aºa cum aratã rezultatele chestionarului, cu douã întrebãri la care subiecþii au rãspuns afirmativ, în
procent de 84,14 ºi respectiv 58,82% (întrebarea 1 ºi 5) nu existã dependenþã de internet în rândul elevilor
chestionaþi, motiv de îngrijorare fiind doar când subiecþii rãspund DA la cinci sau mai mult de cinci din
întrebãri, limitã, care, conform specialiºtilor americani, ar da dependenþã de internet. Trebuie mare
discernãmânt ºi echilibru în utilizarea în educaþie a noilor tehnologii, deoarece tot specialiºtii apreciazã cã:
Folosirea internetului ca resursã pentru educaþie se bucurã de un sprijin aproape universal din
partea studenþilor, pãrinþilor, profesorilor ºi instituþiilor. Totuºi, un studiu a arãtat cã 86% dintre
profesorii, bibliotecarii ºi specialiºtii în computer din instituþiile ºcolare, care au fost chestionaþi în
acest studiu, considerã cã folosirea Internetului de cãtre copii nu le îmbunãtãþeºte performanþele
ºcolare. Ei au argumentat cã informaþia pe Internet este prea dezorganizatã ºi nu are legãturã cu
programa ºcolarã ºi cu manualele pentru a-i putea ajuta pe elevi sau pe studenþi sã obþinã rezultate
mai bune.

Deºi meritele Internetului îl fac sã fie o unealtã idealã pentru studiu ºi cercetare, utilizatorii pot
naviga uºor pe site-uri nerelevante, se angajeazã uºor în discuþii cu prieteni sau necunoscuþi, îºi consumã
timpul cu jocuri interactive, toate acestea în detrimentul activitãþilor dinamice, productive.
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Biblioteca este ºi va rãmâne întotdeauna cea mai devotatã prietenã a tuturor celor care doresc sã
se dezvolte mental, intelectual, fizic, emoþional... sãnãtos ºi sã gãseascã soluþii, informaþii ºi oportunitãþi de
a depãºi impedimente, de orice naturã.

CHESTIONAR

1. Simþi cã te preocupã Internetul?

l. Da 2. Nu

2. Simþi nevoia sã utilizezi Internetul pe perioade de timp din ce în ce mai mari pentru a putea obþine satisfacþie?

1. Da 2. Nu

3. Ai fãcut de repetate ori eforturi fãrã succes pentru a modera sau a te abþine de la utilizarea Internetului?

1. Da 2. Nu

4. Te simþi neliniºtit, prost dispus, deprimat sau iritat atunci când încerci sã întrerupi sau sã opreºti utilizarea
Internetului?

1. Da 2. Nu

5. Rãmâi on-line un timp mai lung decât þi-ai propus iniþial?

1. Da 2. Nu

6. Ai periclitat sau ai riscat pierderea unei oportunitãþi semnificative în ceea ce priveºte o relaþie sau o carierã
profesionalã din cauza Internetului?

1. Da 2. Nu

7. Ai minþit pe membrii familiei, pe terapeuþi sau pe alte persoane pentru a ascunde proporþiile implicãrii tale în
Internet?

1. Da 2. Nu

8. Foloseºti Internetul ca pe un mod de a fugi de probleme sau de a-þi elimina o stare neplãcutã (ex. sentimente
de neajutorare, vinovãþie, depresie)?

1. Da 2. Nu

Vârsta: ______ , Sex: ______, Ocupaþia: ______________________

Doina Maniura
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SÃLAJ - OAMENI  ªI  OPERE

           În anul 2011 Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a editat o lucrare de amploare pentru judeþ, o carte de
referinþã care va fi utilizatã de toþi cei care vor dori sã cerceteze acest colþ de þarã.
         Aºezat în partea de Nord-Vest a României, Sãlajul a fost locuit din vechime. Prima atestare
documentarã se gãseºte în Gesta Hungarorum, unde Anonimus aratã cã, la venirea ungurilor în Transilvania,
au gãsit aici o populaþie organizatã în trei formaþiuni politice conduse de duci sau voievozi. Este vorba de

voievodatele lui Gelu, Glad ºi Menumorut. Dupã ocuparea
Transilvaniei, statul feudal maghiar a organizat acest teritoriu în
comitate. În secolul al XII-lea sunt amintite în documente 10
comitate, din care fãceau parte Crasna (1162), Szolnok (1166)
ºi Cluj (1177).

Ca judeþ de sine stãtãtor, Sãlajul a fost înfiinþat în 1876
din fostele judeþe Crasna, Solnocul de Mijloc ºi câteva comune
din fostul judeþ Dãbâca. Aceastã împãrþire s-a menþinut pânã în
anul 1925, când are loc o nouã împãrþire administrativ-teritorialã,
judeþul Sãlaj cuprinzând o comunã urbanã de reºedinþã: Zalãu,
10 plãºi (Bocºa, Buciumi, Cehu Silvaniei, Crasna, Carei, Jibou,
Supurul de Jos, ªimleu Silvaniei, Valea lui Mihai ºi Tãºnad) ºi
267 de comune rurale.

Dupã Dictatul de la Viena (1940), s-a revenit la vechea
organizare teritorialã din 1876 care s-a menþinut pânã în 1946,
când se revine la configuraþia din 1926, având loc o organizare
teritorialã a judeþului, în urma cãreia Sãlajul cuprindea un oraº
reºedinþã de judeþ: Zalãu, 2 oraºe: Carei, ªimleu Silvaniei, 131
comune rurale, compuse din 299 de sate.

În 1950 s-a trecut la o altã împãrþire administrativã a României, în raioane ºi regiuni, care s-a
menþinut pânã în 1968 când, în urma reformei administrativ-teritoriale, s-a trecut la împãrþirea cunoscutã ºi
azi.

***

Din dorinþa de a face cunoscut judeþul Sãlaj tuturor celor care manifestã sau vor arãta interes,
Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu se preocupã în permanenþã sã adune informaþii despre oameni, locuri,
fenomene, evenimente pe care le prelucreazã ºi le pune la dispoziþia publicului. O parte din aceste informaþii
le-am adunat în volume, dar mult mai multe pot fi consultate în bazele de date ale instituþiei.

BIBLIOTECA fiind, înainte de toate, CASÃ  A  CÃRÞII, am cules, cu prioritate, informaþii
despre cei care, indiferent de domeniul de activitate, ºi-au pus numele pe-o carte, au realizat expoziþii sau
opere de artã transmiþând privitorilor alte idei de creaþie, au avut un rol important în viaþa cultural-ºtiinþificã
a judeþului nostru. Astfel, realizãri în domenii precum: artã, culturã, literaturã, ºtiinþã ºi tehnicã sunt prezentate
în acest volum, cu menþiunea cã, eventualele absenþe, sunt independente de interesul nostru. Publicitatea
pentru culegerea datelor s-a efectuat sub multe forme ºi o perioadã îndelungatã de timp, dar, nu toþi cei
cãrora li s-au solicitat informaþii au rãspuns, iar alþii nu au dorit sã fie cuprinºi în aceastã lucrare, din motive
pe care nu le amintim aici. Bucuria noastrã, a celor care am adunat ºi prelucrat informaþiile primite, ar fi fost
aceea ca toate numele care au însemnat ceva pentru zona cercetatã sã se regãseascã în paginile acestui
volum.

Aprecierile de care s-a bucurat editarea Dicþionarului biobibliografic OAMENI  DE  SEAMÃ  AI
SÃLAJULUI, vol. I-II (2004, 2006), epuizarea tuturor exemplarelor într-un timp relativ scurt, dar ºi
numãrul însemnat de autori ºi opere apãrute în ultimii ani, motiveazã necesitatea editãrii lucrãrii de faþã.
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Am concentrat într-un singur volum
datele pe care am reuºit sã le culegem pânã
la momentul actual, renunþând la detalii
precum: referinþe critice, enumerarea
cursurilor efectuate, a evenimentelor la care
s-a participat, a premiilor sau diplomelor
obþinute º.a., considerând cã este mult mai
importantã sinteza activitãþii, din datele
consemnate de noi, cititorilor deschizându-
li-se calea spre operã, numai astfel fiind
îndreptãþiþi sã emitã judecãþi de valoare, un
simplu titlu nu are puterea sã transmitã
bogãþia de informaþii din cartea spre care
ne îndrumã. Am cuprins în aceastã lucrare
atât personalitãþi cunoscute pentru valoarea
activitãþii desfãºurate ºi a operei editate, cât ºi pe cei care, fãrã a avea o activitate de cercetare sau
editorialã recunoscutã, au încercat sã-ºi adune în volum gândurile, ideile, preocupãrile. Am considerat cã
este important sã menþionãm cât mai multe nume ºi opere, aprecierile critice lãsându-le celor care vor fi
interesaþi sã studieze, în profunzime fenomenele relatate.

Din respect pentru valorile judeþului, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a inaugurat în ultimii ani mai multe
activitãþi ºi manifestãri, printre care de un real succes se bucurã: SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ (manifestare
dedicatã omagierii ºi comemorãrii personalitãþilor sãlãjene); SALA  SCRIITORILOR  SÃLÃJENI,
spaþiu special dedicat colecþiei, pãstrãrii ºi cinstirii operelor create de cei care s-au nãscut, au locuit în
judeþul nostru sau au avut un anumit rol în dezvoltarea ºi promovarea acestuia; revista proprie - I.D.E.I.
(informare, documentare, educaþie, implicare), în paginile cãreia sunt invitaþi an de an sãlãjenii omagiaþi de
instituþie sã-ºi exprime gândurile în legãturã cu fenomenul cultural local, judeþean, naþional... mondial;
Moºtenire ºi cunoaºtere localã, paginã specialã pe site-ul propriu, unde sunt cuprinse date ºi informaþii
de larg interes despre municipiul Zalãu ºi judeþul nostru; cele douã dicþionare: Oameni de Seamã ai
Sãlajului ºi SÃLAJ - Oameni ºi Opere, precum ºi lucrarea de amploare care se gãseºte în pregãtire:
JUDEÞUL  SÃLAJ, MONOGRAFIE (în care vom cuprinde ºi toate scrierile apãrute, pânã la data
editãrii, despre judeþ), vor oferi o imagine de ansamblu asupra acestor locuri, eforturile noastre fiind
completate ºi sprijinite de tot mai multe monografii ºi studii referitoare la localitãþi sãlãjene sau prezentând
aspecte importante din viaþa locuitorilor acestora, lucru ce demonstreazã nevoia de identitate localã ºi
dorinþa de a promova valorile autentice.

Nimic valoros ºi durabil nu se poate realiza fãrã colaborarea celor care, cunoscând un fenomen,
domeniu, o realizare demnã de a fi notatã… le transmit spre cei care încearcã sã le culeagã în volum ca sã
nu se uite oameni ºi fapte.

Dicþionarul acesta, în care Biblioteca Judeþeanã a încercat sã cuprindã cât mai multe informaþii, nu
are meritul de a fi nici perfect, nici complet. Cu siguranþã mai sunt multe nume ce ar fi trebuit consemnate.
Munca noastrã va continua, îmbogãþind în permanenþã baza de date ºi oferind-o spre informare tuturor
solicitanþilor.

Mulþumim, respectuos, tuturor celor care au rãspuns la timp solicitãrii noastre ºi au oferit informaþii
atât personale, cât mai ales despre sãlãjeni pe care i-au recomandat ca fiind meritorii pentru a face parte
din lucrarea de faþã.

Florica Pop, coordonator
Lucia Bãlaº, Bódis Ottilia
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SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ - 2011

ACASÃ... dulce ºi sfânt cuvânt!!! Fiecare OM este legat, prin nebãnuite fire ºi rãdãcini, de sfera
originilor! Oriunde îl poartã paºii, dorurile, drumurile, visele... duce cu el, în suflet ºi gând, locul acela unic
ce i-a legãnat copilãria ºi devenirea!

Biblioteca Judeþeanã SÃLAJ îi cheamã an de an pe cei care, prin realizãri profesionale, prin
OPERE ce vor dãinui peste vremi, fac cinste acestor plaiuri silvane.

Pe lângã criteriul valoric, invitaþia de ONOARE se face ºi þinând seamã de buchetul rotund de
ani, împletit din florile recunoºtinþei.

2011 - Eveniment special: invitaþi de seamã:

ONUC NEMEª-VINTILÃ
TEODOR ARDELEAN

Sala POROLISSUM a Consiliului Judeþean Sãlaj a fost neîncãpãtoare în 23 iunie!!!
Colegii noºtri au fost omagiaþi de sãlãjeni într-o atmosferã de sãrbãtoare. S-au prezentat

principalele momente din viaþa ºi
activitatea profesionalã, au fost
felicitaþi de colegi ºi prieteni, au fost
provocaþi sã exprime cuvinte peste
vremi: o emoþie înãlþãtoare, un gând
nerostit, un îndemn... sã îºi
aminteascã: o întâmplare, un om, o
carte... care le-au influenþat
destinul... Emoþii unice!! O salã
mare, modernã, peste 300 de
sãlãjeni trãind ºi simþind vibraþiile
valorilor nepieritoare!!!

Au fost prezente
oficialitãþile judeþului: prefect,
subprefect, preºedintele Consiliului
Judeþean, directorii de instituþii,
reprezentanþi ai Episcopiei Sãlajului,
ai cultelor, importanþi oameni de
culturã ai judeþului veniþi din toatã þara... lume bunã, lume care iubeºte VALOAREA realã, prieteni ai
BIBLIOTECII!

Evenimentul nu ar fi fost deplin dacã managerii de Biblioteci Judeþene din România, dãruiþi de
Sãlaj, nu ar fi fost toþi. Astfel, colegii noºtri omagiaþi, au fost întâmpinaþi la Zalãu ºi de LIGIA  MIRIªAN,
manager la Biblioteca Judeþeanã Gheorghe ªincai-Bihor, iar pentru ca aprecierea ºi respectul ce li se
cuvine din partea noastrã, a tuturor, sã fie depline, încununarea acestui moment special a dãruit-o Doamna
DOINA  POPA, preºedinta Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România,
prezentã la Zalãu.

Despre oameni speciali se vorbeºte în cuvinte alese, cu o tonalitate aparte, iar noi avem încrederea
cã toþi cei prezenþi au înþeles din nou cât de important este omul potrivit la locul potrivit!

Colegii noºtri, care au dãruit atât de mult BILIOTECONOMIEI româneºti, au primit din partea
Consiliului Judeþean Sãlaj ºi a Bibliotecii Judeþene Sãlaj- DIPLOMA:

OAMENI DE SEAMÃ AI SÃLAJULUI,
precum ºi respectul, dragostea ºi preþuirea sãlãjenilor prezenþi într-un numãr impresionant.
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Am amintit, în primul rând, de colegii noºtri omagiaþi la Zalãu, deoarece prezenþa lor a adus o
valoare în plus evenimentului, devenit tradiþie.

Cu acelaºi respect ºi emoþie spiritualã au fost primiþi ºi:
ARTEMIU  IOSIF  VANCA, VASILE  RUSU, VIOREL  HODIª, OLÁH  MARGIT, NICOLAE

COSTRUÞ, GHEORGHE  INDRECAN, NICOLAE  MOCUÞA, ONUC  COZAR, IOAN  TOMOLE,
GRIGORE  GRIGORUÞ, KOVÁCS KURUC JÁNOS, GYÖRFI - DEÁK ELISABETA  SIMONE,
IOAN  VASILE  BULGÃREAN

Toþi cei care au avut privilegiul sã participe la acest eveniment au fost prezentaþi în faþa publicului,
dar emoþionante ºi profunde
cuvinte au rostit fiecare în parte,
bucuria revederii prietenilor ºi a
locurilor natale fãcându-ne sã
simþim cã recunoºtinþa este
floarea inimii, iar cei care
respectã valorile trecutului ºi
prezentului vor dãinui în viitor.

Manifestarea aceasta de
recunoºtinþã ºi apreciere a
valorilor locale am recomanda sã
se organizeze la nivelul fiecãrei
biblioteci judeþene, fiind încã un
prilej de a demonstra cã
BIBLIOTECA este sufletul ºi
memoria unei comunitãþi!!!

Redãm o parte din
gândurile aºternute în acea zi memorabilã în CARTEA  DE  AUR  A  BIBLIOTECII  JUDEÞENE
SÃLAJ:

Sã recunoºti valoarea oamenilor, s-o
promovezi, sã realizezi evenimente speciale pentru
cei care printr-o carierã strãlucitã ºi prin imaginea
lor publicã fac cinste locurilor natale sunt lucruri
extraordinare care, aici în SÃLAJ, se petrec
frecvent.

SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ i-a omagiat
în 2011 ºi pe slujitorii bibliotecilor: Onuc Nemeº
- director al Bibliotecii Astra, Sibiu ºi Teodor
Ardelean - director al Bibliotecii Judeþene Petre
Dulfu, Maramureº.

Felicitãri sincere organizatorilor pentru
toate ediþiile de pânã acum ºi cele viitoare!!!

Doina Popa, preºedinte ANBPR

Peste vremi, a venit vremea sã mã întorc Acasã. Aici, la Zalãu, la invitaþia Consiliului
Judeþean Sãlaj ºi a Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu, a doamnei director, Florica Pop.

Momente absolute emoþionante, încadrate de onoare în lucrare, o sãrbãtoare de suflet, în
care ne-am încãlzit peste poate cu vorbe de drag ºi dor pentru Sãlajul nostru iubit.
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„Sunt ºi eu un copil al Sãlajului” a fost primul articol pe care l-am scris la Nãzuinþa în 1972.
Era un interviu cu renumitul profesor clujean de sociologie, Ion Aluaº. Peste vremi, azi a venit
vremea sã declar ºi eu la fel. Sunt un copil al Sãlajului. Am dus cu mine în lume satul meu, Moigrad,
familia mea, dascãlii mei, sãtenii mei, din Moigrad ºi Mirºid, conjudeþenii mei. Am iubit în numele
acestui topos, am lucrat în numele acestui ethos, am (chiar) suferit în numele acestui logos.

E vremea amintirilor. E bine sã ne facem ºi aici ordine. M-am mãrturisit în public ºi mã
mãrturisesc ºi aici. Nimeni nu valoreazã mai mult decât îi oferã (permite, acceptã...) societatea!

Nu suntem niciodatã singuri ºi nici nu trebuie sã fim. Iar când suntem departe de casã, de
rãdãcinã, e mai bine sã ne visãm rãdãcina, sã ne visãm cu rãdãcinile noastre.

Mulþumesc pentru invitaþie ºi pentru onoarea ce mi s-a fãcut!
Prof. Dr. Teodor Ardelean,

       Manager Biblioteca Judeþeanã, Maramureº

*

NOTÃ: înainte de publicarea acestui numãr al revistei I.D.E.I., am avut marea ºi sincera bucurie
sã primim o VESTE  MINUNATÃ:

ACADEMIA  ROMÂNÃ, cel mai important forum ºtiinþific ºi cultural al þãrii a acordat PREMIUL
ION  PETROVICI, Domnului DR. TEODOR  ARDELEAN, pentru lucrarea:

LIMBA  ROMÂNÃ  ªI  CULTIVAREA  EI  ÎN  PREOCUPÃRILE  ASTREI, apãrutã la Editura
LIMES, Cluj-Napoca, 2009

FELICITÃRILE ºi APRECIERILE SINCERE ALE TUTUROR SÃLÃJENILOR!!!

*

Bucuria revederii meleagurilor sãlãjene, în special zona istoricã de la Poarta Sãlajului la
Guruslãu, prin Zalãu, pe urmele Viteazului Mihai I, mi-a încãlzit inima de sãlãjean trãitor în Sibiu,
de peste 62 de ani, vreme în care sufletul meu s-a preumblat pe Someº… semn cald de dragoste de
vatra strãbunã în care dorm oasele strãmoºilor mei, sãlãjenii ºi naþia lor din Lupºa Apusenilor.

Emoþia îmi tremurã mâna,
Dar sufletul meu înfloreºte,
Cã paºii mei calcã þãrâna,
Iar inima mea, în amintirea morþilor, creºte!

Oferind dragostea mea sãlãjenilor, oriunde voi fi… nu vã zic “Adio”, ci “La revedere”.

Vasile Rusu, Sibiu

Revenim, iar ºi iar, la rãdãcinile ºi la izvoarele care ne-au propulsat în lume, cu acelaºi
sentiment cã ne nemurim cu fiecare clipã care trece.

Astãzi, aici, am avut bucuria de a trãi o întâmplare a fiinþei mele, alãturi de cei pentru care
cuvintele de apreciere sunt prea neînsemnate.

Am trãit aici, astãzi, emoþia de a fi alãturi de Onuc Nemeº, Teodor Ardelean, în binemeritata
ºi minunata revenire în universul pe care îl iubesc atât, al Sãlajului, sub semnul prieteniei ºi al
preþuirii, datorat Floricãi Pop ºi altor suflete dragi nouã.

E un moment de graþie, unic!!!
Prof. Ligia Miriºan,

Manager Biblioteca Judeþeanã, Bihor
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Anul 2011 a chemat la aceastã întâlnire de suflet ºi pentru suflet sãlãjeni care au fãcut sã vibreze
sutele de participanþi la eveniment. A fost atâta trãire spiritualã, atâta bogãþie în exprimare, încât dragul
nostru prieten ºi... MAESTRU,

GRIGORE GRIGORUÞ ...ºi-a schimbat repertoriul propus iniþial pentru încununarea
întâlnirii. Fiind unul dintre omagiaþi, intervenþia
urma sã fie una specialã, nu prin vorbe, ci
prin... ARTÃ, prin talentul unic de a dãrui
cântecului, vraja notelor ce fac inimi sã colinde
în lumi neasemuit de frumoase, acolo unde,
doar cu profunzimea arcuºului strunit de cele
mai intense trãiri umane se poate pãtrunde.

A simþit încãrcãtura momentului ºi a
revãrsat peste noi toþi geniulmuzicii transmise
cu toatã participarea fiinþei!

Am stat apoi seara, la un ceai, cu
maestrul ºi cu prietenul nostru venit din Sibiu,
Onuc Nemeº, iar ceea ce am ascultat atunci
ºi în ziua urmãtoare despre DAR ºi HAR,
despre întâmplare ºi destin m-au convins din

nou (a câta oarã, Doamne!?) cã atunci când ajutãm divinitatea sã împlineascã previziunea stelelor noastre
norocoase, viaþa din jur poate fi trãitã într-o armonie ºi plenitudine cereascã!

Fiecare notã o simt, podeaua de pe scenã tremurã, iar eu plâng ºi mã bucur împreunã cu
acordurile Ansamblului, dar, atunci când vibraþia nu este trãitã, când se atinge cu pasivitate coarda
instrumentului, privesc cu mare asprime la cei din faþa mea ºi ei simt cã nu sunt mulþumit, cã pentru
aplauze, noi, artiºtii, trebuie sã ardem, sã punem pe note sufletul nostru, care, doar astfel, poate
ajunge în… palmele ascultãtorilor!

Sunt doar câteva cuvinte din curgerea linã ce mi-a transmis-o, la puþin timp dupã eveniment,
Grigore Grigoruþ, reuºind sã mã determine sã-mi þin respiraþia, sã uit de timp ºi spaþiu, sã pãtrund taina unui
profesionist desãvârºit. Am regretat apoi, închizând telefonul mobil, cã nu am înregistrat totul, ca pe un
vrednic poem al dãruirii, dar ºi ca pe o lecþie pe care cei care intrã în aceastã lume, a celor de pe scenã, a
artiºtilor , ar trebui sã o asculte ºi, mai ales, sã o trãiascã, sã o împlineascã!

Au fost multe cuvinte peste vremi, rostite de toþi cei omagiaþi, nimeni nu se grãbea, petrecând în
lumea CUVÂNTULUI adevãrat ºi al ROSTIRII cu rost, aproape cinci ore. Sã mai spunã, cei neºtiutori,
cã evenimentele culturale adevãrate ºi neformale nu mai sunt de atractivitate!

FELICITÃRI  TUTUROR ºi MULÞUMIRI pentru prestanþã!
Aplauzele le adunãm în cupa de aur a sufletelor noastre!

Florica Pop
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PERSONALITÃÞI  SÃLÃJENE  ANIVERSATE  ªI  COMEMORATE - 2011

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
1 februarie 1951 - VASILE  IOVIÞÃ - 60 de ani de la naºterea preotului
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 lingvistului
6 martie 1961 - GYÖRFI-DEÁK  ELISABETA  SIMONE - 50 de ani de la naºterea profesoarei,

poetei, prozatoarei
6 martie 1986 - TATÁR  GÉZA (n. 1912) - 25 de ani de la moartea profesorului, istoricului local
7 martie 1931 - MITRULY  MIKLÓS - 80 de ani de la naºterea folcloristului, lectorului universitar
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
13 martie 1951 - KOVÁCS  KURUC  JÁNOS - 60 de ani de la naºterea profesorului, istoricului
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
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
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
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
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
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
5 septembrie 1941 - MOSTIS  ÁRPÁD - 70 de ani de la naºterea profesorului
23 septembrie 1951 - GRIGORE  GRIGORUÞ - 60 de ani de la naºterea profesorului ºi dirijorului
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
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
4 decembrie 1926 - OROSZ  LUJZA - 85 de ani de la naºterea actriþei
12 decembrie 1586 - BÁTHORY  ISTVÁN (n. 1533) - 425 de ani de la moartea principelui

Transilvaniei, regelui Poloniei
18 decembrie 1951 - ÕSZ  CSABA - 60 de ani de la naºterea actorului pãpuºar, regizorului tehnic



46

NASC  ªI  LA ...SILVANIA  OAMENI

Parafrazându-l irezistibil pe marele cronicar al Moldovei iatã cã ºi-n Sãlajul nostru, atât cât a mai
rãmas el din vechile Silvanii (ªimleu Silvaniei, Cehu Silvaniei etc.) - nasc Oameni ºi (chiar) Opere,
dupã cum ne aratã convingãtor prezentul dicþionar biobibliografic.

Începutã cu mulþi ani înainte de cãtre Biblioteca Judeþeanã a
Sãlajului, aceastã lãudabilã operã de documentare s-a concretizat într-
un numãr de volume premergãtoare, dintre care citãm doar câteva:
Sãlãjeni la ei acasã; mai multe numere ale revistei proprii a BJS,
frumos intitulatã I.D.E.I (informare, documentare, educaþie, implicare);
Oameni de seamã ai Sãlajului, precum ºi volumul enciclopedic
Judeþul Sãlaj, monografie, aflat în revizie finalã la ora actualã.

Sãlaj - Oameni ºi Opere. Dicþionar biobibliografic
reprezintã o concentratã sintezã a acestei întregi munci de
documentare, pe care intelectuali ai Silvaniei, în frunte cu frumosul
colectiv feminin al Bibliotecii Judeþene Sãlaj, sub coordonarea Distinsei
Doamne Florica Pop, managerul acestei Case a Cãrþii - cea mai
frumoasã definiþie a unei biblioteci - au realizat-o în decenii. Sã-i dãm
cuvântul coordonatorului/manager:

Am concentrat într-un singur volum datele pe care am
reuºit sã le culegem pânã la momentul actual [...] Am cuprins în aceastã lucrare atât personalitãþi
cunoscute pentru valoarea activitãþii desfãºurate ºi a operei editate, cât ºi pe cei care [...] au
încercat sã-ºi adune în volum gândurile, ideile, preocupãrile. Am considerat cã este important sã
menþionãm cât mai multe nume ºi opere, aprecierile critice lãsându-le celor care vor fi interesaþi sã
studieze, în profunzime, fenomenele relatate.

Sigur cã deceniile scurse de la momentul recoltãrii primelor date pânã la ieºirea de sub tipar a
opului i-au pus amprenta pe efigiile unora/multora dintre omagiaþii prezenþi în dicþionar, apãruþi cu realizãrile
lor de atunci. Dupã cum se exprima plastic unul dintre aceºtia - prezent la lansarea, foarte fastuoasã! - cei
mai mulþi dintre noi eram pe-atunci mult mai bogaþi în podoaba capilarã decât în operã. Pentru
foarte mulþi dintre noi astãzi, la lansare, situaþia se prezintã exact invers. De unde s-a tras concluzia
cã s-ar cuveni o ediþie îmbogãþitã, adusã la zi, ceea ce coordonatorul a ºi promis cã se va realiza-n curând.
Desigur, în conformitate cu ºi-n limitele resurselor financiare.

Vânt din pupa! - frumosului ºi harnicului colectiv al Bibliotecii Judeþene Sãlaj.
Specialã menþiune meritã Consiliul Judeþean Sãlaj ºi preºedintele acestuia, Tiberiu Marc, fãrã al

cãror sprijin financiar avem convingerea fermã cã apariþia volumului… ar mai fi putut aºtepta mult ºi bine.
Mecenatul, o ºtim cu toþii, este - în aceste vremuri de tranziþie - o rara avis, o floare rarã. Cu atât mai
lãudabilã este sponsorizarea acestui Dicþionar, lucrare de prestigiu pentru un judeþ, din partea Consiliului
Judeþean Sãlaj, la care ne-am referit.

Cinste membrilor lui!

Viorel Hodiº (V. Brebanu)
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AM  ÎNTÂLNIT  PE  TRASEUL  VIEÞII  SÃLÃJENI  DE  MARE  FORÞÃ  CULTURALÃ
sau

O  ÎNCERCARE  DE  AUTOBIOGRAFIE  CU  DICÞIONARUL  BIOBIBLIOGRAFIC
SÃLAJ - OAMENI  ªI  OPERE  ÎN  FAÞÃ

Îmi stãruie încã în amintire întreaga atmosferã elevatã în care Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu
Sãlaj a cinstit câþiva oameni de seamã ai Sãlajului în 2011, ocazie cu care am primit în dar impresionanta
lucrare de facturã enciclopedicã la care voi face mereu trimitere în acest eseu. Se spune cã astfel de lucrãri
de referinþã nu se citesc, ci se folosesc atunci când se iveºte o nevoie în cercetare. Eu, personal, eram atât

de ahtiat dupã informaþii de acest gen încât
am devorat-o cu o poftã imposibil de
stãpânit. Acest lucru se întâmpla în primul
rând pentru cã întotdeauna m-am
revendicat de la o condiþie existenþialã
topograficã certã de fiu al Sãlajului, þinut/
judeþ care, mai mult decât altele, în toate
timpurile a funcþionat ca o matrice
esenþialã ºi de forþã.

Judeþ de mai mici dimensiuni
astãzi, judeþ de frunte în vremurile cu o
mai bunã aranjare a spaþiului geografic
românesc, Sãlajul a fost întotdeauna mai
mult un teritoriu de suflet decât unul al
bunãstãrii. Glia dãdea roade numai cu

multã transpiraþie, astfel încât aici oamenii s-au obiºnuit cu munca, fãrã sã aºtepte neapãrat rod bogat.
Comunitãþi închegate, mult mai bine unite obºteºte, din care s-au ridicat oameni-vârfuri, ca niºte înãlþimi-
modele, mereu evidenþiate ºi configurate. Moºtenirea dacicã, alãturi de elementele de urbanitate romanã,
valul de migratori care a fãcut posibil botezul satului meu Moigrad în acest fel (moi gorod = oraºul meu) de
cãtre cei care ºi-au asumat rolul de topografi în aceastã parte a lumii, convieþuirea sub tutele regale sau
imperiale cu populaþiile maghiare, toate aceste elemente au fãcut din Þara Silvaniei ºi împrejurimi un þinut
închegat, cu o filosofie de viaþã aparte, cu o psihologie tipicã, în care elementele vitale sunt cele ale comunicãrii
ºi solidaritãþii, în care dragostea între oameni este cu adevãrat cea mai mare forþã umanã. Un fel de terra
magica, un soi de Þarã a lui þucu-te sau þucu-lu, o zonã în care toate provocãrile grele ale vieþii au primit
de la locuitorii ei rãspunsuri christice de viaþã exemplarã. Oameni buni la suflet, cu broderii intime de
alesãturi caracteriale, cu ºtiinþa punerii în operã a rezervelor umane date nouã în fiecare cod genetic personal,
spre folosinþã societalã, oameni de bine, oameni de ispravã chiar ºi când isprãvnicia nu e o simbrie ºi mai
ales atunci.

Aºa am simþit încã de mic, aºa am fost crescut de pãrinþii mei Teodor ºi Oniþa Ardelean, oameni
trecuþi prin experienþa refugiului, acolo în Cisnãdie, unde s-a nãscut, cu ºase ani mai devreme, fratele meu
Ioan (p. 17).

Dupã darul natal al Moigradului-Porolissum, cum se cheamã azi satul ºi datoritã demersurilor
mele personale, a urmat darul copilãriei, satul Mirºid, mai mic dar mai emancipat, cu garã CFR ºi mulþi
salariaþi în acest domeniu, cu ºcoalã care aduna copiii la gimnaziu din trei sate. Nu ºtiu cum o fi acum
ºcoala, dar, cu dascãlul de românã Ion Constantinescu, care ne preda la orele de limba românã dupã
Gramatica Academiei, cu profesorul de biologie Gh. Mureºan care ne-a educat botanic ºi agricol în
pãdure ºi pe câmpuri, cu ceilalþi dascãli memorabili, în acea vreme ªcoala generalã din Mirºid a ajuns
unitate de elitã. Stau pe post de argumente zecile de specialiºti ridicaþi din Mirºid, Firminiº sau Popeni, iar
la vârfuri de performanþã Nicolae Pop (p. 261) ºi Gheorghe Chende-Roman (p. 63).
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Am ajuns la Liceul din
Jibou, datoritã profesorului
Iuliu Suciu (p. 295) care venind
în inspecþie la Mirºid când
eram încã pe clasa a VII-a
m-a captivat cu promisiunea
bibliotecii sale. L-am rãsplãtit
în cei doi ani cât mi-a fost
profesor ºi diriginte cu un
premiu naþional la Olimpiada de
literatura românã, ceea ce nu
se prea cunoscuse prin zonã.
Premiul mi-a fost oferit la
Liceul din Nãsãud, acolo unde
slujise ºi dascãlul meu de
românã din generalã ºi unde
l-am cunoscut ºi pe viitorul meu
coleg de facultate ºi prieten
Andrei-Iustin Hossu (p. 145)
premiat ºi el la o clasã mai mare, care m-a încântat cu poveºtile despre tatãl sãu Petre Hossu (p. 145) din
Cheud, filosof, cercetãtor ºi scriitor, un monument de culturã pe care Sãlajul nu trebuie sã-l uite ºi care
meritã mult mai mult decât doar înscrierea numelui sãu pe ªcoala din satul natal.

Acelaºi Iuliu Suciu a întemeiat la Jibou ºi un Cenaclu la care ºi-au exersat condeiul elevii cei mai
dãruiþi într-ale scrisului. De remarcat cã din acest creuzet al creaþiei a pornit Viorel Varga din Prodãneºti
(p. 335), jurnalist ºi poet, Vasile Sav din ªoimuº (p. 286), cel mai mare latinist al Ardealului modern,
Cornel Grad din Domnin (p. 125), mare istoric ºi distins universitar, Aurel Pop din Domnin (p. 256) ºi alþii.

Dupã înfiinþarea judeþului Sãlaj, în 1968, profesorul Iuliu Suciu a fost promovat inspector la Zalãu
iar locul Domniei Sale a fost luat de remarcabilul dascãl Aurel Pãºcuþã din Prodãneºti. Generaþii întregi de
elevi îi poartã amintirea pentru tot efortul sãu de a sãdi în ai sãi ucenici dragostea de limbã. Iar veºnicul
sãditor al dragostei de Þarã, profesorul Ion Ivãnescu (p. 153), exercita statornic rolul sãu mentorial ce se
direcþiona ºi spre elevi, dar ºi spre dascãli, pânã dincolo de cumpãna anilor de ºcoalã. Mulþi se mai
înfioreazã ºi acum la amintirea orelor de istorie, încãrcate de pasiune arzãtoare ºi de patetism iluminant.
Profesorul Ivãnescu ne îmboldea sã cãlcãm pe urmele celor foarte buni de dinaintea noastrã, dar mai ales
sã-i cãutãm, sã-i contactãm, sã-i cunoaºtem. Avea în vedere pe Iosif Boda din Jibou (p. 43), Dorel
Abraham din Ciglean, Pavel Abraham (p. 7), Birtalan ªtefan (p. 39) ºi alþii.

Am avut onoarea sã conduc prima revistã ºcolarã a Liceului Jibou, botezatã frumos ºi simplu
Lyceum, unde am solicitat cuvânt de salut renumitului profesor Dumitru Micu, de loc din Bârsa (p. 198).

Dar mai ales am avut onoarea sã-mi fie profesor de biologie Vasile Fati (p. 107) ºi sã fiu contemporan
cu planurile sale ºi cu primele sale demersuri pentru înfiinþarea Grãdinii Botanice din Jibou, configuratã în
arealul castelului ºi parcului dendrologic aparþinând familiei baronului Wesselényi Miklós (p. 342).

Un rol major l-a avut asupra destinului meu ºi dascãlul ºi poetul Viorel Tãutan (p. 322), gazda
viitoarei mele soþii Silvia, prietenã încã din liceu, ºi naºul copiilor mei Horaþiu-Laviniu ºi Raluca-Dana.
Exersãrile sale culturale au avut menirea sã ºlefuiascã un condei promiþãtor, care a cãpãtat treptat o maturitate
arhirecunoscutã.

O perioadã deosebit de frumoasã am petrecut în Clujul anilor ’70-’72. Cu toatã pulsaþia specificã
din mediul universitar, identitatea sãlãjeanã nu lipsea. Andrei Hossu, despre care am pomenit, Ioan
Buduºan din Creaca, Traian Pop din Traniº (p. 262), Ion Taloº din Prodãneºti (p. 319), Vasile Puºcaº din
Surduc (p. 275)… Probabil cã ar trebui sã-l pomenesc pe psihologul Ioan Berar din Jac (p. 37), dar ºi pe
prof. dr. Zörgõ Benjamin, care, la psihologie generalã, când preda cursul despre sunete exersa ºuieratul
unei locomotive de tip 3-24 din Gara CFR Jibou unde lucrase ca acar ºi tatãl sãu.
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Dupã doi ani la zi a trebuit sã trec în câmpul muncii, la Ziarul Nãzuinþa. O adevãratã ºcoalã de
jurnalism, de unde îmi vin majoritatea clarificãrilor specifice, de mare folos în viaþã, dar ºi cele mai multe
întâmplãri frumoase ºi haioase petrecute în compania unor gazetari de forþã: Nicolae Vereº, Valer Hossu
din Rãstoci (p. 146), Aurel Pãuºan din Racâº, Ion Onuc Nemeº din Sâncraiu Almaºului (p. 219), Eugen
Teglaº din Var (p. 322), Ioan Mureºan Bulgãreanu (p. 212), Ioan Lupa Criºan din Cãþãlu, Simion Gliguþã
din Bãniºor, Valentin Dãrãban din Câmpia (p. 94). Tot aici i-am întâlnit personal sau cu semnãturi pe Ioan
Ardeleanu senior din Supurul de Sus (p. 19), Traian Albu, directorul Casei de Culturã din ªimleu Silvaniei
(p. 15), Constantin Anton, directorul liceului din ªimleu Silvaniei (p. 17), Laurenþiu Ardelean, poetul-þãran
din Gârdani (p. 18), Dumitru Bârjac din Pãuºa (p. 35), Ioan Chezan (p. 64), Constantin Cobârzan din
Aluniº (p. 71), Emil Trif (p. 326), Ion Piþoiu (p. 252), Ionel Penea (p. 243), prof. univ. dr.doc. Ioan Puºcaº
(p. 273), Teodor Puºcaº, profesorul de la Mãeriºte (p. 274), Gh. Rusu (p. 282), Grigore Grigoruþ (p.
128), ªtefan Goanþã (p. 123), Doru Goron (p. 124)…

Sunt amintiri care nu se ºterg… Amintiri care nu vor sã se ºteargã… Primul articol semnificativ a
fost un interviu uriaº, care începea pe pagina întâi ºi continua în interior o paginã întreagã (format mare!)
intitulat Sunt ºi eu un copil al Sãlajului. A rãspuns la întrebãri marele sociolog, conf. univ. Ioan Aluaº (da,
conf. univ. ºi nu conf. univ. dr. pentru cã la vremea aceea n-avea cine sã-i dea doctoratul în sociologie în
þarã, iar în Elveþia unde îºi dorea nu i se aproba !!!). De loc din Tihãu, marele sociolog îºi ducea mantia
academicã într-un stil aparte, demonstrându-ºi anvergura cunoaºterii prin cercetãri curajoase ºi cursuri
lipsite de închinare ideologicã. Sãlãjenii ºi clujenii n-au voie sã-l uite!

Dar cea mai spectaculoasã perioadã din viaþa mea de fiu al Sãlajului s-a derulat în intervalul februarie-
aprilie 1975, când am reprezentat judeþul la concursul de culturã generalã ºi pregãtire multilateralã Cel mai
bun continuã, organizat de Televiziunea Românã. Dupã prima etapã, în care muncitorul-emailator din
Zalãu a surclasat un economist din judeþul Satu Mare ºi un profesor din judeþul Sibiu, am primit cadou din
partea organelor judeþene, printre altele, o cãsuþã tradiþionalã pe care scria Primul concurs l-ai câºtigat
/ Cu un aer degajat / ªi ca sã-þi menþii curajul / Te susþine tot Sãlajul!

Perioada acelor sãptãmâni mi-a adus cele mai multe felicitãri, directe sau în scris, oameni din toatã
þara mã recunoºteau dupã figura de la televizor. Era ºi firesc, pe vremea aceea era o singurã televiziune, iar
concursul se difuza din douã
în douã sãptãmâni, duminica
dupã masã, antrenând
ambiþii puternice, iar Sãlajul
prin mine a fãcut o figurã
atât de frumoasã ºi
neaºteptatã încât parcã se
porniserã în iureº energii
colosale pânã atunci
zãgãzuite strategic undeva.

Am trãit ºi cea mai
mare jignire în zilele cele mai
glorioase. Regizorul
Alexandru Cãpuºneac le-a
spus realizatorilor Ion
Mustaþã ºi Alexandru
Tripon cã eu vin ºi provin
din singurul judeþ care a
ajuns în comunism, întrucât
în Sãlaj nu existã diferenþã
între sat ºi oraº ºi între clasa muncitoare ºi intelectualitate. Fãcea referire la micimea Zalãului ºi la
condiþia mea de muncitor-emailator. Soarta a fãcut sã-l determin pe Sandu Cãpuºneac sã-ºi înghitã
vorbele ºi sã se plece în faþa prestaþiilor ce au urmat!
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Nici în etapa maramureºeanã n-am fost lipsit de contactele sentimentale cu sãlãjenii. La Baia
Mare se pare cã circa 30 % dintre locuitori provin din satele ºi oraºele Sãlajului de ieri sau de azi. Scriitorul
ªtefan Pop Tarniþã (p. 267), Clemente Mureºan din Popeni (p. 209), prof. dr. Daniel Mureºan din Creaca
(p. 209), profesorul Liviu Hossu de la ªincai (p. 147), Viorel Mureºan din Vicea (p. 211), Florica Bud din
Ulmeni (p. 59), Angela Buciu din Cheud (p. 59), Zamfira Deac, poetesã din Mânãu (p. 95), Alexandru
Pintescu din Zalãu (p. 251), col. Iulian Sãlãjan din Tohat (p. 286), Pavel Suian din Gâlgãu (p. 296), Simion
ºi Lotica Vaida din Nadiº ºi Urmeniº (p. 332), Paul Antoniu din Letca (p. 237), Lucian Perþa din Gâlgãu
(p. 245), Teo Moldovan din Jac (p. 204)...

La vremuri de mari zidiri de suflet i-am avut, de asemenea, lângã mine pe unii dintre confraþii
Sãlajului ce strãjuiau la posturi
de mare însemnãtate naþionalã.
La Sibiu, Vasile Avram din
Lemniu (p. 20) ducea titanic
muncã de apostol pe tãrâmul
literaturii, etnologiei,
muzeologiei, jurnalismului ºi a
venit aproape de mine pe vremea
când am întemeiat ºi condus ca
decan Filiala Baia Mare a
Universitãþii de Vest Vasile
Goldiº Arad, alãturi de prof.
univ. dr. Alexandru Grad din
Fântânele, cel mai bun dascãl de
jurnalism alãturi de Ion Coman
de la Bucureºti. Iar când am
continuat zidirea la Cetatea
universitarã Goldiº din Zalãu ne-
au stat aproape (mie, fratelui meu Nelu ºi fratelui întru ºcoala ardeleanã Aurel, rectorul!) domnii: prof. dr.
Ioan Ciocian (p. 69), prof. dr. Ioan Abrudan (p. 9), Dumitru Gh. Tamba, prefect (p. 321).

Când am croit ºi consolidat Uniunea Vatra Româneascã am gãsit patriotismul adevãrat în acþiunile
sobre ºi încãrcate de misionarism românesc ale profesorului universitar clujean Iustinian Petrescu (p. 249),
absolvent al Liceului Bãrnuþiu din Zalãu în 1959, care a ºi dãruit Sãlajului lucrarea sa Natura Silvaniae
(Jibou, 1997).

În perioada senatorialã (1992-1996) am avut alãturi pe unii sãlãjeni-nesãlãjeni: Senatorul Viorel
Sãlãgean, vãrul sãu Nicolae Sãlãgean, secretar general la Ministerul Culturii, jurnalista Corina Creþu de la
Curierul Naþional, devenitã apoi consilier prezidenþial, europarlamentar astãzi, fiica eminentului fizician-
cercetãtor Traian Creþu din Traniº (p. 81), cinstit în urmã cu câþiva ani cu aºezarea numelui sãu pe frontispiciul
ªcolii din Nãpradea (director Aurel Medve, p. 193), judecãtorul Nicolae Cochinescu (p. 71), nãscut în
Moigrad, dar peregrinat prin Argeº, Vâlcea, Bucureºti (prim-adjunct al Procurorului general al României,
procuror general financiar la Curtea de Conturi, judecãtor la Curtea Constituþionalã 2001-2010) º.a. Dar
ºi pe sãlãjeni autentici: senatorul Vasile Vetiºanu din Mãlãdia (p. 338), celebru pentru multe din realizãrile
sale, dar mai ales pentru Cartea ªimleului, Cartea Ieudului ºi Cronica Codicelui de la Ieud, senatorul
Corneliu Coposu (p.73) din Bobota, Marele Senior al Politicii Româneºti, care mi-a fãcut onoarea de a
mã îmbrãþiºa dupã unele discursuri de la tribuna Senatului, ca semn de mare apreciere, ceea ce era un lucru
foarte rar în procedurile Domniei Sale, senatorul Valer Suian din Gâlgãu…

În viaþa culturalã a Maramureºului m-am implicat cu toate energiile, dar nici una dintre realizãri nu
pot fi vãzute în singuralitatea lor, ci întotdeauna în solidar cu alte personalitãþi, greu de enumerat în rândurile
de faþã. Voi face totuºi loc în acest ºir marelui cãrturar, scriitor, om de teatru ºi jurnalist Vasile Radu
Ghenceanu din Doh (p. 120), vicepreºedintelui Consiliului Judeþean Pamfil Bercean, din Brusturi, absolvent
de Jibou, preºedintelui Consiliului Judeþean, Alexandru Cosma, din Sãlãþig.
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O perioadã superbã regãsesc
acum pe firul memoriei, alãturi de fraþii
din Asociaþiunea ASTRA, evocând
personalitãþile celei mai mari organizaþii
de suflet din istoria neamului, ale
Reuniunilor de învãþãtori, ale Albinei, ale
luptei pentru impunerea doleanþelor
românilor ardeleni, în marea bãtãlie
pentru limbã, neam ºi patrie.

Am cercetat, documentat ºi
evocat viaþa unor personalitãþi cardinale
ale neamului, dintre care cu certificat
autentic de Sãlaj pe urmãtorii: Alimpiu
Barbulovici din Chilioara (p. 29), Simion
Bãrnuþiu din Bocºa (p. 34), Emil Bran
(p. 53), Laurenþiu Bran (p. 54), Petru
Bran (p. 55), Andrei Cosma (p. 75), Demetriu Coroian (p. 74), Ioan Deleu din Pericei (p. 98), Ignatie
Darabant (p. 91), Protopopul Ioan Dragomir (p. 100), Petre Dulfu din Tohat (p. 101), Ioan Galu (p. 116),
Leontin Ghergariu (p. 120), Ioan Hendrea din Pericei (p. 137), Pompeiu Hossu Longin din Cormeniº (p.
147), Ioan P. Lazãr (p. 175), Iuliu Maniu din Bãdãcin (p. 185), Alesandru Papiu Ilarian din Bezded (p.
232), Augustin Paul din Letca (p. 237), George Pop de Bãseºti (p. 264), Ioan Sima din Pericei (p. 291),
Alexandru ªterca ªuluþiu (p. 317), Viorel ªtirb din Buciumi (p. 317), Gavril Trif (p. 327), Ioan Vancea (p.
333).

Am participat la numeroase manifestãri culturale, în þarã ºi strãinãtate, unde am avut ocazia, de
asemenea, sã întâlnesc, fie lansându-ºi cãrþi, fie þinând conferinþe, fie prezentând expoziþii, fie lãudând
neamul ºi þara ºi Sufletul Românesc în Mare Lucrarea Lui mulþi sãlãjeni, afirmaþi în diverse domenii:

Victor Hãlmãjan din Marca (p. 135),
istoricul Ioan Tomole din Zalnoc (p.
324), scriitorul Vasile Rusu din
Ciocmani (p. 283), universitarul
Gheorghe ªiºeºtean (p. 313), Virginia
Lucia Zanc din Popeni (p. 344), soþia
scriitorului Grigore Zanc, sociologul
Ioan Pãºcuþã din Muncel, fost coleg de
liceu (p. 241), solistul Pavel Pãuºan,
fost coleg de clasã cu soþia mea (p.
242), Dan Piticã (p. 251), fiul fostului
meu director de liceu Petru Piticã, un
eminent geograf, Traian Vedinaº,
universitarul care a cercetat opera
marilor cãrturari O. Ghibu, T. Cipariu,
D. D. Roºca (p. 336), Radu Ulmeanu
(p. 331), Vasile Daniel Sãuca (p. 287),

Ileana Petrean Pãuºan (p. 249), prozatorul Cristian Contraº (p. 72), generalul Aurel David din Cheud (p.
93), jurnalista Marcela Feraru (p. 111), bibliotecara Fülöp Maria de la Tg. Mureº (p. 114), istoricul literar
Gh. Gavrilã din Jibou - Sighiºoara (p. 118), cercetãtorul Nicolae Gudea (p. 129), Florin Horvath (p. 142),
Dinu Iancu Sãlãjanu (p. 147), psihologul ºi sociologul Petru Iluþ (p. 149), inspectorul Vasile Marcel Lucaciu
(p. 179), Flavius Lucãcel (p. 180), Alexandru Matei, fost coleg (p. 190), procurorul general Valentin
Miriºan (p. 200) ºi soþia sa Ligia, directoarea Bibliotecii Judeþene din Oradea, artistul plastic Gh. Indrecan
ºi familia sa (p. 151), eseistul Daniel Augustin Hoblea din Buciumi (p. 139), universitarul de elitã Viorel
Hodiº din Brebi (p. 139), Aurel Martin (p. 186), Elena Musca (p. 212), Ioan Oros (p. 226) ºi alþii.
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Întrucât mi-e imposibil sã-i cuprind pe toþi cei pe care i-am selectat odatã cu studiul cãrþii despre
Oameni de seamã ai Sãlajului, voi încerca sã închei spunând cã mi-e dor de Sava Negrean Brudaºcu
(p. 218), Generalul Caba (?), Augustin Mocanu (p. 202), Ioan Mac (p. 181), Ileana Domuþa Mastan (p.
100), P. S. S. Petroniu (p. 112), ºi de toþi ceilalþi nepomeniþi de mine, dar bine aºezaþi în catastifele bibliografice,
pentru a da Sãlajului faimã, renume ºi prestigiu, pentru a pãstra cum se cuvine palmaresul ºi moºtenirea,
pentru a structura o elitã fãrã de care nici þinuturile, nici judeþele, nici regiunile, nici oraºele, nici satele…
n-au nici o valoare. ªi mi-e foarte dor ºi de coordonatoarea dicþionarului, Florica Pop, pentru care am o
mare preþuire, dar ºi semnul (p.?)!…

Notã : Am folosit înscrisul (p.?) în situaþiile în care persoanele respective au operã, dar din diferite
cauze nu sunt cuprinse în Dicþionar. Chestiune valabilã ºi pentru alte personalitãþi întâlnite pe traseul vieþii
mele, dar despre care prezenta autobiografie n-a mai ajuns sã detalieze: Vasile Lucãcel de la Muzeu, Dr.
Augustin Deac, renumitul istoric, Virgil Mãgureanu, Ananie Farcaº, jurnalistul de sport Ion P. Pop, Grigore
Ciascai, Vasile Viman, prorector al Universitãþii de Nord Baia Mare, renumitul dirijor Alexandru Viman, în
prezent în SUA ºi mulþi alþii.

Dr. Teodor Ardelean
Manager Biblioteca Judeþeanã

Petre  Dulfu Maramureº

ASTRA  ÎN  SATUL  MEU.
DE  LA  COMUNA  VIITORUL  LA  SATUL  MODEL

M-am nãscut într-un sat aureolat de douã religii: cea dintâi ºi dintotdeauna credinþa în Dumnezeu ºi
cea de a doua încrederea în ASTRA: Asociaþiunea Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura poporului
Român. Copilãria întreagã mi-a fost iluminatã în casa noastrã de pereþii plini de icoane printre care stãteau

fotografii ce memorau prezenþa satului în
ASTRA ºi prezenþa ASTREI în satul meu.

Timpurile s-au schimbat. Cea
dintâi religie a rezistat iar cea de a doua a
fost desfiinþatã. Dar au rãmas în mintea
mea poveºtile adevãrate ºi miracolul pe
care ASTRA l-a reprezentat pentru satul
meu, Sâncraiu Almaºului, judeþul Sãlaj…

ªi cum viaþa omului se petrece
între soartã ºi noroc, cea dintâi a fãcut sã
ajung, peste ani, la Sibiu, în inima veche a
ASTREI, iar norocul m-a ajutat sã devin
directorul primei instituþii create de ASTRA
- Biblioteca ASTRA (1861), Biblioteca
Naþionalã a românilor din Transilvania.
Aici, în inima acestei Biblioteci mi s-au
reactualizat poveºtile bunicilor ºi ale

pãrinþilor mei despre ASTRA, despre Casa Naþionalã din sat construitã cu sprijinul ASTREI, despre
Biblioteca poporalã, despre cursurile din cadrul ªcolii Þãrãneºti, despre conferinþele pe cele mai diverse
teme þinute de personalitãþi ale vremii, despre monografia satului realizatã de preotul vrednic de pomenire
Vasile Cosma, despre ªoimiadele din Dealul Topii - adevãrate olimpiade þãrãneºti, despre ªoimii Carpaþilor
ºi corul din sat ºi participarea acestora la manifestãri mari din Þarã sau la Festivalul Sokolilor din Praga,
despre omul legendã, mare ctitor de ªcoalã Medicalã la Cluj, ºi Tribunul ªoimilor, prof. Dr. Iuliu Haþieganu,
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despre preotul ªtefan Rãcãºanu, renumitul dirijor al corului,
ºi învãþãtorul Solomon Biriº, despre comasarea pãmântului,
despre plantarea de pomi de-a lungul ºoselei, despre munca
în folosul obºtii, despre trãirea oamenilor în credinþã, în pace,
în armonie, în frumuseþe, bucurie, cinste ºi adevãr. Iatã cum
într-un sat mic se regãseau instituþiile principale imaginate ºi
create de ASTRA pentru emanciparea ºi ridicarea
economicã ºi culturalã a þãranilor. Într-un anume fel, satul
meu dobândeºte valoare exponenþialã pentru programul
economic, cultural ºi social al ASTREI, în lumea satului,
program care trebuia sã se regãseascã pânã în ultimul cãtun.

ªi din nou soarta ºi norocul mi-au surâs ajutându-mã sã întorc, aici la Sibiu, în semn ºi cu semn de
recunoºtinþã memoriei ASTREI ºi oamenilor ei luminaþi câteva gesturi ctitoriale: o nouã ºi modernã Bibliotecã,
lângã cea veche, eternizarea memoriei înaintaºilor prin plãci memoriale, busturi, tipãrituri ºi în cele din urmã
prin aceastã monografie dedicatã ASTREI ºi satului meu: ASTRA în satul meu. De la Comuna Viitorul
la satul model.

Ion Onuc Nemeº

CARTEA

Scriu acest articol la solicitarea doamnei Florica Pop. Tema mi-am ales-o singur în dorinþa de a fi
una din domeniul de activitate al instituþiei pe care doamna Pop o conduce, una de interes pentru cititorii
revistei IDEI: cartea.

Criticul literar Dan C. Mihãilescu a scris Cãrþile care ne-au fãcut oameni, pe baza rãspunsurilor
date de 20 de personalitãþi culturale din România cãrora li s-a cerut sã indice zece titluri de cãrþi care le-au
marcat formarea. Bineînþeles, eu nu m-am numãrat printre cei 20, fiind un biet muritor de care autorul n-a
auzit ºi, probabil, nici n-o sã audã. Am citit cartea, am vãzut rãspunsurile lor ºi m-am ruºinat vãzând cã

multe din titlurile citate de ei nu mi-au
cãzut în mânã, iar de altele nici n-auzisem!
Acelaºi lucru mi se întâmplã când citesc
înAdevãrul de weekend în pagina Cãrþi
de cãpãtâi ale personalitãþilor
rãspunsurile unor scriitori, ziariºti, actori
etc. Sunt convins cã nici unii ºi nici alþii
nu ºi-au ales cãrþile din cine ºtie ce listã
bibliograficã ca sã se dea mai intelectuali
decât sunt. Aºa aº putea face eu, dacã
aº dori sã mã dau mare. Dar nu doresc
asta. Vreau, în schimb, sã fac dreptate
unei cãrþi pe care nici unul din ei n-a citat-
o ºi care a stat, în mod indiscutabil, la
baza formãrii noastre a tuturor ºi pe care
eu aº pune-o pe primul loc în lista de

zece: ABECEDARUL. Aº da oricât sã pot face rost de abecedarul anului ºcolar 1942-1943, anul în care
mi-am început ºcoala ºi sã-l pun la loc de cinste în biblioteca mea.

M-am uitat apoi în bibliotecã ca sã le depistez pe celelalte nouã. Am vãzut cãrþi care m-au fãcut sã
plâng, altele care m-au fãcut sã râd, cãrþi pe care nu le-am putut lãsa din mânã dupã ce am început sã le
citesc ºi, din contrã, cãrþi pe care le-am abandonat dupã câteva pagini sau altele, pe care nici nu le-am
deschis dupã ce le-am cumpãrat (De ce le-oi fi cumpãrat!?). Am vãzut ºi câteva cãrþi cu autograf de la
autori ºi altele cu dedicaþii de la cei care mi le-au fãcut cadou. Pe care din ele sã le citez? Prefer sã n-o citez
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pe nici una ca sã nu le nedreptãþesc pe celelalte. În fond, toate au contribuit la formarea ºi... deformarea
mea.

Cãrþile cu dedicaþii sunt primite, mai ales, de la copiii mei ºi de la soþia mea ºi le pãstrez ca pe niºte
obiecte de preþ. Dedicaþiile soþiei sunt delicioase ºi au ºi o valoare istoricã. Reproduc una dintre ele:
Donez aceastã carte soþului meu, în ziua în care nu ni s-a întrerupt lumina la bloc, eu mi-am cumpãrat
o pereche de cizme noi, iar Vlad (unul din bãieþii noºtri n.n.) s-a întors de la ºcoalã cu o vânãtaie
mare pe obraz. - Februarie 1982.

Am mai vãzut în bibliotecã albume, atlase, dicþionare, colecþii de reviste ºi ziare etc. De data asta,
n-am nici o reþinere sã citez Dicþionarul limbii române moderne, Editura Academiei Republicii Populare
Române, ediþia 1958. Este cea mai rãsfoitã carte a mea, care nu aratã prea bine din cauza asta: este cam
ferfeniþitã! Este cartea pe care regret cã mi-am procurat-o abia la 22 de ani ºi n-am avut-o la o vârstã mai
fragedã, când citeam tot ce-mi cãdea în mânã ºi simþeam nevoia sã descifrez sensul unor cuvinte de care nu
mai auzisem ºi pe care nu înþelegeam. Doamne, cât de folositor mi-ar fi fost atunci ºi DOOM-ul! Din
pãcate, el a apãrut abia în 2005.

Analizându-mi cu aceastã ocazie biblioteca, am mai putut constata cã unele dintre cãrþi sunt frumoase
ºi cã ele meritau cumpãrate ºi numai din acest motiv, deºi au fost scumpe. În schimb, altele, sunt urâte, dar
ieftine. Tot ieftine au fost ºi cãrþile din Biblioteca pentru toþi, despre care m-ar bate Dumnezeu dacã aº
zice cã sunt urâte sau dacã le-aº cãuta alt nod în papurã. Au fost ºi sunt niºte cãrþi excepþionale, cumpãrate
ºi de bogaþi ºi de sãraci ºi care au contribuit mai mult decât altele la formarea ºi a unora ºi a altora.

Ce-aº mai putea spune despre cãrþi? Cã sunt unele pe care am vrea sã le avem ºi nu le gãsim sau
nu ni le putem permite? Noroc cã existã bibliotecile. În afarã de faptul cã am împrumutat multe cãrþi de la
biblioteci, mi-a fãcut totdeauna plãcere sã citesc în sãlile lor de lecturã. Când eram student, învãþam numai
în sãli de lecturã ºi niciodatã în camera de la cãmin sau altundeva. Nu-mi dau exact seama ce contribuie
mai mult ºi mai mult la aceastã plãcere: liniºtea aproape desãvârºitã, mirosul plãcut al cãrþilor proaspete,
ceilalþi cititori, amabilitatea custozilor? Cu siguranþã, toate la un loc.

Aceiaºi atmosferã plãcutã o gãsesc în librãrii sau la târgurile de carte. Am mai constatat cã cei ce
intrã în librãrii sau merg la târgurile de carte au ceva în comun: o anumitã frumuseþe. Este vorba de o
frumuseþe spiritualã pe care, sunt convins, ne-o dau cãrþile.

În final, aº vrea sã mai spun cã am considerat totdeauna cartea ca fiind una din cele mai mari
invenþii ale omenirii ºi cã am deosebitã consideraþie pentru toþi cei ce sunt în slujba ei: scriitori, editori,
tipografi, librari, bibliotecari.

Artemiu Vanca

CUVINTE  DE  MULÞUMIRE

Dacã m-ar întreba cineva, cum îmi închipui eu Raiul, aº rãspunde ca marele Jorge Luis Borges. Îmi
închipui lumea de dincolo ca pe o bibliotecã imensã, cu ºiruri interminabile de cãrþi aºezate pe etajere care
se prelungesc spre necuprins. Cãrþi peste tot, într-un labirint fãrã de seamãn, în care nu numai cã poþi sã te
pierzi: este de-a dreptul o datorie de onoare sã avansezi, carte dupã carte, cãutând dupã pofta inimii
printre pagini, cu ºtiinþa faptului cã ai o eternitate înaintea ta ºi cã niciodatã nu vei duce lipsã de hrana
sufletului, cititul.

Mi-aduc aminte cã am buchisit aproape concomitent cu ieºirea în lume, adicã pe stradã, în orãºelul
copilãriei mele - orãºelul vieþii mele de adult împlinit. Eram purtatã de mânã ºi ziceam: acolo e tutungeria!
Sau: acolo, pe geam, scrie pâine, nu? Recunoºteam cuvintele dupã forma ºi imaginea lor, coroborându-le
cu imaginile luate din viaþã, cele al cãror înþeles îl reflectau. Pânã la urmã, pe la 4-5 ani ai mei s-au dat bãtuþi
ºi m-au surprins cu un abecedar: mi-a pierit ºi glasul de emoþie frunzãrind paginile colorate ale noii mele
comori. Eram convinsã cã era nec plus ultra în materie de deºteptãciune.

Cum de pot veni azi în ºcoalã atâþia copii pentru care pânã ºi ideea de a deschide cartea este
înfricoºãtoare, aproape o pedeapsã, este o tainã cãreia nu poate sã-i  dea de capãt nici o discuþie fatalistã
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despre imixtiunea politicului, sau a
mass-mediei, sau a jocurilor on-line
în procesul de învãþare… Pofta de a
citi pare a fi o boalã care se poate
moºteni aproape exclusiv în familiile
care posedã mãcar un dulap de cãrþi.
Este adevãrat cã netul e plin de orice
ºi trebuie numai sã ºtii ce cauþi, ca sã
ºi gãseºti, însã pierderea de timp ºi
de sine pândeºte cu chibzuinþã din
spatele atractivelor pagini din virtualul
etern.

Ca orice lucru pentru care nu
eºti obligat sã munceºti, fizic sau
intelectual, sã suferi un proces minim
de transformare interioarã, ofranda
inepuizabilã a cognoscibilului de
nicãieri, stocat în spaþiul virtual nenumãrabil ºi inimaginabil ar putea deveni o sabie cu douã tãiºuri.

În primul rând, dacã nu cumva se descoperã o sursã inepuizabilã de energie, tot virtualul se poate
prãbuºi ca un castel de nisip. Pentru asta nu este nevoie de scenarii Hollywoodiene, tip worse case, în care
se pun laolaltã, într-un brainstorm colectiv, toate scãpãrile minore, întâmplãrile trecute cu vederea, care
par nesemnificative, dãrile cu stânga în dreapta care însã prind sã evolueze ca bulgãrele de zãpadã pe pista
de schi, exponenþial.

Virtualul este mereu acolo, la un plug in, iar modelul oferit nu este nici cel mai fericit, nici cel mai de
încredere. Tu, pãrinte, te-ai culcat dupã o zi obositoare. El, adolescentul, închis în camera lui pe a cãrei uºã
scrie: Nu deranjaþi!, mai surfeazã niþel prin oceanul de pe net. Dacã nu a deprins de copil sã urmeze un
cod minim de moralitate ºi eticã, cine ºtie cãtre ce abisuri îl poate purta valul… surfingului.

Apoi, adolescenþii, aflaþi la vârsta cãutãrii de idealuri, ori la vârsta negaþiei, graviteazã cvasi-inocenþi
la periferia autodescoperirii, cãutând sã se autodefineascã, sã gãseascã un înþeles vieþii pline de mister
dinaintea lor, un imbold care sã-i impulsioneze a cãuta mai departe. Departe de a fi un lucru facil, aceastã
cãutare nu trebuie nici alungatã în derizoriu, nici desconsideratã ca neimportantã (toþi am trecut pe acolo),
este o cãlãtorie plinã de meandre, unde scãpãrãrile înºelãtoare de pe nisipurile miºcãtoare ale interacþiunilor
interminabile ºi inevitabile cu societatea, ºcoala, familia, educaþia impusã sau autoeducaþia formalã ºi informalã
pot fi uºor luate drept luminiþa legendarã de la capãtul tunelului. Anii de liceu (ºi, eventual, facultate) par a
puncta vârsta optimã la care se poate interveni pozitiv în orientarea ideaticã a minþii tinere, dornice de a se
autodefini ºi impune.

Percepþia de sine formatã în urma - în cazurile fericite - unui studiu intens ºi a lecturii asidue nu este
un înlocuitor al personalitãþii, o dublare superfluã a sumei calitãþilor unui individ. Însã numai o personalitate
puternicã, având în spate o educaþie ºi o culturã peste nivel mediu poate ajunge la conºtientizarea valorii
personale. În caz contrar asistãm la situaþii tragi-comice asemãnãtoare celebrului talk-show în care self-
made milionarul Becali s-a cocoþat nonºalant, pe o scarã proprie a valorilor, deasupra filozofului Andrei
Pleºu.

ªi uite-aºa ajungem mereu ºi mereu înapoi la punctul de plecare al oricãrei discuþii care prohodeºte,
bine- sau rãu-voitor, oportunitatea ºi calitatea învãþãmântului actual, nu necesarmente românesc. Fiind
uºor sã sari calul din grija bunei practici, în unele pãrþi din lume se ajunge la surghiunirea completã a cãrþii
din ºcoli ºi din ghiozdanul elevilor, pentru ca ei sã nu aibã mult de cãrat în spinare ºi pentru cã, înarmaþi cu
laptopurile educaþionale, pot avea oricând la îndemânã rãspunsuri pentru orice întrebãri, proiecte etc. Se
obiecteazã apoi cã dascãlii nu se ridicã la nivelul cerinþelor moderne, pentru cã, evident, este nevoie mereu
de þapi ispãºitori la îndemânã. Numai cã profesorii, capabili în majoritatea lor de autoinstruire ºi
autoperfecþionare, au învãþat sã se descurce printre iþele domeniului IT. ªtiu sã elaboreze o lucrare pe
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calculator, sã o printeze, sã o ataºeze unui
e-mail ºi sã o trimitã, eventual, spre
publicare. ªtiu sã posteze într-un forum ºi
probabil cã au mãcar un blog, dacã nu chiar
un site.

Ceea ce li se cere, fãrã sã fi fost în
prealabil pregãtiþi pentru asta, este de a
transmite copiilor arta de a se descurca în
hãþiºul infinit de informaþii care, asemenea
unui drog, te ajutã la început, dar vine mai
apoi cu dobânda: scãderea puterii de
concentrare, lipsa de rãbdare, neinteresul
în a citi un text mai lung (ºtiu ei, realizatorii
de jocuri, de ce ocupã indicaþiile maxim 2-
3 rânduri), însingurarea, autoizolarea,
pierderea abilitãþii de a se juca sau munci în echipã ºi multe altele.

Ceea ce li se cere este de a imprima elevilor o eticã a studiului serios, într-o conjuncturã în care
modelul de viaþã al celui în cauzã, larg mediatizat, este hoþul, violatorul, gangsterul de periferie ºi bodyguardul
de mahala. Ceea ce li se cere, impetuos, este de a înzestra copiii cu dragostea pentru cinste ºi pentru bine,
pentru cuvântul scris cu înþelepciune ºi încredere în viitor, ºi toate astea într-un prezent în care perspectiva
viitorului este din ce în ce mai întunecatã.

Revenind la imaginea de la început, cea a raiului imaginat ca o bibliotecã imensã, mãrturisesc cã am
o imagine asemãnãtoare ºi despre purgatoriu. Asemãnãtoare, în sensul cã actantul principal este tot cartea.
Adunatã în mormane ºi împuºcatã cu obidã, sau aruncatã în foc. Sau transferatã în virtual, pentru a fi
desemnatã ca reprezentantul fundamentului cultural al omenirii ºi lãsatã apoi acolo, fãrã ca cineva sã îi mai
simtã lipsa vreodatã, într-o lume guvernatã de lupta ostilã pentru putere, prin manipularea celor inculþi. De
care purgatoriu sã ne fereascã Cel de Sus!

Mulþumesc pãrinþilor mei, care m-au crescut într-o casã plinã de cãrþi...

Simone Györfi

CONSIDERENTE  ETICE, MORALE  ªI  RELIGIOASE  CU  PRIVIRE  LA
ORGANISMELE  MODIFICATE  GENETIC (OMG)

Una dintre definiþiile, acceptate aproape unanim denumeºte Organismele Modificate Genetic (OMG)
ca organisme al cãror material genetic (ADN - Acid Deoxiribonucleic) a fost modificat într-un fel în care

acesta nu apare în mod natural, printr-o
tehnologie numitã tehnologia genelor, sau
uneori ca tehnologia DNA recombinant sau
inginerie geneticã.

Motivele care au stat la baza realizãrii
OMG au fost în primul rând de ordin economic
ºi avantajele oferite de aceste modificãri.

Alimentele modificate genetic (GM-
Genetic Modificate) sunt produse cu preþ de
cost mai scãzut, beneficiu mai mare (calitãþi
nutritive îmbunãtãþite sau termen de pãstrare)
sau ambele.

Recoltele obþinute la culturile agricole
GM sunt mai mari, plantele GM sunt rezistente
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la insecte, ºi eliminã folosirea de pesticide în exces, rezistã la boli, sunt rezistente la condiþii aspre de
creºtere cum ar fi seceta, salinitatea ºi temperaturile extreme.

Astfel s-a obþinut orez GM cu înaltã productivitate ºi conþinut ridicat de proteine ºi vitamina A,
porumb GM în vederea producerii de bioetanol, roºii cu conþinut ridicat de lycopen, plante GM care
produc produse farmaceutice ºi proteine cu scop terapeutic inclusiv vaccinuri. De asemenea s-au obþinut
animale GM rezistente la boli, sau producãtoare de lapte cu conþinut ridicat de proteine ºi chiar producãtoare
de componente din pânzã de pãianjen.

Pe lângã avantaje existã însã exprimate opinii împotriva folosirii plantelor ºi animalelor GM, riscuri
ºi temeri de aceea sunt ºi contestatari ai folosirii acestora ºi cultivãrii de plante GM.

Întrucât realizãrile biotehnologiilor sunt extrem de importante pentru întreaga societate ºi au implicaþii
într-o arie largã de preocupãri ºi activitãþi vom încerca o scurtã expunere a unor consideraþii morale,
religioase ºi juridice cu privire la OMG ºi biotehnologie în general. Din cele arãtate rezultã cã sunt suficiente
motive ca la dezbaterile ºi hotãrârile privind OMG sã participe, alãturi de cercetãtori, o largã paletã de
reprezentanþi ai societãþii cuprinzând politicieni, filozofi, teologi, psihologi, fiind vorba, în fond, de un subiect
care priveºte întreaga societate.

CONSIDERENTE  ETICE  ªI  MORALE

În cadrul multiplelor aspecte pe care le implicã realizarea OMG, pe lângã capitolele care vizeazã
problemele tehnice, ale utilitãþii, avantajelor ºi dezavantajelor acestor realizãri,capitolul referitor la implicaþiile
etice, morale ºi religioase ale OMG este fãrã îndoialã cel mai dezbãtut, mai controversat ºi incitant, întrucât
aceste aspecte ºi consecinþele lor intereseazã ºi privesc întreaga societate.

Câteva dintre aspectele cuprinse în acest capitol se regãsesc formulate în Declaraþia Universalã a
Drepturilor omului, cum sunt:

- dreptul la alimente sigure pentru toþi oamenii, prin afirmaþia cã foamea constituie o fãrãdelege
ºi o violare a demnitãþii umane;

- dreptul la informare ºi la opþiune, în sensul cã toþi consumatorii trebuie sã fie corect ºi în timp util
informaþi pentru ca opþiunea lor sã fie exprimatã în deplinã cunoºtinþã de cauzã, în virtutea prevederii
dreptului la informare ºi la opþiune;

- dreptul la beneficiile derivate din aplicarea biotehnologiei trebuie sã fie pe deplin asigurat pentru
toatã populaþia.

Imperativul etic, al acestor realizãri trebuie sã fie acela de a asigura prioritate impactului ºi folosirii
ºtiinþei pentru cei sãraci, flãmânzi ºi vulnerabili, iar efectele utilizãrii unor astfel de tehnologii trebuie sã
serveascã la reducerea foametei, sãrãciei ºi malnutriþiei.

CONSIDERENTE  MORALE  ªI  RELIGIOASE

Orice abordare a problemelor privind biotehnologia ºi aplicaþiile sale, este incompletã ºi de
neconceput fãrã referinþã la aspectele morale ºi religioase implicate.
Existã exprimatã o pãrere ca prin realizãrile biotehnologiei precum ºi intervenirea în schimbãrile unor gene,
în totalitate, omul, se amestecã în Planul lui Dumnezeu, prin profunzimea efectelor generate de modificãrile
ADN-ului, deºi existã încã puncte de vedere diferite, chiar în cadrul unor poziþii majoritar adoptate.

De aceea rolul religiei ºi eticii cu privire la OMG ºi biotehnologie ºi a evoluþiei cercetãrilor în
acest câmp de activitate este incontestabil ºi cu influenþe uneori decisive în evoluþia cercetãrilor biotehnologice.

Sub raport fundamental teologic, amestecarea soiurilor distincte de plante sau de animale prin
încruciºare, este interzisã în mod explicit în Vechiul Testament:
Sã respectaþi legile Mele. Sã nu împreuni viþe de douã specii deosebite; sã nu semeni în ogorul
tãu douã feluri de seminþe. Leviticul 19:19.(BIBLIA  SAU  SFÂNTA  SCRIPTURÃ)

Ca urmare unii creºtini ºi unii membri ai credinþei evreieºti sau islamice argumenteazã cã amestecarea
biologicã a omului cu animalele este strict de condamnat.
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Dacã dezbaterile ºi controvesele referitoare la modificãrile genetice la plante ºi microorganisme sunt viu
disputate, desigur cã urcând treptele pe scara evoluþiei, modificãrile genetice la animale ºi mai ales la om au
implicaþii ºi urmãri mult mai greu de acceptat ºi mai contradictorii ºi chiar imprevizili.

Între acestea, etica xenotransplantului (transplantul de organe de la animale la om) ºi
modificãrile genetice efectuate în vederea realizãrii acestuia suscitã un interes enorm, iar pãrerile
sunt uneori chiar total ireconciliabile. Poate cel mai fascinant aspect se referã la transferul de gene
de la om la animale ºi etica transplantului de organe, în speþã inima de la porc la om consecutiv
inserãrii de gene umane în ADN-ul porcului ºi realizãrii histocompatibilitãþii genetice.

În acest sens, modificarea geneticã a porcului ºi a altor animale în vederea transplantului de inimã
la om ridicã o serie de întrebãri pentru care rãspunsul este dificil de dat ºi de acceptat iar urmãrile pe care
le genereazã sunt ºi mai dificil de anticipat. În multe culturi (inclusiv la români) cuvântul inimã are o rezonanþã
specialã. Ea este locul emoþiilor (mai ales a dragostei), a curajului, entuziasmului ºi gândurilor celor mai
ascunse (exemple: din toatã inima, cu dragã inimã, eºti sufletul ºi inima mea etc.) ºi de aceea inima
este consideratã ca ceva prea vital (poate sacru) pentru ceea ce este uman, încât sã poatã fi schimbatã cu
o inimã de animal.

Pe de altã parte ne punem întrebarea: un porc cu gene umane este încã un porc sau este om, în
ce mãsurã este om ºi în ce mãsurã este animal (porc)? sau este o himerã din filmele S.F? Poate fi acceptat
aºa ceva sau este total absurd, imoral ºi împotriva lui Dumnezeu?

O altã întrebare fireascã este urmãtoarea: dacã Dumnezeu i-a dat acelui porc o inimã cu care el sã-
ºi trãiascã viaþa, avem noi dreptul sã-i luãm inima de Dumnezeu dãruitã ºi sã o transferãm unui om, pentru
cã acesta sã trãiascã cu inima porcului, sau acest lucru este împotriva voinþei lui Dumnezeu?

O altã modificare geneticã impune o altã întrebare: este oare moral ºi permis de religie ca noi sã
modificãm, cu scop experimental, genomul unor animale, dat de Dumnezeu, care în mod natural le asigurã
rezistenþa la unele boli, astfel încât ele sã devinã vulnerabile la bolile de interes pentru noi. De exemplu, în
mod natural, ºoarecii nu se pot îmbolnãvi de anumite forme de cancer uman, dar prin modificare geneticã
ei au fost transformaþi încât sã poatã fi folosiþi pentru reproducerea cancerului uman în laborator. În acest
caz, se pune întrebarea: este etic sã manipulãm astfel genele ºoarecelui, în dezavantajul sãu ºi exclusiv în
avantajul omului?

O altã categorie, absolut tulburãtoare de preocupãri, o constituie cercetãrile realizate pe embrioni
hibrizi om-animale. Astfel Marea Britanie a aprobat cercetãrile genetice pe embrioni hibrizi, creaþi din
ovocite de animale al cãror nucleu a fost înlocuit cu material genetic uman, pentru studierea ºi eventual
tratarea unor boli ca Alzheimer, Parkinson.

În fapt ce fel de fiinþe sunt aceºti embrioni hibrizi om-animal. Mai este fiinþã umanã, în acest caz,
animatã de spiritul sacru, unic, cu care a înzestrat-o Creatorul?
Una dintre realizãrile biotehnologiei, care a provocat multe controvese este clonarea animalelor,
adicã replicarea unor indivizi prin înlocuirea ADN-ului din nucleul unui ovul cu ADN-ul individului
ce urmeazã a fi clonat ºi continuarea dezvoltãrii acestuia într-o mamã surogat.

Pentru creºtini, lumea înconjurãtoare este creaþia lui Dumnezeu ºi una din principalele sale
caracteristici este varietatea, pentru care ei aduc laudã Creatorului. Se poate argumenta cã a produce
o replicã pentru om sau pentru animal poate fi ceva împotriva a ceva dat de Dumnezeu, a naturii
însãºi.
Dar de la clonarea animalelor, atenþia oamenilor de ºtiinþã s-a îndreptat în mod firesc spre clonarea umanã.

Ceea ce este mai grav este cã s-ar putea ajunge la reproducerea unor oameni vii, fãrã ca aceºtia
sã ºtie, ºi sã fie implicaþi în acest proces fãrã a-ºi da acordul, iar o altã direcþie de domeniul fantasticului,
vizeazã clonarea indivizilor decedaþi, începând cu animalele de casã pânã la personalitãþi istorice, pornind
de la mostre de ADN din þesuturile celui dispãrut. De aici, o altã paletã de probleme de ordin etic ºi moral.

CONSIDERENTE  MORALE  ªI  JURIDICE  ÎN  BIOTEHNOLOGIE

Cu toate temerile ºi consideraþiile arãtate, chiar cu frica unei apocalipse biotehnologice, trebuie
spus cã impactul biotehnologiei asupra naturii umane a fost puþin cercetat. Întrucât rezultatul potenþial al



59

I.D.E.I.

cercetãrilor biotehnologice poate genera modificarea naturii umane aceastã modificare constituie, în
fapt, cea mai semnificativã ameninþare pe care o reprezintã biotehnologia contemporanã. De
aceea este necesar ca experimentelor efectuate pe fiinþa umanã sã li se acorde o atenþie cu totul specialã.
Punctele de vedere ale celor interesaþi în cercetãrile genetice nu coincid: oamenii de ºtiinþã doresc sã
dezvolte cercetarea acestui domeniu, producãtorii doresc sã plaseze pe piaþã produsele cercetãrii ºtiinþifice,
crima organizatã încearcã sã penetreze zona de maximã rentabilitate, religia apãrã demnitatea umanã ºi
credinþele ºi convingerile religioase Sub raport juridic Convenþia Europeanã pentru protecþia drepturilor
omului ºi a demnitãþii fiinþei umane faþã de aplicaþiile biotehnologiei ºi medicinei, are ca principiu fundamental
al cercetãrilor biotehnologice acela cã interesul ºi binele fiinþei umane trebuie sã primeze asupra
interesului unic al societãþii sau al ºtiinþei.

În acest context Statutul juridic al embrionului uman a provocat dispute aprinse sub raport
filozofic, religios, ºtiinþific, juridic. Sub raport juridic ºi etic embrionul uman este definit ca un organism
în curs de dezvoltare de la oul fecundat pânã la realizarea unei forme capabile de o viaþã autonomã
ºi activã, dar unele religii, ca islamul, admit cã cercetãrile asupra embrionului uman pot fi acceptate dacã
ele preced momentul în care embrionul capãtã un suflet, în timp ce religia evreiascã admite cã statutul
întreg al fiinþei umane este dobândit numai dupã dezvoltarea ce urmeazã fecundãrii, încât, în afara
uterului embrionul, nu are statut juridic. Biserica catolicã considerã cã fiinþa umanã existã chiar din
momentul fecundãrii, încât embrionul este considerat fiinþã umanã care are dreptul la viaþã iar
cercetãrile asupra embrionului uman trebuie sã fie condamnate.

În contrast, oamenii de ºtiinþã considerã cã este imposibil sã se interzicã cercetãrile asupra
embrionului, în primul rând pentru cã prin cercetarea ºtiinþificã a acestuia se pot identifica multe cãi pentru
tratarea unor boli grave.

Lipsa de protecþie juridicã unanimã a embrionului se regãseºte ºi în dispoziþiile legale diferite,
referitoare la întreruperea voluntarã a sarcinii.

Odatã prezentate aceste aspecte este firesc sã ne întrebãm dacã este moral sã folosim, spre binele
nostru, aceste realizãri extraordinare ale minþii omului sau sã le interzicem, datoritã unor temeri ºi îngrijorãri,
mai mult sau mai puþin justificate, ºi a unor convingeri morale ºi religioase, chiar cu toate efectele binevenite,
chiar salvatoare, ale acestor realizãri. Situaþia este oarecum similarã cu folosirea energiei nucleare cu efecte
benefice sau devastatoare, în funcþie de cine ºi cum o foloseºte. Ca oameni de ºtiinþã, trebuie sã avem
întotdeauna în minte avertismentul lui Einstein: progresul tehnologic este ca un topor în mâinile
unui criminal patologic.

Dar odatã cu poetul ne putem întreba ºi noi unde vei gãsi cuvântul ce exprimã adevãrul? pentru
cã tot la îndemnul sãu ce e rãu ºi ce e bine te întreabã ºi socoate, sã stãm ºi sã cumpãnim temeinic atunci
când trebuie luate decizii capitale.

Ca încheiere poate cã totuºi o întrebare s-ar impune: oare toate aceste plãsmuiri ale minþii
omeneºti nu s-au sãvârºit prin voia lui Dumnezeu? cãci toatã darea cea bunã ºi tot darul desãvârºit
de sus este pogorât de la tine, Pãrintele Luminilor scrie Sfânta Scripturã. (Iacob 1, 17)

În loc de concluzii: André Malraux spunea cã secolul XXI va fi un secol religios sau nu va fi deloc.
Sã fi intuit el oare extraordinarele realizãri ale biotehnologiei cu imprevizibilele lor consecinþe posibile
pentru umanitate?

Dr. Nicolae Mocuþa
Medic primar veterinar

Doctor în medicinã veterinarã



60

ªTEFAN  GOANÞÃ:
Rãmân cantonat în domeniul prozei scurte, genul care mi se pare cel mai secretos

Ne punem deseori întrebarea: ce este o prozã scurtã? Didactic, am putea ºi rãspunde cã
este un text mai scurt, cu o acþiune limitatã în timp ºi spaþiu, cu personaje ºi scene mai puþine. Dar nu
o putem nicidecum eticheta ca un text facil, mai puþin valoros decât romanul. Jorge Luis Borges este
cunoscut în istoria literaturii, mai ales, cu proza scurtã, cu poeziile ºi eseurile pe care le-a scris.
Gabriel Garcia Marquez spunea cã a scris roman pentru cã n-a reuºit sã scrie povestire, care este
cel mai greu de scris. Cineva spunea cã nu romanul dã mãsura unui scriitor, ci proza scurtã face
asta, pentru cã aici trebuie sã fii genial ºi creator în câteva pagini.

Scriitorii anilor ’80 au încercat sã reabiliteze proza scurtã, dar se pare cã nu au reuºit,
deoarece publicul e, în continuare, atras mult mai mult de roman. Criticii literari cautã tot în roman
mãsura talentului unui scriitor, iar autorii valoroºi de prozã scurtã sunt cam puþini, Rãzvan Petrescu,
Tudor Octavian, Radu Paraschivescu, fiind mai cunoscuþi. Mulþi autori consacraþi, cunoscuþi de marele
public - Liviu Rebreanu, Sadoveanu, Marin Preda, D.R. Popescu - au scris prozã scurtã, dar nu s-au
limitat la ea, au evadat în roman.

ªtefan Goanþã este un scriitor care a început cu prozã scurtã, dar plãnuia ca aceasta sã fie
doar un exerciþiu pentru romanele de mai târziu. (Chiar trebuie subliniat cã prima carte scrisã de el
a fost un roman considerat de proporþii pentru vârsta de 14-17 ani cât avea atunci.) Debutul absolut
l-a fãcut cu prozã scurtã, schiþã, în revista Universitãþii bucureºtene. Au urmat apoi colaborãri la
revista Luceafãrul, tot cu schiþã (Concediu, Lãutarul etc.), în vremea studenþiei bucureºtene ºi,
mai târziu, la alte reviste literare din þarã. ªtefan Goanþã ºi-a vizualizat personajele, scenele, înainte
sã le aºtearnã pe hârtie, ºi-a vãzut acþiunea plasatã într-un spaþiu real. Privitor la genurile literare, afirma
într-o discuþie: rãmân cantonat în domeniul prozei scurte, genul care mi se pare cel mai secretos.

Volumul Am fost publicat cuprinde schiþe, povestiri ºi nuvele semnate, de-a lungul timpului, de
ªtefan Goanþã, majoritatea publicate integral în premierã, care se adreseazã cititorilor de toate vârstele.
Urmãrit de la o etapã la alta, se poate uºor descoperi stilul inconfundabil al unui prozator remarcabil (Irina
Petraº). Se observã, aºadar, originalitatea ºi prospeþimea scrisului în redarea unor aspecte de-a dreptul
tragice din viaþa satului românesc al anilor ’50 (Din lacrimile minþii, Lãutarul).

Trebuie evidenþiate nuvelele în care umoru este unul rafinat, subcutanat (Ion Vãdan), iar acþiunea
este dinamicã. Cititorul este captivat de taica Ilie din nuvela Portativul care ni-l prezintã pe ªtefan Goanþã
ca pe un narator de sevã
balcanicã, pentru care
conteazã plãcerea de a spune
colorat, cu asociaþii picante
(Ion Lungu), dar ºi de acþiunea
din ampla nuvelã care dã titlul
cãrþii, Am fost publicat. Aici,
elementele romantice se îmbinã cu
aspectele realiste din viaþa
ciobanilor de la munte în vremuri
de restriºte pentru þarã. Este
începutul epocii comuniste când
se încearcã o deposedare a
oamenilor de avuþia agonisitã cu
trudã de veacuri. (S-a spus
despre aceste proze cã trãdeazã
mai mult un dramaturg decât un
prozator propriu-zis. Într-adevãr,
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ªtefan Goanþã a scris ºi teatru,
Vlad Sorianu din Bacãu
spunea undeva cã a debutat
cu teatru.) Personajele
principale din aceastã nuvelã,
cu nume simbolice, Zarea ºi
Munte, trãiesc o frumoasã
poveste de dragoste. Ele
însele parcã sunt coborâte din
basmul nostru românesc
înnobilat de Feþi-Frumoºi ºi
Ilene Cosânzene.

ªi ultimele trei proze
aduc în prim plan viaþa satului
românesc, cu tradiþiile
statornicite de milenii, dar, mai
ales, în povestirile Crãciun
fericit! ºi Sãrbãtoarea,
atmosfera e seninã, totul debordând de bucurie, de veselie ºi prea-plinul sufletesc într-o societate normalã,
cu oameni normali, preocupaþi de muncã ºi de viaþa de toate zilele, societate la care aspira însuºi autorul
dupã evenimentele din 1989.

Aº spune cã sunt surprinse în carte aspecte de viaþã din epoci diferite: Dej, Ceauºescu, perioada
de dupã 1989. Atmosfera vie, fluxul narativ, descrierile, galeria largã a personajelor, stilul prozatorului,
limba cu apeluri frecvente la cuvinte vechi, la regionalisme, se vor regãsi în scrierile de mai târziu ºi sunt
argumente clare pentru o lecturã cel puþin agreabilã ºi interesantã.

Volumul ªtefan Goanþã vãzut de... este produsul aplicãrii unui marketing al posteritãþii
scriitorului activ ºi plin de învãþãminte pentru noi toþi! (Ion Vãdan)

Aºa cum se precizeazã ºi în Argument, ªtefan Goanþã s-a afirmat pregnant în literaturã în
special dupã 1989. Deºi, aºa cum am mai spus, este definit de Irina Petraº ca un prozator remarcabil,
cãrþile sale au rãmas într-un nemeritat con de umbrã, chiar dacã, de la debutul editorial din 1993 cu
romanul Altarul de nisip, a dat carte dupã carte, cum spune C. Cubleºan, fiind relativ prezent în literatura
românã pe parcursul celor douã decenii care s-au scurs de la evenimentele din 1989.

Cartea a izvorât din dorinþa de a face cunoscutã viaþa ºi opera scriitorului, personalitatea acestuia
în originalitatea, patriotismul, trãsãturile etice ºi civice care l-au definit, modul în care a fost receptat de
contemporanii sãi, critici literari ºi scriitori, intelectuali cu care a colaborat de-a lungul celor peste patru
decenii de activitate neostoitã pe altarul culturii româneºti.

Poate e bine sã subliniez cã tocmai datoritã diversitãþii de formaþie, de vârstã ºi de experienþã a
celor care au scris, volumul înregistreazã unele inegalitãþi, dar toate contribuþiile la un loc vin sã contureze
surprinzãtor profilul unui om care a respirat artã ºi care ºi-a închinat viaþa culturii româneºti.

Lansarea celor douã volume a avut loc la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, activitate
coordonatã ºi moderatã de Florica Pop, managerul instituþiei.

Despre viaþa ºi opera lui ªTEFAN  GOANÞÃ s-au mai exprimat: Marcel Lucaciu, Iuliu Suciu,
Ion Piþoiu-Dragomir, Ileana Petrean Pãuºan, precum ºi foºti elevi sau prieteni ai scriitorului.

Irina Goanþã
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Vila Mikó, Cluj-Napoca

ACTIVITATEA  SOCIETÃÞII  MUZEULUI  ARDELEAN
  ÎN  DOMENIUL  CERCETÃRII  ISTORIEI  SÃLÃJENE

Societatea Muzeului Ardelean - Erdélyi Múzeum Egyesület - Siebenbürgischer Museum - Verein,
Transilvanian Museum Society este o asociaþie ºtiinþificã ºi culturalã cu caracter academic a oamenilor de
ºtiinþã maghiari din Transilvania.

La baza constituirii societãþii a stat Hotãrârea nr. 42 din 1841 a Dietei Transilvaniei, iar ºedinþa de
întemeiere s-a þinut la Cluj între 23-26 noiembrie 1859. Primul preºedinte a fost
ales groful Mikó Imre, care la început doneazã societãþii muzeale casa (vila) ºi
grãdina sa din Cluj (unde funcþioneazã
astãzi Muzeul de Zoologie, Facultatea de
Geografie-Geologie ºi cãminele studenþeºti
de pe strada Clinicilor, iar din 1895 ºi
grãdinile unde s-au construit ulterior clinicile
universitare). În condiþiile neoabsolutismului
Habsburgic a fost jalonatã ca datorie

primordialã a Societãþii Muzeului Ardelean ocrotirea ºi propagarea
limbii materne. Potrivit Statutului elaborat în 1876, scopul societãþii
rãmâne: fondarea ºi susþinerea unui muzeu ardelean; prelucrarea
ºtiinþificã a fondului muzeal; propagarea ºi cultivarea ºtiinþei ºi culturii
în limba maternã. Între membrii societãþii se numãrã cei mai de
seamã oameni ai culturii maghiare din Transilvania, din rândul cãrora
peste 40 au devenit ulterior membri ai Academiei maghiare ºi
române. De-alungul deceniilor societatea a întemeiat o bogatã ºi
variatã bibliotecã ºi colecþii de documente, de numismaticã, de
artã ºi picturã, de botanicã, de zoologie ºi mineralogie, vestigii de
istorie, de artã popularã ºi folclorice, un lapidariu bogat etc. care
au constituit baza materialã a Universitãþii Franz Josef din Cluj (1872). Ulterior aceastã instituþie de
învãþãmânt superior a devenit Universitatea Regele Ferdinand, iar astãzi funcþioneazã ca Universitatea
Babeº-Bolyai. Din fondul Societãþii Muzeului Ardelean au fost preluate sau naþionalizate: 120.000 de
volume de cãrþi, arhivele unor familii nobiliare ºi instituþii, 35.000 de obiecte muzeale, 20.000 de monede
din colecþia de numismaticã, 1554 exponate din colecþia de artã popularã, 64.839 exponate din colecþia
de zoologie, 73.227 obiecte de mineralogie ºi geologie ºi o colecþie unicã de botanicã. Aceste colecþii au
fost adunate cu migalã din donaþii particulare ºi în urma muncii consecvente a generaþiilor întregi de oameni
de ºtiinþã, putând fi considerate ca cele mai valoroase colecþii ºtiinþifice de dupã Primul Rãzboi Mondial.
De la înfiinþare ºi pânã în anul 1950 Societatea Muzeului Ardelean a desfãºurat o activitate ºtiinþificã ºi

culturalã în condiþii legale. În timpul
dictaturii comuniste Societatea Muzeului
Ardelean a fost desfiinþatã, activitatea
interzisã, conducãtorii urmãriþi
îndeaproape, bunurile confiscate ºi
membrii obligaþi sã treacã în ilegalitate.
Dupã 40 de ani de tãcere ºi intimidare,
în anul 1990, Societatea Muzeului
Ardelean îºi reia activitatea sub
conducerea profesorului Jakó Zsigmond,
o parte din imobilele ºi bunurile avute,
precum ºi unele colecþii au fost
recuperate, iar peste tot în Transilvania
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s-au reorganizat filiale ale Muzeului Ardelean pe criterii geografice în cele ºapte secþii de specialitate.
În Sãlaj, zona ªimleului s-a trezit mai devreme la activitate, în 1996 reuºind sã organizeze deja

prima conferinþã de comunicãri ºtiinþifice a Muzeului Ardelean. În anul 1999 acolo a fost lansat primul
volum al Maghiarilor din Sãlaj (Szilágysági Magyarok 1.), o lucrare colectivã de 43 de autori, cu 698
de pagini, cuprinzând micromonografia celor 4 oraºe ºi 54 aºezãri rurale. Filiala Societãþii Muzeului Ardelean
Zalãu ºi împrejurimi a fost fondatã în ºedinþa extraordinarã din 3 iulie 2002, preºedinte fiind ales prof.
Bajusz István, vicepreºedinte prof. Kovács Kuruc János, iar secretar prof. Gáspár Attila. Activitatea celor
douã filiale sãlãjene se desfãºoarã în strânsã colaborare reciprocã, în conferinþe sau ºedinþe ordinare ºi
extraordinare, iar membrii societãþii au fost promotorii editãrii revistei de culturã sãlãjeanã Hepehupa,
precum ºi ai înãlþãrii statuii baronului Wesselényi Miklós din Jibou ºi bustului principelui Kemény János de
la Sãrmãºag.

Începând din anul 2003 se organizeazã la Zalãu ºi ªimleu Silvaniei, ori în alte localitãþi din judeþ,
conferinþe cu titlul Zilele cercetãrii sãlãjene cu tematicã variatã ºi cu referenþi din þarã ºi strãinãtate. Cu
timpul au fost antrenate în activitatea conferinþelor ºi membrii unor asociaþii ºi fundaþii culturale din Sãlaj
(Báthory István-ªimleu Silvaniei, Tövishát - Cehu Silvaniei, Wesselényi - Jibou, Cserey Farkas - Crasna,
Pro Zalãu ºi EMKE din Zalãu). Partea financiarã pentru organizarea activitãþilor, pânã în 2007, a fost
asiguratã de vicepreºedintele filialei zãlãuane, cu sprijinul întreprinzãtorilor particulari, iar de atunci ºi pânã-
n zilele noastre Fundaþia Communitas ne asigurã o parte din cheltuielile de funcþionare. Cele ºase conferinþe
extraordinare au fost organizate la Zalãu, ªimleu Silvaniei, Jibou ºi Sãrmãºag, iar cele opt comunicãri
ºtiinþifice s-au þinut la Zalãu, ªimleu Silvaniei, Jibou, Cehu Silvaniei, Porolissum ºi Borla. La sesiunile
Societãþii Muzeului Ardelean din Sãlaj au prezentat lucrãri ºtiinþifice 63 de referenþi dintre care 11 oameni
de ºtiinþã din strãinãtate. Cele mai multe intervenþii le-au avut Egyed Ákos (de 11 ori), Fejér László (6),
Sipos Gábor (6), Zsigmond Attila (6), Lakó Éva (5), László László (5), Kovács Kuruc János (5), Kiss
Zoltán (4), Péntek Pici László (4), Széman Péter (4), Joikits Attila (3), Major Miklós (3), Oláh Miklós (3),
Kun Ferencz (2), Csávossy György (2), Péntek János (2), Bajusz István (2), Horváth József (2), Mihály
Ágnes (2), Nagy Mihály Zoltán (2). Lista nu poate sã fie completã dacã omitem numele unor profesori
universitari sau cercetãtori renumiþi ca: Csetri Elek, Mitruly Miklós, Tóth Zsombor, Vekov Károly, Egyed
Emese, Romhányi András, Bársony István, Barta János, Talpas János, Kovács Adorján, Józsa László,
Pécsi L. Dániel, Oláh Mihály, Szabó Attila, Szõke Anna ºi Csók Zsolt. Începând cu anul 2005 Societatea
noastrã acordã diplome ºi plachete celor care au activitate deosebitã în domeniul cercetãrii istoriei sãlãjene
sau în sprijinirea muncii de organizare a conferinþelor. Pânã-n prezent au primit distincþii urmãtoarele persoane:
Egyed Ákos, Major Miklós, Lakóné Hegyi Éva, Bajusz István, Sipos Gábor, Seres Dénes, Szabó Vilmos,
Fejér László, Vida Katalin, Széman Péter, Hajdu Attila, Dobai István, Szõke Anna, László László ºi
Kovács Kuruc János. Din lipsa spaþiului de publicare nu putem enumera titlul fiecãrei lucrãri ºtiinþifice (care
în mare parte au fost editate în revista Hepehupa), doar unele din tematica conferinþelor mai importante:
Amintirea luptei de libertate condusã de Francisc Rákóczi al II-lea (2003), Wesselényi redivivus
(2004), Centenariul monografiei Petri Mór; 500 de ani de la naºterea poetului Balassi Bálint (2004);
Unele aspecte din istoria Sãlajului (2005), Învãþãmântul ºi învãþãtori din Sãlaj (2006), Biserica în
Sãlaj (2007), Principele Kemény János ºi epoca sa (2007), Renaºterea în Sãlaj (2008), Conºtiinþa
de sãlãjean (2009), Epoca reformelor - Széchenyi István (2010), Via ºi vinul în istoria sãlãjeanã
(2011), Zilele cotidiene în Sãlaj (2012).

Fiind originar tocmai de la izvorul Criºului Repede, în cei 35 de ani totuºi am devenit un cetãþean cu
conºtiinþã sãlãjeanã ºi aºa cum m-am exprimat ºi la decernarea premiilor Bibliotecii Judeþene, am primit
valoroasa distincþie îndeosebi pentru activitatea mea ºtiinþificã (pe lângã cea educativã) ºi culturalã, ca un
sãlãjean la el acasã.

Kovács Kuruc János
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UN PHILOBIBLON  SÃLÃJEAN

Richard de Bury (1287-1345) a fost un cãlugãr benedictin de origine normandã, care a devenit
ulterior episcop de Durham. Cu douã secole înainte de Gutenberg, el a adunat o frumoasã colecþie de
manuscrise antice ºi medievale, cãreia i-a adãugat ºi propriul volum: Philobiblon (Dragostea de carte în
limba greacã). ªtiinþa de carte înalþã palate - zice un proverb. Vreme de secole, patosul bibliofilului
britanic i-a impresionat într-atât pe cititori, încât frumoasa pledoarie pentru conservarea ºi punerea în
valoare a cuvântului scris a devenit temelia unor instituþii impresionante, precum Bibliotheca Apostolica
Vaticana, Library of Congress ori Teleki Téka de la noi, menite sã adune, sã difuzeze sau sã conserve
producþiile editoriale trecute ºi prezente.

Un discipol sãlãjean al clericului din Durham, la fel de pasionat, este Ioan Maria Oros. Doctor în
istorie, specializat în studiul cãrþii vechi, el lucreazã la Muzeul
Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu. De-a lungul vremii, a publicat
mai multe articole sau a susþinut diferite comunicãri ºtiinþifice
despre comorile intelectuale vechi de câteva secole, pãstrate
în muzeu sau în alte instituþii. Întrucât detaliilor tehnice le-a
adãugat ºi veºmântul uman þesut din urmele lãsate pe filele de
pergament sau de hârtie (notaþii, comentarii, însemnãri, datãri),
el ºi-a transpus ascultãtorii sau cititorii în lumea de odinioarã,
a refãcut traseuri îmbârligate, a relevat evenimente ºi mentalitãþi,
a completat spaþiile albe din trecutul Þãrii Silvaniei, un spaþiu
atât de sãrac în ºtiutori ºi iubitori de carte aplecaþi cãtre scrierea
de cronici.

Vãleat 7518 de la Facerea Lumii, adicã în anul 2010
dupã calendarul Papei Grigorie al XIII-lea, Ioan Maria Oros
a adunat toate aceste ºiraguri de perle ºi le-a publicat la Cluj,
într-un tom de aproape 600 de pagini, cu titlul Dimensiuni
ale culturii moderne în Þara Silvaniei (secolele XVII-
XIX). Cãrþi ºi proprietari, prin grija editurilor Mega ºi
Porolissum. Autoarea prefeþei, Eva Mârza, considerã cã
viziunea cercetãtorului coincide cu cea a cunoscutului specialist
Francois Furet, pentru care cãrþile reprezintã vehicule
privilegiate ale ideilor ºi atrage atenþia asupra faptului cã:
tipãriturile româneºti vechi, pe care le identificãm în

lucrare, sunt valorificate nu numai din perspectiva unui obiect, cu o anumitã valoare comercialã,
ieºit de sub teascurile unei tipografii, ci mai ales ca suport, indicator concret ºi convingãtor al lumii
ideilor, pe care o pune în circulaþie, odatã cu drumul, încet dar sigur, al cãrþilor vechi prin diferite
medii cu cititori ºi preþuitori ai literei tipãrite din Þara Silvaniei.

Studiul se referã cu precãdere la tipãriturile bãlgradene de secol XVII, cartea veche de Bucureºti
ºi cartea râmniceanã de secol XVIII, însã fãrã a ignora producþia unor centre tipografice cu prezenþã
restrânsã în arealul sãlãjean: Iaºi, Târgoviºte, Snagov, Buzãu, Cãldãruºani, Braºov, chiar Buda (cãrþile lui
Petru Maior) ºi Viena (Carte trebuincioasã pentru dascãli, 1785, proprietatea bibliotecii parohiale din
Someº Odorhei). Cercetãtorul analizeazã succint, în context bibliografic ºi statistic, prezenþa exemplarelor
tipãrite la Sibiu ºi, inevitabil, reliefeazã particularitãþile circulaþiei lucrãrilor din Blaj, prin difuzare dirijatã sau
prin colportaj.

Capitolul Circulaþia cãrþii româneºti vechi ºi constituirea colecþiilor/bibliotecilor surprinde
momente esenþiale ale începutului cititului ºi scrisului din zona studiatã ºi oferã informaþii despre provenienþa
unor manuscrise unicat, adevãrate curiozitãþi sãlãjene, precum Tetraevanghelul slavo-român de la
Drighiu, copiat de preotul Fãrcaº, acum pãstrat în colecþiile Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga
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din Cluj. En passant, deºi contribuþia lor la înãlþarea spiritualã ºi
culturalã din epocã a fost semnificativã (sau tocmai pentru cã n-au
putut fi neglijate), sunt amintite ºi bibliotecile umaniste din Þara
Silvaniei, cuprinzând lucrãrile în latinã, maghiarã, germanã sau alte
limbi europene: impresionantele colecþii ale baronilor locali ºi esenþiala
bibliotecã a Colegiului Reformat din Zalãu, un accesoriu de bazã al
educaþiei elevilor, intens utilizat pe parcursul mai multor secole.

Deliciul volumului, precum se aminteºte ºi în prefaþã, îl
constituie redarea în culori vii ºi armonioase a unei veritabile fresce
sociologice a trecutului, pe baza schiþelor ºi portretelor creionate
intenþionat sau ocazional, amprente ale interacþiunilor dintre
proprietari ºi posesiuni, consemnate marginal sau pe foile de forzaþ.

Primele portrete sunt cele ale copiºtilor. Chiar dacã venea
vorba despre simpla transcriere manuscrisã, scrisul era o activitate
chinuitoare, într-o vreme când hârtia se procura cu greu, deoarece
nu existau papetãrii la tot pasul, iar activitatea de scrib rãpea intervale
esenþiale dintr-o zi luminã, în lipsa lui Edison ºi a becului cu
incandescenþã. Însemnãrile de pe tomurile prãfuite permit evidenþierea unor practici ale scrisului ºi lecturii,
precum ºi studierea semanticii contractuale, ce însoþeºte transmiterea unei valori culturale ºi spirituale
de-a lungul unei linii cronologice multiseculare. În multe cazuri, achiziþionarea unei cãrþi liturgice s-a fãcut
prin contribuþia unei mulþimi largi, în special prin adunarea celor douã pãrãluþe ale vãduvelor sau ai creiþarilor
din palmele bãtãtorite ale plugarilor, ocazie ca cercetãtorul din secolul internetului ºi al e-reader-elor cu
hârtie electronicã sã studieze solidaritãþi sociale, religioase ºi identitare locale. Odatã suma strânsã,
cumpãrarea constituia în sine un moment de sãrbãtoare, deoarece târgurile zonale se organizau numai în
zilele însemnate cu roºu în calendar, când þãranii nu mergeau la lucru ºi se puteau deplasa în regiune. Ioan
Maria Oros urmãreºte, cu o bucurie ce-i lumineazã întreaga figurã, cu candoarea unui copil care-ºi aduce
acasã cartea primitã ca premiu la ºcoalã, cronotopii sãrbãtorescului.

Savurosul capitol Ipostazele insecuritãþii ºi protecþia cãrþii prin blestem prezintã primejdiile
de dupã achiziþionare ºi mijloacele de pazã magicã ale odoarelor copertate. Uneori, afuriseniile preoþeºti
sunt îndreptate chiar împotriva unor confraþi hulpavi: Sã fie proclet acel popã ce o a fura sau o a vinde.
(Carte româneascã de învãþãturã, Iaºi, 1643, exemplarul de la Cizer) Studiul continuã cu analiza
binomului simbolic carte-proprietar ºi cu însemnãrile egografice, cele care stocheazã informaþii
individuale, de familie, obºteºti, afecte, atitudini, inclusiv cu privire la componenta ritualã a vieþii
societãþii rurale, cu rolul sãu important în pãstrarea ºi redobândirea echilibrului comunitar. Tot de
pe marginalii, se pot extrage date importante despre calamitãþile care i-au afectat pe sãlãjenii de odinioarã.
Este interesant cã toate cele patru cutremure consemnate astfel (1 martie 1787, 7 ianuarie 1833, 23
octombrie 1844 ºi 25 noiembrie 1852) nu se regãsesc în Registrul cutremurelor de pãmânt din
Transilvania (1471-1900) alcãtuit de cãtre Fl. Dudaº.

Dimensiuni ale culturii moderne în Þara Silvaniei reprezintã rodul unei activitãþi îndelungate,
de explorare nu numai fizicã, ci ºi documentarã a fondului de carte româneascã moºtenit de la premergãtorii
noºtri. Adesea, autorul dovedeºte nebãnuite calitãþi de detectiv în reconstituirea unor succesiuni de evenimente
ºi le redã cu plãcerea ºi cu înþelepciunea cunoscãtorului. Studiul urmãreºte un plan atent elaborat ºi prezintã
în mod exhaustiv momentele ºi consecinþele interacþiunii de duratã dintre vehicolele privilegiate ale ideilor
ºi pasagerii proprietari, pentru cã, deºi habent sua fata libelli (cãrþile au o soartã proprie), ele servesc
drept cãlãuzã ºi învãþãturã pentru mai multe generaþii de muritori, printre care se numãrã ºi cele încã
nenãscute. Cartea lui Ioan Maria Oros se adreseazã atât nouã, cât ºi celor din viitor.

Franciscus Georgius
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O  NOUÃ  EXPERIENÞÃ pentru biblioteci, bibliotecari...
iubitori ai cunoaºterii nelimitate!

E 1 octombrie ºi o frumoasã zi de sâmbãtã. ªi ce dacã? Este Noaptea Bibliotecilor! ªi, chiar
dacã este sâmbãtã, toate uºile Bibliotecii Judeþene Sãlaj sunt deschise ochilor curioºi ai trecãtorilor, precum
ºi cititorilor noºtri fideli. În aceastã zi ºi pânã târziu în noapte cei interesaþi (copii, tineri, adulþi) au acces liber
la depozitele de carte, pot vizita Sala Scriitorilor Sãlãjeni, pot participa la diverse jocuri ºi activitãþi special
pregãtite cu aceastã ocazie, iar cei care nu au deja un permis de intrare pot valorifica aceastã oportunitate
pentru a obþine unul, în mod gratuit. Tinerii ºi adulþii pot viziona scurte piese de teatru, pot participa la
lecturi, vizionãri ºi audiþii. De asemenea cei interesaþi pot intra în dialog cu scriitorii (sãlãjeni) sau pot sta la
un ceai cu bibliotecarul.

E doar ora 17 ºi pe trotuarele din faþa Bibliotecii e mare forfotã. Copiii ºi tinerii se înghesuie sã
vadã expoziþia de carte ºi multimedia,
organizate în aer liber, dar sunt curioºi ºi sã
participe la atelierele de quilling ºi picturã pe
faþã susþinute de voluntarii bibliotecii. Vis-à-
vis de sediul Bibliotecii, în pãrculeþul cu
statuie, foarte mulþi copii aºteaptã cu
nerãbdare deschiderea oficialã a Nopþii
Bibliotecilor. De ce?!... pentru cã doresc sã
participe la concursul (cu premii) de desene
pe asfalt. Sunt ca niºte arcuri întinse,
aºteptând sã þâºneascã sãgeþile. Înarmaþi cu
cretã coloratã, imaginaþie ºi voinþã sunt
pregãtiþi sã umple paginile cãrþilor desenate
deja pe asfalt.

Dar ce se aude?!! Toþi cei adunaþi
pe trotuarele din faþa Bibliotecii ca ºi cei din

pãrculeþ sunt invitaþi în Sala de Lecturã, unde Doamna Director a Bibliotecii Judeþene Sãlaj declarã deschisã
Noaptea Bibliotecii ºi dã startul acþiunilor ºi jocurilor pregãtite în acest scop.

Prima parte, de la ora 17.00 la orele 21.00, este dedicatã copiilor, cei mai fideli cititori ai cãrþilor
bibliotecii. Aºadar, Secþia pentru Copii, va fi pentru acest interval de timp centrul atenþiei tuturor (atât a
copiilor, a pãrinþilor care-i însoþesc, cât ºi a tinerilor ºi adulþilor curioºi sã vadã ce a pregãtit Biblioteca cu
aceastã ocazie). De asemenea, pe toatã
perioada aceasta în mansarda bibliotecii vor
rula pentru copii ºi adolescenþi desene
animate, precum ºi alte filmuleþe dedicate lor.

Începând cu deschiderea oficialã
fãcutã în Sala de Lecturã, copiii se împart pe
grupuri de interese: o parte doresc sã participe
la concursul de desene pe asfalt, altã parte
stau cu ochii þintã pe una din ferestrele Secþiei
pentru Copii în aºteptarea unor personaje din
poveºti, iar o altã parte urcã în mansardã, unde
se distreazã alãturi de eroi îndrãgiþi din desene
animate.

În Sala Scriitorilor Sãlãjeni copiii sunt
aºteptaþi cu alte douã surprize, douã jocuri,
de culturã generalã ºi de creativitate, ºi anume: un puzzle din cãrþi-Harta Culturalã a României ºi jocul:

Eu sunt cartea!
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În interiorul Secþiei pentru Copii cititorii noºtri sunt provocaþi sã fie detectivi, prin participarea la un
alt joc: Cartea ascunsã.

Aºadar, START  JOCURI!

Vreme de o jumãtate de orã secþia noastrã se transformã în scenã pentru personajele poveºtii
GOGOAªA. Moºul, baba, gogoaºa, iepuraºul, lupul, ursul ºi vulpea apar, pe rând, la fereastra secþiei ºi
încântã ochiºorii curioºi ai micilor noºtri cititori. Copii ºi pãrinþi stau înghesuiþi pe trotuarul din faþa ferestrei.

Personajele au început sã fie
conturate prin talentul artistic al colegei
noastre, Éva Fazakas, bibliotecar al
Secþiei pentru Copii, care le-a
desenat. Ne place sã credem cã prin
strãdania noastrã (a Veronicãi Pop ºi
a Nataliei Pop, bibliotecare la aceeaºi
secþie) de a lectura cât mai artistic ºi
de a mânui aceste desene, personajele
au prins viaþã. Crezul nostru a fost
confirmat de reacþia atât de naturalã a
celor de dincolo de geam. Pãrinþi,
copii, trecãtori intrã în lumea poveºtii
ºi trãiesc fiecare replicã, fiecare
apariþie a vreunui personaj. Se bucurã
sau se întristeazã alãturi de gogoaºa
noastrã fermecatã. Cântã cântecelul

gogoaºei, alãturi de ea. Copiii întind mâinile sã atingã aceste personaje, sã interacþioneze cu ele. Moºul,
baba, iepuraºul, lupul ºi ursul sunt, pe rând, pãcãlite de nãzdrãvana gogoaºã. Scapã sã fie mâncatã de
fiecare dintre acestea pentru cã gogoaºa noastrã se dovedeºte a fi mai agilã decât fiecare dintre ele.

Dar: Ulciorul nu merge de multe ori la fântânã, spune un vechi proverb românesc. Acesta îºi
dovedeºte valabilitatea ºi în cazul gogoaºei fermecate. În cele din urmã gogoaºa îºi aflã naºul. Ea întâlneºte,
aºadar, un personaj care o întrece în isteþime, pe cumãtra vulpe. E binecunoscutã viclenia acestui personaj.
Vulpiþa noastrã îi vine de hac gogoaºei, care nu mai e atât de fermecatã precum ne face ea sã credem cã ar
fi. Astfel gogoaºa ajunge sã fie hranã pentru cumãtra vulpe.

Cu ajutorul personajelor mai sus menþionate reuºim sã punctãm ºi morala poveºtii: trebuie sã fim
foarte atenþi la cei care încearcã sã ne apropie prin laude ºi cuvinte linguºitoare pentru cã pot avea intenþii
ascunse, care sã ne fie dãunãtoare, poate chiar fatale.

Pentru cã toþi cei de cealaltã parte a geamului au fost foarte încântaþi de dramatizarea acestei
poveºti îi provocãm pe copii sã fie ei mici actori, sã mânuiascã douã personaje celebre ale unei fabule la
fel de celebre: Vulpea ºi corbul. Astfel aceste pãpuºi ale Ludotecii prind viaþã în mâinile copiilor. Pãpuºarii
noºtri trec de cealaltã parte a geamului ºi trãiesc din plin emoþiile celui care creeazã, care dã viaþã unui
personaj. Bibliotecara Natalia Pop promoveazã genul fabulei, prin citirea acesteia, care este atât de accesibilã
ºi îndrãgitã de cititorii secþiei. Bineînþeles cã ºi de aici copiii au de tras anumite învãþãminte. Vulpea ºi corbul
devin acum prilej de moralizare.

Pe marginea ferestrei îºi face apariþia un alt personaj celebru, pe care copiii îl recunosc imediat,
PÃCALÃ. Aceastã pãpuºã stârneºte multã voie bunã, atât în rândul copiilor, cât ºi al adulþilor. Veronica
Pop e cea care lectureazã una din frumoasele snoave al cãrui protagonist e Pãcalã.

ªi pentru cã micii noºtri ascultãtori sunt efectiv agãþaþi de fereastra Secþiei pentru Copii, le propunem
acestora un joc de rol, o altã dramatizare a unei cunoscute poveºti, Ridichea uriaºã. Am avut surpriza sã
constatãm cã una din fidelele noastre cititoare ºtia aceastã poveste versificatã. Ceilalþi copii au intrat repede
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în pielea personajelor poveºtii ºi astfel în scurt timp s-a format pe trotuar un ºir lung care încearcã sã scoatã
din pãmânt ridichea uriaºã. Dupã numãrul celor prinºi în acest ºir ai fi zis cã povestea are zeci de personaje.

Toþi s-au strãduit din rãsputeri sã scoatã ridichea din pãmânt ºi mare le-a fost bucuria când au
reuºit acest lucru. Cu greu au reuºit copiii sã se desprindã de fereastra cu pricina, dar informaþi fiind de
posibilitatea de a participa la alte jocuri ºi acþiuni s-au arãtat foarte interesaþi. Fãrã a pierde timpul s-au
înghesuit sã se înscrie ºi la celelalte concursuri pregãtite pentru ei.

(Natalia Pop)

Am avut deosebita plãcere de a coordona douã jocuri interesante cu aceastã ocazie. Deºi
evenimentul, prin denumire, ar fi trebuit sã fie destinat mai mult adulþilor, totuºi activitãþile premergãtoare
nopþii au fost rezervate în totalitate copiilor. Pentru început am fãcut pregãtirile necesare pentru prima

activitate care purta semnãtura mea
- adicã, am trasat cu cretã coloratã
conturul a doua cãrþi imense în
pãrculeþul situat vis-à-vis de
bibliotecã. Prima carte am denumit-
o Cartea viselor, a doua Cartea
verde. Cred cã numele cãrþilor
dezvãluie cu aproximaþie ceea ce
avea sã urmeze... Am ales douã
grupuri formate din aproximativ
douãzeci de copii. Primul grup, a avut
sarcina sã închidã ochii ºi sã-ºi caute
în adâncurile fiinþei lor ºi sã transpunã
în desen cel mai frumos vis al lor. Al
doilea grup, format din tot atâþia copii
a trebuit sã-ºi imagineze un loc mereu
verde. Pentru a doua carte (cea în

care copii au avut ocazia sã fie micii creatori ai unui loc pur, mereu curat) am colaborat cu Agenþia pentru
Protecþia Mediului SÃLAJ. Ca obiective am avut dezvoltarea imaginaþiei, a spiritului de echipã. Ne-am
dorit ca micii artiºti sã negocieze ºi sã participe la deciziile echipei, sã-ºi exprime sentimentele faþã de
acþiunile grupului din care fac parte, sã umple paginile celor douã cãrþi cu cele mai deosebite desene.

Bineînþeles, cele mai
frumoase desene au fost special
premiate, nici un copil nu a plecat
cu mâna goalã. Toþi au fost
câºtigãtori. Cei mai pricepuþi au fost
pictaþi pe faþã de cãtre mine ºi câþiva
elevi voluntari, veniþi de la Colegiul
Naþional Silvania.

Al doilea joc pe care l-am
coordonat a fost puþin altfel... Se
numeºte Eu sunt cartea, ºi este un
joc foarte îndrãgit de cãtre copii.
Fiecare copil a trebuit sã-ºi închipuie
cã este o carte. Apoi l-am întrebat
pe fiecare în parte, dacã ar fi carte
despre ce ar fi vorba în ea... copiii
au venit cu niºte rãspunsuri foarte
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neaºteptate, dar inspirate. Bineînþeles nu s-a acceptat, în joc, nici un rãspuns care ducea cãtre o carte deja
apãrutã (ex. Dinozaurii, Harry Potter etc.).

Cu ajutorul rãspunsurilor date de copii, am format grupuri care duceau cãtre marile grupe din
CZU. Doresc sã vã exemplific câteva din ideile copiilor: Goana dupã adevãr, Poveste fãrã sfârºit,
Imaginaþia ne joacã feste, Animale vorbitoare, Biblioteca spaþialã, Jurnalul unui pirat, Poveºti din
casa mea º.a.

Aºa s-au format ºapte grupuri. Fiecare a trebuit sã-ºi aleagã câte un lider. Le-am împãrþit creioane
colorate, foarfece, lipici, hârtie coloratã ºi hârtie glasatã. Munca lor de aici încolo a fost de a gãsi un titlu
comun cãrþii pe care grupul respectiv a format-o ºi de a redacta coperta noii cãrþi. Cele mai inspirate cãrþi
nou-create au fost premiate. Le-am lansat totodatã provocarea copiilor, de a reveni la bibliotecã ºi de a
umple foile cãrþilor, dar de data aceasta cu poveºti, poezii scrise chiar de ei...

(Éva Fazakas)

Un moment mult aºteptat ºi gustat din plin de micii utilizatori ai Bibliotecii a fost jocul interactiv
CARTEA ASCUNSÃ. Participanþii s-au transformat în adevãraþi detectivi pentru a gãsi în rafturile bibliotecii
o carte specialã, bine ascunsã.

Scopul acestui joc a fost acela de a-i încuraja pe participanþi sã-ºi gãseascã singuri cartea/informaþia
doritã, sã se orienteze în bibliotecã
þinând cont de reperele/indiciile care le
sunt oferite. Am ales ºapte copii
(numãrul poate fi mai mare sau mai mic,
în funcþie de spaþiul de care dispuneþi),
cãrora le-am explicat apoi modul de
desfãºurare al jocului. Am stabilit apoi
ºapte indicii pe care le-am pus pe fiecare
în câte-o carte. Primul indiciu l-am oferit
eu - Primul indiciu îl veþi descoperi
pe al doilea raft portocaliu, la litera
L, într-o carte care ne prezintã cele
mai frumoase prinþese.
START - am început cãutarea! Odatã
descoperitã cartea, aveam deja
urmãtorul indiciu - Identificã
personajul! - e pus mereu pe ºotii, e
ºturlubatic ºi copilãros, e stãpânit de o stare de veselie continuã, se joacã ridicând casa în slãvi, furã
cireºele de la mãtuºa Mãrioara, apoi pupãza din tei, iar la ºcoalã omoarã muºte fãcând prãpãd din ele.
Sigur cã este vorba despre Nicã, celebrul personaj din Amintiri din copilãrie al lui Ion Creangã. Deci,
detectivii aleargã spre raftul de literaturã românã spre a gãsi opera ºi, implicit, urmãtorul indiciu.

Toate aceste indicii au fost astfel gândite încât sã-i plimbe pe copii prin toate domeniile cunoaºterii
(literaturã, istorie, ºtiinþã). Mare a fost bucuria ºi încântarea micilor detectivi când au descoperit, la final,
CARTEA ASCUNSÃ - a fost vorba despre Harry Potter!!! Bucuria ºi satisfacþia mea au fost pe mãsurã,
când tãrâmul magic ºi tehnicile de magie ale personajului atât de îndrãgit au prins viaþã prin descrierea
deosebit de artisticã oferitã de participanþi. Bineînþeles cã efortul micilor detectivi a fost rãsplãtit pe mãsurã
ºi cu ce altceva decât cu… CÃRÞI!

(Dalia Mintaº)
PUZZLE  CU  CÃRÞI - Joc de culturã generalã
Totalitatea ºi varietatea cunoºtinþelor acumulate ºi posedate în diverse domenii, care duc la un nivel
ridicat de dezvoltare intelectualã se numeºte, conform DEX-ului, culturã generalã.

Am încercat sã dãm posibilitatea copiilor sã-ºi dezvolte cultura generalã deþinutã ºi sã o integreze
în reflecþia personalã, pentru a evita capcanele enciclopedismului, ale teoriilor gata emise, permiþând stãpânirea
unor reguli proprii.
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Am lansat provocarea la un joc
de puzzle, care este tentant încã de la
vârste mici. Ca ºi contur al acestui joc
am ales harta României, iar cãrþile ce
urmau a fi puse pe hartã au fost din
fondul bibliotecii, alese astfel încât sã
acopere întregul teritoriu al þãrii noastre.
Criteriul principal de selecþie a fost în
funcþie de locul de naºtere al autorului
cãrþii (doar autori nãscuþi în România).
Ca material ajutãtor am pus cãrþi de
referinþã: Scriitori Români -
coordonator Mircea Zaciu, Dicþionarul
biografic al literaturii române de
Aurel Sasu ºi Dicþionarul General al
Literaturii Române scos de Academia
Românã. Participanþii la joc au descoperit, cu mare bucurie, locul de naºtere al autorilor, atât teoretic, dar
ºi practic prin localizarea efectivã pe hartã. Cei care nu au fost obiºnuiþi sã caute în dicþionar au avut ocazia
sã înveþe, iar cei care au avut o problemã de orientare la hartã au reuºit sã o depãºeascã. Autorii cãrþilor
puse pentru puzzle au fost:

Maramureº - Petre Dulfu; Satu Mare - Ady Endre; Bihor - Ovidiu Drimba; Sãlaj - Vladimir Pop
Mãrcanu, Ioniþã Scipione Bãdescu, Aurel Medve, Camelia Burghele, Artemiu Vanca, Dumitru Micu, Silvia
Bodea Sãlãjean, Teodor Sãrãcuþ Comãnescu, Veronica din Sãlaj; Cluj - Mircea ºi Ana Petean, Augustin

Mocanu ; Arad - Ioan Slavici; Bistriþa -
George Coºbuc, Liviu Rebreanu, Ion Pop
Reteganul, Andrei Mureºanu; Alba -
Lucian Blaga; Timiº - Ana Blandiana;
Hunedoara - Mircea Sîntimbreanu,
Francisc Munteanu, Petre Demetru
Popescu; Sibiu - Octavian Goga; Braºov
- Maria, Regina României; Vâlcea -
Mateescu Constantin; Argeº - George
ªovu; Dolj - Marin Sorescu, Alexandru
Mitru; Giurgiu - Dimitrie Bolintineanu;
Ilfov - Gellu Naum; Bucureºti - George
Topârceanu, Barbu ªtefãnescu
Delavrancea, Petre Ispirescu, Tudor
Arghezi, Constantin Chiriþã; Suceava -
Viniciu Gafiþa; Botoºani - Mihai

Eminescu; Neamþ - Ion Creangã, Calistrat Hogaº; Iaºi - Mihail Sadoveanu, Emil Gârleanu, Otilia Cazimir,
Costache Negruzzi, Ionel Teodoreanu, Bogdan Petriceicu Haºdeu; Bacãu - Vasile Alecsandri; Vaslui -
Elena Farago, Alexandru Vlahuþã, Iuliu Raþiu; Brãila - Fãnuº Neagu; Buzãu - Vasile Voiculescu; Prahova
- I.L.Caragiale, Ioan Grigorescu; Dâmboviþa - Al. Brãtescu-Voineºti, Grigore Alexandrescu; Teleorman -
Gala Galaction, Marin Preda.

Activitatea a avut loc în Sala Scriitorilor Sãlãjeni, unde, la un moment dat, au venit ºi scriitori
sãlãjeni ºi s-au alãturat copiilor, ajutându-i sã se orienteze în materialele de referinþã puse la dispoziþie, timp
în care au fost bombardaþi cu întrebãri: Se scrie greu o carte?!... Ce v-a determinat sã scrieþi? De la ce
vârstã aþi început sã scrieþi? Câte cãrþi aþi scris?... ºi multe altele!

Ora pe care am alocat-o acestui joc a zburat parcã ºi doar promiþându-le o altã întâlnire am reuºit
sã oprim jocul.

(Veronica Pop)



71

I.D.E.I.

Trecerea de la activitãþile dedicate, în special, copiilor la cele care s-au adresat tinerilor ºi adulþilor
s-a fãcut tot prin... JOC!

Scriitorii sãlãjeni care au intrat în lumea de basm, rãspunzând multor curiozitãþi exprimate de cei
mici, au coborât apoi, în lumea realã, însoþiþi de ZÂNELE  ZALÃULUI, cu torþe aprinse (simbol al
luminãrii prin cunoaºtere), fãcând un ocol prin toate spaþiile bibliotecii, ajungând apoi în Sala de Lecturã,
unde, foarte nerãbdãtori, curioºi ºi… mulþi, aºteptau tinerii ºi adulþii activitãþile pregãtite pentru ei.

Pentru cã am gândit cu multã înþelepciune ºi pricepere de bibliotecari toate momentele, astfel încât
toþi sã se simtã la fel de importanþi ºi implicaþi, zânele au condus copiii, printr-o poveste, spre casã, nu
înainte de a îi þine în braþe, a face poze împreunã cu ei ºi a le reaminti rugãmintea de a nu uita niciodatã
biblioteca ºi lumea neasemuitã a basmelor, poveºtilor... zânelor!

Scriitorii au povestit apoi adulþilor ºi tinerilor despre cãrþi ºi importanþa acestora în viaþa fiecãruia.
Au mai citit ºi zânele, iar apoi,
momente foarte apreciate de
publicul prezent: Trupa de Teatru
EOS a Bibliotecii Judeþene Sãlaj
a intrat în scenã, prezentând, pe
rând, cu intercalãri de muzicã, piese
umoristice, monologuri care au
adunat foarte multe... aplauze!

Înscrierile la Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj curgeau, colegele
care erau programate sã
înregistreze erau epuizate, dar
bucuroase de numãrul mare de noi
utilizatori ai bibliotecii. Vizionãri
diverse, audiþii pentru toate
gusturile, discuþii interesante,
propuneri pentru alte asemenea

evenimente la... UN   CEAI  CU BIBLIOTECARUL, în curtea interioarã a instituþiei, unde, fãrã niciun
zid, doritorii au dialogat cu bibliotecarii pânã în zori.

Depozitele au fost pregãtite ºi ele pentru un alt fel de joc: cunoscând gustul, în special al tinerilor
noºtri utilizatori, pentru cãrþile cu
ºi despre vampiri, ne-am gândit
sã le încercãm curajul, prin jocul:
Cautã BIBLIOTECARUL!
Poate, vã gândiþi ºi voi, dragi
colegi bibliotecari de peste tot, sã
încercaþi o astfel de experienþã: în
cele mai ascunse locuri ale
depozitelor de carte, urma sã fie
voluntari tineri, iar un bibliotecar,
printre ei... fiecare a ales sã imite
animale, sunete stridente...
vampiri! Bibliotecarul ce credeþi
cã trebuie sã imite pentru a fi
recunoscut cu uºurinþã?!
Bineînþeles cã e foarte simplu de
ghicit: UN   ªORICEL! Farmecul
ºi vraja care poate învãlui acest
joc, depinde de imaginaþia fiecãruia, dar, pe lângã atâtea alte jocuri care se desfãºoarã sau se pot desfãºura
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în minunata lume a cunoaºterii, acesta are tot rolul de a-i conduce ºi îndruma pe curajoºi în lumea realã ºi
bogatã a personajelor create pentru a educa, a transmite mesaje, a atrage atenþia asupra esenþelor vieþii ºi
importanþei comunicãrii, socializãrii, dragostei de frumos ºi aprecierii valorii creaþiei care dãinuie peste
vremi ºi vremuri.

Am înþeles cu toþii: bibliotecã, bibliotecari ºi comunitate cã atunci când facem cãrþile sã vorbeascã,
când ieºim din tipare, lãsând profesionalismul ºi dragostea de oameni sã ne coordoneze, când evenimentele
noastre sunt pe gustul celor care au nevoie de noi, avem public, avem aplauze, avem… dragostea ºi
aprecierea tuturor!

Sutele de participanþi la Noaptea Bibliotecilor (ca un furnicar, imposibil de stabilit numãrul total),
animaþia, bucuria de pe chipurile tuturor, au fost rãsplata eforturilor comune ale colectivului unic ºi unit al
BJS, care, fãrã a dori diplome sau paradã, trãieºte mereu astfel de bucurii spirituale.

Florica Pop

PROFESIE sau… PROFESIONALISM!?

O mai fi oare meseria brãþarã de aur?! Care este cel mai potrivit moment pentru a descoperi
pasiuni, talente, dar ºi… har?!

Este cunoscut obiceiul din vechime al pãrinþilor de a aºeza obiecte, cu simboluri cât mai diverse, pe
o masã întinsã, iar apoi a pune copilaºul foarte mic sã întindã mânuþa ºi sã aleagã. Fiecare obiect avea
sã-i îndrume, pe cei care îl vor educa pe alegãtor, spre a pregãti copilul pentru o meserie sau alta, cei de
atunci, fãrã a avea prea multe posibilitãþi de informare, aveau mare încredere în… simþuri! Dacã se alegea
o carte, însemna dorinþa de a cunoaºte, copilul avea sã devinã om învãþat, dacã un stilou îi atrãgea atenþia,
spuneau cã va ajunge scriitor, de avea sã punã mâna pe o bucatã de pâine, toþi se gândeau cã va fi bogat,
cã avea sã fie chemat spre a aduna
avere… multe semnificaþii avea fiecare
obiect, iar pentru a nu greºi la
interpretãri erau chemate ºi
ursitoarele!

E mare lucru sã ºtie fiecare în
ce domeniu ar putea face performanþã!
Nu existã meserie nobilã, sau
neînsemnatã! Pasiunea, dãruirea,
stãruinþa celui care practicã o meserie
sau alta fac diferenþa. Setea, nesomnul,
ne-lenea, arderea de tot în munca pe
care o facem, aduc roade ºi acestea
se observã, fãrã mari eforturi, fãrã
evaluãri repetate sau… examinãri!

Ne plângem tot mai mult de
lipsa locurilor de muncã, de salariile mult
prea neînsemnate, dar, dacã privim cu realism ºi sinceritatea recunoaºterii tot ce se întâmplã în jurul nostru,
înþelegem foarte uºor care sunt cauzele dezastrului! Acesta este rodul selecþiei ºi plasãrii nespecialiºtilor în
toate sectoarele de activitate. Nu ne vom putea ascunde la infinit de adevãruri care dor, legile nescrise cer
dreptul la replicã, indiferenþa ºi incompetenþa se plãtesc aspru, greºelile repetate ale istoriei ne întorc mereu
înapoi, firul evoluþiei trebuie reînnodat acolo unde s-a rupt. Prea multe noduri scad ºansa de revigorare, de
revenire la o respirabilã normalitate…

A cui e vina?! A tuturor ºi a fiecãruia în parte. Nici mãcar nu mai avem dreptul sã acuzãm, poate cã
marele pãcat al acestui popor, veºnic neputincios, este laºitatea, împãcarea cu… mai rãu sã nu fie!
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Învãþãm unii de la alþii, generaþie dupã generaþie, lecþia supravieþuirii personale! Când vom fi responsabili
oare pentru binele comun, înþelegând cã lacrimile aproapelui ne secãtuiesc pe toþi!?

Azi toþi se pricep la toate! Rezultatul: o casã construitã recent are, la scurtã vreme, fisuri în pereþi;
drumurile se reparã an de an, iar la primul îngheþ gropile reapar; o carte nu mai are nimic de transmis (în
foarte multe cazuri); scriem oricum, limba românã nu mai ne e PATRIE! Multe alte astfel de exemple
putem completa fiecare, dar considerãm cã este mult mai cinstit sã privim cu mai multã severitate în…
curtea noastrã, sã începem cu noi procesul de analizã ºi mai multã sârguinþã!

Care-i menirea noastrã, bibliotecari ºi biblioteci, în acest amalgam de informaþii, tentaþii, lipsuri,
superficialitate… haos?! Mai poate fi CARTEA toiag ºi îndemn, far ºi pavãzã!?

Oare nu chiar aici ar trebui cãutate toate rãspunsurile ºi rezolvãrile?! Sunt informaþii peste tot, dar
puþini mai ºtiu sã le culeagã pe cele utile sau necesare. A avea multe diplome, nu mai este sinonim cu a ºti,
a cunoaºte, a avea competenþe…

Profesia de BIBLIOTECAR este una din cele mai complexe, atunci când ea se face cu…
profesionalism! Omul dintre cãrþi poate deschide porþi spre alegerea drumului în viaþã, spre descoperirea
adevãratelor pasiuni, talente, competenþe, dar poate îndruma ºi dezvoltarea acestora pânã la… artã! Profesia
ca ARTÃ! Nu existã un alt loc mai potrivit decât în biblioteca publicã pentru a împlini lucrarea cuvântului
care înalþã ºi zideºte. Recomandãrile ºi activitãþile bine gândite ºi pregãtite de noi ar putea lua locul
ursitoarelor sau al obiectelor diverse care indicau alegerea drumului în viaþã.

Sã punem copiii în faþa unei expoziþii de carte, sã aºezãm cãrþi colorate, despre toate lucrurile
posibile, despre oameni ºi locuri… imaginaþia noastrã va pune printre cãrþi semne cu simboluri, sã-i lãsãm
liberi apoi, urmãrindu-le chipurile în cãutarea comorii nepreþuite!!! Vom afla foarte simplu ce le place. Sã-
i punem sã deseneze apoi imaginea ce le-a rãmas în minte… câte nu putem face pentru a-i descoperi ºi a
ºti sã-i îndrumãm!!! Nu numai pe copii, dar cu ei e bine sã începem procesul de descoperire ºi sprijin în
dezvoltarea talentelor. Un drum descoperit, trebuie însã întreþinut în permanenþã, curãþat, defriºat, pot
apãrea mereu piedici, iar dacã nu suntem atenþi, toþi cei care ar trebui sã facem educaþie, drumul care a fost
bine pornit, poate sã nu mai ducã nicãieri…

2012 este Anul European al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii.

Motiv în plus pentru a reveni la frumoasele Întâlniri din bibliotecã, a chema împreunã: pãrinþi ºi
copii, bunici ºi nepoþi, fete ºi bãieþi… a citi ºi a sta de vorbã, a spune poveºti ºi a ne juca împreunã, a învãþa
sã ne bucurãm de lucrurile simple, a reînvãþa sã comunicãm privindu-ne în ochi, a smulge cãrþilor învãþãtura
cea folositoare…

Avem bucuria sã beneficiem acum cu toþii ºi de posibilitatea comunicãrii online, vom încerca sã
descoperim mai mult ce ne poate dãrui tuturor aceastã lume a internetului, fãrã a ne pierde în imagini sau
lucruri inutile. În toate e nevoie de atenþie ºi selecþie, iar rolul nostru este ºi acesta: sã cãutãm pentru ceilalþi,
sã învãþãm pentru a-i învãþa pe toþi cei care ne solicitã sprijinul, a atenþiona asupra unei informaþii eronate,
a cerceta ºi a descoperi adevãrul, frumosul,
utilul…

Simþim tot mai mult o comunicare
ineficientã între generaþii?! Parcã nimeni nu
mai ascultã pe nimeni, repetând greºeli care
în aceste vremuri moderne nu îºi mai gãsesc
scuze?! Haideþi, dragi colegi bibliotecari, sã-
i învãþãm pe toþi, prin jocul rolurilor, sã se
punã în situaþii diverse, sã îmbrãþiºeze
înþelepciunea ca pe cel mai simplu fapt ce ne
poate þine pe linia ascendentã, iar acþiunea
ca singurul mod de a ieºi din adormire,
indiferenþã, depresii sau stres (boli moderne
pe care le rostim, de multe ori, fãrã sã ºtim
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sensul exact al cuvintelor). Sã învãþãm oamenii sã-ºi punã rânduialã în minte, în lucruri ºi probleme, sã
stabileascã prioritãþi, necesitãþi reale, punând în coº ceea ce nu þine de ei, doar le încarcã negativ întreaga
fiinþã.

Solidaritate în implicare ºi hãrnicie! Solidaritate în a ne molipsi de gândul bun ºi fapta luminoasã!
Solidaritate în iubirea curatã faþã de adevãr, valoare, muncã!

Nu mai putem fi solidari cu pasivitatea, cu indiferenþa, cu trecerea timpului numai pentru a mai
semna în condica de prezenþã.

Este tot mai mare nevoie de profesioniºti adevãraþi, de acei bibliotecari (am promis cã ne vom
referi doar la noi) care ºtiu sã culeagã informaþia, dar mai ales care au dorinþa de a o transmite oamenilor
ºi gãsesc modul potrivit în care sã o facã. Sunt parcã tot mai puþini cei care au idei, care nu aºteaptã mereu
sã li se spunã, sã li se cearã, sã fie dirijaþi pas cu pas în orice activitate, sã fie mereu inhibaþi când sunt puºi
sã exprime liber, în faþa publicului, bucãþi din înþelepciunea culeasã din cãrþi. Nu toþi avem darul oratoriei,
dar, fiind bibliotecar, îþi însuºeºti, atunci când alegi aceastã profesie, rolul de educator al comunitãþii. Altfel,
vom fi la fel ca în atâtea alte domenii, unde nu se face selecþie, ci decide doar  întâmplarea sau… steaua
norocoasã!

Fiecare pe postul sãu trebuie sã aibã sentimentul responsabilitãþii, sã caute singur, în
permanenþã, informaþii noi, tot ce îl poate ajuta sã fie profesionist, nu doar sã ocupe un loc de
muncã.

Lipseºte, într-adevãr, motivaþia financiarã pentru cei care sunt pasionaþi ºi nu se molipsesc
de comoditate, s-a tãiat, rând pe rând, tot ce ajuta managementul sã pãstreze o concurenþã ºi un
interes pentru a dãrui mai mult. Sunt tot mai puþine posturi, angajãrile continuã de câþiva ani sã fie blocate,
fãrã a se face o analizã a nevoilor fiecãrei instituþii, e necesarã tot mai multã înþelepciune ºi iniþiativã în luarea
deciziilor, în antrenarea tuturor în toate pentru a funcþiona ºi a nu afecta major interesele de informare ale
comunitãþii.

ªi mereu ni se cer mai multe, încheiem noi parteneriate (noi nu refuzãm pe nimeni, suntem de
partea tuturor celor care doresc sã înveþe) se simte tot mai intens nevoia de bibliotecã ºi bibliotecari,
adicã de oameni care ºtiu, de oameni care zi de zi încearcã, prin toate mijloacele posibile, sã transmitã
adevãrul cã nu vom putea evolua ca naþiune dacã nu vom respecta din nou competenþa, dacã nu vom
înþelege cã selecþia se face dupã criterii care nu þin de alte interese, decât de selecþia, cu mare severitate ºi
responsabilitate a… omului potrivit, la locul potrivit!

Fãrã cunoaºtere, educare permanentã ºi o realistã informare un popor rãmâne doar o gloatã pe
care o poate mâna cine în ce parte are interes… interes personal, nu interesul poporului!!!

Aºa cã, vrând - nevrând, acceptând sau tot prefãcându-ne cã nu ºtim de ce batem pasul pe loc,
învârtim manivela istoriei, atenþi prea mult la mãrunþiºuri ºi neprivind adevãrul în faþã:

ªANSA  NOASTRÃ  ESTE  ACEEA  DE  A  PUNE, DIN  NOU, GENERAÞII  ÎMPREUNÃ,
MÂNA  PE  MAREA  CARTE  A  NEAMULUI  ROMÂNESC, A  REDA  ACESTUI POPOR
DEMNITATEA  ªI  A  NU  MAI  ACCEPTA  SÃ  FIM  CERªETORI  LA  PORÞILE  LUMII!!! SÃ  NU
ÎMBÃTRÂNIM, ÎNAINTE  DE  A  FI  TRÃIT  CU  ADEVÃRAT!

Florica Pop
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ITINERARII  TURISTICE

Prin aceastã cãlãtorie imaginarã, prin intermediul legendelor vom simþi cã tot ce întâlnim pe pãmânt
românesc este al nostru, face parte din naºterea ºi dezvoltarea noastrã ca naþiune, ca oameni. Un mare
scriitor pentru copii spunea: Cine nu-ºi are þara în inimã, zadarnic o cautã pe hartã. (Dumitru Almaº)

Pãmânturile pe care trãieºte poporul român nu au nimic spectaculos pe scarã continentalã,
dar sunt o îmbinare atât de armonioasã de munþi, dealuri, ape ºi câmpii, încât alcãtuiesc o þarã de
sine stãtãtoare, menitã sã fie vatra neclintitã a unei colectivitãþi umane. Strãmoºii românilor nu au
rãtãcit în cãutarea unei patrii, ci, din cele mai vechi timpuri - de peste douã mii de ani - de aici, de
la Dunãre, de la Marea Neagrã ºi din Carpaþi au privit rãsãritul soarelui. (Geo Bogza)

Cãrþile recomandate ºi prezentate sunt cele existente în bibliotecã ºi trateazã sub diferite forme
tema aleasã. Sunt de fapt bibliografii selective exprimate nu prin liste bibliografice ci prin expunerea acestora
pe ecran însoþite de unele adnotãri, citate sau recenzii. Se vor da citate semnificative ºi indicaþii unde pot fi
gãsite mai multe informaþii despre obiectivele alese .

Dacã îþi place sã cãlãtoreºti… aºa cum Badea Cârþan a plecat în lume, dacã îþi place sã
vorbeºti despre munþi, dealuri ºi câmpii… aºa cum Calistrat Hogaº a fãcut-o, […] … atunci rãsfoieºte
o carte care se numeºte ROMÂNIA ºi este Primul meu ATLAS.
Vei fi mai informat ºi vei prinde sigur dorul de drumeþie.

Cãlãtorind în trecut, fãcând popasuri la vetrele
legendelor româneºti (chiar dacã imaginare) ne vom
descoperi rãdãcinile, temelia pe care s-a construit prezentul.
Aºa cum spunea Nicolae Iorga: Mãnãstirile - universitãþi
ale neamului românesc, pornind cãlãtoria noastrã din
nordul þãrii, Maramureº, ne vom opri la o legendã despre
una din mãnãstirile importante din aceastã zonã.

În satul Rohia, din judeþul Maramureº, trãia la
începutul veacului al douãzecilea, preotul Nicolae
Gherman, tatã a zece copii. Fiica sa cea mai micã, Anuþa,
muri la vârsta de zece ani. Dupã ce a murit, copila s-a
arãtat de mai multe ori în vis tatãlui ei, cerându-i sã
facã casã de rugãciune Maicii Domnului, în Dealul Viei.

Cum a reuºit preotul Gherman sã afle locul pe care sã înalþe locaºul sfânt ºi de ce biserica se
numeºte Sfânta Ana, veþi afla citind întreaga legendã din cartea Locuri ºi legende geografice româneºti
de Dumitru Rus. Despre aceastã carte Prof. univ. dr. Vasile Surd spunea:

Într-o vreme în care uitãm memoria locurilor ºi a veºniciei, în care unii se închisteazã în
averi ºi îºi croiesc rosturi prin furt, minciunã ºi dezmãþ, prinºi în chingile unei societãþi prea degradate
ºi prea hulpave, în care rosturile morale ºi spiritul cumpãtãrii cu care a fost înzestrat de la Dumnezeu
acest popor par a fi nedemne de luat în seamã. Locuri ºi legende geografice româneºti ne readuce
pe un tãrâm al statorniciei, al demnitãþii ºi al dorului de noi înºine.

Ajungând în Carpaþi, o întâlnire pe cât de ciudatã, pe atât de spectaculoasã este aceea cu Babele.
Despre ele vom afla mai multe lecturând o altã legendã din cartea lui Dumitru Rus, Babele:

Povestea spune cã ar fi fost o singurã babã, pe care o chema Dochia. Adicã babã nu era ea,
ca sã vedeþi. Era fiica unui împãrat vestit ºi era aºa de frumoasã, cã toþi fiii de crai o peþiserã, dar
ei nici unul nu îi plãcea.

Fugind de un peþitor pe care nu îl dorea, fata a luat hotãrârea sã meargã la o vrãjitoare sã o prefacã
într-o babã zbârcitã ºi urâtã, astfel cu niºte oi a luat drumul spre pãdure, în munþi. Trecând vremea începu
deodatã un vânt aºa de puternic, încât o îngheþã pe babã ºi o prefãcu într-o stanã de gheaþã.
Pasãmite c-o ajunsese vreun blestem de-al lui biet tatã-sãu.

Profesorul Ion Simionescu a fost una din cele mai complexe ºi mai fecunde personalitãþi culturale
româneºti, care cu multã pasiune ºi cu un ochi ager a cercetat pãmântul românesc atât ca om de ºtiinþã, cât
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ºi ca scriitor, el fiind în aceeaºi mãsurã un cãlãtor ºi un povestitor al frumuseþilor Moldovei, Maramureºului,
Ardealului, Banatului, Munteniei, Olteniei, Dobrogei - al întregii Românii.

Continuând cãlãtoria prin Carpaþi ajungem la Culoarul Rucãr-Bran, unde vom face popas la Castelul
Bran care,  proiectat pe cerurile violete de amurg, pe nimburile dimineþilor sau, uneori, pe fuioare de
ceaþã, þi se iveºte înaintea ochilor cu mii de faþete fermecãtoare. Acest castel a fost oferit de cãtre braºoveni
reginei Maria. Cãlãtoria noastrã în imagini se va opri la cartea Regii ºi reginele României - o istorie
ilustratã a casei regale, unde vom afla mai multe despre Regina Maria ºi cele douã castele regale Peleºul ºi
Peliºorul.

Despre Regina Maria sau Carmen Silva, pseudonimul ei literar, George Enescu spunea: Carmen
Silva avea ceva genial într-însa. A fost o sfântã binefãcãtoare.

În cartea Poveºtile Peleºului vom afla date biografice despre scriitoare ºi unele poveºti despre
munþi, peºteri, vãi. Una dintre povestiri se numeºte chiar Peleºul. Vã îndemnãm cu drag sã lecturaþi aceastã
carte.

Din culoarul Rucãr-Bran trecem în Cetatea Neamþului, de unde vã prezentãm câteva obiective cu
interes turistic ºi cultural:
Cheile Bicazului ne oferã priveliºti de neuitat.
Lacul Roºu, judeþul Harghita - baraj natural extraordinar de frumos.

Revenind la legende, prin intermediul cãrþii autorului sãlãjean Aurel Medve: Pe urmele unor legende
din Carpaþi, ajungem în Munþii Apuseni unde, pe lângã multe alte puncte de atracþie deosebite, vã invitãm
pe Muntele Gãina. Între izvoarele Someºului Cald, spre nord, Valea Albacului spre est, Valea Criºului
Alb spre sud ºi depresiunea Beiuºului spre apus se întind Munþii Bihorului. […] Muntele Gãina este
cu siguranþã unul dintre cei mai iubiþi munþi. De multe veacuri pe culmea muntelui se desfãºoarã în
duminica cea mai apropiatã de Sfântul Ilie (20 iulie) una din cele mai cunoscute nedei (sãrbãtoare
popularã), Târgul de la Gãina, care a cãpãtat mai apoi, pentru cei de mai departe, numele de
Târgul de Fete de pe Muntele Gãina. Moþii ºi-au creat legende pe mãsura târgului, iar ele s-au
transmis din generaþie în generaþie.

Vom continua cãlãtoria Pe Argeº în jos,/ Pe un mal frumos,/ Negru Vodã trece/ Cu tovarãºi
zece. Lecturând cartea Curtea de Argeº (Neagoe Manole) vom afla mai multe despre mãnãstirea
domneascã, Mãnãstirea Argeºului.

Coborârea pe firul apei reprezintã dorul zãrilor nesfârºite, dorul apelor ºi al câmpiei bogate. Din
Câmpia Românã coborâm la Dunãre ºi, aºa cum spune Geo Bogza în Tablou geografic: Nicãieri pe faþa
pãmântului un fluviu nu a tãiat atât de adânc munþii, încât sã poatã trece printre ei fãrã sã se
prãbuºeascã în cataracte, ci doar cu un clocot stãpânit al undelor. La fel trec pe sub arcurile de
triumf, în ziua cea mare a parãzii, armatele biruitoare.

ªerpuitoare ºi îndrãzneaþã, Dunãrea se ramificã în trei braþe ºi formeazã înainte de vãrsarea ei în
Marea Neagrã - Delta Dunãrii.
Prin intermediul cãrþii Vacanþe în Deltã - Eugen CUBASSA, vom face o incursiune în sãlbãticia ºi
frumuseþea vieþii din aceastã zonã a României.

Cred cã sunt puþini acei care sã nu fi simþit, mãcar o datã în viaþã, chemarea apelor. Cred cã
sunt puþini acei care nu s-au visat mãcar o datã,
participanþi la vreo expediþie nauticã mai mare sau
mai micã. De la vis la realitate nu este decât un pas,
pe care unii nu-l fac din comoditate, dar pe care îl
regretã, apoi, toatã viaþa. Acest pas, odatã fãcut, poate
lua amploarea unei adevãrate «boli», care, dacã te
contamineazã, devine incurabilã. Aºa se naºte turistul
nautic, cel care, cu un codru de pâine ºi un peºte prins
în ajun, e în stare sã cutreiere apele prin arºiþã, ploaie
ºi vânt, pentru a descoperi ori redescoperi locuri,
oameni ºi pãsãri ce nu s-au aflat, poate, niciodatã în
vreo poveste.



77

I.D.E.I.

Bine aþi venit în Deltã!!
Dupã ce strãbate Câmpia Românã, cu care se întrece în frumuseþe ºi mãreþie, Dunãrea,

galbenã de mâl, se despleteºte, istovitã, în apropiere de oraºul Tulcea, aºezat sub horã de coline,
în trei mari braþe - Chilia, Sulina, Sf.Gheorghe - prin care se rostogoleºte în Marea Neagrã, cea
veºnic bântuitã de furtuni. Între cele trei braþe… se cuprinde un þinut unic în Europa prin bogãþie
ºi pitoresc: Delta Dunãrii. (Fãnuº Neagu, în prefaþã la cartea Delta Dunãrii)

Acest paradis al pãsãrilor se gãseºte exact la jumãtatea distanþei dintre Ecuator ºi Polul Nord, dar
ºi la jumãtatea distanþei dintre Oceanul Atlantic ºi Munþii Ural.

Delta Dunãrii este situatã pe traseul marilor rute de migraþii ale pãsãrilor, se poate spune cã este o
adevãratã arcã a lui Noe, un colþ de rai cu pãsãri care vin din toate colþurile pãmântului, astfel primãvara ºi
toamna pot fi întâlnite nu mai puþin de 300 de specii de pãsãri, multe migratoare, care poposesc aici.

Codrii de stuf, uriaºi ºi încâlciþi, se rotesc sub zãri, închizând ghioluri bogate în peºte, unele
nevânturate de om, ci numai de pãsãrile pãmântului care sãgeteazã neîntrerupt cercul pârguit de
soare. În ceasurile încremenite ale asfinþitului, orizontul pâlpâie roºcat, de parcã se coc în el livezi
de viºini ºi câmpuri de cãpºuni. Stuful cu spic moale, ruginiu, adãposteºte în el cârduri de raþe,
gâºte, liºiþe, stârci, sturzi sau cormorani care ies sã pescuiascã împreunã cu pelicanii ce-ºi au cuiburile
în plaiuri - ostroave de stuf plutitor. (Fãnuº Neagu)

Revenind la Geo Bogza, continuãm drumul Dunãrii. La capetele celor trei braþe principale ale ei
faruri marine semnaleazã în ce loc se aflã gurile generoase ale Dunãrii. Am ajuns la Marea Neagrã sau
litoralul românesc.

V-am purtat între munte, cer ºi mare pe acest pãmânt binecuvântat de Dumnezeu al þãrii noastre,
de la o imagine la alta, de la o legendã la alta, de la un loc la altul, înregistrând doar mici fragmente din
frumuseþile ºi minunãþiile acestui darnic pãmânt românesc.

Iar dacã rândurile pe care le-aþi ascultat ºi imaginile pe care le-aþi vãzut v-au trezit dorinþa de a vã
întâlni aievea cu ele, vã aºteptãm la bibliotecã pentru a afla mai multe ºi vã încurajãm sã porniþi la drum cu
convingerea cã, oriunde veþi merge pe acest pãmânt românesc, veþi întâlni oameni al cãror suflet veºnic
bucuros de oaspeþi vã va deschide larg uºile pridvorului cinstindu-vã cum se cuvine, dupã datinã.

Veronica Pop

BUCUREªTI - CAPITALA  CÃRÞILOR  ªI… DIPLOMELOR!

În perioada 23-27 noiembrie 2011 a avut loc Târgul Internaþional de Carte Gaudeamus la Bucureºti.
Fiind sfârºit de an ºi instituþia mai având bani alocaþi pentru achiziþie de carte, dar ºi din dorinþa veºnicã de
a face o selecþie severã a documentelor achiziþionate ºi de a nu lipsi din colecþiile noastre cãrþi importante,
Dna Manager - Florica Pop a hotãrât sã formeze o echipã de ºase angajaþi ºi sã facem o vizitã, în interes
de serviciu la aceastã grandioasã prezentare de carte a tuturor editurilor din þarã ºi din alte pãrþi ale lumii
culturale.

Aºadar, am pornit spre capitalã. Era o
dimineaþã friguroasã ºi mohorâtã de noiembrie
târziu, dar noi eram nerãbdãtori sã ajungem la
Bucureºti ºi sã participãm la un târg de carte
adevãrat în toatã splendoarea cuvântului, mai
ales cei care nu mai avusem acest privilegiu, dar
ºi pentru a ne recupera mult-doritele diplome de
licenþã.

Ne-am îndreptat împreunã cu echipa
spre ROMEXPO, deoarece se apropia ora
deschiderii Târgului de Carte, ora 10.00. Acolo
era o atmosferã de basm, erau înãlþate pe catarge
steagurile mai multor þãri, covorul roºu era întins
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de la intrare pânã jos pe trepte, televiziunile aveau montatã aparatura chiar în capul scãrilor, începeau sã ia
interviuri primilor veniþi, iar în interior era ceva de vis. Pe toate cele trei niveluri erau stand-uri pline de cãrþi
noi, frumoase, elegant învelite în fel de fel de coperte, care mai de care mai atrãgãtoare.

Fiecare editurã avea o reclamã mare, frumoasã, luminoasã, pe orizontal sau vertical, în surdinã se
auzeau piese simfonice consacrate ºi te atrãgeau cu mare interes prin modul cum erau expuse, prezentate
cãrþile, cu câte o cutie de bomboane fine de ciocolatã, steguleþe, fluturaºi, baloane viu colorate sau câte o
mascotã uriaºã ºi jucãuºã cu care puteai sã faci ºi poze, ca amintire.

La fiecare editurã erau, programate din timp, lansãri de carte foarte interesante, fiind filmate,
înregistrate ºi date pe posturile TV o mare parte din ele. Fiecare cititor interesat putea face o pauzã ºi sã
asculte liniºtit prezentarea noutãþilor.

Noi ne plimbam de la o editurã la alta, încercam sã obþinem cât mai multe oferte de carte, deoarece
baniicash am reuºit sã-i cheltuim repede, fiindcã anul acesta, datoritã crizei financiare devastatoare, trezoreria
a încercat sã stopeze achiziþiile cu bani cash ºi s-a axat mult mai mult pe viramentele bancare, astfel putând
foarte uºor sã verifice conturile editurilor ºi chiar sã le blocheze pe cele care aveau datorii la stat.

La un moment dat a avut loc ºi lansarea cãrþii ªOAPTE CU ECOU… , autoarea cãrþii fiind chiar
ºefa noastrã, au participat la lansare foarte mulþi prieteni, rude, cunoºtinþe ºi colaboratori ai Bibliotecii
Judeþene Sãlaj. Ne-am bucurat pentru faptul cã ne-am întâlnit
într-o atmosferã atât de plãcutã ºi interesantã ºi cu alte
personalitãþi remarcabile, precum Dumitru Prunariu. Apoi, dupã
lansare, l-am zãrit pe marele actor, Florin Piersic, pe care doream
sã îl abordãm pentru un autograf ºi o pozã de grup, dar era prins
într-o discuþie foarte aprinsã cu o doamnã de la o editurã ºi ne-
am lãsat pãgubaºe.

Seara eram frânte de obosealã, am avut o zi plinã de
surprize. A fost foarte frumos, obositor, dar interesant. Am înþeles,
mult mai mult ca înainte, cât este de dificil sã faci achiziþie de
carte ºi nu le vom mai invidia niciodatã pe colegele care participã
frecvent la astfel de evenimente.

La întoarcerea spre casã am vizitat Mãnãstirea Cozia,
unde ne-am pus în gând ºi mai multe dorinþe ºi vise frumoase
alãturi de o rugãciune ºi pomelnice pentru familiile noastre,
însoþite de lumânãri sfinþite, deoarece se apropia cu paºi repezi
Sfântul Crãciun. Ne bucura ideea cã am putut achiziþiona de la
târg, pe lângã foarte multe cãrþi pentru bibliotecã ºi cadouri mai
interesante pentru cei dragi.

Drumul a fost parcã mai scurt la întoarcere, am reuºit sã vedem Valea Oltului în toatã splendoarea
ei, deoarece bãtea un soare scump ºi drag nouã ºi am rãmas cu bucuria cã totuºi… se mai construieºte
câte un pod, câte o autostradã modernã. Mai greu, dar totuºi…

Bucuria cea mai mare a fost sã fim pãrtaºe ºi noi, cei care nu suntem la serviciul ACHIZIÞII, la o
atât de mare ºi impresionantã EXPOZIÞIE de CARTE!!! Poate fi oare ceva mai mãreþ, decât sã colinzi
prin gândirea ºi imaginaþia creatorilor de pretutindeni?!!!

Mariana Tãut

TRADIÞIE  ªI  MODERNITATE  ÎN  PROFESIA  DE  BIBLIOTECAR

Îmi amintesc cu drag de fiinþa care mi-a îndrumat, pentru prima datã, paºii prin labirintul magnific al
cãrþilor. Eram aºa de micã, iar totul în jurul meu pãrea ciudat. Mã temeam sã nu mã rãtãcesc printre
rafturile înalte, pline de cãrþi. Dar, o doamnã prietenoasã, m-a ajutat în aceastã cãlãtorie prin universul
nemãrginit al cunoaºterii. Am fost fascinatã, iar astãzi, eu ca ºi colegã, i-am urmat exemplul.

În martie 2000, am ocupat, prin concurs, postul de bibliotecar, la Relaþii cu Publicul, în cadrul
Secþiei pentru Adulþi.
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ªtiam, în general, ce presupune munca de bibliotecar, cã voi face o muncã frumoasã, plãcutã, pentru care
aveam o pregãtire de bazã. Cum sunt o persoanã deschisã ºi comunicativã, angajatã ºi conºtiincioasã în tot
ceea ce fac, consider ºi acum, gândeam ºi atunci, cã aceastã meserie mi se potriveºte.

Mi-am dorit cu adevãrat, dar mã cuprindeau fiori când mã gândeam cum o sã fac faþã la multitudinea
de cerinþe ale utilizatorilor, la fondul de carte al secþiei, fiind ºi cea mai mare secþie ºi, în acelaºi timp, cu o
frecvenþã destul de ridicatã.

Fiecare început e greu, dar alãturi de colegii mei, cãrora le mulþumesc pentru tot sprijinul acordat,
am reuºit, într-un timp scurt sã asimilez tot ce þine de munca zilnicã a unui bibliotecar. Am gãsit la secþie un
colectiv deosebit, activ, dornic de a sãri mereu în întâmpinarea utilizatorilor, amabil, rãbdãtor, împãrtãºindu-
mi mereu din experienþele lor, instruindu-mã cum trebuie sã fie un adevãrat bibliotecar, cum trebuie sã ne
comportãm cu utilizatorii, îndrumarea lor a fost un exemplu pentru mine ºi mi-a rãmas întipãrit pânã acum
în minte modelul bibliotecarului ideal. Eram conºtientã cã un bibliotecar bun trebuie sã fie un profesionist.
Profesionist, care sã înþeleagã cã biblioteca, în care munceºte, este o instituþie publicã, asigurând un drept
fundamental al cetãþeanului - accesul la informaþie! Am considerat cã fãrã pasiune, competenþã, dragoste
de carte, cunoscãtor al literaturii de specialitate ºi rigoare nu poþi fi bibliotecar. Bibliotecarul este un modest,
calitate care se manifestã altfel decât la alte profesii, cu cât ºtie mai multe, cu atât se retrage într-o zonã
strãinã de orgoliu ºi importanþã. În plus, câºtigã arta de a ºti sã ºtie, de afla pentru el, dar mai cu seamã de
a împãrtãºi pentru ceilalþi. Trãind în umbra cãrþilor, duce povara transmiterii spiritului lor, ca un
apostol.

E o muncã frumoasã, care te pune în faþa unor multiple provocãri: cum sã cântãreºti mai bine
alegerile în cazul achiziþiei documentelor, cum sã pui apoi informaþia la dispoziþia tuturor, ce activitãþi de
promovare a cãrþii ºi lecturii sã faci, ce facilitãþi sã mai oferi celor ce vin la bibliotecã. Acestea constituie
numai o parte din provocãrile meseriei de bibliotecar. Meseria de bibliotecar modern asociazã o activitate
profesionalã complexã: solicitã abilitãþile unui pedagog de vocaþie, a unui animator cultural, a unui psiholog
competent, a unui formator care ºtie sã modeleze un eveniment, un cercetãtor, un competent informatician.
Un adevãrat bibliotecar este deschis spre progres, este un inteligent luptãtor capabil sã schimbe mentalitãþi,
un bun creator ºi inovator, un iniþiator deschis spre parteneriate cu instituþiile socio-culturale din comunitate.
A fi un bun bibliotecar înseamnã a însuºi domeniile moderne de cunoaºtere, a aplica strategii de promovare
a bibliotecii, a cunoaºte ºi implementa noi tehnologii informaþionale.

Când am început sã lucrez ca bibliotecar, în aprilie 2000, am prins perioada în care se punea
accent pe bibliotecarul specialist, cu aplecare ºi respect cãtre cãrþi, profesie ºi utilizatori, lucrându-se dupã
modele tradiþionale de biblioteconomie. Activitãþile culturale iniþiate de bibliotecã erau sporadice. Pe atunci
bibliotecarul era specialist în ºtiinþa informãrii, în stocarea, selectarea ºi accesarea resurselor. Meseria de
bibliotecar presupunea contactul permanent cu cartea ºi cititorul, un îndrumãtor al cititorului, pe care îl
modela prin sfaturile sale în procesul de dezvoltare a lecturii. Imaginea pozitivã a bibliotecarului în comunitate

este completatã de atenþia acordatã
cititorului, de amabilitatea, de
competenþele ºi profesionalismul de care
dispune, prin care câºtigã încrederea
publicului.

În anii din urmã, munca de
bibliotecar s-a transformat mult,
bibliotecarul secolului XXI fiind
bibliotecarul în slujba comunitãþii.
Numãrul activitãþilor culturale s-a înmulþit
ºi serviciile oferite s-au diversificat.
Iniþiativele digitale, din ce în ce mai
prezente în biblioteci, impun o
reconsiderare a profesiei de bibliotecar.
Implementarea noilor tehnologii impun
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procese de adaptare, acumulare de cunoºtinþe ºi abilitãþi noi. Prin implementarea programului Tinlib ºi a
serviciilor de internet, Biblioteca Judeþeanã I.S.Bãdescu Sãlaj a fãcut primii paºi spre a trece de la bibliotecã
publicã tradiþionalã la o bibliotecã automatizatã.

Am ajuns în secolul XXI, secolul cunoaºterii ºi comunicãrii ºi n-am dispãrut nici ca profesie, nici ca
instituþie. Dacã ne întoarcem în timp, de când a apãrut biblioteca ºi profesia de bibliotecar ºi pânã la
societatea informaþiei, predecesorii profesiei noastre erau mai fericiþi! Aveau un singur instrument al cunoaºterii
- CARTEA. Acum suntem fericiþi ºi noi, pentru cã biblioteca ºi noþiunea de colecþie a bibliotecii încorporeazã
mai multe suporturi. Noi suntem mai fericiþi pentru cã ei au pierdut ani de zile ca sã facã un catalog, o
bibliografie, iar noi azi, cu ajutorul acestui instrument tehnologic- CALCULATORUL, o facem foarte
repede. Adevãrul e cã oamenii nu ºtiu ce se ascunde în spatele acestei activitãþi, de la selecþie ºi achiziþie
pânã la aºezarea publicaþiilor în rafturi. Ei nu ºtiu cã pentru a ajunge la momentul în care cartea este oferitã
spre lecturã, au loc o serie de operaþii complexe care presupun culturã ºi pricepere profesionalã, iar astãzi
lucrurile au devenit tot mai complicate. Introducerea informatizãrii în biblioteci, invazia bazelor de date
documentare a cãror numãr este din ce în ce mai important în biblioteci, sunt doar douã exemple în sprijinul
ideii cã e mare nevoie de bibliotecari. Adevãrul este cã puþine profesii îmbracã atâtea forme diverse: de la
catalogator la serviciul cu publicul, de la bibliograf la ludotecã, de la custode sala de lecturã la echipa de
proiecte ºi câte ºi mai câte…

Sunt mândrã cã sunt bibliotecar, dar mândria mea a suferit ori de câte ori am auzit de utilizatori
trataþi superficial, cu indiferenþã, cu lipsã
de politeþe, ori de câte ori a fost ratatã
servirea cititorului din cauza
bibliotecarului. Am încercat, cât mi-a stat
în putinþã, sã repar prejudiciile, mi-am
intensificat exponenþial eforturile de a fi
un bibliotecar cât mai bun. Asta m-a
consolat ºi mi-a adus propria mulþumire,
ceea ce nu e de lepãdat. Consider cã nu
o diplomã te face bibliotecar, ci un efort
continuu de a þine, pe cât e omenesc
posibil, pasul cu noile tehnologii, cu noile
tendinþe ºi cu utilizatorii noºtri, oamenii
care îþi oferã confirmarea faptului cã eºti
BIBLIOTECAR, printr-un zâmbet, o
mulþumire…

Deºi eram foarte speriatã la
început, acum pot spune cu mândrie cã sunt bibliotecar!!! Dar nu asta te face bibliotecar, ci talentul,
dragostea pentru ceea ce faci, respectul pentru acei tineri care pun pasiune în lecturã ºi îºi construiesc
temelia viitorului lor!!! Asta m-a motivat cel mai mult în lupta cu pregãtirea mea în aceastã frumoasã
meserie! Mã strãduiesc sã devin un bibliotecar înþelegãtor, bun, fie ºi numai pentru dorinþa mea de a învãþa
- care cred cã e o condiþie fundamentalã pentru un bibliotecar - ºi pentru mãsura regalã cu care îi tratãm pe
ceilalþi: aºa cum mi-ar plãcea sã fiu eu însãmi tratatã. Poþi deveni foarte bun bibliotecar practicând alãturi
de profesioniºti valoroºi, conteazã enorm colectivul, conteazã omul ºi dorinþa lui de a învãþa, receptivitatea
lui, conteazã calitatea studiilor ºi câte altele. Cu încredere, rãbdare ºi dãruire, cu ajutorul colegilor mei, am
reuºit sã depãºesc toate obstacolele ºi provocãrile, asumându-mi o misiune nobilã ºi frumoasã. Iubesc
aceastã muncã ºi, dacã ar trebui sã încep viaþa din nou, aº fi tot bibliotecar. Cel mai curios este faptul cã
profesia mi-a fãcut un dar unic, incomparabil ºi poate insesizabil de cei pentru care nu sunt decât un
bibliotecar. Mi-a dãruit atmosfera cãrþilor, prin care mulþi au ajuns sã fie OAMENI. La aceasta s-a mai
adãugat ºi bucuria intimitãþii pe care þi-o dã o bibliotecã. În bibliotecã, în lumea cãrþilor, învãþ sã-mi pun
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multiple întrebãri ºi sã le gãsesc tot atâtea rãspunsuri, sã cunosc trecutul ºi sã prevãd viitorul, sã mã cufund
în imensitate ºi sã visez la toate lumile posibile…

Imaginea unei profesii, instituþii sau persoane nu este opera unei zile, pentru care ai muncit,
investind tot ce ai mai bun ºi apoi laºi faima acesteia sã munceascã pentru tine. Imaginea se creeazã în timp,
prin strategii bine gândite, urmate pas cu pas, muncã sistematicã, folosind timp, rãbdare, pasiune, competenþe,
abilitãþi ºi dorinþa de a face lucrurile cât mai bine ºi folositoare celor în slujba cãrora suntem puºi.

Intenþia noastrã este aceea de a lãsa fãrâme dintr-o muncã laborioasã ce implicã multã cercetare,
spirit de iniþiativã, profesionalism, pasiune spre a uºura posibila curiozitate a celor ce vin.

În concluzie aº vrea sã fac portretul bibliotecarului de mâine: va fi omul care s-a aventurat pe
o corabie uriaºã ca sã înfrunte, sã îmblânzeascã marea, fie el punte sau navigator. Va fi omul care în
cãutarea profunzimii crede în carte. Sã-þi fie drag ceea ce faci, sã-þi iubeºti munca, dar înainte de toate, sã
fii un profesionist responsabil. Sunt o persoanã fericitã, cã am ajuns aici. ªi dacã am obþinut ceva în aceastã
viaþã, îl datorez faptului cã am fost într-un mediu în care este stimulatã cunoaºterea, este stimulator mediul
pentru a învãþa ºi aici am învãþat foarte multe.

Pap Erika

PORTRET  DE  VOLUNTAR

…dacã aºteptãm sã trãim într-o lume mai bunã trebuie sã contribuim la crearea ei.
(Mahatma Ghandi)

Anul 2011 a fost declarat Anul European al Voluntariatului(AEV). Poate o sã vi se parã ciudat
sã fii voluntar în aceste zile, într-o lume în care fuga dupã bani sau alte beneficii materiale primeazã. ªi totuºi
sã fii voluntar poate sã-þi aducã unele satisfacþii nebãnuite.

Dar ce înseamnã sã fii voluntar? Conform legii: Voluntariatul este activitatea de interes public
desfãºuratã din proprie iniþiativã de orice persoanã fizicã, în folosul altora, fãrã a primi o
contraprestaþie materialã; activitatea de interes public este activitatea desfãºuratã în domenii cum
sunt: asistenþa ºi serviciile sociale, protecþia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic,
educativ, de învãþãmânt, ºtiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecþie a mediului,
social ºi comunitar ºi altele asemenea. Aºadar a fi voluntar înseamnã sã-ti dedici talentul, timpul, energia,
în mod benevol, unei cauze în care crezi. Aceasta poþi sã o faci în diverse domenii de activitate .

Cine poate fi voluntar? Oricine poate sã devinã voluntar ºi sã aducã o contribuþie, cât de micã, la
lumea care ne înconjoarã. Important este doar sã îºi doreascã acest lucru! Voluntar poate fi atât copilul
care doreºte sã-ºi valorifice ºi sã-ºi organizeze în mod plãcut timpul liber, cât ºi vârstnicul care-ºi doreºte
sã se facã util, sã-ºi valorifice experienþa de viaþã acumulatã.

Aºadar, de ce sã fii voluntar?

· Pentru a socializa;
· Pentru a câºtiga experienþã;
· Pentru a îþi menþine în uz cunoºtinþe sau

abilitãþi pe care altfel nu le foloseºti;
· Pentru a nu pierde timpul acasã;
· Pentru a-þi face noi prieteni ºi cunoºtinþe;
· Pentru a învãþa lucruri noi ºi a-þi forma noi

deprinderi;
· Pentru a-þi face contacte utile;
· Pentru a te simþi util;
· Pentru a fi parte a unei organizaþii

prestigioase;
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· Pentru a face tranziþia spre o nouã viaþã;
· Pentru a-þi face datoria de creºtin;
· Pentru a testa o nouã carierã;
· Pentru a realiza ceva;
· Pentru a ameliora anumite aspecte în comunitatea în care trãieºti;
· Pentru a lucra cu un anumit grup de persoane;
· Pentru a-þi asuma o responsabilitate;
· Pentru a face parte dintr-o echipã;
· Pentru a întâlni persoane importante din comunitate;
· Pentru a înþelege problemele comunitãþii în care trãieºti.

Poate o sã vã întrebaþi ce poate face un voluntar. Acest lucru depinde de domeniul în care îºi
doreºte sã activeze. Pentru cã lucrez într-o bibliotecã voi aminti aici doar acþiunile la care poate participa
un voluntar în domeniul cultural. Aºadar voluntarul poate fi un ghid într-un muzeu, poate participa la realizarea
de publicaþii specifice. Poate participa, de asemenea, la campanii de promovare a instituþiei ºi a serviciilor
acesteia în cadrul comunitãþii. Voluntarul poate fi invitat la ore de dirigenþie pe teme legate de specificul
instituþiei, poate face muncã de secretariat, fotocopiere, îndosariere etc. sau poate fi organizator de
evenimente.

O altã întrebare care se impune este : Cum pot deveni voluntar? Rãspunzând la aceastã întrebare
se poate spune cã ai cel puþin douã posibilitãþi: fie contactezi Centrul de voluntariat din oraºul tãu, în cazul
în care existã unul, fie îþi identifici singur instituþia în care îþi doreºti sã activezi ca voluntar.

Înainte de a te implica voluntar în orice tip de activitate trebuie sã ºtii cã, în aceastã calitate, ai
anumite drepturi, dar ºi unele responsabilitãþi. Dintre drepturile de care beneficiezi voi aminti aici doar
câteva:

· dreptul de a-þi fi luate în calcul preferinþele personale, temperamentul, experienþa de viaþã, studiile
ºi experienþa profesionalã în acordarea de sarcini;

· dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestezi activitatea;
· dreptul de a ºti cât mai mult despre centrul de voluntariat ºi despre instituþia în care eºti plasat;
· dreptul la supervizare;
· dreptul la un loc unde sã îþi desfãºori activitatea;
· dreptul de a-þi fi acordatã din ce în ce mai multã responsabilitate, în conformitate cu rezultatele

avute;
· dreptul de a juca un rol în planificarea activitãþilor, de a te simþi liber sã faci sugestii ºi de a-þi fi

respectate opiniile;
· dreptul la recunoaºtere.

Voluntariatul înseamnã responsabilitate. Iar simplul fapt cã nu eºti remunerat pentru activitãþile
prestate nu-þi dã dreptul sã fii
iresponsabil. (Tiberiu Capudean,
Voluntar ARAS)

Dintre responsabilitãþile voluntarului se pot
aminti aici câteva:
FII  CONVINS!
Cerceteazã-þi sentimentele ºi asigurã-te cã vrei
sã ajuþi alþi oameni.
FII  SIGUR!
Nu-þi oferi serviciile pânã nu eºti convins de
valoarea a ceea ce faci.
FII  LOIAL !
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Oferã-þi sugestiile, dar acceptã regulile; nu critica ceea ce nu înþelegi.
SPUNE  CE  GÂNDEªTI!
Întreabã ceea ce nu înþelegi.
FII  DISPUS  SÃ  ÎNVEÞI!
Instruirea este esenþialã pentru a-þi putea desfãºura activitatea în bune condiþii.
ÎNVAÞÃ  TOT  CE  POÞI!
Aflã tot ceea ce poþi despre organizaþie ºi despre munca ta.
ACCEPTÃ  SUPERVIZAREA!
Vei fi mai util ºi îþi vei îndeplini sarcinile mai eficient dacã vorbeºti cu cineva despre activitatea ta ºi dacã
accepþi îndrumare.
FII  DE  ÎNCREDERE!
Fã ceea ce te-ai angajat sã faci; nu promite ceea ce nu eºti sigur cã poþi sã faci.
FII  UN BUN  COECHIPIER!
Gãseºte-þi un loc în echipã; munca e mult mai plãcutã ºi mai plinã de satisfacþii atunci când nu eºti singur.

(extras din Carta drepturilor ºi obligaþiilor voluntarilor, elaboratã de Centre National de
Volontariat, Paris, France, tradusã ºi adaptatã de voluntarii Pro Vobis).

Anul Voluntariatului s-a simþit din plin ºi la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj. Astfel, în acest an, s-au
desfãºurat o multitudine de acþiuni în care au fost implicaþi voluntari. Voi aminti aici o parte dintre aceste
activitãþi.

Cu ocazia sãrbãtorii Dragobete, dar ºi a celei de 8 Martie voluntarii Secþiei pentru Copii au
realizat, în cadrul atelierelor de creaþie organizate, tot felul de handmade-uri ºi felicitãri.

În preajma Zilei
Naþionale a Poliþiei un voluntar
din cadrul Inspectoratului
Judeþean de Poliþie Sãlaj a fost
implicat într-o activitate în care
le-au fost prelucrate copiilor
câteva dintre regulile de
circulaþie pietonalã. La sfârºitul
activitãþii copiii au primit, în
urma unui test aplicat, un Permis
de Pieton.

Cu prilejul Zilei
Internaþionale a Cãrþii pentru
Copii foarte mulþi voluntari au
fost implicaþi în lecturile publice
desfãºurate pe platoul din faþa
Consiliului Judeþean Sãlaj.
Câþiva dintre voluntari au fost
purtãtori ai unor cãrþi mobile, care transmiteau diverse mesaje. Voluntarii au distribuit atunci materiale
publicitare care promovau serviciile bibliotecii, dar ºi cartea pentru copii.

Ziua Europei a fost ºi ea marcatã prin acþiuni ºi expoziþii realizate în Sala de Lecturã a BJS.
Participanþii la aceste acþiuni ºi expoziþii au fost copii din grãdiniþele ºi ºcolile partenere. Atelierele de
creaþie ale lucrãrilor expuse au fost coordonate de voluntari (bibliotecari, cadre didactice) din ºcolile care
au participat la acþiune.

Noaptea Bibliotecilor a fost un alt eveniment de amploare care a implicat, de asemenea, voluntarii.
Ei au fost prezenþi în aproape toate acþiunile desfãºurate cu aceastã ocazie.
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Tinerii au fost cei mai activi voluntari: au
ajutat biblioteca sã facã publicitate activitãþilor de
peste an, au pregãtit momente artistice deosebite
pentru încununarea evenimentelor culturale, au fost
implicaþi în Maratonul Lecturii, iar cei mai talentaþi,
artiºtii noºtri au venit mereu la repetiþii pentru
spectacole ºi au obþinut chiar un TROFEU: Cea
mai bunã trupã de teatru! În câte ºi mai câte nu
ne-au ajutat ei… exprimându-ºi dorinþa ºi
disponibilitatea de a rãmâne în permanenþã prietenii
bibliotecii.

Dacã doreºti sã produci o schimbare
trebuie sã acþionezi în acest sens. Doar aºteptând
de la ceilalþi schimbarea nu îþi vei atinge obiectivul.

Implicându-te în activitãþi de voluntariat ai posibilitatea sã îþi pui în practicã ideile ºi sã produci schimbarea
pe care þi-o doreºti.

Aºadar... A  FI  SAU  A  NU  FI voluntar?!

Natalia Pop

CARTEA  BATE  FILMUL…!?

Doi ºoareci rod bobina de film; La un moment dat unul se opreºte ºi zice:
ªtii, cartea era mult mai bunã!

E iarnã! Ce poate fi mai plãcut în serile lungi de iarnã decât sã te relaxezi într-un fotoliu lecturând
paginile unei cãrþi bune sau vizionând un film? Anotimpurile ne aduc culori, pictorii le transpun pe pânzã, iar
scriitorii le deseneazã în cuvinte. Uneori cuvintele sunt puse în miºcare ºi prind viaþã pe marile ecrane, prin
magia filmelor. La baza oricãrei ecranizãri stã o operã scrisã. Fie cã ideea unui film porneºte de la o carte,
o bandã desenatã sau un scenariu, opera scrisã stã la originea celei cinematografice. Când povestea din
paginile unei cãrþi prinde viaþã pe micile sau marile ecrane, pãrerile contradictorii nu întârzie sã aparã.

Am solicitat utilizatorilor bibliotecii, copii ºi adulþi, sã-ºi exprime opinia privind bãtãlia dintre lectura
unei cãrþi ºi vizionarea filmului inspirat din operã. Redãm în continuare doar câteva din cele mai reprezentative
pãreri:

Pentru mine opera scrisã are un farmec aparte, îmi plac mirosul cãrþilor, senzaþia pe care
mi-o oferã cartea þinutã în mânã, exerciþiile de imaginaþie la care mã supune textul, faptul cã mã
þine treazã multe ore din noapte.

C.C. - jurnalist

Eu am un obicei - încerc sã nu mã uit la film DUPÃ ce am citit cartea. Dacã însã vãd un film
ºi-mi place mult, citesc ºi cartea, care îmi aduce de multe ori amãnunte suplimentare.

I.S. - economist

Dupã mine e ca ºi cum a-i compara mâncarea fãcutã în casã cu fast-food-ul. Filmul dureazã
aproximativ douã ore, deci trebuie comprimat totul, nu prea lasã loc imaginaþiei, îþi oferã totul de-
a gata. Filmul vine cu ideea regizorului/scenaristului ºi e treaba ta dacã o accepþi sau nu. Cartea,
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însã, trebuie savuratã ca o mâncare bunã, digeratã încetiºor. Autorul poate sã descrie cât mai
exact locuri, personaje care, sunt convins cã în mintea fiecãruia vor arãta altfel.

C.S.- întreprinzãtor

Îmi plac filmele, dar cãrþile sunt întotdeauna mai bune. Filmelor le scapã acele mici detalii
care fac din cãrþi ceva special.

A.S - elev

Cãrþile sunt categoric mai bune. Existã atât de multe cãrþi extraordinare, însã filmele
realizate dupã aceste cãrþi nu se ridicã niciodatã la nivelul lor. Când citesc o carte pot da frâu liber
imaginaþiei, îmi creez în minte propriul scenariu. Cãrþile au apãrut primele ºi continuã sã fie cele
mai bune.

A.T. - elev

Mie îmi vin în minte ecranizãrile dupã Macbeth, Richard II ºi Othello dupã W. Shakespeare.
În primul caz, mai întâi am citit piesa de teatru, apoi am vãzut filmul, iar cu urmãtoarele, invers.
Însã, în ambele cazuri am ajuns la concluzia cã e o plãcere sã citeºti cartea ºi sã vezi filmul, pentru
cã sunt lucruri care-þi scapã, fie dintr-o parte, fie dintr-alta, ºi astfel ajungi sã-þi faci o imagine
completã asupra ideii iniþiale.

R.O. - profesor

Aº da ca exemplu seria de filme Harry Potter care întregeºte cu succes faima ºi popularitatea
romanelor. Fenomenul Harry Potter a prins fantastic la public, cartea vânzându-se în milioane de
exemplare. Dar ºi peliculele au reuºit sã transpunã în realitatea vizualã toatã lumea fascinantã,
întâmplãrile ºi personajele din carte. Harry Potter - cãrþile sunt extraordinare dar, la un loc cu
Harry Potter - filmele, rezultã cu adevãrat ceva special.

S.S. - student

Ce concluzii s-ar putea trage în urma opiniilor enunþate mai sus? Cã majoritatea opteazã pentru
lectura unei cãrþi ºi nu apeleazã la posibilitatea facilã de a viziona doar filmul realizat dupã respectiva operã.
Cei care adorã sã citeascã sunt, de cele mai multe ori, dezamãgiþi de versiunea ecranizatã a cãrþii. Filmul nu
va reuºi niciodatã sã surprindã toate detaliile care dau savoare unui roman. Fiecare cititor îºi creeazã în
mintea sa o imagine perfectã a desfãºurãrii acþiunii, a felului în care aratã fiecare personaj, poate chiar a
vocii sale. Cartea ºi filmul sunt douã entitãþi diferite chiar dacã trateazã acelaºi subiect.

Nu de puþine ori am auzit, mai ales în rândul copiilor, cã nu citesc o anumitã operã pentru cã au
vãzut filmul. Mai ales la aceastã grupã de vârstã, lectura trebuie promovatã prin toate mijloacele posibile,
pentru cã odatã deprins acest obicei de la vârste mici, l-am câºtigat pentru totdeauna. Lectura îi oferã
copilului posibilitatea de a explora alte lumi ºi a trãi experienþe dintre cele mai variate, pe care filmul
categoric nu i le poate da, cu toate efectele speciale ºi tehnologia ultramodernã de care dispune ce-a de-
a ºaptea artã.

Pe de altã parte, nu putem ignora total valenþele filmului. Existã pelicule deosebite care ºi-au lãsat
amprenta pe generaþii întregi de cinefili. Poate fi dat ca exemplu celebra ecranizare Pe aripile vântului.
Este dovada cã o carte fabuloasã poate fi transformatã într-o ecranizare pe mãsurã. Vorbim despre o carte
ºi un film care au sedus la fel de mult pe toatã lumea, o perfecþiune în a transpune în imagini un text excelent.

Când a apãrut filmul, s-a prezis moartea literaturii, când a apãrut internetul, s-a prezis moartea
primelor douã. Cred cã e vorba doar de speculaþii, toate pot coexista ºi rãmâne la latitudinea fiecãruia
dintre noi sã alegem sau sã folosim orice mijloc care ne poate îmbogãþi spiritual ºi mental.

Dalia Mintaº
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DE  PRIN  SECÞII  ADUNATE  ªI  LA  MEDIA  STOCATE

Recomandãrile Secþiei Media pentru toate categoriile de utilizatori, îndeosebi pentru
pãrinþi.

Înainte de a lãsa imaginaþia mea sã curgã peste aceste hârtii aº vrea sã încep cu o
colindã... cu voia dumneavoastrã, desigur, puteþi sã o luaþi ca pe o recomandare, sunt sigur cã
aveþi nevoie de aºa ceva (pentru mine a fost doar o simplã autorecomandare).

Mult aº sta ºi-aº colinda,
Cum mã-ndeamnã inima,
Dar la poartã latrã câinii
ªi se supãrã stãpânii.

Cã stãpânii nu-s boieri,
Au fost slugi pânã mai ieri,
Când se suie scroafa-n pom,
Cine tace nu e om.

N-am ºtiut sã tac nicicând,
ªi de-aceea vrând, nevrând,
Am fãcut sã latre câinii
ªi mi-am pus în cap stãpânii.

Doamne, iartã-mi rãutatea,
Dacã nouã ne-ai dat CARTEA,
La copii le-ai dat cuvântul,
La þãrani le-ai dat pãmântul,
Celor care vor sã fie
Lipitori pe sãrãcie,
Dã-le tot ce vor sãrmanii,
ªi la noapte, schimbã banii!

AM  ZIS!
Nu vreau sã par modelul de bibliotecar care le ºtie pe toate, dar nici nu vreau sã merg sau sã mã

ghidez dupã ideea ce nu ºtii tu, învaþã pe altul aºa cã, dragii mei cititori, cu umilã recunoºtinþã, vã cer
ajutorul ºi pãrerea în cele ce urmeazã: aº vrea sã încep cu câteva întrebãri, dar, în acelaºi timp ºi rãspunsuri
pe care nu sunteþi obligaþi sã le acceptaþi, doar sã le citiþi, vã rooog!!!

Carte versus televizor ºi internet
Acum când tehnologia ne rãsfaþã cât se poate de mult, punându-ne la dispoziþie aproape totul,

cred cã toþi ne punem, ne-am pus sau ne vom pune întrebarea: oare mai are rost sã citim câte o carte ºi aici
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mã refer la cartea fizicã, în general, ºi nu la e-cartea (internetului), asta o spun în condiþiile în care ºtim cu
toþii cã în ziua de azi cine are carte... nu prea mai are parte (de nimic). Eu personal nu pot sã mã laud
prea mult cã aº fi un împãtimit al cititului ºi totuºi, având în vedere job-ul pe care îl am, aº putea sã fiu
nesimþit ºi sã spun cã citesc în fiecare zi sau sã mã apuc sã enumãr o grãmadã de scriitori de care nici mãcar
nu am auzit vreodatã sau sã scot câteva aberaþii pe care sã le întind pe aceastã foaie de hârtie pe care
citindu-le, cineva ºi-ar da seama, sau nu, cã mai multe sunt copy-paste-uri, decât ce am scris eu de la mine
putere sau în cel mai rãu caz cã sunt un dement care habar nu are ce scrie... n-am sã fac asta pentru cã nu-
mi stã în caracter ºi am respect faþã de mine însumi. ªi, totuºi, ca sã revin strict la întrebarea de mai sus
(pentru cã am impresia cã prea repede mã abat de la subiect) vã recomand sã citiþi, sã citiþi fizic ºi nu de pe
internet atunci când vine vorba de carte... nu se comparã plãcerea de a þine o carte în mânã ºi a o rãsfoi, cu
acel mouse, al acelui calculator neperformant, care câteodatã te enerveazã la culme.

Acum vreau sã-mi mai pun mie o întrebare la care am sã vã rog sã mã ajutaþi sã gãsesc rãspunsul
potrivit: logic, nu e mai simplu sã vizionezi un film, decât sã citeºti o carte?... aici, dragii mei, argumentele
sunt pro ºi contra, iar asta nu pentru faptul cã eu îmi desfãºor activitatea la Secþia Media, ci pur ºi simplu
pentru cã aºa consider eu (dar feedback-urile voastre sunt binevenite oricând ºi cele pro ºi cele contra).
Dacã oricum se vehiculeazã faptul ca volumele, cãrþile tipãrite sã se mute în format electronic, mai are rost
sã le inducem copiilor noþiunea ºi dragostea de carte ºi nu pe cea de film sau citit electronic!?... eu cred cã
fiecare dintre acestea are rostul ei, pentru cã ºi noi am fost ajutaþi, îndrumaþi la rândul nostru ºi poate cã aºa
ne-am descoperit (unii dintre noi) vocaþia, dacã pot spune aºa. Dacã citeºte un copil de pe monitorul
calculatorului îºi oboseºte ochii ºi în plus mai apar tot felul de reclame care îi distrag atenþia de la citit ºi eºti
tentat, la un clic distanþã, sã intri pe altã paginã sau pe alt site, pe când în faþa foii de carte e doar copilul cu
imaginaþia lui, iar pentru a-ºi dezvolta capacitatea de inteligenþã, cu siguranþã, are nevoie de imaginaþie.

Trãim în era internetului ºi el ne oferã aproape totul pe tavã, dar dragii mei, cine ne poate garanta
nouã cã tot ce e pe internet e ºi adevãrat?... iar, din celãlalt punct de vedere, dacã ne obiºnuim sã luãm totul
de-a gata, nu vom deveni oare niºte simpli consumatori, niºte legume care în timp îºi pierd concentraþia!?
Dacã mã întrebaþi pe mine ce îmi place în aceastã lume a internetului?... unul dintre avantaje este faptul cã
pot colabora cu cine vreau, în papuci de casã ºi în pijama, la orice orã din zi sau din noapte (asta fãrã sã
fie pornitã camera web).

Pãreri:
Internet = comunicare absolutã, izolare absolutã.

Gãsesc televizorul foarte educaþional. De fiecare datã când cineva dã drumul la televizor,
mã duc în cealaltã camerã ºi citesc o carte, iar tu cel care vei muri la televizor, nu vei muri degeaba,
ne vei oferi un spectacol pe cinste.

De ce calculatorul ºi televizorul trebuie sã concureze acerb la ora actualã cu cãrþile?! Oare aceste
tehnologii nu pot fi complementare lecturii? Habar nu aveþi ce acþiune proastã emanã acestea asupra
dezvoltãrii noastre intelectuale!!! Potrivit mai multor studii, televizorul ºi calculatorul blocheazã imaginaþia,
o sugrumã, o îngusteazã ºi, în rezultat, noi suntem cei care avem de pierdut. Sub influenþa lor copiii noºtri nu
mai sunt tentaþi sã citeascã, sã-ºi lãrgeascã orizontul de cunoºtinþe, iar tot ce presupune efort este respins
fãrã a mai sta mult pe gânduri. Încercaþi sã vã convingeþi micuþii cã cititul e o plãcere, care nu poate fi
egalatã de nicio altã jucãrie. Lãudaþi-i pe amicii lor care au deprins deja abilitatea de a citi, dar în aºa fel
încât sã evitaþi discriminãrile. Deasemenea, dacã doriþi sã-l convingeþi pe copilul dumneavoastrã sã se
împrieteneascã cu cartea pentru mulþi ani de acum înainte, citiþi-i cu voce tare, explicaþi lucrurile mai puþin
clare, ajutaþi-l sã depãºeascã neclaritãþile. Cartea nu trebuie sã fie o barierã între copil ºi pãrinte, ci un
obiect al discuþiilor dumneavoastrã... învaþã din ieri, trãieºte din azi ºi sperã pentru mâine.

Dacã avem filme realizate dupã romane celebre oare meritã copiii sã citeascã acea carte având în
vedere faptul cã vizionarea unui film dureazã 1-2 ore, iar cititul unei cãrþi poate dura sãptãmâni întregi?...
dragii mei, un studiu efectuat în Marea Britanie asupra copiilor aratã cã aceia care citesc sunt de pânã la
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ºapte ori mai inteligenþi decât cei care se uitã la televizor... iar rãspunzând la întrebare, pot sã afirm cu
certitudine cã filmele, chiar dacã pãstreazã firul poveºtii, acestea reprezintã, în mare parte, viziunea regizorului
ºi starea de fapt a actorilor.

Aºadar, în încheiere, meritã sã-mi educ copilul sã citeascã o carte!? Nu mai bine învaþã o meserie?...
cititul ajutã întotdeauna ºi nu dãuneazã grav sãnãtãþii!!! Poate doar, aºa cum spun colegii noºtri din Neamþ...
dãuneazã foarte grav... stupiditãþii! Citind, lucrurile se schimbã pe etape în viaþa copilului tãu, iar fiecare
etapã are rolul ei în dezvoltarea lui. Dacã în copilãrie nu pot sã-i insuflu dragostea de carte, de lecturã, dacã
nu-l învãþ sã meargã la bibliotecã de plãcere, nu va avea timp sã o facã când va fi mai mare, iar atunci
bagajul sãu de cunoºtinþe cu care va pleca la drum în viaþã îi va fi insuficient dezvoltãrii lui pe mai departe.
Imaginaþia copilului se dezvoltã citind nu vizionând, dar cu toate acestea hai sã nu blamãm prea tare... sunt
ºi filme bune care îi pot dezvolta latura emoþionalã ºi îl pot face sã deosebeascã binele de rãu. Aºa cã,
dragii mei, dacã ºi cel care coordoneazã activitatea Secþiei Media opt ore pe zi vã recomandã sã citiþi mai
întâi o carte, iar pe urmã sã vizionaþi un film, atunci, credeþi-mã pe cuvânt, cã aºa e mai bine!!! Întotdeauna
vor apãrea critici pro ºi contra, indiferent cã e vorba de citit, de vizionat un film, sau de a naviga pe
internet...  asta e sigur.

ADJUDECAT

În concluzie...
Cãrþile sunt cãrãuºii civilizaþiei. Fãrã cãrþi istoria e mutã, literatura nu are glas, ºtiinþa

e paralizatã, iar gândirea ºi meditaþia suspendate. (Barbara Tuchman)

Mircea Criºan

NOVICELE  LECTURII

A fost o zi de luni obiºnuitã a lunii octombrie. Toamna începea sã îºi facã simþitã prezenþa în urbea
noastrã. Dupã epuizarea timpului obligatoriu de a sta la locul de muncã am avut deosebita plãcere sã
gãsesc o alternativã de relaxare oferitã într-un cadru prielnic ºi deosebit. CE POATE SÃ FIE? Te întrebi
tu cititorul acestor rânduri. Este ceva deosebit, plãcut, plin de emotivitate ºi spiritualitate.

Este o întâlnire a unui novice cu plãcerea de a asculta, savura, conºtientiza ce este frumos în
aceastã lume plinã de rãutate. Aici îmi vin în minte vorbele lui Arghezi: Din bube, mucegaiuri ºi noroi /
Iscat-am frumuseþi ºi preþuri noi.

Participarea la acest eveniment cultural a tresãrit în mine acel ceva ce nu se poate defini, însã pot
sã-þi spun cã este, dupã pãrerea mea, viciul suprem. ACELA  DE  A  CITI, DE  A SOCIALIZA, DE  A
FACE  CA  TOTUL  SÃ  FIE  O  ARMONIE  ÎNTRE  TINE  (SUFLETUL  TÃU) ºi APROAPELE
TÃU. Cred cã este aºa deoarece una din CELE  10 Porunci ne spune: IUBEªTE-ÞI Aproapele, porunca
esenþialã ºi, poate, cea mai profundã. Fãrã aceasta totul ar fi un haos. APROAPELE poate sã fie atât de
naturã fizicã, dar ºi spiritualã. Dacã vei citi pânã la capãt aceste rânduri vei înþelege…
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Doresc sã precizez de la început cã prin ceea ce am scris nu doresc sã fac analiza textului ºi nici a
persoanei lui Vasile Avram, scopul acestor idei menþionate fiind cu totul altul… mobilizarea tinerilor sã
citeascã.

Pe scurt, este vorba despre participarea la evenimentul cultural unde s-au lansat douã noi volume
ale scriitorului Vasile Avram cãruia sincer, pânã atunci nu-i descoperisem tainele ºi lucrurile frumoase pe
care opera sa le face cunoscute ºi celorlalþi.

Evenimentul a creat pentru mine o dublã semnificaþie pe care am sã încerc sã o descriu în rândurile
urmãtoare.

PRIMA  ESTE  ACEEA  DE  A-I  CITI opera ºi sã-mi fac cunoscute mie ºi sufletului meu, scrisul
ºi ideile scriitorului. Din ce am citit pânã acum pot spune cã a fost ºi va rãmâne un om deosebit prin dãruire
ºi vorbele care îþi fac sufletul sã tresarã când îi citeºti opera. Pentru exemplificare voi prezenta câteva opinii
despre autor ºi operã care m-au impresionat. De exemplu, într-un interviu acordat domnului Daniel Sãuca
în GAZETA  DE  DUMINICÃ, Vasile Avram considerã cã destinul omului este legat de cel al culturii.
Cultura, în viziunea sa, înseamnã totalitatea disponibilitãþilor spirituale ale omului în relaþie cu ceilalþi oameni.

Vasile Avram are în atenþie, în primul rând, relaþia om-naturã-divinitate, iar stilul abordat oferã o
încãrcãturã ideaticã. Cel mai bun exemplu în acest sens poate sã fie faptul cã acesta toatã viaþa a cercetat
relaþia real-ireal. În revista TABOR, Ioan Mariº, la articolul RITUAL  PENTRU  VASILE  AVRAM,
reflectã asupra faptului cã Vasile Avram în tot ce fãcea avea harul adevãratului magistru ce ne îndruma
spre esenþa înþelesurilor unui genotip cultural cãutat în antropos-ul nostru codificat în normele
existenþiale.

Precizãrile cele mai profunde care mi-au rãmas în minte sunt cele ale domnului profesor IOAN
CIOCEAN, tot din revista TABOR, la articolul VASILE AVRAM, UN NUME DE REFERINÞÃ AL
SPIRITUALITÃÞII ROMÂNEªTI. Opinia domnului profesor, pe care în cea mai mare parte ºi eu o
împãrtãºesc, este urmãtoarea:

(…) Profesorul universitar Dr. Vasile Avram, antropolog, romancier, critic literar ºi publicist
de aleasã erudiþie, s-a dovedit a fi un intelectual de cea mai nobilã speþã, prin pana sa mãiastrã,
prin relaþiile cu oamenii, prin ideile ºi programele pe care le-a onorat cu consecvenþã. Întreaga sa
operã este un imn de slavã închinat satului ºi mentalitãþii oamenilor pe coordonata: tradiþie-credinþã-
mit.

Îmi vin în minte acum ºi vorbele lui Einstein, conform cãrora marile spirite ale omenirii au fost atrase
de religiozitatea cosmicã. Poate cã aºa era ºi domnul Vasile Avram.

A  DOUA, asupra cãreia aº dori sã insist mai mult ºi o consider cea mai importantã, cel puþin
pentru mine, este urmãtoarea: M-A  FÃCUT  SÃ  CRED  ªI  SÃ  ÎNCERC  SÃ  FAC  MAI  MULT,
dacã se poate, pentru a promova cultura, literatura, lectura. Cel puþin aceste gânduri enunþate aici, asta
doresc sã facã. SÃ  MIªTE acel ceva în sufletul tinerilor pentru a-i trezi la realitate.

Consider cã scriitorul ar fi foarte bucuros sã afle cã a reuºit sã fie un promotor ºi cã datoritã
prezentãrii operei sale a reuºit sã-l facã pe un
tânãr sã ia iniþiativa de a le deschide ºi celorlalþi
tineri ochii cu privire la ce înseamnã frumosul,
plãcutul, semnificaþia lecturii.

De aceea am luat hotãrârea sã scriu
aceste rânduri. Considerând cã, dacã voi reuºi
publicarea lor, un prim pas va fi realizat în
demersul meu.

Dialogul, socializarea verbalã care a
avut loc la prezentarea cãrþii VASILE
AVRAM-OMUL  ªI  OPERA o consider
beneficã ºi în folosul tuturor. A fost ca un proces
echilibrat, amplu ºi plin de cognitivitate plãcutã
între generaþii. Participarea atâtor istorici,
profesori, public, cât ºi distinsa lui soþie a fãcut întâlnirea ºi mai emoþionantã, plãcutã, luminatã.
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TINERII trebuie sã participe la aceste evenimente culturale deoarece numai aºa cred cã mai
putem trãi curat în ziua de azi. Sã avem un intelect elevat, echilibrat.

Aºa cã acum mã adresez tinerilor cu îndemnul: PUNEÞI  MÂNA  ªI  CITIÞI!!! Numai aºa putem
sã schimbãm lucrurile ca sã ne fie tuturor bine.

Dacã voi reuºi prin aceste rânduri sã-l fac pe un singur tânãr sã conºtientizeze ce am scris consider
cã este un început bun ºi voi persevera sã-i fac pe cât mai mulþi sã se preocupe de lecturã.

Dacã nu voi reuºi, atunci voi persevera ºi cu mai multã îndârjire spre a face ceva în acest sens.
În încheiere doresc sã mulþumesc tuturor celor care participã la diversele lansãri de carte, celor

care le organizeazã, cât ºi creatorilor de frumos, scriitorilor. În opinia mea, acestea reprezintã soluþia
pentru a-i aduce spre lecturã pe tinerii de azi, care prea s-au îndepãrtat de cea mai nobilã, utilã ºi beneficã
preocupare.

Iar vouã, tinerilor, atât doresc sã vã mai spun: LECTURÃ  PLÃCUTÃ!!
Cãlin Oprea

PEREGRIN  PRIN  BIBLIOTECÃ

În anul 1983 absolveam facultatea UIPCh - Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice, facultate în
cadrul Institutului Politehnic Bucureºti ºi, împreunã cu soþul meu, am fost repartizaþi la CFA - Combinatul
de Fibre Artificiale din Brãila, instalaþia de Acid Sulfuric. Am rãmas acolo pânã în 1985, perioadã în care
am schimbat douã locuinþe: prima, o garsonierã în zona industrialã, spaþioasã ºi confortabilã, dar din cauza
poluãrii excesive am cerut o altã locuinþã ºi am primit-o. Un apartament cu 2 camere în oraº, dar acum
fãceam naveta la combinat, situat la cca 10 km de Brãila. Nu era o problemã, naveta se fãcea cu tramvaiul
ºi-n fiecare zi treceam prin staþiunea Lacu-Sãrat, staþiune renumitã pentru tratarea afecþiunilor reumatice,
unde am petrecut zile foarte frumoase ºi unde fãceam deseori popas dupã orele de program.

Dar, deºi aveam amintiri frumoase, gradul ridicat de toxicitate din combinat ºi oraºul foarte poluat,
unde fetiþa se îmbolnãvea frecvent, ne-a determinat sã ne gândim la plecare. Pentru noi, oraºul Brãila nu a
fost un oraº magic, aºa cum considera Panait Istrati în scrierile lui. Ne-am transferat la Fabrica de Anvelope
Zalãu, sã fim mai aproape de soacra mea singurã, în detrimentul pãrinþilor mei, care au rãmas foarte triºti,
Brãila fiind aproape de ei, la doar 75 km.

Am început o nouã etapã din viaþa mea, a noastrã, a familiei noastre. Din 3 mai 1985, am început
lucrul la Fabrica de Anvelope, ca ingineri chimiºti. La început am avut câteva probleme de adaptare, nu se
vorbea literar pe-aici ºi erau o mulþime de regionalisme, care mã amuzau când le auzeam vorbite, parcã era
o lume diferitã faþã de cea din care veneam. Cu toate acestea, oamenii de aici, din Ardeal, mi-au plãcut de
la început, erau mai molcomi la vorbã ºi la fire. Lucrurile au mers ca pe roate: din iunie am primit apartament,
din septembrie s-a mãrit familia, c-un fecior. Condiþiile din fabricã nu erau deloc uºoare, nu era atâta
toxicitate, dar poluarea, cu negru de fum, era mare. Aici am lucrat 10 ani, dar situaþia locurilor de muncã a
devenit nesigurã dupã 1989, când parcã totul s-a transformat în haos. Lucrând ºi eu ºi soþul în acelaºi loc,
am hotãrât ca unul dintre noi sã-ºi caute altceva de lucru, sã nu rãmânem amândoi fãrã loc de muncã.

Aºa cã, din 1995, am început o altã etapã din viaþã, cea mai frumoasã. Am venit prin concurs la
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, iar în anii urmãtori am urmat cursurile de perfecþionare de la Buºteni, coordonate
de regretatul prof. Gh. Popescu. De atunci am rãmas aici ºi nu-mi pare rãu, pentru cã e o meserie frumoasã
care compenseazã lipsa banilor. Universul cãrþii m-a fascinat dintotdeauna, dar acum, când lucram între ele
ºi, practic îmi treceau toate prin mânã… era extraordinar. Pentru mine era ca-n rai. Aºa mi se pare ºi acum
printre cãrþi ºi mi-ar plãcea sã le citesc pe toate, dacã ar fi posibil.

Da, lucram la biroul de Evidenþa ºi Prelucrarea colecþiilor, aici fiind prima etapã din peregrinarea
mea prin aceastã instituþie. La început, în anul 1995, lucram manual cu fiºele ISBD ºi registrele de inventar.
În anii urmãtori s-a implementat programul de bibliotecã TINLIB ºi activitatea noastrã s-a îmbunãtãþit ºi a
evoluat an de an. Foarte multe lucruri bune s-au fãcut în biblioteca noastrã. Meritul este al întregului
colectiv, care a înþeles ce trebuie fãcut ºi s-a implicat în toate, dar în special al doamnei directoare Florica
Pop, care este o femeie foarte activã ºi foarte dedicatã meseriei de bibliotecar, încearcã sã ne molipseascã
pe toþi de pasiunea iubirii de carte ºi cunoaºtere.
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Din anul 2008 am trecut la serviciul
de relaþii cu publicul, Secþia pentru Copii, o
secþie foarte dinamicã, cu multe activitãþi pentru
cei mici sau mai mãricei. De acolo nu puteai
pleca trist, când vedeai atâtea zâmbete sincere
ºi atâtea ghiduºii ale copiilor. Am cochetat o
perioadã scurtã ºi cu meseria de metodist
pentru bibliotecile din judeþ, dar sãnãtatea nu
mi-a permis sã continui.

Datã fiind conjunctura de atunci, din
anul 2010, lucrez la Sala de Lecturã, un loc
care îmi place, pentru cã îmi face bine sã
interacþionez cu oamenii, dar mai ales cu tinerii.
Poate e un pic pe dos, de obicei, într-o
bibliotecã începi cu relaþiile cu publicul ºi aºa, spre bãtrâneþe sã te retragi spre serviciile cu mai puþinã
agitaþie. Mie inversarea asta chiar îmi place ºi cred cã prin peregrinarea mea am acumulat multã experienþã
ºi pot face faþã la multe probleme din instituþia noastrã.

Cei care vin ºi studiazã la Sala de Lecturã sunt din toate categoriile sociale ºi beneficiazã de
un spaþiu modern, cu condiþii excelente de studiu. Clãdirea a fost renovatã ºi modernizatã din fonduri
europene.

Bineînþeles cã vin la salã cei care vor sã înveþe, sã realizeze ceva în viaþa lor, vin cei care au
nevoie de carte. Aºa cum trupul are nevoie de hranã ºi sufletul are nevoie de o dietã; el aratã dupã
cum îl hrãneºti. Cartea este hrana sufletului, iar depozitul de suflet se numeºte BIBLIOTECÃ. Cei
care ajung sã aibã nevoie de noi, de bibliotecã, sunt adevãraþii oameni liberi. Splendoarea cãrþilor
este cã ea nu se impune de la sine. Prin a citi o carte se anuleazã depãrtarea, poþi sta de vorbã cu cel
care nu e lângã tine, poþi fi contemporan cu un gânditor latin care a trãit cu douã milenii în urmã… ca
cititor poþi fi contemporan cu toatã omenirea.

Adevãratele valori sunt: cultura, educaþia, civilizaþia, fãrã carte nu pot exista! În vremea noastrã,
când parcã toate valorile s-au inversat, când banul înseamnã totul, dezavantajul cãrþii este cã trebuie
deschisã. Tinerii noºtri sunt grãbiþi, ei sunt generaþia copy-paste. Ei vor rezultate rapide, cu puþin efort. Cu
o singurã apãsare de buton, intrã pe internet ºi îºi iau datele pentru referate, cerute la ºcoalã, date, mai mult
sau mai puþin complete sau îºi cautã în cãrþile noastre materiale pe care le xeroxeazã.

Cei studioºi se informeazã din documentele noastre sau studiazã materiale de la clasã. Elevii din
clasele mici vin la noi sã-ºi pregãteascã temele de la ºcoalã sau îºi fac lecturile suplimentare. Studenþii se
pregãtesc asiduu, mai ales în perioadele premergãtoare sesiunilor de examene. Nu e greu sã cauþi o
bibliografie, chiar dacã suntem nevoiþi sã cãutãm cãrþile în mai multe depozite. E mai dificil, uneori, sã gãsim
temele sau subiectele pe care le cer, despre care ºi ei au o vagã idee. Multe din solicitãrile utilizatorilor
noºtri au fost rezolvate prin împrumut interbibliotecar, iar bucuria a fost reciprocã. Ne bucurãm de rezultatele
lor, când se întorc ºi ne spun despre ele.

O altã categorie care frecventeazã sala de lecturã o formeazã pensionarii. Ei studiazã din toate
domeniile, mai ales din religie ºi culturã generalã. Cu ei trebuie sã fim adevãraþi consilieri, pentru cã de
multe ori vin sã se confeseze. Au probleme de sãnãtate ºi mulþi suferã de singurãtate sau vor sã ne
împãrtãºeascã din experienþa lor de viaþã.

Timpul curge continuu, parcã s-a comprimat, informaþiile solicitate trebuie oferite/furnizate rapid,
utilizatorul este ºi el într-o permanentã grabã ºi nerãbdare, iar bibliotecarul trebuie sã fie calm ºi rãbdãtor
pentru a compensa situaþiile neprevãzute.

Rãmân la pãrerea cã cel mai bun instrument pentru infuzia necesarã de inteligenþã este totuºi raftul
marilor cãrþi ale lumii. Ceea ce devenim depinde în mare mãsurã de ceea ce citim… Cea mai mare
universitate este colecþia de cãrþi pe care aþi citit-o, spunea scriitorul Th. Carlyle.

Niculina Sabãu
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Lumea de azi trãieºte cea mai mare explozie informaþionalã din istoria omenirii. Zi de zi suntem
martori ai unei avalanºe de informaþii, în faþa cãreia, puterea noastrã de cuprindere pare limitatã. Creºterea
producþiei de informaþie ºi a mijloacelor de transmitere în masã a acestor informaþii (calculator, laptop,
internet, telefoane mobile, televizor º.a.) a rezultat faptul cã suntem asaltaþi zilnic, din toate pãrþile, de o
cantitate tot mai mare de informaþie.

Aceastã explozie informaþionalã a dus la creºterea numerelor de documente. Totodatã, dezvoltarea
ºtiinþei ºi tehnicii, creºterea interesului pentru informare, documentare ºi cunoaºtere a oamenilor, dorinþa de
a accede nelimitat la informaþii, au dus la creºterea producþiei editoriale, atât ca numãr de titluri, cât ºi ca
numãr de exemplare. În fiecare zi pornim calculatoarele personale, cumpãrãm ziare sau le citim on-line,
deschidem câte o carte sau dacã nu avem posibilitatea de a face aceste lucruri, mai avem la îndemânã
telefoanele mobile, care pe zi ce trece devin tot mai înþelepte. Nu degeaba li se spune smartphonuri.
Facem toate acestea ca sã ne informãm, sã aflãm ce s-a mai întâmplat în lume în ultima orã. Astfel zilnic
suntem asaltaþi de informaþii relevante sau mai puþin importante, inutile ºi de cele mai multe ori e atribuþia
noastrã sã alegem ce e valoros pentru noi, pentru dezvoltarea noastrã intelectualã.

Datoritã acestei explozii informaþionale este necesar ca o bibliotecã sã devinã un spaþiu de informare
ºi comunicare directã, interactivã. Este foarte important ca informaþiile ºi evenimentele sã nu treacã pe
lângã biblioteci, iar dezvoltarea colecþiilor sã aibã în vedere schimbãrile, noutãþile apãrute recent. Deoarece
creºterea interesului de informare, documentare, cercetare ia proporþii tot mai mari pe zi ce trece, este
foarte important ca o bibliotecã sã fie la zi cu noutãþile editoriale ºi nu numai. Datoritã faptului cã Biblioteca
din Zalãu este una judeþeanã, publicã, aceasta trebuie sã satisfacã nevoile informaþionale, educaþionale ºi
de relaxare a publicului.

Deoarece Biblioteca Judeþeanã Sãlaj are un public larg de servit, este foarte important ca în
procesul de dezvoltare a colecþiilor sã se anticipeze schimbãrile apãrute pe plan local (apariþia
unor noi categorii de utilizatori, implementare de noi specialitãþi ºi discipline de studii). Creºterea
numãrului de documente, datoritã exploziei informaþionale, face însã imposibilã pretenþia de
exhaustivitate. Din acest motiv dezvoltarea colecþiilor trebuie sã þinã cont de existenþa celor cinci
mari forme de utilizare a bibliotecilor publice: formare, documentare, informare, culturã ºi loisir.

Dezvoltarea colecþiilor unei biblioteci se face pe mai multe cãi: achiziþie, donaþie, depozitul legal de
tipãrituri, schimbul intern ºi internaþional, sponsorizare ºi tipãrituri proprii. Donaþia este calea prin care se
dezvoltã, curent ºi retrospectiv, colecþiile unei biblioteci, oferitã cu titlu gratuit de cãtre persoane fizice
(autori, descendeþi ai autorilor, persoane particulare) sau juridice (edituri, asociaþii culturale, organizaþii
guvernamentale sau neguvernamentale).

În anul 2011 Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a primit o donaþie din partea Fondului Cultural Naþional
Maghiar prin Programul Márai. Acest program îºi propune conservarea patrimoniului cultural, faciliteazã
accesul utilizatorilor la cãrþile publicate de edituri maghiare din Ungaria ºi din alte þãri prin intermediul
bibliotecilor publice, dezvoltând astfel cultura lecturii, ajutã la prezentarea ºi promovarea autorilor
contemporani. Prin acest program, Fondul Cultural Naþional Maghiar doreºte sã sprijine factorii care au
contribuit într-un mod direct sau indirect la apariþia cãrþilor pe piaþã ca acestea sã ajungã în mâinile utilizatorilor:
autori, editori ºi biblioteci. Însã, grupul þintã al programului sunt cititorii, acei cititori care, indiferent de
locaþie, doresc sã citeascã în limba maghiarã, literaturã, cãrþi de specialitate sau autori maghiari traduºi în
alte limbi.

Conform Programului Márai, editurile participante au fost solicitate sã recomande titluri
pentru lista programului. În final au fost alese 500 de titluri din cele propuse de cãtre edituri.
Bibliotecile participante au avut posibilitatea de a alege dintre aceste titluri, conform colecþiei ºi a profilului.
În total au participat 700 de biblioteci, din care 48 de biblioteci publice din alte þãri, printre care ºi Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj. Prin intermediul acestui program Biblioteca din Zalãu a primit cãrþi în valoare de 800.000
de Forinþi (11.200 lei). Astfel, fondul de carte al Bibliotecii Judeþene s-a îmbogãþit cu 272 de titluri noi ºi 22 de A.V.-uri.
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Aceste cãrþi se împart în douã grupe:

· Literaturã:
- literaturã maghiarã ºi universalã pentru adulþi
- folclor
- literaturã pentru copii ºi adolescenþi
- criticã literarã
- literaturã clasicã ºi contemporanã
- literaturã greacã veche

· Cãrþi cu caracter ºtiinþific:
- Matematicã
- Filozofie
- Mitologie
- ªtiinþe politice
- Fizicã
- Sociologie
- Etnologie
- Istorie
- Lingvisticã
- Psihologie
- Religie
- Invenþii
- Semioticã
- Mecanicã cuanticã
- Plante medicinale
Deoarece dezvoltarea colecþiilor unei biblioteci trebuie sã vizeze actualitatea, universalitatea,

diversitatea, specializarea ºi modernizarea informaþionalã, am ales aceste cãrþi cu scopul de a satisface
nevoile utilizatorilor, contribuind astfel la dezvoltarea lecturii în rândul acestei comunitãþi.

Zi de zi suntem asaltaþi de tot mai multe informaþii. Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, unul din
cei mai importanþi filozofi de la sfârºitul secolului al XVII-lea a atras atenþia asupra poluãrii informaþionale
provocate de raportul dintre documente valoroase tipãrite ºi cele inutile, efemere, de calitate
intelectualã sau moralã îndoielnicã ºi asupra efectului pe care îl va avea asupra cititorului. În
calitate de bibliotecari e obligaþia noastrã sã îndrumãm utilizatorii spre acele documente, informaþii de
valoare care ajutã le dezvoltarea lor intelectualã. Prin aceastã donaþie ºi cu tot fondul bibliotecii dorim sã
venim astfel în ajutorul comunitãþii

Major Ingrid

TOT  MAI  SUS!

Cartea, computerul, mass-media construiesc în lumea contemporanã un arhipelag de informaþii
greu de desluºit pentru semenii noºtri fãrã orientarea bibliotecarului sau a documentaristului specializat.
Într-o lume în care zidurile bibliotecilor cad am hotãrât ºi eu sã urmez programul didactic al biblioteconomiei
ºi sã scriu un articol care sã fie dedicat tinerilor care au studiat sau vor studia Biblioteconomia ºi, probabil,
vor dori sã ºi profeseze în acest domeniu.

Ceea ce voi evidenþia aici vor fi câteva sfaturi, opinii cât mai obiective ºi care cred cã vor fi utile
tuturor. În sinea lui, articolul trebuie privit ca un imbold adresat tinerilor spre a avansa atât cultural, spiritual
cât ºi educaþional.

Novicele care scrie acest articol este un fost student de biblioteconomie, specializare fãcutã în
cadrul Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca. Vã veþi întreba, probabil, de ce am ales aceastã
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specializare, mai ales în contextul actual
în care cam toatã lumea urmeazã
facultãþi sau specializãri unde primeazã
interesul pentru a dobândi resurse
financiare, însã se pare cã existã ºi
excepþii.

Am ales aceastã opþiune
fiindcã asta mi-am dorit, am simþit cã
aici pot deveni util societãþii ºi semenilor
mei. Dintotdeauna am fost atras spre
partea umanistã ºi am zis sã continui.
Ca sã fiu sincer, trebuie ºi o anumitã
atracþie, trebuie sã-þi doreºti sã lucrezi
în acest domeniu, doar atunci
rezultatele vor fi pe mãsurã.

Recunosc cã ºi acum unii dintre
prietenii mei sau anumite persoane au nedumeriri când le spun ce am decis sã fac în viaþã. De ce am ales sã
lucrez la bibliotecã, fiindcã lor li se pare cam demodat ºi ciudat. Însã am mai menþionat pentru unii interesul
cultural, spiritual, de cognitivitate, de socializare productivã de idei, primeazã. Mereu le explic cã biblioteca
nu mai este ceea ce cred ei, o simplã clãdire cu multe cãrþi de unde le împrumuþi dacã ai nevoie. Biblioteca,
încerc sã le explic, a evoluat atât ca ºi servicii oferite publicului cât ºi implicarea ei în viaþa urbei, a cetãþenilor
de zi cu zi, atât spiritual, prin hrana sufleteascã - activitãþile culturale intrã ºi ele aici - cât ºi fizic sã zicem
aºa, un exemplu fiind ºi programul after-school.

Dacã ar fi sã menþionez câteva impresii care mi se par semnificative referitoare la ceea ce a fost
înainte, la ce se studiazã la facultate ºi la ceea ce pot sã observ, sã compar acum dupã câteva luni de la
angajare, ar fi urmãtoarele: în linii mari ceea ce studenþii învaþã la biblioteconomie le este util ºi constituie
beneficiu în desfãºurarea de activitãþi specifice postului. Terminologia cât ºi partea de IT consider cã le este
însuºitã mai ales cã acum cam toatã lumea foloseºte calculatorul. Evident cã existã ºi o parte de IT specificã
biblioteconomiei, aici fac referire la serviciul de catalogare, clasificare - indexare, unde munca bibliotecarului
este de asemenea elaboratã. Dupã pãrerea mea acest serviciu din bibliotecã ar cam trebui pentru studenþi
sã fie predat, prezentat mai lejer, interactiv sã zicem, ca studenþii sã asiste, în cadrul serviciului, la câteva
cursuri live prezentate de bibliotecari experimentaþi. Evident cã ºi partea teoreticã este esenþialã însã, cel
puþin din experienþa avutã, ea a fost prezentatã ca partea întunecatã a biblioteconomiei. Probabil, deºi aici
unii vor zice cã sunt prea subiectiv, depinde ºi de profesorii care îþi predau aceastã parte. Totuºi ca sã vã
dau ºi o veste bunã, dragi tineri, se pare cã în practicã e mai uºor. De exemplu programul TINLIB, în
curând TinREAD, utilizat la biblioteca unde sunt acum, e mult mai accesibil decât Alephul de la facultate.

O altã parte a studierii biblioteconomiei la facultate este reprezentatã de cãtre cursuri legate de
marketing ºi managementul în bibliotecã. Acestea fac mai uºoarã acomodarea studentului cu problemele
pe care o bibliotecã le poate avea ºi cum se pot manageria ºi administra cât mai bine. Remarc aici faptul cã
unii profesori folosesc chiar propria experienþã, un atu fiind ºi funcþia deþinutã ºi atunci ºtiu unde sã insiste
în cursurile susþinute. La toate acestea am asistat cu mare drag ºi prin faptul cã a existat mereu o socializare
amiabilã între studenþi ºi profesor. Aceste cursuri, cel puþin pentru mine, dar cred cã ºi pe alþii, i-au ajutat sã
înþeleagã problemele cu care o bibliotecã se poate confrunta ºi se confruntã în aceste perioade dificile.

Pe parcursul celor 3 ani se studiazã ºi cursuri mai de suflet, dacã le pot spune aºa, cel puþin pentru
mine ele reprezintã modul prin care m-au determinat, în mare mãsurã, sã mã atragã biblioteconomia, cred
cã ºi alþii ar fi încântaþi de acestea. Totodatã îþi oferã ºi o anumitã culturã generalã solidã.

Sunt cursuri care s-au referit la istoria bibliotecilor, istoria cãrþii ºi tiparului, sociologia lecturii cât ºi
cursul de colecþii speciale. Dupã opinia mea ele au furnizat, pe lângã partea strictã de bibliotecã, ºi
informaþii ce au contribuit la cultura generalã. Cât de frumos poate sã fie sã studiezi despre primele scrieri,
primul alfabet, primele biblioteci, cât ºi modul în care oamenii vedeau cultura. Trebuie neapãrat ºi þin sã fac
referire la cursul de Colecþii speciale care a fost cu totul deosebit. Prin specificul acestuia, cea mai mare
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parte a timpului pregãtirii seminarului de
curs se desfãºoarã prin documentare
profundã. ªi cât de plãcut este sã stai
printre cãrþi cu valoare deosebitã, printre
stampe, printre caiete personale ale
scriitorilor cât ºi corespondenþa acestora.

Dar cel mai emoþionant moment
pe care nu o sã-l uit ºi cred cã orice
student ºi-ar dori sã aibã parte de el, a
fost la ultima întâlnire de la colecþii
speciale, când domniºoara profesoarã
mi-a oferit prilejul de a þine în mânã o
carte din 1561, dacã þin minte, se numea
Predici dupã Scrisorile Sfântului
Pavel cãtre Corinhieni de Peter Melius

Juhasz. O cãrþulie cât o palmã. M-a impresionat deoarece era atât de veche, micuþã ºi gândindu-mã cã a
rezistat atâta, mi se pare cã este mai bunã decât suportul digital pe care nu mai eºti sigur cã dupã 10 ani se
mai poate citi. De aceea ºi acum sunt de pãrere cã, deºi în viitor cartea va mai apãrea ºi sub alte multe
forme, totuºi cartea propriu-zisã va fi eternã. Tot din cauza colecþiilor speciale am ales pentru opþional în
anul trei Paleografia româno-chirilicã, de fapt nu numai eu ci ºi colegii mei,vreau sã menþionez cã nu a
fost un opþional obligat, ci toþi am fost entuziasmaþi de ideea de a cerceta ºi a învãþa sã citim, sã scriem
chirilic, evident, fiecare dupã puteri. Am mai precizat ºi acest fapt deoarece vreau sã se observe cã studenþii
de la acest profil sunt atraºi mai mult de partea documentarã a biblioteconomiei decât de partea teoreticã-
clasificare, indexare etc… Nu degeaba cred cã a fost stabilitã ca dublã specializare în cadrul Facultãþii de
Istorie ºi studiatã alãturi de cursurile ºi seminariile de la istorie.

Ceea ce am menþionat aici este o prezentare pe scurt a ceea ce am învãþat teoretic în aceastã
meserie însã pot susþine cã mã ajutã ºi le consider utile în a mã forma ca adevãrat bibliotecar.

Referitor la partea culturalã, ele mi-au creat un apetit de a participa chiar ºi a mã implica în activitãþile
din bibliotecã. Niciodatã nu aº fi crezut cã voi ajunge sã fiu un participant la Noaptea Bibliotecilor ce va
avea un rol în a imita pe o persoanã mondenã, sã ajung sã fiu în rol de Moº Crãciun, sã vãd bucuria
copilaºilor când îl vãd pe acesta. Am menþionat acest aspect deoarece sunt o fire emotivã uneori, dar se
pare cã emotivitatea are leac ºi tot aici, în locul unde viaþa se trãieºte în atâtea forme, la… bibliotecã!

Dacã ar fi sã le vorbesc prin aceste rânduri celor care predau în acest domeniu ºi care sunt factori
de decizie, evident din punctul meu de vedere, ºi fiind confruntat cu situaþii ºi fapte pânã acum, le-aº face
ºi anumite sugestii. Ele ar fi legate, în special, de partea practicã a celor care studiazã biblioteconomia.
Teoretic consider cã studenþii sunt pregãtiþi sã facã faþã provocãrilor, însã practic ar cam fi necesare anumite
adaptãri.

Concret, dupã opinia mea, ar cam trebui ca practica obligatorie ce se face în timpul facultãþii
sã fie variatã. Studentul sã poatã face cunoºtinþã cu tot sistemul din bibliotecã, nu doar cu cel de a
manevra cãrþile. Ar fi poate mai utilã prezenþa acestuia cam câteva ore din sãptãmâna de practicã în
câte un serviciu, birou, departament din bibliotecã ºi astfel el va vedea, într-adevãr, la ce sã se
aºtepte. ªi tot aºa poate sã opteze, probabil în viitor, mai precis la ce se descurcã ºi poate fi util
bibliotecii. ªtiu cã ideea aceasta depinde foarte mult de specializarea bibliotecii, la cele universitare,
fiind utilizate de o anumitã categorie, este tot timpul nevoie de personal manevrant, însã studenþii de
biblioteconomie ºi aºa fiind puþini, ar fi pãcat sã le irosim capacitatea pe altceva decât unde pot fi utili.

În final doresc sã fac o scurtã referire la titlul pe care l-am ales, acesta fiind un îndemn atât pentru
mine cât ºi pentru tineri, dar ºi pentru cei care studiazã biblioteconomia sau vor sã devinã bibliotecari.

Este Tot mai sus… pentru cã visul meu sau al lor nu ar trebui sã aibã limite, ci sã zboare peste tot
ºi sã gândeascã limpede, sã facã totul pentru a muta munþii, sã fie mereu oamenii care au ceva de spus,
oamenii care vor sã ajungã tot mai sus, nu doar pentru ei, ci prin ei… omenirea întreagã!

Cãlin Oprea
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FILIALELE  CLUBUL  PENSIONARILOR  ªI  SPITALUL  JUDEÞEAN  DE URGENÞÃ
SCURTÃ  RADIOGRAFIE  A  ACTIVITÃÞII

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a inaugurat, în luna martie 2005, un punct de consultare ºi împrumut
carte la Clubul pensionarilor, club ce aparþine de C.A.R.P. Zalãu. Activitatea s-a derulat cu succes,
evident dupã standardele existente de multã vreme pentru cititorii pensionari. S-au organizat diverse activitãþi
culturale, expoziþii de carte, de icoane pe sticlã ºi lemn, s-au vizionat filme, în special documentare, s-a citit
presa scrisã pusã la dispoziþie de bibliotecã. Statistic vorbind s-a înregistrat o frecvenþã a vizitelor de 270
în 2005, 256 în 2006 ºi 222 în 2007, în condiþiile unui orar limitat de funcþionare.

Urmare a proiectului Biblionet, proiect de amploare naþionalã, derulat pentru bibliotecile
publice româneºti, prin Fundaþia Bill& Melinda Gates ºi implementat în România de IREX ºi a
foarte bunei colaborãri dintre conducerea bibliotecii noastre, prin manager, Florica Pop, ºi C.A.R.P. Zalãu,
preºedinte Ioan Ivaºcãu, Clubul pensionarilor a fost dotat cu 6 calculatoare performante,
imprimantã,webcam, plus toate accesoriile aferente.

Inaugurarea ce-a avut loc în data de 8 mai 2008 a reprezentat Km 0 al proiectului-pilot Global
Libraries în România, un motiv de mândrie dublat de o enormã curiozitate pentru Dnii pensionari. Dintr-
o datã, clubul lor, cu activitãþi puþin ieºite din tiparul cotidian, a devenit un punct de interes major, cu o
efervescenþã ºi un neastâmpãr aproape adolescentin. În zilele imediat urmãtoare s-a înregistrat o afluenþã
record de persoane vârstnice, captivate de farmecul noutãþii ºi mânate de dorinþa de independenþã IT faþã
de nepoþii ºi copiii lor, binevoitori de altfel, dar mult prea nerãbdãtori în a-i învãþa step by step tainele
calculatorului.

Entuziasmul de început s-a mai estompat când s-au aflat faþã-n faþã cu monitorul calculatorului.
Lipsa de exerciþiu în a manevra mouse-ul i-a pus pe mulþi în realã dificultate. Mâinile muncite în turnãtorie
sau la lucrarea câmpului n-au receptat cu uºurinþã sensibilitatea mouse-ului, un dublu click rapid reprezentând
de multe ori o întreprindere dificilã. Perspectiva comenzilor vocale pentru cei în vârstã pare mai mult decât
beneficã.

Nici viteza de scriere la tastaturã nu este un atu pentru ei, dar rãbdarea ºi perseverenþa, specifice
vârstei, au fãcut ca la final lucrurile sã decurgã în mod rezonabil.

Dupã primul val de cursanþi, ce au avut un orar prestabilit, s-a mers pe o prezenþã benevolã, în
funcþie de programul personal al fiecãruia, evident încadrându-se în orarul de funcþionare al clubului, orar
extins mai apoi, ca urmare a nevoii exprimate. Astfel, statutul de elevi înregimentaþi la un program fix s-
a transformat în ceva plãcut, într-o vizitã relaxantã la centrul nostru, de multe ori scopul vizitei nefiind
învãþarea stricto senso ci ºi satisfacerea nevoii acute de comunicare, specificã vârstei a 3-a. Reticenþei ºi
inhibiþiei manifestate la început faþã de calculator, instructorul a trebuit sã le rãspundã prin amabilitate,
cãldurã ºi, nu în ultimul rând, printr-o disponibilitate sporitã la subiectele lor de conversaþie. Prin urmare,
fiind totuºi o muncã de pionierat, e preferabil a nu se urma o metodologie rigidã de predare, ci o adaptabilitate
continuã la personalitatea fiecãrui cursant.

Am navigat împreunã prin varii domenii. Am vizitat platformele marine din Marea Nordului cu un
tatã mândru de performanþele fiului sãu, am monitorizat Bursa de Valori cu atenþie, cã doar ºi noi avem
acþiuni ºi suntem în pas cu timpurile, ne-am informat despre noutãþi din agriculturã ºi apoi am plantat linte ºi
nãut, am studiat apicultura ºi am schimbat pãreri pe forum cu un domn ajuns la 80 de ani, am vãzut
icoane pe sticlã ºi am fãcut analize comparative ale preþurilor cu un pictor ajuns ºi el la senectute,
ne-am iniþiat în diverse terapii, câþiva devenind chiar instructori în domeniu, am vãzut cum se
confecþioneazã pãpuºile pentru teatru, am cumpãrat online, dupã multe cãutãri, o chitarã acusticã
pentru nepot (l-am fãcut mat cu asta!), ne-am luptat cu morile de vânt din Muzeul Satului de la
Sibiu, ne-am amintit de Dobrin, Dumitrache, Ozon, Pîrcãlab, Pele, Garincha (ehee, ce vremuri, ãºtia
jucãtori!), dar am ºi polemizat ad-hoc, pricepuþi nevoie mare (bãrbaþii, evident!), despre fotbal ºi politicã.

Odatã configurate cãsuþele de e-mail ºi adresele de Skype, au comunicat ºi ºi-au vãzut copiii ºi
nepoþii plecaþi peste mãri ºi þãri, au scris ºi au trimis felicitãri online de sãrbãtori ºi nu numai, la acest capitol
excelând, bineînþeles, doamnele.
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O menþiune specialã pentru dna
Letiþia Cosma, care a reuºit, urmare a
cunoºtinþelor dobândite la cursurile noastre
ºi a propriei perseverenþe, sã scrie ºi sã-
ºi tehnoredacteze o CARTE ºi apoi sã o
lanseze chiar la Biblioteca Judeþeanã, dar
ºi la Clubul lor! Frumoasã ºi emoþionantã
lansare!!! Model pentru cei care uitã cã
vârsta nu este o piedicã pentru împlinirea
viselor!

Organizaþiile C.A.R.P. din þarã au
putut comunica cu succes online prin
videoconferinþe organizate periodic de
preºedinþii acestora (ce mândru era dl
Preºedinte cã numai la Zalãu au asemenea
facilitãþi, ajutaþi fiind de BJS). Am primit

vizita unui grup de absolvenþi ai Facultãþii de Sociologie din Bucureºti a cãror lucrare de licenþã s-a axat
tocmai pe relaþia ineditã dintre pensionari ºi domeniul IT.

Interesul major manifestat s-a concretizat printr-o frecvenþã record a vizitelor la centrul nostru cu
internet pentru public. Astfel s-a înregistrat un numãr de 1990 vizite în 2008; 2053 în 2009; 2341 în 2010
ºi 2247 în 2011.

*
Tot în anul 2008, în luna septembrie, s-a deschis un nou punct CIP (Calculatoare cu Internet

pentru Public) în colaborare cu Spitalul Judeþean de Urgenþã Sãlaj. S-a constituit un fond de carte ºi de
publicaþii periodice, iar IREX România a pus la dispoziþie, printr-un proiect câºtigat de biblioteca noastrã,
2 calculatoare ºi o imprimantã.

Beneficiarii acestui proiect au fost, în principal, bolnavii din spital ºi persoanele aparþinãtoare, dar
ºi personalul medical dornic de informare ºi comunicare. Au accesat diverse website-uri ºi au comunicat
prin e-mailuri ºi messenger, în special persoanele tinere, cei mai în vârstã preferând cãrþile ºi publicaþiile
tipãrite.

Centrul nostru a servit ºi ca punct de întâlnire pentru elevi ai ªcolii Postliceale Sanitare Zalãu al
cãror scop a fost accesarea de informaþii ºi imagini menite a desãvârºi pregãtirea lor medicalã.

Douã filiale ale Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu Sãlaj, douã moduri de reflectare generoasã a
succesului de care se bucurã Programul Naþional Biblionet în comunitatea noastrã!

Operator,
Claudiu Trif

BIBLIOTECILE  PUBLICE  DIN  OLANDA ªI  MISIUNEA  LOR:
SÃ  FACEM  O  COMUNITATE  MAI  BUNÃ!

Conferinþa despre biblioteci publice din Olanda are loc în zilele (iunie 2010) în care Guvernul
României a hotãrât sã reducã salariile ºi personalul instituþiilor de culturã, inclusiv biblioteci, cu 25 de
procente. Criza este realã, dar a încerca sã ieºi din ea sacrificând instituþiile de culturã, cele care dau ºi
certificã identitatea spiritualã a unui popor, reprezintã o crimã culturalã cu consecinþe grave, irecuperabile
pentru prezentul ºi viitorul unei naþiuni. Carta Uniunii Europene precizeazã clar un principiu care defineºte
însãºi ideea de dezvoltare: Viitorul unei comunitãþi depinde de viitorul bibliotecii publice, iar Carta
Cãrþii (1977) din Manifestul UNESCO spune cã bibliotecile fac parte din rezervele naturale ale fiecãrei
þãri. Trãim într-o erã a informaþiei, iar informaþia trebuie sã devinã accesibilã fiecãrui individ. Biblioteca
publicã este instituþia infodocumentarã ºi culturalã cea mai utilizatã, care gestioneazã acest proces într-un
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act de democratizare a accesului liber la informaþie. Prin aceasta biblioteca publicã este ºi o instituþie de
protecþie socialã, asigurând accesul general ºi gratuit la carte, informaþie ºi culturã.

Fac aceste observaþii preliminare mânat de comparaþia cu realitatea pe care am întâlnit-o în Olanda,
timp de o sãptãmânã (16-22 mai 2010), când am vizitat bibliotecile publice din Rotterdam, Delft, Amsterdam,
Haga ºi Biblioteca Naþionalã (Regalã) din Haga.

DE CE OLANDA?

Mai întâi pentru modul de organizare a sistemului de biblioteci publice. Aici, biblioteca este cel mai
mare club, cu peste patru milioane de membri, de unde rezultã cã tot al patrulea locuitor al þãrii face parte
din acest club select.

În Olanda funcþioneazã un Birou Naþional pentru Promovarea Cãrþii Olandeze, care dezvoltã
proiecte ºi programe la nivel naþional cu scopul principal de a aduce publicul la bibliotecã. Foarte interesant
ºi eficient programul Olanda citeºte (The Netherland’s Read) care se desfãºoarã pe perioada unei singure
luni în care toatã lumea citeºte aceeaºi carte din literatura olandezã, reeditatã într-un milion de exemplare.
Pornind de la titlul ales, bibliotecile organizeazã dezbateri, lecturi publice, comentarii, întâlniri cu editori,
scriitori, autori etc. Un alt program Olanda este o naþiune inteligentã are menirea sã demonstreze ºi sã
stimuleze capacitatea de inovaþie a oamenilor prin manifestãri specifice, îmbunãtãþind dialogul cu utilizatorii,
cu comunitatea.

De ce Olanda? Pentru cã aici sunt sediile celor douã mari asociaþii ale bibliotecilor: EBLIDA (The
European Bureau for Library Information and Documentation) ºi IFLA - Federaþia Internaþionalã a Asociaþiilor
de Biblioteci ºi Instituþii de Informare cu membri din întreaga lume (biblioteci naþionale, instituþii de informare
comunitarã, biblioteci, ministere, ºcoli de biblioteconomie, asociaþii ale bibliotecilor, membri individuali,
bibliotecari, studenþi), asociaþie care se implicã în elaborarea standardelor, normelor ºi regulamentelor
pentru practica biblioteconomicã. IFLA a editat Manifestul IFLA pentru bibliotecile publice, disponibil în
35 de limbi. Asociaþia îºi desfãºoarã activitatea prin conferinþe anuale la care sunt prezente 20-25 de þãri,
cu 3-4000 de participanþi. În programul conferinþelor este cuprinsã ºi o expoziþie tematicã ce ilustreazã
tendinþele curente ºi viitoare ale domeniului biblioteci. Anul acesta conferinþa IFLA va avea loc la Götteborg
(Suedia), anul viitor la Porto Rico, cu tema Biblioteca ºi drepturile omului ºi un raport mondial despre
Starea bibliotecilor în toatã lumea, în 2012 la Helsinki, iar în 2013 în Asia de Sud-Est ºi Oceania. IFLA
ajutã asociaþiile naþionale sã devinã mai puternice, formuleazã ºi creeazã ghiduri de acþiuni, oferã granturi
pentru traininguri fiecãrei þãri, dezvoltã 43-44 de programe pentru diferite tipuri de biblioteci, este recunoscutã
ºi se consultã cu ONU. EBLIDA este o asociaþie independentã de biblioteci naþionale, organizaþii de
informare ºi documentare, asociaþii de arhive ºi alte instituþii de profil din Europa, care încurajeazã statele
membre sã acþioneze în numele bibliotecilor ºi sã consimtã la acreditarea bibliotecii drept centru de cunoaºtere.
Principalele activitãþi ale EBLIDA vizeazã: 1. Conectarea bibliotecii la societatea informaþionalã; 2. Apãrarea
drepturilor de autor în domeniile educaþiei ºi culturii; 3. Promovarea accesului la informaþie în era digitalã;
4. Oferta de direcþii, tendinþe ºi informaþii certificate cu privire la serviciile bibliotecii publice în toate statele
membre din Europa; 5. Realizarea Cartei Albe a bibliotecilor, ce descrie noul rol al bibliotecilor în societatea
informaþionalã. Obiectivul EBLIDEI este acela de a realiza o voce comunã a bibliotecilor europene ºi a
utilizatorilor. În acest sens, ea face lobby pentru biblioteci la nivel european, convinge instituþiile europene
ºi internaþionale despre interesele bibliotecii, convinge membrii Parlamentului European despre cât de
important este ca informaþia sã fie liberã.

De ce Olanda? Pentru un amãnunt nu lipsit de semnificaþie în era informaþiei: peste 85 la sutã din
populaþia Olandei are un calculator, ceea ce confirmã standardul ridicat în ceea ce priveºte accesul la
informaþie al olandezilor. În Olanda este ºi sediul Bibliotecii Digitale -Europeana.eu, o colecþie online
multilingvã ce include milioane de materiale provenind din muzee, din biblioteci ºi arhive europene, prin
care se asigurã accesul publicului la cãrþi, ziare, filme, hãrþi, fotografii, muzicã etc. Biblioteca Europeana a
fost lansatã în luna noiembrie 2008 ºi se compune din bibliotecile digitale ale naþiunilor europene. Este o
sursã de cunoaºtere ce promoveazã descoperirea de noi informaþii ºi crearea de noi reþele într-un spaþiu
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multilingv în care utilizatorii se pot implica, pot împãrtãºi ºi pot fi inspiraþi de diversitatea ºi bogãþia patrimoniului
cultural ºi ºtiinþific european. Programul de digitizare al Olandei se numeºte Memoria Þãrilor de Jos. Pânã
în anul 2013, 10 la sutã din patrimoniul naþional va fi digitizat, dupã care va urma un salt spectaculos în
urmãtorii 17 ani când va fi digitizatã diferenþa de 90 de procente iar conþinutul va fi conectat la Google.

De ce Olanda? Pentru întrebãrile pe care bibliotecile ºi bibliotecarii ºi le pun: Ce facem? Ce
devenim? Cum devenim? Cum putem face ca biblioteca sã facã parte din acest stil de viaþã modernã?
Cum putem adapta mentalitatea bibliotecarilor la viaþa modernã? Suntem pregãtiþi? Suntem
prãfuiþi?... Sunt întrebãri permanente ale cãror rãspunsuri se concretizeazã în biblioteci mai active ºi mai
moderne ºi care lucreazã pentru calitate (Working on Quality in Public Library). E un lucru bine cunoscut:
transformarea unei biblioteci vine, înainte de orice, prin personal. Nu o diplomã e importantã, ci ceea ce ºtii
sã faci. De aceea atestarea personalului se face din patru în patru ani, în conformitate cu evoluþia standardelor
în domeniu. În acest scop bibliotecarii lucreazã pentru câteva luni într-o altã bibliotecã, ceea ce pentru
bibliotecar se constituie într-o experienþã nouã, el devenind mai activ, cu competenþe dezvoltate. A lucra
împreunã înseamnã sã promovezi ºi sã dezvolþi noul. În aceastã ordine de idei, pentru o bibliotecã un viitor
sigur reprezintã capacitatea de a se reînnoi ºi a se adapta mereu. Prin serviciile dezvoltate, biblioteca
devine mult mai aproape de om, cultivã relaþiile umane ºi demonstreazã cã întotdeauna existã un rãspuns la
nevoile societãþii, instituþia cãrþii influenþând calitativ ºi cantitativ viaþa unei comunitãþi.

De ce Olanda? Poate ºi pentru un anume sincronism în materie de biblioteci publice ce situa, în
urmã cu un secol ºi jumãtate, România pe acelaºi plan cu Olanda. Prima bibliotecã publicã în Olanda s-a
deschis în anul 1892, la Utrecht, iar în Transilvania prima bibliotecã publicã - Biblioteca ASTRA - s-a
constituit în anul 1861, aºadar cu 31 de ani mai devreme. Unde ºi când am pierdut sincronizarea cu Europa
se ºtie prea bine. Vizita aceasta, parte a programului Biblionet, va conduce, suntem siguri, spre un nou
destin european al bibliotecilor publice din România.

BIBLIOTECA PUBLICÃ DIN HAGA

Biblioteca publicã din Haga reprezintã chintesenþa unei simbioze: primãrie-bibliotecã, cele douã
instituþii propunându-ºi drept scop suprem: Sã facem o comunitate mai bunã!

Celebrul arhitect american Richard Meier a imaginat cele douã instituþii reunite sub acelaºi acoperiº
într-un cub de sticlã, translucid, ceea ce i-a atras ansamblului arhitectural din partea publicului porecla,
într-o notã uºor ironicã, de Palatul de gheaþã. Comentatori ai stilului arhitectural atât de specific al arhitectului
Richard Meier au cãutat filiaþii în creaþia pictorului olandez Peter Breugel cel Bãtrân, în ciclul Anotimpurile.
Fãrã sã nege aceastã filiaþie, arhitectul a recunoscut atmosfera breugelianã în ansamblul civic: Arhitectura
este albã, iar oamenii vor fi cei care vor adãuga culoarea. Devenind ºi mai explicit, nuanþa concepþia
sa artisticã: Intenþia mea a fost sã creez un spaþiu unde toate felurile de lucruri sunt posibile, cu un
aranjament de luminã care se schimbã în timpul zilei ºi în
timpul anotimpurilor. Aici vei avea un sens al zilei ºi al
nopþii, al iernii ºi al verii, al dimineþii ºi al dupã amiezilor.
Este un loc de adunare a oamenilor într-un mod foarte
special.

În Olanda primãriile asigurã bugetul bibliotecilor publice
în proporþie de 90%, iar rãspunsul bibliotecilor la acest suport
financiar este dat de logo-urile pe care ºi le asumã în activitatea
lor: Sã ne reînnoim permanent!; Sã îndrãznim!; Sã lucrãm
împreunã!; Nimic nu mai poate fi dezvoltat fãrã inovaþie
ºi cooperare. Sã facem o bibliotecã mai bunã!; Sã încercãm
sã fim mai eficienþi, sã facem ceva mai bine!; Emanciparea
are nevoie de stimulare, iar toate aceste logo-uri stau sub
semnul aceluiaºi angajament-imperativ: Sã facem o
comunitate mai bunã!
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Potrivit unei noi filosofii, în Olanda
biblioteca este consideratã cea de a doua
reºedinþã permanentã a olandezilor, sau
sufrageria comunitãþii, unde oamenii
trebuie sã se simtã bine, sã se simtã fericiþi,
locul unde sã petreacã timpul în mod
plãcut, cu folos ºi unde sã doreascã sã
revinã.

Acest confort este asigurat, înainte
de toate de calitatea umanã a personalului,
urmatã de calitatea serviciilor, de
modernitatea dotãrilor. De regulã, înnoirea
ºi redesenarea interiorului bibliotecilor are
loc la fiecare zece ani, tocmai pentru a
asigura intimitatea ºi nota de prospeþime
continuã a bibliotecilor.

Pagina de istorie a Bibliotecii publice din Haga începe în anul 1906, când pe strada Princegracht
63 s-a deschis prima salã de lecturã, construitã de comunitate, cu scopul de a-i lumina pe oameni, spaþiu
ce se caracteriza printr-o liniºte totalã, o atmosferã elitistã, austerã, sacrosantã, unde cartea scoasã din
rafturile supraînãlþate pânã la tavan era însoþitã de o recomandare: Aceastã carte e dezinfectatã pe
copertã. Nu trebuie sã vã lingeþi pe degete când o rãsfoiþi ca sã nu o infectaþi din nou.

În anul 1938 Biblioteca primeºte un spaþiu într-o clãdire în stilul arhitectural Art Nouveau, ca
peste ºase decenii, la 8 septembrie 1995, în prezenþa reginei Beatrix, sã se inaugureze noua clãdire cu
dublã funcþionalitate: primãrie - bibliotecã publicã.

Un principiu pe care l-am auzit exprimat des în lumea bibliotecilor din Olanda defineºte însãºi
dinamica înnoirii bibliotecii: Lumea se schimbã, bibliotecile se schimbã.

Dupã zece ani, interiorul Bibliotecii e redesenat într-un proces de reproiectare ºi reorganizare a
spaþiilor, ceea ce, natural, a sporit gradul de atractivitate, de intimitate ºi de funcþionalitate a bibliotecii.
Mobilitatea cu care totul se poate transforma sau schimba, aproape peste noapte, în funcþie de accentele
noi pe care le presupune realitatea comunitarã sunt iarãºi o dovadã a dinamismului eficient ºi practic al
bibliotecii.

Pornind de la cele patru funcþii de bazã ale bibliotecii: informaþie - educaþie - culturã - spaþiu de
întâlnire (socializare), principiile dupã care se guverneazã Biblioteca sunt: 1. sã fie un centru de informaþie
modernã folosind tehnologie ºi metode avansate; 2.  sã fie o sursã de inspiraþie pentru toþi rezidenþii;
3. sã fie un comunicator modern intercultural ºi internaþional; 4. sã joace rolul de pionier în folosirea
informaþiei.

Într-o þarã cu peste 100 de minoritãþi naþionale, biblioteca devine o adevãratã casã a minoritãþilor
unde diferenþele se estompeazã, asperitãþile se omogenizeazã, iar mentalitãþile se armonizeazã. Iatã câteva
din proiectele dezvoltate în acest sens: Identitatea mea, identitatea ta, parteneriatul cu China pentru
comunitatea chinezã din Haga, Partenership Shanghai - The Hague Libraries etc.

Haga, oraº - capitalã, are o populaþie de 472.000 de locuitori, dintre care olandezi - 258.000,
indonezieni - 45.400, marocani - 45.400, turci - 32.200, expaþi (funcþionari ai instituþiilor internaþionale) -
30.000, europeni din sudul Europei - 7.500 etc.

Pe aceste grupuri etnice foarte diferite, Biblioteca, cu cele 18 filiale ºi 2 filiale de plajã pe timp de
varã, îºi pliazã activitatea, în primul rând prin instituirea acelor cursuri de încetãþenire în conformitate cu
legea olandezã - obligatorie pentru toþi rezidenþii olandezi, privind integrarea imigranþilor în societatea
olandezã prin învãþarea limbii ºi culturii olandeze.

Biblioteca deþine un patrimoniu de 3.385.000 u. b. din care 1.000.500 în sediul central (cãrþi
pentru adulþi - 282.000; cãrþi pentru copii - 53.275; DVD-uri - 11.400; CD-ROMS - 2.000; compact
discuri - 56.000; partituri - 58.500; imagini ºi casete - 2.000); 103.000 utilizatori activi; 2.470.000 de
vizitatori/an; 2.082 de vizite pe pagina web/zi ºi peste 760.000 de vizite pe pagina web/an. Dezvoltã
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parteneriate cu foarte multe instituþii ºi organizaþii; încheie
alianþe internaþionale legate de comunitãþile etnice (ex.
China), organizeazã activitãþi ºi asigurã servicii pentru
funcþionarii din instituþiile internaþionale (expaþi).

Haga, metropolã culturalã, oraº internaþional al
pãcii ºi justiþiei, gãzduieºte mai multe instituþii internaþionale:
Curtea Internaþionalã de Justiþie, Curtea Internaþionalã de
Criminalisticã, Europolul, Organizaþia pentru Interzicerea
Armelor Chimice, Agenþia C3 NATO, Tribunalul
Internaþional pentru Crime de Rãzboi din fosta Iugoslavie.

Fiind un centru de informaþie, educaþie ºi
inspiraþie, Biblioteca se constituie într-o sufragerie de
vecinãtate pentru persoanele de vârsta a treia ºi dezvoltã
cu aceste persoane proiectul de istorie oralã (Oral
History Project), proiect în care istorioarele povestite se
constituie într-o arhivã sentimentalã cu valoare de declaraþie
de dragoste pentru oraº.

Programul Bibliotecii se desfãºoarã pe durata celor
ºapte zile ale sãptãmânii, ceea ce este valabil ºi pentru filiale.

Instituþia cãrþii deþine o impresionantã Colecþie Hugo Grotius, fondatorul unei doctrine moderne
ºi sistematice a dreptului internaþional.

Galeria de artã a Bibliotecii este dedicatã în special tinerilor artiºti care nu-ºi pot permite sã
închirieze un spaþiu expoziþional într-o galerie. Fiecare etaj este personalizat prin panouri mari orientative
cu privire la structura ºi organizarea patrimoniului, realizate în culori diferite, ºi dedicate unor autori de
faimã din cultura naþionalã sau universalã.

În acest complex arhitectural cu o suprafaþã de 115.168 mp., repartizaþi pe 13 nivele (Primãria,
Biblioteca, Atrium, sala de sport, magazine, birouri), Biblioteca deþine 14.486 mp., repartizaþi pe 7 nivele,
din care 6 pentru public, iar cel de al 7-lea pentru administraþie.

La etajul al 13-lea, este o terasã (The Haga Room) care oferã o panoramã asupra oraºului, terasã
care poate fi folositã ºi de primãrie ºi de bibliotecã.

Între cele douã componente ale complexului arhitectural - aceastã nouã inimã pentru Haga - se
gãseºte Atrium-ul, care îndeplineºte rolul pe care-l avea agora la vechii greci sau forum-ul la romani.

Clãdirea radiazã de activitãþi de dimineaþa pânã seara, este un loc de destindere pentru publicul din
Haga, pentru turiºti ºi vizitatori, configurând împreunã cu instituþiile din imediata vecinãtate (Teatrul de
Operã ºi Coregrafie, Teatrul Central ºi Catedrala) un adevãrat centru cultural (culturplein). Dispune de
un loc de parcare pentru 365 de vehicole, restaurante, teatru-cafe, spaþii ample pentru expoziþii, recepþii,
concursuri etc.

Aºezate sub acelaºi acoperiº, Primãria ºi Biblioteca ilustreazã ºi transmit noua filosofie ce defineºte
rolul ºi misiunea comunã a celor douã instituþii: de a construi ºi de a avea o comunitate mai bunã. În
acest sens, viitorul Bibliotecii publice din Haga stã sub semnul a trei direcþii importante: 1. O mai mare
orientare internaþionalã 2. Dezvoltarea bibliotecii virtuale ºi a societãþii digitale; 3. Accent mai
puternic pus pe rolul social al bibliotecii.

BIBLIOTECA  NAÞIONALÃ  (REGALÃ)  DIN  HAGA. KONINKLIJE  BIBLIOTHEEK

Biblioteca Regalã a Olandei a fost fondatã în anul 1798. Din 1993 devine instituþie guvernamentalã
autonomã finanþatã de Ministerul Educaþiei, Culturii ºi ªtiinþei. Deþine un patrimoniu ordonat pe 110 km de
rafturi: cãrþi, ziare, reviste, peste 6 milioane de articole, 1 milion de pagini de ziare olandeze istorice online
ºi peste 3,3 milioane de titluri.

Clãdirea este situatã în imediata vecinãtate a Gãrii centrale într-un complex aglomerat de clãdiri
înalte, ceea ce îi îngreuneazã definirea din punct de vedere arhitectural. De zece ani se lucreazã la acest
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ansamblu care cuprinde urmãtoarele instituþii:
Biblioteca Naþionalã, Muzeul Naþional de
Istorie, Muzeul Literaturii Olandeze,
Biblioteca Digitalã Europeana, Federaþia
Internaþionalã a Asociaþiilor Bibliotecarilor
(IFLA), Institutul Naþional de Muzicã,
Muzeul Cãrþii pentru Copii, Institutul Naþional
de Igienã, Arhivele Naþionale ale Olandei,
Sediul Consorþiului CZU (Universal
Classification Consortium) care are ca
membri executivi instituþii de standardizare
din Marea Britanie, Franþa, Spania ºi Rusia,
Muzeul Naþional de ªtiinþe al Olandei,
Institutul Olandez pentru Imagine ºi Sunet.
Suprafaþa spaþiilor pentru public ºi depozite ale Bibliotecii este de 85.000 mp, de trei ori mai mare decât
spaþiul pe care îl va avea noua clãdire a Bibliotecii Naþionale a României.

Cuvintele cheie în misiunea bibliotecii sunt toatã lumea ºi acces, iar logo-ul e redus la douã
concepte reinventez ºi remodelez.

Prioritãþile strategice dupã care se guverneazã biblioteca sunt: 1. Acces liber la toate informaþiile în
ºi despre Þãrile de Jos, 2. Îmbunãtãþirea infrastructurii naþionale de informaþii, 3. Asigurarea ºi garantarea
stocãrii pe termen lung a informaþiei digitale, 4. Consolidarea ºi dezvoltarea colecþiilor proprii, 5. Dezvoltarea

bibliotecii ca o instituþie angajantã ºi atractivã.
Biblioteca beneficiazã de sprijinul Asociaþiei Prietenii

bibliotecii, fondatã în anul 1933, care are menirea sã susþinã
financiar achiziþionarea de valori proeminente ale patrimoniului
cultural olandez. Astfel, în anul 2009 Prietenii Bibliotecii au
contribuit la achiziþionarea unui incunabul, Istoria marelui rege
Alexandru, tipãrit la Delft (1450-1500). Personalul permanent
angajat al Bibliotecii este de 276, iar gradul de satisfacere a
utilizatorilor, pe o scalã de la 1 la 10, e situat aproape constant
la cifra 8.

Declaraþia de misiune a Bibliotecii funcþioneazã ca o
busolã pentru toate deciziile ºi acþiunile de comunicare:
Deschide o lume a cunoaºterii; Oferã acces la cunoaºtere
ºi culturã; Prezintã cultura Þãrilor de Jos pentru toatã
lumea; Adoptã o atitudine anticipativã ºi oferã servicii
axate pe orientarea utilizatorilor.

În eseul Biblioteca publicã ºi misiunea ei, André
Maurois definea cartea drept un mijloc de depãºire: Nici un
om nu are suficiente experienþe personale pentru a se
înþelege bine cu alþii, nici pentru a se înþelege bine cu el

însuºi. Din aceastã nevoie a cunoaºterii derivã, credem, ºi conceptul de bibliotecã idealã pe care omenirea
întreagã ar trebui sã ºi-l asume: Biblioteca sã se apropie sau sã meargã paralel cu propriul nostru ideal
aflat în miºcare progresivã.

Suntem la sfârºitul acestei cãlãtorii prin bibliotecile publice din Olanda. O cãlãtorie plinã de
învãþãminte, inspiratoare de idei ºi modele. Ceea ce le uneºte pe toate aceste biblioteci este misiunea lor
axatã pe un principiu naþional: Sã facem o comunitate mai bunã. Iar o comunitate mai bunã înseamnã,
prin însumare, o þarã mai bunã ºi, de ce nu, o lume mai bunã care ne ajutã sã ne definim ca fiinþe purtãtoare
de rãspundere pentru destinul omenirii.

Ion Onuc Nemeº-Vintilã
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Bibliotecari în alte ipostaze

SÃ  GÃTIM  ROMÂNEªTE!

Totul a pornit ca o... idee: într-o zi frumoasã de varã, când domnul primar, Sandu Bercean, care
este ºi preºedintele Asociaþiei Comunelor din România (A.C.O.R.) a hotãrât ca, în cadrul Concursului
Naþional Cele mai frumoase sate din România, sã participe ºi comuna Meseºenii de Jos cu cele trei
sate din comunã, reprezentate de cãtre o familie din fiecare sat. Printre cele trei familii care s-au aflat în
competiþie se numãrã ºi familia mea, adicã familia Mureºan, reprezentând satul Meseºenii de Jos.

Atunci când mi s-a solicitat sã particip la acest concurs nu ºtiam nimic despre ce se va întâmpla sau
cum va fi, totul s-a petrecut foarte repede, neputând sta foarte mult pe gânduri, am acceptat propunerea
domnului primar.

În momentul acceptãrii acestei propuneri am fost vizitaþi de producãtorul emisiunii Sã gãtim
româneºte, acesta ne-a prezentat în grabã etapele concursului ºi anume: etapa localã, unde aveam sã

concurãm cu celelalte
douã familii din comunã,
etapa regionalã, unde
aveam sã concurãm cu o
altã familie din Ardeal,
etapa inter-regionalã,
unde urma sã participãm
alãturi de familia
câºtigãtoare la etapa
regionalã din Dobrogea,
iar ultima etapã, Etapa
Naþionalã, adicã
FINALA, unde urma sã
participãm alãturi de
familia câºtigãtoare în
cealaltã semifinalã.
Desigur în momentul
prezentãrii etapelor
concursului nu am sperat
sã parcurgem tot acest

drum lung care nu a fost deloc uºor... Dupã plecarea lor, stând cu familia la discuþii ºi începând sã realizãm
în ce eveniment suntem implicaþi, am început sã ne facem griji, sã ne cuprindã parcã o stare de teamã, de
emoþie, era ceva nou, ceva neobiºnuit ºi totuºi în suflet aveam o bucurie: sã pot arãta ce aveam mai frumos
în familie, în sat (arta gãtitului, costumele populare, obiceiurile noastre ºi tot ceea ce implica acest concurs!!!).

Realizatorii emisiunii ne-au contactat de câteva ori telefonic, stabilind detaliile de organizare. Zilele
se scurgeau foarte repede, cu multã muncã, atât la serviciu, cât ºi acasã, iar un telefon de la emisiune care
ne anunþa venirea echipei de filmare în comuna noastrã pe data de 10 septembrie 2011 parcã ne-a trezit la
realitate. Astfel, comuna Meseºenii de Jos, se pregãteºte sã-ºi primeascã oaspeþii. Trei familii din comunã
primesc în casele lor timp de 3 zile trei vedete cunoscute din România.

Eu, împreunã cu cele douã fiice ale mele, Mirela ºi Mãdãlina, reprezentând familia Mureºan din
Meseºenii de Jos o aveam ca vedetã pe Sorana Darclee, din fosta trupã A.S.I.A.

Familia Prodan din Aghireº, cea de a doua familie care a acceptat participarea la acest concurs, a
gãzduit-o în casa lor pe Alina Criºan, tot o fostã componentã a trupei amintite mai sus ºi, nu în cele din
urmã, familia Briscan din Meseºenii de Sus, care o aveau ca vedetã pe Nuami Dinescu.

Cele trei zile de filmare au fost foarte grele, în primul rând nefiind obiºnuiþi cu camerele de filmat ºi
cu ritmul alert al celor din Bucureºti, iar apoi fiecare familie a dorit sã intre în competiþie ºi sã prezinte tot ce
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e mai frumos ºi mai
gustos (fiind la un
concurs culinar) din satul
lor. În dupã-amiaza zilei
de 12 septembrie, la
Cãminul Cultural din
Meseºenii de Jos, se
pregãteºte finala etapei
locale, unde întreaga
comunã a fost prinsã în
joc, iar fiecare încerca sã
susþinã familia sau satul
dorit.

În incinta Cãmi-
nului cele trei vedete îºi
prezentau bucatele, pe
care le-au gãtit alãturi de
noi, în faþa unui juriu
neutru, ales de echipa de
filmare, în timp ce afarã
a fost un adevãrat spectacol oferit de ansamblul COLUMNA, din Zalãu ºi ansamblul SOCÃCIÞELE,
din Meseºenii de Jos.

La sfârºitul zilei, când cei 20 de membri ai juriului au terminat de degustat, prezentatoarea emisiunii,
Crina Matei, a anunþat câºtigãtorii. Emoþiile erau imense, atât pentru noi, cât ºi pentru celelalte familii, însã
bucuria a fost pe mãsurã când am auzit rostindu-se numele familiei mele. Familia Mureºan din Meseºenii
de Jos a fost desemnatã câºtigãtoarea concursului, având cele mai multe voturi, a fost bucurie din partea
unora ºi tristeþe din partea celorlalte familii. Eram cu un pas înainte, lucru care mã fãcea mai încrezãtoare în
forþele proprii, mai ales cã acum urma sã reprezint nu numai obiceiurile familiei mele ci eram reprezentanta
comunei mele.

Dupã scurt timp, la sfârºitul sãptãmânii, am fost anunþate cã urmeazã sã mergem în urmãtoarea
etapã, în etapa inter-
regionalã, urmând sã
concurãm cu o familie
din Albac, judeþul Alba.

Concursul   s-a
organizat la Mãnãstirea
Dumbrãviþa, unde,
împreunã cu fetele
susþinute de Sorana, am
pregãtit o masã cu
bucate alese pentru 40
de persoane nevoiaºe
din cadrul mãnãstirii.

Greul parcã
abia începuse, în trei
ore trebuia sã gãtim trei
feluri de mâncare pentru
40 de persoane. Nu a
fost uºor, însã
mulþumirea de pe faþa
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oamenilor ne-a fãcut parcã
sã uitãm de toate greutãþile,
ei rãsplãtindu-ne cu votul
lor.

Astfel am repre-
zentat nu numai comuna
noastrã ci regiunea
Ardealului. Eram tare
mândrã de fetele mele, de
tot ce am reuºit sã facem.

A urmat etapa
inter-regionalã care s-a
desfãºurat la Bucureºti în
data de 22.11.2011.

Fiecare etapã a
concursului avea sã ne punã
în dificultate, pânã aici eu
coordonam întreaga echipã
ºi luam ce e mai greu de
fãcut, doream sã-mi protejez fetele, însã în aceastã etapã nu s-a mai putut, a fost cu totul diferit.

Am concurat cu o familie din Mahmudia, judeþul Tulcea, iar juriul a fost alcãtuit din 4 bucãtari
profesioniºti ºi un medic nutriþionist, emoþiile au fost mai mari ºi greutatea pe mãsurã. Fiecare membru al
echipei a gãtit, în paralel cu alt membru al echipei adverse, mâncarea propusã. Miza a fost mare, dacã
treceam cu bine peste acestã etapã, ajungeam în finalã.

Dupã douã zile de concurs, juriul a decis: comuna Meseºenii de Jos, jud. Sãlaj, a câºtigat semifinala
cu 4 puncte din 6 ºi, astfel, cu paºi rapizi am ajuns în... marea finalã!!!

Bucuria a fost foarte mare, nu ne venea sã credem cã am ajuns pânã acolo, fericirea din ochii
fetelor, a celor din familie ºi a tuturor celor care ne susþineau, compensau parcã munca, oboseala, stresul
ce îl acumulasem pe parcursul concursului.

Ne întorceam acasã aproape de 1 Decembrie, cu sufletul plin de bucurie, împlinire, mulþumire cã
vom fi în finalã ºi vom reprezenta cu cinste ºi mândrie Ardealul în marea competiþie cu Vaideeni, jud.
Vâlcea.

Timpul a fost scurt pentru pregãtiri ºi cei de la Bucureºti au ajuns din nou în casa noastrã.
Sã gãtim româneºte nu e uºor, nu a fost doar atât, a fost nevoie de multã putere de muncã,

pricepere, rãbdare ºi foarte, foarte mult suflet.
Dimineaþã am început cu tãiatul porcului ºi pregãtitul tuturor felurilor de mâncare cu care urma sã

ne prezentãm la finalã în Bucureºti. În aceeaºi zi am primit colindãtorii, jucându-ne parcã cu timpul, zicând
cã e Seara de Crãciun.

Mare a fost bucuria pe chipurile noastre când la lãsarea serii, colindãtorii au venit la casa noastrã.
De la copii la bãtrâni, toatã lumea, îmbrãcatã în portul popular, dorea sã ducã vestea din casã în casã cã s-
a nãscut Mântuitorul, prin frumoasele noastre obiceiuri care se pãstreazã ºi astãzi (Colindu’ bisericii,
Steaua, Colinda fetelor mari, Capra, Cãluºerii, dansul de la sfârºitul colinzii, între toate generaþiile). Mã
întreb câte sate se mai pot lãuda cu atâta bogãþie!!!??? Cu oameni puþini, dar cu sufletul mare!!!

Astfel s-a încheiat o altã zi de filmat ºi echipa de la Bucureºti pleca mulþumitã de felul în care i-am
primit ºi felul în care ne-am implicat.

Dupã 3 zile, în data de 12 decembrie 2011, era marea confruntare ºi anume Finala, care avea loc
la Muzeul Þãranului Român din Bucureºti. Acolo aveam sã întâlnim un altfel de juriu, oameni din diferite
consulate ale mai multor þãri, atât din Europa, cât ºi din Asia ºi Africa, aceºtia aveau sã ne jurizeze mâncarea.

Dupã ore lungi de cãlãtorie, ajungem la Bucureºti însoþite de 50 de suflete din comunã, în frunte cu
domnul primar, Sandu Bercean, însoþit fiind ºi de soþie, apoi preotul satului ºi dascãlul satului. Oamenii din
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comuna Meseºeni au venit îmbrãcaþi în port popular, în straie de sãrbãtoare ºi cu colinde ce rãsunau într-
un glas, ajunºi la Muzeul Þãranului Român, toþi într-un suflet, sã ducem cu cinste obiceiurile ºi tradiþiile
comunei Meseºenii de Jos din judeþul Sãlaj. Voturile juraþilor se împãrþeau, dar din spusele lor ºi dupã cum
simþeam pulsul publicului, speram cã, la final, vom fi câºtigãtori.

Crina Matei adunã cele douã tabere ºi, foarte rece, dã verdictul: locul al II-lea: familia Mureºan cu
12 voturi ºi cei din Vaideeni, la diferenþã de numai 2 voturi, cu un punctaj total de 14 voturi, sunt câºtigãtori.
La auzirea veºtii tabãra din Meseºeni a rãmas fãrã glas ºi lacrimi multe au fost în ochii noºtri: nu acesta
trebuia sã fie finalul, dar asta a fost... am pierdut locul I, însã pentru oamenii noºtri ºi, cum zicea un membru
jurat: pentru Europa voi sunteþi locul I, Europa votat cu Ardeal.

Am venit din renumitul Bucureºti fãrã o diplomã de participare, fãrã nimic, totul s-a terminat la fel
cum a ºi început: brusc ºi dintr-odatã. Noi am pus mult suflet, muncã ºi dãrnicie, am pus la dispoziþie tot ce
aveam mai de preþ - OMENIA.

Fiecare suflet care ne-a însoþit ºi ne-a suþinut a suferit, însã toate acestea au avut ºi o mare satisfacþie,
totul a meritat, nu multe sate se pot bucura de o asemenea promovare, pentru tradiþiile ºi obiceiurile
noastre aceastã emisiune a fost o rampã de lansare. Ne-am bucurat pentru promovarea atâtor obiceiuri
minunate pe care le avem în sat ºi, în special, a portului nostru foarte apreciat de cãtre toþi cei care ne-au
vãzut ºi ne-au cunoscut.

Valeria Mureºan, bibliotecar Meseºenii de Jos

POVESTE…
DRAGÃ  Moºule  NICOLAE,

Eram o copiliþã când bunica mi-a povestit prima oarã despre tine, dar nu am sã uit niciodatã cum
îi lãcrimau ochii înceþoºaþi de ani ºi suferinþã. Avea atâta drag de mine, încât simþeam cã ar face orice ca tu
sã-mi pui sub pernã un DAR  DE  PREÞ, iar eu sã CRED în tine ºi în povestea ei. Ce frumos povestea
bunica!!!!! ªi, în fiecare an, în dimineaþa de SF. Nicolae mã trezeam cu mari emoþii ºi dãdeam fuguþa la
pãpucei sã vãd... MINUNEA!!!

Mama ºi tata au îmbogãþit povestea bunicii, iar eu continuam sã TE  IUBESC tot mai mult, visând,
în noaptea aceea magicã ºi plinã de emoþia aºteptãrii, cã vei veni ºi vei ºti de fiecare datã care e DARUL
cel mai aºteptat de mine.
Mai spunea mama cã
trebuie sã fiu cuminte, cã
MOªUL mã vede ºi ºtie
dacã i-am supãrat, dacã
am fãcut vreo prostioarã,
dacã nu am spus
ÎNGERAªUL, dacã nu
am fost hãrnicuþã (e
mareeeee pãcat sã fii
leneº, aºa spunea
bunica!!!). De dragul tãu,
moºule, am început sã
învãþ multe, sã împlinesc
toate poruncile pãrinþilor,
ºtiam cã eºti în preajma
mea ºi îmi pregãteºti...
recompensa!!! Mã
bucuram tare mult de tot
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ce îmi trimiteai tu, erau cele mai
frumoase daruri ale fiecãrui an.

Copiii de azi poate nu ºtiu
(depinde de harul de a spune
poveºti a bunicilor fiecãruia ºi de
interesul de a transmite adevãruri
ce nu trebuie sã piarã) cã foarte
multã vreme doar Moº Nicolae
era aºteptat cu daruri, cã el era
cel care privea cu dragoste ºi mare
atenþie toate faptele ºi lucrãrile
fiecãruia de peste an, iar apoi,
nevãzut de nimeni (cel care
dãruieºte nu e bine sã
trâmbiþeze!), aºeza lângã sobã,
într-un loc puþin ascuns de ochii
tuturor, bucurii sau… pedepse!

SFÂNTUL  NICOLAE este FÃCÃTORUL  DE  MINUNI, alte momente ºi ocazii pentru a
dãrui au fost inventate, dar darurile primite în dimineaþa de 6 decembrie au alt înþeles…

Am crescut câte olecuþã, dar continuam sã cred cã tu vii mereu ºi nu uiþi de ce am eu nevoie. Nu
toþi anii au fost la fel, dar câte minuni mi s-au întâmplat în acele dimineþi de decembrie... cum aº putea
uita???!!!! Poate uneori nu m-am rugat destul de fierbinte ºi atunci... m-ai pedepsit, dar ºtiam cã mã
iubeºti. Uite, îþi aminteºti anul acela în care credeam cã vei uita, cã eram tare supãratã ºi nu mai doream sã
cred în tine, cã eram mare deja ºi nu atât de cuminte precum îmi ºopteai tu?! Am spus cã nu vreau nimic,
cã nu merit sã îmi aduci decât o botuþã. Ai lãcrimat, poate, dar... a fost atunci cea mai mare minune pe care
o trãisem cu tine... îþi aminteºti rochiþa roºie pe care nu mai doream sã o port, nemaifiind la modã?!!!
Rochiþa aceea pe care o aruncasem într-un sac în podul casei??!!! Nu ºtiu de ce (dar am înþeles apoi!!!)
am simþit un îndemn puternic sã urc în pod, în dimineaþa aceea ºi sã caut rochiþa... în buzunarul ei am gãsit
(îti aminteºti!!!!???) mulþi bani, exact pentru a-mi cumpãra cãrþile visate, mereu mi-am dorit multe-multe
cãrþi! Era dimineaþa de 6 decembrie, nu aveam nimic în cizmuliþe, dar TU m-ai chemat în pod. Doamneeee,
ce trãire am simþit în acel moment!!!!

ªi mai spun unii sã nu credem în MINUNI!!!!!!????
Bunica dorea mereu sã cumpere pentru mine ºi sora mea ceva de care sã avem trebuinþã, nu

arunca banii pe lucruri de prisos (noi spuneam atunci cã e zgârcitã, dar câte nu înþeleg copiii!?), ar fi fost
mulþumitã sã ºtie cã a lãsat pentru fiecare ceva util, care sã ne aminteascã de ea atunci când va trãi doar în
amintirile noastre. Cu sora mea a fost mai uºor, ea, fiind foarte priceputã la lucruri practice, ºi-a dorit o
maºinã de cusut. Cu mine a avut mult de furcã biata bunicã, s-a stins neîmpãcatã: eu nu doream altceva
decât o… BIBLIOTECÃ!!!

Nu erau atunci atâtea cãrþi, dar exista mult respect pentru cuvântul scris, iar dacã þineai în mânã o
carte aceasta nu putea sã nu te înveþe lucruri frumoase ºi benefice. Adunam din puþinii bãnuþi pe care îi
aveam, volume, crezând cã acestea sunt cele mai mari averi ºi singurele care vor dãinui. Atunci aveam
nevoie de un mobilier, numit bibliotecã, în care sã aranjez cu drag zestrea. Bunica nu a înþeles exact
dorinþa mea, dar, de acolo dintre stele, a reuºit sã împlineascã ºi cererea mea. La puþin timp dupã plecarea
ei, am auzit ºoapte care mã îndemnau tot mai insistent spre un loc anume… am ascultat ºi am ajuns…
BIBLIOTECAR, iar apoi, tot la îndemnul ºoaptelor bunicii… am avut parte de a primi în grijã soarta
cãrþilor ºi a atâtor biblioteci!!! Nimeni nu credea, nici mãcar eu, totul era aranjat, dar cine se poate opune
glasului venit din CER?!

Pentru cã a fost un dar divin, am înþeles cã trebuie sã sfinþesc visul cu toatã sârguinþa mea, altfel
bunica ar fi fost din nou tristã ºi nu doream asta.
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S-a aºternut încet-încet bruma peste ani ºi vise, am spus ºi eu povestea ta copilului meu ºi multor
altor copii cãrora încerc sã le dãruiesc iubire ºi sã le deschid aripile spre vise mãreþe, dar, de fiecare datã,
le spun ºi POVESTEA  TA, SFINTE  NICOLAE, iar ei cred cu toatã nevinovãþia în tine. Cei care ascultã
cu adevãrat, înþeleg cã dacã sunt cuminþi TU simþi cele mai dragi dorinþe ale lor ºi vii sã le aºterni în ghetuþe.
De ce oare aici ºi nu în altã parte?! Poate pentru cã pãpuceii, ghetuþele sau cizmuliþele le poartã paºii prin
lumea cu dor, iar tu vrei sã le ocroteºti fiecare pas??!!! Da, cu siguranþã, nu întâmplãtor e aºa povestea...
Se mai spune cã puneai punguþe cu bani sub perna fetelor sãrace pentru a le ajuta sã îºi împlineascã visele
de iubire... multe se spun ºi toate frumoase despre tine, DRAGÃ  MOªULE!!!

CRED ºi acum cu tot sufleþelul în tine ºi, uite, an de an te vei apropia din nou de toþi cei cuminþi, iar
eu am o mare rugãminte, pe care acum þi-o împãrtãºesc: TE  ROG  SÃ  NU  UIÞI  PE  NIMENI, eu nu
mai doresc nimic material de la tine, dar, dacã tu crezi cã am fost destul de cuminte aº vrea sã nu te
superi dacã voi încerca sã te ajut la împãrþirea darurilor: voi dãrui, în cinstea ta, la 6 decembrie, o
CÃRTICICÃ, punând cu drag în ea, pentru toþi, învãþãminte ºoptite mie de IUBIREA  TA, DRAGUL
MEU  NICOLAE! Am aºternut, cu simplitate, aºa cum mi-ai ºoptit tu, an de an, sãmânþa darurilor
rodnice pe care, dacã vor ºti cum sã le îngrijeascã, în special fetele, vor învãlui pãmântul cu parfumul
nepieritor al dragostei ºi frumuseþii.

***

…spunea bunica, apoi mama ºi tata, iar mai târziu eu copilului meu ºi altor copii cã VISELE  ÎN
CARE  CREDEM  CU  ADEVÃRAT  ªI  CU  SUFLETUL  DESCHIS... se împlinesc!!!
Ce spui TU, MOªULE  DRAG!!!!????

Eu voi crede întotdeauna în tine ºi în MINUNILE  TALE!
Florica Pop

DAR  DE  MOª  NICOLAE

În tradiþia poporului român, ziua de 6 decembrie este una cu totul specialã, aceasta fiind ziua de
pomenire a Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinþi care a trãit la sfârºitul secolului al III-lea ºi
începutul secolului al IV-lea. Este atât de cunoscut, mai ales pentru bunãtatea ºi dãrnicia lui, fãcând daruri
în ascuns, în special pentru oameni ºi copii aflaþi în lipsuri ºi nevoi. Obiceiul de a dãrui s-a perpetuat peste
veacuri, pãstrându-se pânã în zilele noastre, oamenii continuând sã ofere daruri celor dragi, mai ales copiilor.

O astfel de zi a ales Biblioteca
Judeþeanã ca sã ofere comunitãþii
sãlãjene un dar de suflet, care sã
rãmânã în inimile celor care au
participat, organizând un eveniment
cultural cu totul deosebit. Evenimentul
a constat în lansarea cãrþii ªoapte cu
ecou…, autor Florica Pop, recital de
muzicã folk - BEND - Andrei Bencze,
Ciprian Drãgan & Ioan Vele ºi câteva
momente de teatru susþinute de Trupa
de teatru EOS a Bibliotecii Judeþene.
La ora 16.00 Sala Porolissum a
Consiliului Judeþean era plinã. Se aflau
în salã reprezentanþi ai oficialitãþilor
judeþene ºi locale, membri ai familiei
autoarei, rudenii, colegi ºi prieteni mai
de aproape sau mai de departe care
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au dorit sã îi fie alãturi în acest moment
important din viaþa ei. Evenimentul a
început cu câteva cuvinte de suflet
adresate participanþilor de cãtre dna
Florica Pop, managerul Bibliotecii
Judeþene, care, dupã o scurtã
introducere, a anunþat ºi sponsorul
evenimentului, însuºi Sfântul Nicolae
care a inspirat-o ºi îndrumat-o în
organizarea lui. Dupã momentele de
teatru oferite de trupa EOS, a urmat
lansarea cãrþii ªoapte cu ecou…,
semnatã de Florica Pop. Cartea,
apãrutã la Editura Dacia XXI din
Cluj-Napoca, în colecþia Parfum
de femeie, reprezintã debutul în

volum al autoarei, acesta fiind lansat pentru prima datã în 25 noiembrie 2011, la Bucureºti, în cadrul
Târgului Internaþional de Carte GAUDEAMUS. Prezentã la Zalãu cu aceastã ocazie, Editura Dacia XXI
a organizat o expoziþie cu vânzare a ultimelor apariþii editoriale. Editura se face, oarecum, vinovatã de
apariþia acestui volum ºi de faptul cã judeþul Sãlaj are un scriitor în plus faþã de cei de pânã acum. Aºa cum
a mãrturisit dna Nadia Farcaº, volumul de faþã este o provocare lansatã dnei Florica Pop în vara anului
2011, când începuse colaborarea cu editura pentru apariþia volumului SÃLAJ - Oameni ºiOpere, dicþionar
biobibliografic, lucrare apãrutã sub egida Bibliotecii Judeþene. Cei de la editurã au reuºit sã îi smulgã dnei
Florica Pop promisiunea de a scrie o carte care sã se încadreze în noua lor colecþie Parfum de femeie.
Promisiunea fãcutã trebuia onoratã, împlinitã. Aºa a fost posibilã apariþia acestei cãrþi, prin efortul deosebit
pe care autoarea a trebuit sã îl facã pentru a scrie într-un timp relativ scurt ºi extrem de încãrcat de multe
alte obligaþii ºi evenimente profesionale.

Cartea, structuratã în ºapte capitole, fiecare purtând numele unei zile a sãptãmânii, este scrisã sub
forma unui dialog imaginar dintre scriitoare ºi o tânãrã. Este de fapt un jurnal indirect, o confesiune, care,
deºi se adreseazã în special adolescentelor/adolescenþilor poate oferi o lecturã plãcutã ºi utilã tuturor celor
care doresc sã petreacã ore liniºtite în compania acestei cãrþi. Meritul autoarei este acela cã a reuºit sã
transmitã, în cuvinte simple, învãþãminte, îndemnuri, stãri ºi trãiri sufleteºti, mesaje adânci, de mare profunzime
pentru fiecare dintre noi. Cartea, putem spune cã reprezintã un cod etic ºi de moralã creºtinã pentru
adolescenþi ºi tineri, dar nu numai
pentru ei. Este o carte scrisã cu
sufletul, în care ficþiunea se
împleteºte adesea cu realitatea ºi
care ascunde în paginile ei, citind
printre rânduri, o frumoasã poveste
de dragoste. Aceastã carte nu
trebuie doar cititã, asupra ei meritã
sã meditezi, dar mai ales sã
împlineºti, sã pui în practicã cel puþin
câteva din îndemnurile sale. Gãsim
în ea îndemnuri la purificare,
curãþire sufleteascã, începând de la
gândurile noastre, continuând cu
vorbele ºi faptele noastre, tot ceea
ce doreºte autoarea sã transmitã
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converge spre bunãtate, dãruire, nobleþe, încredere, speranþã, iubire ºi dragoste faþã de semeni. Cartea
accentueazã foarte bine latura sufleteascã, interioarã, trãirile intime, profunde ale individului, trãiri pe care
de cele mai multe ori nu avem curajul sã le mãrturisim. Se poate spune cã este o introspecþie în universul
feminin.

Despre carte au vorbit dl Ion Piþoiu-Dragomir, membru al Uniunii Scriitorilor din România, dl
Marcel Lucaciu, inspector de limba ºi literatura românã la Inspectoratul ªcolar Judeþean Sãlaj, tânãrul
artist plastic Ion Piþoiu, care a realizat ºi grafica volumului, oficialitãþi, colegi ºi prieteni ai autoarei.

Cel mai tânãr dintre cei care s-au exprimat, Ion Piþoiu, a afirmat cã a gãsit în carte atâta spiritualitate
ºi puritate încât a avut impresia cã este scrisã de o adolescentã, care are sufletul, mintea ºi gândul pur ºi
neatins de patimi, recomandând tuturor sã þinã sub pernã cartea, ca pe un îndrumar de moralã ºi educaþie
esenþialã.

ªoapte cu ecou... este o carte care spune nespunând, care ne invitã la trãire, netrãind. Noi
trebuie sã citim ºi sã trãim multe din paginile ei, a arãtat scriitorul Ion Piþoiu Dragomir, care a notat
cuvinte memorabile ºi pe clapeta acestei cãrþi: Viaþa ca vitraliu, iatã ce ne propune autoarea acestor
ªOAPTE. Stilul vibrant, dialogul cu oamenii ºi cu Timpul, lecþiile de viaþã, care sunt, de fapt, în-
lãcrimãri repetate, dar, mai ales, paºii alãturi de Fata (ne-spusul despre Femeie?!) care îi oferã
infinite oglinzi ºi multe altele fac din aceastã carte o Operã ce impune lectura - cu - tot-trupul-
sufletului! Pentru cã, în faþa reuºitelor de excepþie, þie, cititor atent, ºoaptele unui vitraliu al cuvintelor
îþi vorbesc pentru toate fiinþele tale interioare.

Marcel Lucaciu a remarcat cã volumul, despre ºi pentru adolescente, se caracterizeazã prin
armonie, echilibru ºi simetrie. Tot acelaºi spune atât de frumos: Pe cât de modestã, pe atât de sensibilã,
autoarea ne oferã o carte subtilã despre educaþia sentimentalã, o carte fulgurantã despre 7 zile ºi
tot atâtea stãri, virtuþi, ipostaze ale misteriosului ºi nãvalnicului suflet feminine. Sub voalul diafan
al dialogului cu o vestalã, discretul parfum de femeie îmbrãþiºeazã câmpul cu flori, tulburã apele
gândului ºi reconstituie delicatele amintiri, pentru a însoþi, apoi, albele pãsãri, în cãutarea Clipei
irepetabile. Dincolo de singuratica frumuseþe a Lunii, de razele însetate de dor ale Soarelui…, veºnicã
e doar nostalgia adevãratei iubiri…

Doamnelor ºi domniºoarelor prezente la eveniment autoarea le-a oferit, în dar, cartea, însoþitã de
câteva cuvinte ºi semnãtura ei, celor care au dorit sã pãstreze peste timp aceastã amintire.

Evenimentul s-a încheiat lin, în acordurile formaþiei Bend care a pregãtit ºi ales un repertoriu adecvat
momentului ºi timpului colindelor.

Ceea ce a dorit autoarea cred
cã a ºi reuºit, anume sã ofere, sã
dãruiascã sãlãjenilor un eveniment
oarecum ieºit din tipar, din cotidian, o
lansare de carte atipicã, cu o
comunicare lipsitã de bariere între
public ºi autor, cu momente de muzicã
ºi teatru inserate în program. A fost o
întâlnire de suflet cu o încãrcãturã
emoþionalã ºi sufleteascã ce a cuprins
întreaga salã. Reuºita evenimentului a
fost confirmatã de aprecierile ºi
mulþumirile sincere, spun eu, fãcute de
cãtre cei care au participat. Nimeni
nu a plecat acasã în acea searã fãrã
un cadou simbolic primit chiar din
sacul ºi mâna Moºului, chemat special
de autoare (un clopoþel, un moºuleþ
de ciocolatã ºi o crenguþã de brad).
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Pentru aceastã searã oferitã, autoarea meritã aprecierea, consideraþia, felicitãrile ºi mulþumirile
noastre, pentru cã iatã, putem spune cã Sãlajul a mai dat un autor care cu siguranþã nu se va opri aici, ci mai
are multe de spus.

În curând cartea se va afla în rafturile bibliotecii ºi va putea fi împrumutatã acasã sau consultatã în
ambianþa plãcutã a sãlii de lecturã.

Doina Maniura

CRÃCIUNUL COPILÃRIEI

Copilãria este inima tuturor vârstelor. (Lucian Blaga)

Crãciunul îl iubim, Crãciunul ne transformã în copiii de altã datã… Cu trecerea anilor, ne pierdem
inocenþa, care nu este altceva decât înþelepciunea pe care ne-a dat-o în dar Dumnezeu. Dacã privim viaþa
cu ochii de copil, s-ar putea sã înþelegem mai bine acest joc de a trãi ºi evolua.

În fiecare an aºteptãm Sfintele Sãrbãtori ale Naºterii Domnului cu bucurie, cu lacrimi în ochi,
produse de fericirea imensã pe care ne-o aduceau acele frumoase imnuri de preamãrire a Pruncului Sfânt,
pe care le transmiteam din casã în casã cu mâinile reci, cu picioarele aproape îngheþate, cu nasul micuþ ºi
roºu, care tãia gerul iernii ºi ne rumenea obrajii. Nu exista bucurie mai mare, pentru noi decât faptul cã
eram începãtorii vestirii Naºterii Domnului, Astãzi s-a nãscut Hristos, colindul al cãrui ecou ne duce
spre anii de altã datã. Aceste cuvinte ne încãrcau sufletul cu atâta putere, încât în fiecare moment al vieþii
noastre amintirea ºi recitarea lor ne transpuneau instant în acea atmosferã de cãldurã sufleteascã a Sfintelor
Sãrbãtori. Ce este în sufletul copilului de astãzi care nu mai simte bucuria simplã, sincerã cã el are menirea
sã îndeplineascã acea misiune sfântã pe care noi cu atâta bucurie o îndeplineam? Ce este oare în sufletul lui,
când cadoul scump primit sub brad, cumpãrat de pãrinþii, bunicii sau prietenii lor îl plictiseºte?! Ce este
oare în sufletul acelor copii, care nu au parte de cadouri scumpe, nu au parte de o îmbrãþiºare caldã ºi
ocrotitoare a pãrinþilor lor, nu au parte de atmosfera caldã ºi plãcutã a nopþii de Crãciun în familie, cu
bucurii ºi emoþia venirii Moºului?! Se vor mai întoarce acei copii vreodatã spre tãrâmul copilãriei lor care
este arid ºi pustiu!? Nu ne poate cere nimeni sã nu mai fim copii, sã uitãm de bucuria unui vis, sã nu mai
plângem când se topeºte omul de zãpadã care ne-a fost prieten ºi ne-a zâmbit cu dinþii lui de cãrbune o
iarnã întreagã, sã aºteptãm cu nerãbdare cadourile de la Moº Crãciun. Meritã oare sã distrugem aceste
bucurii pe care pot sã le trãiascã toþi copiii, pentru mai mult timp petrecut la serviciu, mai puþin efort depus
la bucãtãrie, fuga teribilã dupã cumpãrãturi ºi reduceri, timp liber pe care îl vom irosi pentru vizionarea
programelor TV ºi toate
acestea fiind rupte de
realitatea Sfintelor Sãrbãtori.
Dacã vom distruge aceste
visuri ale copilului ºi aceste
bucurii ale Crãciunului, încet
magia Sfintei Sãrbãtori de
altã datã dispare.

Suntem de mult
copii prea mari, dar ne place
sã credem în magia
Crãciunului, cãci sufletele
noastre au nevoie de minuni!

Sunt mare acum ºi
sunt bibliotecarã! M-am
gândit cum pot sã readuc pe
chipul copiilor bucuria ce-mi
inunda sufletul iarna, în
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preajma Sãrbãtorilor ºi am gãsit soluþia: îi chem aici, în lumea mirificã a cãrþilor ºi poveºtilor, a basmelor ºi
legendelor ºi, þinându-i pe genunchi, le citesc, îi învãþ sã iubeascã limba românã ºi valorile acestui popor, îi
ajut sã... scrie scrisorele Moºului ºi, de multe ori, îi ajut sã creadã în MINUNI!!!

Scrisoare cãtre Moº Crãciun:
Dragã Moº Crãciun,

Nu þi-am mai scris de foarte mult timp, sper sã nu fii tare supãrat pe mine.
Deºi tu ºtii cel mai bine ce înseamnã iertarea ºi ce înseamnã un copil care s-a pierdut pe sine.

Am învãþat cã în viaþã trebuie sã lupþi pentru ceea ce îþi doreºti ºi am uitat sã mai sper. M-am pierdut
în încrâncenarea luptei. Am uitat ce înseamnã sã crezi în visele copilãriei, în tine Moºule, dar ºi în ceilalþi.

Tu, Moºule, eºti credinþa puternicã a copilãriei, credinþa cã totul este posibil. Pentru cã am
înþeles cã stã în puterea mea sã te clãdesc chiar ºi pe tine, cu un strop de cãldurã ºi puþinã speranþã
ºi stã în puterea ta sã îmi susþii lumea viselor! Am nevoie de tine, nu vreau ceva anume. Nu vreau un
cadou scump, ci vreau sã mã înveþi sã apreciez ceea ce am. Sã nu încetez nicio clipã sã cred în visele
mele ºi sã continui sã lupt pentru realizarea lor. Fiecare zi sã fie unicã, ºi timpul sã treacã mult mai
greu în momentele bune ºi foarte uºor în cele grele. Þine-mã aproape de pãrinþii mei, sã mã ia în
braþe când sunt trist sau bolnãvior, nu sã-mi trimitã doar jucãrii scumpe ºi bani din alte þãri, eu
vreau iubirea ºi prezenþa lor.

Te rog uitã sã-mi aduci un cadou anul ãsta, dar nu uita sã-mi îndeplineºti aceste dorinþe.
CU MULTÃ, MULTÃ CÃLDURÃ…

COPILUL TÃU CEL RÃTÃCIT
Gina Puºcaº, bibliotecarã Valcãu de Jos

ÎNCEPUTURILE  UNEI  NOI  PROMISIUNI...

Promitem dupã speranþele noastre ºi îndeplinim dupã temerile noastre.
(Francois de La Rochefoucauld)

Sincer, nu ºtiu dacã acest articol îºi are locul într-o revistã de culturã, dar asta vor decide cei
abilitaþi. Rãsfoind ºi tot citind am rãmas surprins, emoþionat de un mini-articol, care pânã la urmã mi-a
rãmas întipãrit în memorie exact ca o ºtampilã pe foaia alb-imaculatã de hârtie. Dupã cum vã spuneam ºi în
alte articole ale mele, nu prea îmi plac copy-paste-urile, aºa cã am sã încerc sã îmbunãtãþesc ºi sã dezvolt
puþin acele fraze (nesemnate), am sã încerc sã le dau mai mult contur, mai multã viaþã ºi mai multã luminã.
Recunosc deschis cã acest articol nu a fost întocmai ideea mea, dar probabil aºa se nasc articolele mãreþe...
bucurându-ne privirea cu altele ºi completându-ne reciproc unii pe alþii. Ce vã rog sã reþineþi este faptul cã
acesta este stilul meu de a vã spune: LA  MULÞI  ANI!

La fiecare început de an promitem cu toþii
cã vom fi, sau mãcar vom încerca sã fim mai fericiþi
decât am fost vreodatã, cã vom fi mai buni, cã vom
încerca sã-i facem mai fericiþi pe cei de lângã noi.
Tot aºa promitem cã ne vom îmbogãþi ºi vom trãi în
huzur tot restul vieþii noastre. Cam în acelaºi stil
promitem cã vom fi cei mai buni pãrinþi, cei mai atenþi
ºi cei mai rãbdãtori, indiferent în ce constã aceastã
rãbdare sau pânã unde ne va duce ea. Vom fi cei
mai tandri soþi (pe cât eºti de puternic, pe atât
eºti de tandru, pe cât eºti de tandru, pe atât eºti
de viril, pe cât eºti de viril, pe atât eºti de
romantic).

Promitem cã vom fi cei mai ascultãtori fii,
cã nu ne vom dezamãgi niciodatã pãrinþii, cã îi vom
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iubi aºa cum nu am mai fãcut-o niciodatã pânã acum, cã îi vom suna cel puþin o datã pe zi sã vedem ce fac
ºi cum se simt... pentru cã nu ºtim cât mai au de trãit (ºi nu am vrea sã ne parã rãu mai târziu cã nu ne-am
þinut promisiunile, mãcar faþã de ei). ªi în cele din urmã, cu vâscul foºnind deasupra sãrutului nostru,
promitem cã niciodatã, dar niciodatã (never say never) nu vom mai iubi pe nimeni altcineva decât pe
acela/aceea, lângã care am traversat cea mai frumoasã clipã, acea clipã magicã dintre ani, ca dintre vieþi.
Într-un final începem sã strângem globurile, cu un oarecare regret dãm jos steluþa din vârful bradului,
aruncãm bradul la tomberon ºi încet, încet, începem sã uitãm ºi iar uitãm, cam tot ce am promis (pentru cã
nu-i aºa?... a trecut destul de mult timp de la Revelion ºi pânã în momentul despodobirii bradului).

Pânã prin luna Martie deja ne copleºesc deznãdejdile. Pânã-n Mai, parcã ni se face dor de-o
dragoste nouã. De-o îmbrãþiºare furatã. De-o iubire mare, tristã, imposibilã. Iar pânã-n toamnã, dupã ce,
poate, o trãim deja, într-un vis sau într-o lacrimã ne desfrunzim deja toate visurile de mãrire ºi desãvârºire
ºi le amânãm pânã anul urmãtor, fiindcã mai e puþin doar ºi... ceea ce facem în viaþã nu are ca scop decât
perfecþionarea noastrã ca suflete, adicã a învãþa sã iubim, sã muncim, sã vorbim frumos, sã ne exprimãm
trãirile prin dans, muzicã, poezie, culoare, sã reflectãm la nenumãratele forme în care se manifestã viaþa, sã
creãm armonia între gânduri ºi fapte, sã menþinem permanent legãtura cu armonia cosmicã, sã ne gândim
atât la ce este mãrunt, cât ºi la ce este gigant, la tot ce e plãcut ºi curat, la oamenii din jur, la animale ºi la
flori, la luminã, la vânt, la ce se vede ºi la ce nu se vede, la calitãþi, la transformãri, la apã, la aer ºi la multe
altele...

Dar începuturile unei noi promisiuni, ale acelor iubiri, sunt splendide ºi fãrã cusur, pentru cã în
momentele acelea... atunci când iubeºti cu adevãrat, parcã te purifici, parcã toatã lumea ni se aºazã la
picioare, o lume neînceputã, o lume virginã. Pentru cã, atunci când ne îndrãgostim, ºtim cã putem rãsturna
munþii din loc ºi toate împotrivirile lumii nu ne pot sta în cale, transformând bãtaia nebunã a inimii într-o forþã
neegalabilã, într-o forþã de neoprit.

Apoi, iubirile se aºazã în matcã ºi totul parcã rãmâne la fel ca ºi când nimic nu s-ar fi schimbat…
începem sã uitãm cum am început, când am început ºi, nu în ultimul rând, de ce am început?!

Lãsaþi-mã sã cred cã ºi pentru voi toate începuturile de an sunt miraculoase ºi splendide începuturi,
pentru cã atunci, în acele momente, sub acel vâsc, toate promisiunile ni se par într-un fel obligatorii, lesne
de înþeles ºi uºor de þinut.

Atunci, în acele momente, suntem gata sã jurãm orice, molipsiþi, îmbibaþi de aburul ºi de efervescenþa
ºampaniei proaspãt desfãcute... ºi jurãm, jurãm, fãrã regrete, neþinând cont de faptul cã poate nu vom þine
acele promisiuni niciodatã... jurãm cã suntem în stare sã schimbãm lumea, înspre perfecþiune, înspre mai
bine, înspre noroc... Apoi anul îºi mai trece încã o datã anotimpurile peste noi. ªi mai îmbãtrânim cu o
primãvarã, mai uitãm cu o varã, mai murim cu o toamnã... ca mai apoi sã renaºtem din cenuºã ca pasãrea
Phoenix, tocmai în lumina sãrbãtorilor, pentru cã ºtim cã avem iarãºi dreptul de a promite, de a spera, de
a iubi. Mãcar pentru o clipã, pentru o zi, pentru o vreme... sau, poate, dacã avem noroc, chiar pentru un
an. Sau, poate, pentru câþiva ani. Poate... La mulþi, mulþi ani!!!... dragii mei cititori.

Nici prin gând nu ne trece multora cã, scriind, poþi sã înveþi. ªtim doar cã poþi învãþa dacã citeºti
sau poþi învãþa din multã, multã experienþã, sau, în cel mai rãu caz, înveþi din greºeli. Greºit! Cu cât scrieþi
mai mult cu atât învãþaþi mai mult, chiar ºi dacã învãþaþi sã puneþi o virgulã acolo unde îi este locul, înseamnã
cã nu v-aþi pierdut vremea degeaba... aºadar, se poate învãþa din experienþa de a scrie. Miracolul s-a
întâmplat ºi pentru mine, iar din acest articol am învãþat sã învãþ, am învãþat cã promisiunile deºarte nu sunt
bune la nimic, cu toate cã mi s-a întâmplat ºi mie de mai multe ori sã spun cã n-am sã mai fac niciodatã aºa
ceva. Mi s-a întâmplat în nenumãrate rânduri sã promit ceva, convins fiind cã-mi voi þine promisiunea...
pentru ca apoi sã mã rãzgândesc ºi... culmea! nici mãcar sã nu-mi parã rãu. Nu promit nimic, dar cu
siguranþã viaþa mea de acum înainte (de la acest articol) se va schimba... cum!? doar Dumnezeu ºtie!

ªi uite cum, din câteva propoziþii, poþi face un articol care sper sã vã stârneascã emoþiile, sã vã
spargã carapacea de gheaþã în care unii dintre voi sunteþi prizonieri, sã ieºiþi la luminã, sã scrieþi ºi voi, fãrã
teama cã nu va ieºi perfect ºi sã vã facã sã vã gândiþi de mai multe ori înainte de a promite ceva... orice.

Uºurinþa de a face promisiuni ºi greutatea de a le þine, sunt aproape inseparabile.(Axel Oxenstierna)

Mircea Criºan
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O  EXPERIENÞÃ  PROFESIONALÃ  UTILÃ

În perioada 16-24 august 2011 am participat la cursul de formare profesionalã INSPECTOR
RESURSE  UMANE, organizat de Camera de Comerþ ºi Industrie în colaborare cu Direcþia Generalã
de Finanþe, Agenþia Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã Sãlaj - Zalãu.

Considerãm cã o scurtã prezentare a celor mai importante aspecte, ar fi utile colegilor noºtri din
judeþ, care nu au posibilitatea sã participe la astfel de cursuri ºi le este mai dificil sã gãseascã informaþia
necesarã, în timp necesar.

Cursul a fost foarte util, s-au discutat multe articole din Legea Nr. 53/2004*** Republicatã în
Monitorul Oficial Nr. 345 din 18 mai 2011.
Au fost prezentate patru module:
· Modulul I . Întocmirea ºi gestionarea documentelor de evidenþã a personalului
· Modulul II. Întocmirea statului de platã pentru personalul încadrat
· Modulul III . Întocmirea ºi depunerea declaraþiei privind contribuþiile la bugetul de stat
· Modulul IV: Administrarea bazei de date de evidenþã a personalului utilizând PC.

La sfârºitul cursului am avut de elaborat o lucrare practicã ºi, bineînþeles, am susþinut un test
tip grilã din toate cele patru module studiate, iar cunoºtinþele acumulate de noi au fost încununate ºi
premiate cu un Certificat - INSPECTOR  RESURSE  UMANE eliberat de Ministerul Muncii, Familiei ºi
Egalitãþii de ªanse în colaborare cu Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului.

Din cele patru module studiate consider cã ar fi util sã mã opresc puþin asupra celui de-al patrulea,
respectiv cel despre noua versiune a Revisal-ului.

REVISAL-UL
Administrarea bazei de date de evidenþã a personalului, utilizând PC-ul,

Guvernul României a adoptat la data de 1 august 2011 Hotãrârea Nr. 500/18 mai 2011 privind
registrul general de evidenþã a salariaþilor. În noua versiune registrul cuprinde toate contractele
individuale de muncã în desfãºurare, indiferent dacã acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

Capitolul I. Cadrul legal
Fiecare angajator are obligaþia de a înfiinþa un Registru general de evidenþã a salariaþilor ºi de

a-l prezenta inspectorilor de muncã, la solicitarea acestora.
Registrul se întocmeºte în formã electronicã, se completeazã în ordinea angajãrii ºi cuprinde

urmãtoarele elemente:
a) elementele de identificare ale tuturor angajaþilor: numele, prenumele, CNP-ul
b) data angajãrii
c) funcþia/ocupaþia conform specificaþiei COR sau al altor acte normative
d) tipul contractului individual de muncã
e) data ºi temeiul încetãrii contractului de muncã
f) cetãþenia ºi þara de provenienþã
g) perioada detaºãrii ºi agentul economic la care se face detaºarea (în cazul firmelor private)
h) durata normalã a timpului de muncã ºi repartizarea acestuia
i) salariul, sporurile ºi cuantumul acestora
j) perioada ºi clauzele de suspendare a CIM, cu excepþia cazurilor de suspendare pentru concediu medical.

La angajarea fiecãrui salariat elementele referitoare la nume, prenume, CNP, data angajãrii, funcþia/
ocupaþia ºi tipul contractului se înregistreazã în registru cel târziu în ziua lucrãtoare anterioarã începerii
activitãþii de cãtre salariatul în cauzã ºi se transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncã.

Data ºi temeiul încetãrii contractului de muncã se înregistreazã în registru la data încetãrii contractului
de muncã ºi se transmite on-line la ITM.
Completarea ºi transmiterea registrului se face:
- de cãtre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisã de angajator
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- angajatorii pot contracta serviciul de completare ºi transmitere a Revisal-ului prin încheierea de contracte-
prestãri servicii cu prestatorii înregistraþi la Inspectoratul Teritorial de Muncã, caz în care se depune o
informare în acest sens.

Termenele de completare a registrului electronic:
· salariile, sporurile ºi cuantumul acestora se completeazã ºi pentru contractele de muncã deja înregistrate,

în termen de 90 de zile de la 01.08.2011
· perioada ºi cauzele de suspendare a CIM, cu excepþia cazurilor de suspendare pe baza concediului

medical se înregistreazã în termen de 20 de zile de la data suspendãrii
· data încetãrii CIM se înregistreazã în registru la data încetãrii CIM sau data luãrii la cunoºtinþã a

evenimentului ce a determinat, în condiþiile legii, încetarea CIM
· modificãri referitoare la :
- elementele de identificare a salariatului
- funcþia
- tipul contractului
- durata ºi repartizarea timpului de muncã
- salariul/sporuri
se înregistreazã în registru cel târziu în ziua lucrãtoare împlinirii termenului de 20 de zile lucrãtoare.

Angajatorul are obligaþia de a elibera copii ale paginilor din registrul electronic care cuprinde
înscrierile referitoare la persoana sa ºi/sau un document care sã ateste activitatea desfãºuratã de acesta,
durata activitãþii, salariul, vechimea în muncã, astfel cum rezultã din Registrul general de evidenþã ºi din
dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitãrii.

Capitolul II. Aplicaþia REVISAL
Aplicaþia Revisal este folositã pentru înfiinþarea ºi completarea Registrului general de evidenþã a

salariaþilor în format electronic.
Aceastã aplicaþie poate fi folositã gratuit ºi este disponibilã pentru descãrcare pe pagina de internet a
Inspecþiei Muncii www.inspectiamuncii.ro.
Aplicaþia Revisal poate gestiona simultan mai multe registre electronice ale mai multor angajatori.

Transmiterea on-line se
face prin accesarea portalului
Inspecþiei Muncii http:/
itmonline.inspectiamuncii.ro ºi
autentificarea angajatorului prin
nume utilizator ºi parola.
Activarea accesului on-line ºi
obþinerea nume utilizator ºi
parola se face la sediul
Inspectoratului Teritorial de
Muncã în a cãrui razã teritorialã
angajatorul îºi are sediul sau
domiciliul.

Persoanele care se ocupã
cu întocmirea, completarea ºi
transmiterea on-line a registrului
de evidenþã al salariaþilor în format

electronic sunt numite, prin dispoziþie datã de angajator. Am fost ajutatã în munca mea de Balogh Gabriella,
analist programator.

Am considerat cã aceste informaþii, adunate de mine ºi cuprinse în revista noastrã, ar putea fi utile
altor colegi din biblioteci, Serviciul Financiar-Contabil, care, poate, nu ºtiu unde sã le gãseascã sau le-ar
uºura procesul de cãutare.

Mariana Tãut - economist BJS
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Rostirea este autoportretul sufletului

În drumul spre cuvânt, primul pas este rostirea. Sunt culori ºi nuanþe accesibile fiecãrui
vorbitor. Persuasiunea este expresia unei simþiri bogate. Cum îi ajutãm pe copiii noºtri sã
descopere profunzimea, expresivitatea limbii române? Învãþându-i sã-ºi pãstreze emoþia
vie.

Coerenþã
Unitate
Libertate
Tinereþe
Intuiþie
Varietate
Accesibilitate
Receptivitate
Expresivitate
Alchimie

Ludic
Imaginaþie
Mobilitate
Bogãþie
Inspiraþie
Inocenþã

Resurse
Organizare
Mister
Acasã
Nuanþe
Esenþã

Profesor,
Elena Meleg
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CÃRÞILE  AU  SUFLET

Într-o bibliotecã sunt cãrþi de diferite vârste care au un suflet nobil. Ele sunt cele mai bune prietene.
Multe nu mai au strãlucirea de demult, dar sunt plãcute ºi împrumutate de copii. Unii oameni se
regãsesc în poveºtile cãrþilor.

(Tompea Antonia- Cynthia)

Rãbdarea cãrþii este infinitã în comparaþie cu rãbdarea unui om. Cartea este o fiinþã fragilã.
(Marincaº Paul)

O bibliotecã nu înseamnã doar o peºterã în care ecoul de cuvinte se aude neîncetat.
(Pop Adina)

Cãrþile cântã ca o vioarã iubirea.
(Sumãnaru Anca- Raluca)

Fiecare volum stã pe raft treaz, în aºteptarea unui copil.
(Pocol Marinela)

Cãrþile au un suflet colorat. Biblioteca este un loc sfânt, raiul cãrþilor.
(Onicaº Andrei)

Lectura unor cãrþi mã inspirã sã scriu.
(Vereº Ioana- Diana)

Cartea mã înveseleºte ºi îmi este prietenã.
(ªerban Rareº)
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CALENDAR  CULTURAL  2012

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

o
 5 ianuarie 1932 - UMBERTO  ECO - 80 de ani de la naºterea scriitorului, sociologului, pedagogului,
criticului literar italian
13 ianuarie 1932 - SZILVÁSI  LAJOS (m. 1996) - 80 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
15 ianuarie 1850 - MIHAI  EMINESCU (m. 1889) - 162 de ani de la naºterea poetului
15 ianuarie 1937 - ANTON  HOLBAN (n. 1902) - 75 de ani de la moartea scriitorului român
16 ianuarie 1847 - MIKSZÁTH  KÁLMÁN (m. 1910) - 165 de ani de la naºterea scriitorului,
redactorului maghiar
29 ianuarie / 10 februarie 1837 - ALEKSANDR S. PUªKIN (n. 1799) - 175 de ani de la moartea
dramaturgului rus

*
 4 ianuarie 1952 - OLÁH  MIKLÓS - 60 de ani de la naºterea profesorului
21 ianuarie 1952 - MAJDIK  KORNÉLIA - 60 de ani de la naºterea chimistei
26 ianuarie 1917 - FAZAKAS  FERENC (m. 2007) - 95 de ani de la naºterea prozatorului, memorialistului
27 ianuarie 1937 - IOAN  POP - 75 de ani de la naºterea epigramistului
27 ianuarie 1937 - MARGARETA  FÂNÃÞEANU-DRAGNEA (m. 1993) - 75 de ani de la naºterea
cântãreþei de operã
28 ianuarie 1937 - CORNEL  BRUDAªCU - 75 de ani de la naºterea artistului plastic

FEBRUARIE

•
14 februarie - ZIUA  SFÂNTULUI  VALENTIN
21 februarie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  LIMBII  MATERNE
24 februarie - DRAGOBETELE (cap de primãvarã)

o
 7 februarie 1812 - CHARLES  DICKENS (m. 1870) - 200 de ani de la naºterea scriitorului englez
10 februarie 1912 - DARVAS  JÓZSEF (m. 1973) - 100 de ani de la naºterea scriitorului ºi publicistului
maghiar
12 februarie 1862 - ALEXANDRU  DAVILA (m. 1929) - 150 de ani de la naºterea dramaturgului ºi
omului de teatru
15 februarie 1927 - DINU  C.  GIURESCU - 85 de ani de la naºterea istoricului
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*
 2 februarie 1937 - ANTONIU  PAUL - 75 de ani de la naºterea actorului
 5 februarie 1947 - ALEXANDRU  PINTESCU - 65 de ani de la naºterea avocatului
10 februarie 1987 - MÁTIS  BÉLA (n. 10 septembrie 1927) - 25 de ani de la moartea ºi 85 de ani de la
naºterea poetului ºi prozatorului
12 februarie 1912 - ION  COSMA - 100 de ani de la naºterea pictorului
12 februarie 1932 - ION  IVÃNESCU - 80 de ani de la naºterea profesorului
14 februarie 2002 - VALENTIN  MARIN  MESEªAN (n. 1949) - 10 ani de la moartea profesorului,
poetului
22 februarie 1862 - IOAN  P.  LAZÃR (m. 1915) - 150 de ani de la naºterea învãþãtorului
28 februarie 1952 - IOAN  LONGODOR - 60 de ani de la naºterea artistului plastic

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) - 175 de ani de la naºterea scriitorului român
 4 martie 1882 - NICOLAE  TITULESCU (m. 1941) - 130 de ani de la naºterea omului politic
18 martie 1957 - HORIA-ROMAN  PATAPIEVICI - 55 de ani de la naºterea filosofului, fizicianului,
eseistului român contemporan
25 martie 1942 - ANA  BLANDIANA - 70 de ani de la naºterea poetei
26 martie 1827 - LUDWIG  VAN  BEETHOVEN (n. 1770) - 185 de ani de la moartea compozitorului
german
30 martie 1912 - KARL  FRIEDRICH  MAY (CARL  FRIEDRICH  MAY) (n. 25 februarie 1842)
- 100 de ani de la moartea ºi 170 de ani de la naºterea scriitorului german

*
 9 martie 1942 - ION  NOJA - 70 de ani de la naºterea scriitorului
17 martie 1952 - PAVEL  PÃUªAN - 60 de ani de la naºterea artistului

APRILIE

•
 1 aprilie - ZIUA  PÃCÃLELILOR
 2 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  CÃRÞII  PENTRU  COPII
 7 aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  SÃNÃTÃÞII
 9-15 aprilie - expoziþii ºi activitãþi dedicate ÎNVIERII  DOMNULUI
13 aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  HOLOCAUSTULUI
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22 aprilie - ZIUA  PLANETEI  PÃMÂNT
23 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  CÃRÞII  ªI  A  DREPTULUI  DE  AUTOR
(COPYRIGHT), ZIUA  BIBLIOTECARILOR  DIN  ROMÂNIA
23-28 aprilie - SÃPTÃMÂNA  NAÞIONALÃ  A  BIBLIOTECILOR
23-24 aprilie - BIBLIONET  SÃLAJ - EVENIMENT  CU  PARTICIPARE
INTERNAÞIONALÃ
26 aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PROPRIETÃÞII  INTELECTUALE
29 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DANSULUI

o
 1 apri1ie 1962 - CAMIL  RESSU (n. 1880) - 50 de ani de la moartea pictorului
 5 aprilie 1932 - FÃNUª  NEAGU (m. 2011) - 80 de ani de la naºterea scriitorului
 5 aprilie 1912 - ÖRKÉNY  ISTVÁN (m. 1979) - 100 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
26 aprilie 1922 - ªTEFAN  AUGUSTIN  DOINAª (m. 2003) - 90 de ani de la naºterea scriitorului

*
 2 aprilie 1932 - NEMEª  CORNEL (m. 2006) - 80 de ani de la naºterea profesorului
 7 aprilie 1962 - RADU  ROMEO  VASILE  FATI (m. 2007) - 50 de ani de la naºterea biologului
16 aprilie 1962 - AURICA  GREC - 50 de ani de la naºterea inginerei
21 aprilie 1962 - ªTEFAN  BARA - 50 de ani de la naºterea profesorului
23 aprilie 1927 - GHEORGHE  BOªCA - 85 de ani de la naºterea profesorului
23 aprilie 1947 - GHEORGHE  CHENDE-ROMAN (m. 2009) - 65 de ani de la naºterea profesorului

MAI

•
 1 mai - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  SOLIDARITÃÞII  OAMENILOR  MUNCII
 2 mai - ZIUA  NAÞIONALÃ  A  TINERETULUI
 3 mai - ZIUA  MONDIALÃ  A  LIBERTÃÞII  PRESEI
 9 mai - ROMÂNIA: ZIUA  INDEPENDENÞEI
 9 mai - UNIUNEA  EUROPEANÃ: ZIUA  EUROPEI
12 mai - ROMÂNIA: ZIUA  ADOLESCENÞILOR
15 mai - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  FAMILIEI
15 mai - ZIUA  LATINITÃÞII
21 mai - ZIUA  MONDIALÃ  A  CULTURII  ªI  DIVERSITÃÞII  CULTURALE, stabilitã de
UNESCO
28 mai - ZIUA  EROILOR  NEAMULUI
31 mai - ZIUA  MONDIALÃ  FÃRÃ  TUTUN

o
 7 mai 1937 - GEORGE  TOPÂRCEANU (n. 1886) - 75 de ani de la moartea poetului
 9 mai 1912 - OTTLIK GÉZA (m. 1990) - 100 de ani de la naºterea scriitorului ºi traducãtorului maghiar
14 mai 1912 - HEGEDÜS  GÉZA (m. 1999) - 100 de ani de la naºterea scriitorului, publicistului maghiar
18 mai 1937 - LÁSZLÓFFY  ALADÁR (m. 2009) - 75 de ani de la naºterea scriitorului, redactorului ºi
traducãtorului maghiar

*
 9 mai 1947 - MARIUS  CABA - 65 de ani de la naºterea poetului
10 mai 1937 - MÁTIS  GÉZA (m. 2009 ) - 75 de ani de la naºterea poetului
10 mai 1952 - KOVÁCS  ALEXANDRU (m. 1997) - 60 de ani de la naºterea profesorului, redactorului
15 mai 1847 - IONIÞÃ  SCIPIONE  BÃDESCU (m. 1904) - 165 de ani de la naºterea gazetarului
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24 mai 1942 - DANIEL  MUREªAN - 70 de ani de la naºterea profesorului ºi artistului plastic
25 mai 1837 - VERONICA  LISCAN (VERONICA  DIN  SÃLAJ) (m. 1932) - 175 de ani de la
naºterea scriitoarei

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
 3 iunie 1922 - DUILIU  ZAMFIRESCU (n. 1858) - 90 de ani de la moartea scriitorului
 4 iunie 1812 - GEORGE  BARIÞIU (m. 1893) - 200 de ani de la naºterea omului politic, publicistului,
istoricului
 9 iunie 1912 - ION  LUCA  CARAGIALE (n. 1 februarie 1852) - 100 de ani de la moartea ºi 160 de
ani de la naºterea dramaturgului, nuvelistului, pamfletarului
12 iunie 1932 - BÁLINT  TIBOR (m. 2002) - 80 de ani de la naºterea scriitorului ºi traducãtorului
maghiar
15 iunie 1889 - MIHAI  EMINESCU (n. 1850) - 123 de ani de la moartea poetului
18 iunie 1917 - TITU  MAIORESCU (n. 1840) - 95 de ani de la moartea criticului ºi istoricului
literar
28 iunie 1712 - JEAN  JACQUES  ROUSSEAU (m. 1778) - 300 de ani de la naºterea filosofului,
scriitorului, compozitorului, pedagogului elveþian de limbã francezã
29 iunie 1837 - PETRE  P.  CARP (m. 1919) - 175 de ani de la naºterea omului politic, întemeietorul
junimismului

*
 2 iunie 1947 - SAVA  NEGREAN-BRUDAªCU - 65 de ani de la naºterea artistei
 7 iunie 1932 - VASILE  FATI (m. 2007) - 80 de ani de la naºterea biologului, fondatorul Grãdinii
Botanice din Jibou
 7 iunie 1927 - GHEORGHE  PÎRVU (m. 1997) - 85 de ani de la naºterea profesorului
15 iunie 1947 - IRINA  GOANÞÃ - 65 de ani de la naºterea profesoarei
17 iunie 1937 - TRAIAN  ALBU - 75 de ani de la naºterea profesorului
19 iunie 1927 - ESZENYEI  MÁRIA - 85 de ani de la naºterea teologului ºi profesoarei
20 iunie 1937 - MIRCEA  BREBAN (m. 2005) - 75 de ani de la naºterea avocatului ºi artistului plastic
20 iunie 1942 - IOAN  GHIURCO - 70 de ani de la naºterea preotului
23 iulie 1902 - NIKOLAJEVITS  LÁSZLÓ (n. ?) - 110 ani de la moartea poetului
27 iunie 1962 - COSTEL  PETRU  BABOª - 50 de ani de la naºterea scriitorului
28 iunie 1887 - PÁSKUJ  LAJOS (n. 1824) - 125 de ani de la moartea poetului, abatelui canonic
romano-catolic

IULIE

•
VACANÞELE  COPILÃRIEI - concursuri, vizionãri, expoziþii
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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
 6 iulie 1962 - WILLIAM  FAULKNER (n. 1897) - 50 de ani de la moartea scriitorului american
14 iulie 1967 - TUDOR  ARGHEZI  (ION  THEODORESCU) (n. 1880) - 45 de ani de la moartea
poetului

*
 4 iulie 1952 - ILEANA  PETREAN  PÃUªAN - 60 de ani de la naºterea jurnalistei ºi scriitoarei
 5 iulie 1922 - PETRE  HOSSU (m. 1998) - 90 de ani de la naºterea profesorului
 8 iulie 1952 - VASILE  PUªCAª - 60 de ani de la naºterea profesorului
10 iulie 1932 - IOAN  PUªCAª - 80 de ani de la naºterea medicului
10 iulie 1937 - TRAIAN  CREÞU (m. 1995) - 75 de ani de la naºterea profesorului, fizicianului
10 iulie 1887 - MIHÁLTZ  ÖDÖN (n. 1855) - 125 de ani de la moartea profesorului
11 iulie 1947 - GHEORGHE  POP - 65 de ani de la naºterea medicului veterinar
17 iulie 1947 - ILIE  POPESCU  C. - 65 de ani de la naºterea profesorului
31 iulie 1952 - SIMONFY  JÓZSEF - 60 de ani de la naºterea poetului

AUGUST

•
12 august - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  TINERETULUI
15 august - ADORMIREA  FECIOAREI  MARIA

o
 9 august 1962 - HERMAN  HESSE (n. 1877) - 50 de ani de la moartea scriitorului german
 9 august 1937 - D.D.  PÃTRÃªCANU (n. 1872) - 75 de ani de la moartea prozatorului
22 august 1862 - CLAUDE  DEBUSSY (m. 1918) - 150 de ani de la naºterea compozitorului francez
24 august 1917 - ALEXEI  MATEEVICI (n. 1888) - 95 de ani de la moartea poetului

*
 8 august 1922 - VLADIMIR  POP  MÃRCANU (m. 2008) - 90 de ani de la naºterea scriitorului
15 august 1932 - VERONICA  LISCAN (VERONICA  DIN  SÃLAJ) (n. 1837) - 80 de ani de la
moartea scriitoarei
19 august 1947 - MARIA  CROITORU - 65 de ani de la naºterea profesoarei

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
 1 septembrie 1712 - NICOLAE  COSTIN (n. 1660) - 300 de ani de la moartea cronicarului
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 4 septembrie 1942 - MÓRICZ  ZSIGMOND (n. 1879) - 70 de ani de la moartea scriitorului ºi nuvelistului
maghiar
 6 septembrie 1817 - MIHAIL  KOGÃLNICEANU (m. 1891) - 195 de ani de la naºterea omului
politic, istoricului
12 septembrie 1882 - ION  AGÂRBICEANU (m. 1963) - 130 de ani de la naºterea scriitorului, ziaristului
13 septembrie 1912 - KISS  JENÕ (m. 1995) - 100 de ani de la naºterea scriitorului ºi traducãtorului
maghiar
19 septembrie 1922 - MAJTÉNYI  ERIK (m. 1982) - 90 de ani de la naºterea scriitorului,
traducãtorului maghiar
27 septembrie 1952 - DUMITRU  DORIN  PRUNARIU - 60 de ani de la naºterea cosmonautului
28 septembrie 1882 - VASILE  PÂRVAN (m. 26 iunie 1927) - 130 de ani de la naºterea ºi 85 de ani de
la moartea istoricului, arheologului, eseistului

*
 1 septembrie 1937 - IOAN  MAC - 75 de ani de la naºterea profesorului
 7 septembrie 1947 - IOAN  OROS - 65 de ani de la naºterea profesorului
12 septembrie 1937 - KOÓS  KOVÁCS  ISTVÁN (n. 1910) - 75 de ani de la moartea scriitorului ºi
publicistului
12 septembrie 1932 - AUGUSTIN  MOCANU - 80 de ani de la naºterea profesorului ºi folcloristului
15 septembrie 1947 - TRAIAN  VEDINAª - 65 de ani de la naºterea profesorului
15 septembrie 1942 - SZABÓ  VILMOS (m. 2009) - 70 de ani de la naºterea artistului plastic, profesorului
28 septembrie 1922 - LÕRINCZ  JÁNOS - 90 de ani de la naºterea preotului
29 septembrie 1937 - NAGY  MIHAIL  GHEORGHE - 75 de ani de la naºterea profesorului
30 septembrie 1947 - ILEANA  DOMUÞA  MASTAN - 65 de ani de la naºterea solistei de muzicã
popularã

OCTOMBRIE

•
SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ - omagierea ºi comemorarea personalitãþilor sãlãjene

 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
22 octombrie 1882 - ARANY  JÁNOS (n. 1817) - 130 de ani de la moartea poetului maghiar
23 octombrie 1922 - BÁLINT  ÁGNES (m. 2008) - 90 de ani de la naºterea scriitoarei maghiare
30 octombrie 1922 - GÁRDONYI  GÉZA (n. 1863) - 90 de ani de la moartea scriitorului, dramaturgului
maghiar

*
 2 octombrie 1912 - BALOGH  DEZSÕ (m. 1975) - 100 de ani de la naºterea învãþãtorului, folcloristului
 5 octombrie 1942 - ANGELA  BUCIU - 70 de ani de la naºterea solistei de muzicã popularã
 9 octombrie 1937 - IRIMIA  BORCA - 75 de ani de la naºterea profesorului
 9 octombrie 1947 - TÕTÕS  JÁNOS - 65 de ani de la naºterea poetului, pastorului
15 octombrie 1942 - GAVRIL  BAICAN - 70 de ani de la naºterea inginerului
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15 octombrie 1942 - SIMION  VAIDA - 70 de ani de la naºterea profesorului
23 octombrie 1942 - DUMITRU  BÂRJAC - 70 de ani de la naºterea profesorului
23 octombrie 1877 - ALESANDRU  PAPIU  ILARIAN (n. 27 septembrie 1827) - 135 de ani de la
moartea ºi 185 de ani de la naºterea juristului, omului politic

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
 2 noiembrie 1902 - ILLYÉS  GYULA (m.1993) - 110 de ani de la naºterea scriitorului, dramaturgului,
traducãtorului maghiar
 6/19 noiembrie 1882 - AUREL  VLAICU (m. 1913) - 130 de ani de la naºterea inginerului, inventatorului
14 noiembrie 1887 - ÁPRILY  LAJOS (m. 1967) - 125 de ani de la naºterea ºi 45 de ani de la moartea
poetului ºi traducãtorului maghiar
17 noiembrie 1947 - EMIL  RACOVIÞÃ (n. 1868) - 65 de ani de la moartea fondatorului biospeologiei
21 noiembrie 1887 - PETRE  ISPIRESCU (n. 1830) - 125 de ani de la moartea prozatorului
22 noiembrie 1877 - ADY  ENDRE (m. 1919) - 135 de ani de la naºterea poetului
24 noiembrie 1932 - JÓKAI  ANNA - 80 de ani de la naºterea scriitoarei maghiare

*
 4 noiembrie 1917 - MARIUS  CUTEANU - 95 de ani de la naºterea compozitorului ºi dirijorului
10 noiembrie 1927 - BIRTALAN  JÓZSEF - 85 de ani de la naºterea compozitorului ºi dirijorului
11 noiembrie 1952 - VASILE  DARABAN - 60 de ani de la naºterea medicului, poetului
13 noiembrie 1912 - HORVÁTH  ENDRE (m. 2002) - 100 de ani de la naºterea medicului
19 noiembrie 1937 - AUREL  BOG - 75 de ani de la naºterea inventatorului
21 noiembrie 1947 - OLAH  ªTEFAN - 65 de ani de la naºterea sportivului

DECEMBRIE

•
 1 decembrie - ZIUA  NAÞIONALÃ  A  ROMÂNIEI; MAREA  UNIRE
 3 decembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  PERSOANELOR  CU  DIZABILITÃÞI
10 decembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DREPTURILOR  OMULUI
17-20 decembrie - PRIMIM  COLINDÃTORI!
18 decembrie - ROMÂNIA. ZIUA  MINORITÃÞILOR  NAÞIONALE
25 decembrie - CRÃCIUNUL

o
 3 decembrie 1937 - JÓZSEF  ATTILA (n. 1905) - 75 de ani de la moartea poetului maghiar
 4 decembrie 1987 - CONSTANTIN  NOICA (n. 1909) - 25 de ani de la moartea filosofului ºi scriitorului
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 7 decembrie 1927 - FODOR  SÁNDOR - 85 de ani de la naºterea scriitorului, traducãtorului maghiar
din România
15 decembrie 1887 - CELLA  DELAVRANCEA (m. 1991) - 125 de ani de la naºterea scriitoarei
17 decembrie 1912 - SPIRU  HARET (n. 1851) - 100 de ani de la moartea reformatorului învãþãmântului
românesc

*
 6 decembrie 1947 - NICOLAE  ªTIRB - 65 de ani de la naºterea profesorului
 7 decembrie 1937 - GRIGORE  LÃPUªAN (m. 2010) - 75 de ani de la naºterea scriitorului ºi avocatului
 9 decembrie 1927 - DEÁK  FERENC (m. 2001) - 85 de ani de la naºterea juristului, profesorului
universitar
10 decembrie 2002 - VASILE  AVRAM (n. 17 iunie 1940) - 10 ani de la moartea etnologului
14 decembrie 1942 - MARIA  MORARU - 70 de ani de la naºterea profesoarei, lingvistei
30 decembrie 1962 - DÃNUÞ  POP - 50 de ani de la naºterea profesorului

*
1937 - ELENA  ACIU (n. 1874) - 75 de la moartea scriitoarei, profesoarei
1862 - GÁSPÁR  FERENC (m. 1923) - 150 de ani de la naºterea medicului, prozatorului
1912 - GAVRIL  TRIF (n. 1845) - 100 de ani de la moartea profesorului

ACTIVITÃÞI  CE  SE  DESFÃªOARÃ  PERMANENT:

- ACTIVITÃÞI  ÎN PARTENERIAT  CU  GRÃDINIÞE, ªCOLI, LICEE din Zalãu ºi judeþ
(programãri sãptãmânale)
- COLABORÃRI  CU  ASOCIAÞII  ªI  FUNDAÞII  CULTURALE  DIN  ÞARÃ  ªI
STRÃINÃTATE
- CLUBUL  COPIILOR/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:  Clubul Pensionarilor, Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament ACASÃ,
Centrul Social de Urgenþã Zalãu º.a.
- CURSURI  DE  INIÞIERE  PC
- CURSURI  DE  INTERES  PENTRU  COMUNITATE, organizate de traineri-bibliotecari:
PHOTOSHOP, CCNA- Discovery, MARKETING  EDUCAÞIONAL º.a.
- Participare ºi implicare la activitãþile culturale organizate în judeþ
- Lansãri de carte, întâlniri cu scriitori
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