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I.D.E.I.
2012 - AN DE BILANÞ ªI NOI PERSPECTIVE!
Raportãri, evaluãri, statistici… an de an! Cât sunt acestea de concludente!? Pot oare cifrele sã
cuprindã munca unui an într-o bibliotecã?! Nu suntem artiºti (sau suntem?!), nu ni se spune actori (jucãm
oare în roluri, complexe ºi diverse, zilnic?!), mulþi spun cã nu suntem cercetãtori (ºtiu oare aceºtia cã în
spatele multor studii, lucrãri, cercetãri… ne aflãm ºi noi!!!??), nu toþi avem diplome de educatori/dascãli/
învãþãtori (auzim, însã, zi de zi: copii, tineri, adulþi, pãrinþi, bunici… învãþaþi ºi învãþãcei, din toate pãturile
sociale sau intelectuale recunoscând cã au avut norocul sã gãseascã la noi, în biblioteci, oameni ºi informaþii
ce le-au deschis mintea ºi le-au croit destinul!), nici angajatori nu suntem toþi (câtã bucurie trãim, însã,
atunci când, unii dintre cei cãrora le-am oferit idei ºi informaþii utile gãsirii unui loc de muncã, deschiderii
unei afaceri proprii sau rezolvãrii problemelor cu studiile potrivite pentru copii sau cunoscuþi, ne scriu un
mesaj de mulþumire!!!!), oameni de afaceri nu vom putea fi, poate, niciodatã (din simplul motiv cã ne-am
obiºnuit sã dãruim, nu sã vindem), nu avem diplomã de medici (dacã am face un studiu statistic a celor care
s-au vindecat ascultând sfaturile culese de noi, am putea uimi, mai ales pe cei care se mai întreabã, de multe
ori ironic: ce faceþi voi, la bibliotecã!?), nu suntem noi, din pãcate, beneficiarii unor fonduri substanþiale,
care sã ne permitã sã avem spaþiile ºi dotãrile necesare pentru a primi atâþia beneficiari, câþi ar dori sã vinã
ºi sã rãmânã pânã la ora închiderii ºi (ce pãcat cã nu mai existã ore suplimentare!) ne cer mereu sã
deschidem ºi în zilele libere (mulþi dintre noi facem imposibilul, depãºim orele de program, doar pentru a
mai ajuta pe cineva, care are mare nevoie)… simþim, zi de zi, an de an, cã suntem tot mai puþini ºi tot mai
aglomeraþi, dar ºi cã nu întotdeauna se înþelege importanþa muncii noastre!!! Interesant ºi dureros! Uneori
chiar umilitor, dar e bine cã mai sunt entuziaºti, meseria de bibliotecar este pentru cei care se simt împliniþi
atunci când observã cum, sub ochii lor de veghe, cu inventivitate ºi iniþiativã, cu mare dragoste de oameni,
cei care intrã se lumineazã la minte ºi la chip, hrãnindu-se din izvorul nesecat al înþelepciunii! Fericirea nu
doar banii o pot aduce, existã ºi o altfel de bogãþie… iar noi aceasta trebuie sã o dãruim, clipã de clipã!
Care este valoarea unei idei! Cât costã, oare, în aceste vremuri, drumul unui om realizat!? Cum s-ar putea
schimba imaginea acestui popor, dacã i s-ar acorda ºansã realã la educaþie ºi informare!? E foarte simplu:
nu ar mai putea fi dirijat, precum o gloatã speriatã, ci ºi-ar croi singur drum, mândru, responsabil ºi luminos!
Când vom avea o viziune clarã ºi realistã asupra resurselor umane, când strategia de dezvoltare va porni
de la educaþie ºi cunoaºtere, neformal, ci responsabil, vom suferi, poate, pentru risipa de energii ºi investiþii,
care nu au dus la progres, din simplul motiv cã s-a lãsat deoparte… liantul!
2012 va rãmâne în istoria Bibliotecii Judeþene Sãlaj ca un simbol: Biblio - OSCAR, cum au
recunoscut colegii din þarã, la Conferinþa Naþionalã BiblioPublica, de la Târgu Mureº, atunci când am
prezentat BIBLIOSÃLAJ - Povestea unui succes!
Au fost adunate în acest buchet de împliniri toate eforturile ultimilor ani, ale întregii echipe de
bibliotecari sãlãjeni, în bunã colaborare cu autoritãþile judeþene ºi locale, dar ºi a celor care mai vin, în
numãr tot mai mare ºi tot mai încrezãtori la noi, la bibliotecile publice.
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COMUNICAT
23 aprilie - ZIUA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA
23 - 29 APRILIE - SÃPTÃMÂNA NAÞIONALÃ A BIBLIOTECILOR
Consiliul Judeþean SÃLAJ ºi Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu SÃLAJ, în colaborare cu Prefectura
Judeþului Sãlaj, Primãria Municipiului Zalãu, Primãriile ºi Consiliile Locale din judeþul Sãlaj organizeazã
luni, 23 aprilie 2012:
11.00 - 13.00
³ BIBLIOSÃLAJ - Povestea unui succes!
Prezentarea proiectului pentru modernizarea bibliotecilor publice sãlãjene:
n BIBLIONET - lumea în biblioteca mea! (2008-2012)
De la Almaºu’ la… Zimbor!
♦ Diplome ºi aprecieri
♦Poveºti de Biblio-succes
♦ Balada BIBLIOSÃLAJ
♦ Scrisoare Primarului meu
14.00 - 16.00
³ Vizitã la Filiala ACASÃ a BJS
³ INAUGURARE TRADIÞIONALÃ - FINIS CORONAT OPUS!
Biblioteca Publicã TREZNEA
TREZNEA - Comunã MARTIR
n Servicii moderne de bibliotecã
n Nuntã tradiþionalã sãlãjeanã
Parteneri: Primãria ºi Consiliul Local, ªcoala Gimnazialã
§ Participã la eveniment: autoritãþile judeþene ºi locale, bibliotecarii din toate bibliotecile
publice ale judeþului Sãlaj, manageri de biblioteci judeþene ºi colaboratori din þarã
INVITAÞI DE ONOARE:
Doina Popa - Preºedinte ANBPR (Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România)
Paul-Andre Baran - Director Program BIBLIONET ROMÂNIA
Alexandra Bucur - Specialist selecþie ºi implementare IREX
Ana Maria Dobîrta - Fundaþia CIVITAS pentru Societatea Civilã, Cluj-Napoca
Daniel Pop - reprezentant regional IREX
Sala Porolissum a Consiliului Judeþean Sãlaj s-a dovedit neîncãpãtoare în acea zi! A fost, în domeniul
nostru, al bibliotecilor ºi bibliotecarilor, evenimentul anului.
Participanþii ºi invitaþii speciali au fost
impresionaþi de modul de organizare ºi de
colaborarea de excepþie a colectivului de
bibliotecari sãlãjeni cu autoritãþile ºi comunitatea.
În 24 aprilie la Bucureºti, la Biblioteca
Naþionalã a României, în prezenþa colegilor din
întreaga þarã PAUL BARAN a spus cã de 5 ani
este în þara noastrã ºi încearcã sã înþeleagã
schimbarea bibliotecilor, dar avea nedumeriri, iar
acum este foarte bucuros cã, în 23 aprilie, în
SÃLAJ, a învãþat definiþia Biblionet - România!
Reacþia lui a fost urmatã de multe felicitãri,
aprecieri, diplome… primite din toate pãrþile!
Doamna preºedintã, Doina Popa, a fost
de aceeaºi pãrere cu Paul!
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I.D.E.I.
Noi, nu mai avem cuvinte, lãsãm imaginile, gândurile, munca acestor ani ºi poveºtile de bibliosucces sã vorbeascã peste timp!!!
http://www.youtube.com/watch?v=AEbTxpWpUwo
http://www.youtube.com/watch?v=5uEiHaXmRsU
Viitorul aparþine bibliotecilor în schimbare, aºa încât pentru a fi utili ºi mâine, mereu trebuie sã
fim cu un pas înaintea nevoilor de informare ale publicului, iar în aceste vremuri, când, aparent, fiecare are
la îndemânã atâtea surse, menirea bibliotecilor, serviciile ºi activitãþile oferite de acestea sunt într-o veºnicã
ºi rapidã schimbare. Nu putem aºtepta ca lumea
sã primeascã ceea ce bibliotecile pot dãrui, e
mult mai profesionist sã cunoaºtem aºteptãrile
ºi sã fim pregãtiþi pentru a rãspunde acestora.
Rãmân, an de an, realizãrile noastre,
acestea vor ilustra ºi demonstra, celor interesaþi
de evoluþia acestor instituþii: utilitatea,
adaptabilitatea, progresul ºi poveºtile de succes.
E adevãrat cã avem ºi noi, ca toate domeniile,
multe neîmpliniri, idei care nu au fost fructificate,
aºteptãri care nu ne-au fost ascultate, dar,
înþelegând limitele umane ºi vremurile în care ne
desfãºurãm, zi de zi, planurile ºi activitãþile,
rezultatele sunt ºi de aceastã datã încurajatoare.
Ceea ce depinde de noi, ca profesioniºti, ca
responsabili pentru publicul ce are nevoie de consiliere ºi îndrumare în labirintul nemãrginit al cunoaºterii,
considerãm cã am realizat, în instituþie fiind mereu… forfotã mare, astfel încât, timpul nu a fost, nici în
2012, suficient pentru a cuprinde toate planurile ºi proiectele!
Biblioteca Judeþeanã în cifre:
♦ Frecvenþa medie: 417 ut. / zi
♦ Accesare web: 5938
♦ Documente difuzate: 141.368
♦ Evenimente culturale: 176
♦ Participanþi: 8442
♦ Expoziþii: 272
♦ Volume achiziþionate: 6589 ex.
♦ Documente AV(audio - video): 623 ex.
♦ Valoare achiziþie documente: 200.576 lei
♦ Donaþii carte: 7353 lei
♦ Proiecte ºi parteneriate: 328
♦ Emisiuni TV: 453
♦ Articole presa: 127
Aprecieri la nivel naþional:
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România a acordat Bibliotecii
Judeþene I. S. Bãdescu Sãlaj, urmãtoarele diplome:
n Diploma - PRIMUL FINALIST AL PROGRAMULUI BIBLIONET - lumea în biblioteca
mea! - pentru integrarea cu succes a tuturor localitãþilor din judeþul Sãlaj în Programul amplu de modernizare
a bibliotecilor publice ºi perfecþionarea resurselor umane, prin susþinerea activitãþii bibliotecilor publice ºi
promovarea rolului lor în dezvoltarea comunitãþii
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n Diplomã de ONOARE - Florica Pop, manager, pentru modul exemplar în care a coordonat
dezvoltarea bibliotecilor publice din judeþul Sãlaj ºi participarea lor la Programul Biblionet, precum ºi
pentru contribuþia exemplarã la integrarea tuturor bibliotecilor în procesul de modernizare a comunitãþilor
locale, prin accesul la informaþie, fãcând judeþul Sãlaj primul finalist al Programului Biblionet
n Diplomã de Merit - Cea mai bunã lucrare de specialitate: Bibliografii, biobibliografii,
dicþionare acordatã Dicþionarului biobibliografic SÃLAJ - OAMENI ºi OPERE; coord. Florica Pop;
culegere, prelucrare, redactare: Lucia Bãlaº, Bódis Ottilia
n Diplomã de Merit - GRUPULUI IMPACT pentru realizarea Ghidului de bune practici în
situaþii de risc, util bibliotecilor publice ºi bibliotecarilor (Florica Pop, membrã G.I., coautor)
nDiplomã de Onoare - pentru implicarea în viaþa activitãþii de asociaþie ºi sprijinul acordat dezvoltãrii
ºi modernizãrii bibliotecilor publice din România în cadrul Biroului Executiv al ANBPR (Florica Pop)
n Diplome de Merit - acordate formatorilor Bibliotecii Judeþene Sãlaj, pentru seriozitatea ºi buna
organizare a cursurilor de perfecþionare pentru toþi bibliotecarii din judeþ ºi pentru comunitate (Alina Pop,
Maria Demble, Mariana Marian, Sanda Cherecheº)

SCHIMB DE EXPERIENÞÃ
În þarã:
³ Biblioteca Judeþeanã Mureº - vizitarea bibliotecii ºi participarea la activitãþile organizate aici, în
cadrul Conferinþei ANBPR 26 - 28 aprilie
³ Biblioteca Judeþeanã Timiº - realitãþi ºi perspective: situaþii reale, posibilitãþi de dezvoltare
profesionalã, implicarea membrilor în viaþa de asociaþie; alegeri pentru Biroul Executiv ºi Consiliul de
Conducere al Filialei judeþene
³ Biblioteca Judeþeanã Caraº Severin - excursie documentarã, discuþii cu bibliotecarii din judeþ
despre beneficiile ºi facilitãþile unei echipe, alegeri la bordul Filialei ANBPR - Caraº Severin
³ Biblioteca Judeþeanã Hunedoara - participare la întâlnirea bibliotecarilor din bibliotecile publice
hunedorene; schimb de bune practici, alegeri pentru conducerea Filialei ANBPR - Hunedoara
³ Biblioteca Judeþeanã Cluj
În perioada 6-7 iunie 2012, Biblioteca Judeþeanã Octavian Goga Cluj, cu sprijinul Fundaþiei
IREX - România a organizat atelierul profesional Servicii inovative pentru copii în biblioteca publicã.
Evenimentul a fost dedicat în totalitate activitãþii secþiilor pentru copii ºi a cuprins ateliere de discuþii, schimburi
de bune practici, sesiuni demonstrative de promovare a lecturii în rândul copiilor prin utilizarea noilor
tehnologii. Aspectele care au fost puse în discuþie s-au referit la organizarea ºi ambientarea spaþiilor pentru
copii în biblioteca publicã, achiziþia de documente pe toate tipurile de suporturi, promovarea lecturii în
rândul preºcolarilor ºi ºcolarilor, valorificarea colecþiilor prin utilizarea noilor tehnologii, modele de pagini
web ale secþiilor pentru copii, web 2.0 ºi utilizatorii copii.
A fost un schimb de bune practici a bibliotecarilor care lucreazã la secþiile pentru copii, din judeþele:
Argeº, Bihor, Cluj, Bistriþa Nãsãud, Gorj, Maramureº, Satu Mare, Sãlaj, Sibiu, Tulcea ºi din Republica
Moldova - Chiºinãu.
³ Biblioteca Judeþeanã Bihor - o echipã de bibliotecari a fost în schimb de experienþã la Zalãu, în
mod special pentru a cunoaºte avantajele noului program integrat de bibliotecã - TinRead.
Menþionãm cã în judeþele amintite am participat la dezbateri ºi întâlniri profesionale, sau am fost
vizitaþi de colegi, dar am continuat buna colaborare cu toate bibliotecile judeþene din România, dezvoltând
parteneriate ºi cu alte tipuri de biblioteci, în special cu cele din sistemul de învãþãmânt.
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I.D.E.I.
În strãinãtate:
n LETONIA - august, 2012
Reprezentanta Bibliotecii Judeþene Sãlaj, împreunã cu alþi colegi bibliotecari din România, selectaþi
în urma aplicaþiilor depuse ºi a interviurilor realizate, au avut ocazia sã cunoascã din experienþa altor instituþii
similare din alte þãri participante: Ucraina, Bulgaria, Moldova, Polonia, Letonia, Lituania, Bostwana, Vietnam,
Columbia, dar ºi sã prezinte imagini ºi poveºti de succes din bibliotecile noastre.
n POLONIA - noiembrie, 2012
Împreunã cu un grup de 10 coordonatori judeþeni ai programului de modernizare a bibliotecilor
publice din România, am participat la un schimb de experienþã cu biblioteci ºi bibliotecari polonezi, care au
implementat un program asemãnãtor, având ºi oportunitatea de a vizita mai multe tipuri de biblioteci din
aceastã þarã, fiind surprinºi pozitiv de colaborarea fructuoasã a acestora cu autoritãþile, ONG-urile, fiind
familiarizaþi ºi cu activitatea lor de asociaþie profesionalã.
Participare activã ºi prezentãri la CONFERINÞE:
- Conferinþa Naþionalã BiblioPublica, Târgu Mureº
- Conferinþa ProEdit, Sinaia
- Conferinþa Internaþionalã Viitorul aparþine bibliotecilor în schimbare, Brãila
- Conferinþa Internaþionalã a Trainerilor, Predeal
Proiecte ºi activitãþi inedite:
n BIBLIOVOLUNTAR - proiect finanþat de Fundaþia IREX, în cadrul aplicaþiilor IDEI de
multe mii de lei!
Prin acest proiect Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi 4 biblioteci locale (Cehu Silvaniei, ªimleu Silvaniei,
Ileanda, Sãrmãºag) au creat un nou serviciu de bibliotecã, cu scopul
de a veni în întâmpinarea nevoilor comunitãþii, de a apela la biblioteci
spre a obþine ajutor, în probleme din domeniile: social, sãnãtate,
ecologic, administrativ, civic, cultural-educativ, recreativ, dezvoltare
personalã/profesionalã º.a.
Grupul þintã al acestui proiect sunt tinerii (14-25 de ani),
biblioteca dorind sã-i încurajeze ºi motiveze sã participe activ la viaþa
comunitãþii, dar ºi sã-i formeze pentru integrarea cu succes în muncã
ºi viaþã personalã.
Ideea de la care a pornit aceastã iniþiativã a fost aceea de a
încerca sã fim utili celor care nu ºtiu la cine sã apeleze în problemele
vieþii de zi cu zi. Mesajul pe care comunitatea îl primeºte, în cadrul
acestui proiect, este acela cã, apelând la biblioteci, vor gãsi întotdeauna
sprijin, începând cu o simplã nevoie de a se deplasa la medic, a li se
aduce la domiciliu medicamente, alimente… cãrþi (pentru cei singuri
sau fãrã posibilitatea de deplasare), pânã la limita de competenþe a
tinerilor dornici sã ajute semenii. S-a creat câte un grup de tineri pe lângã bibliotecile partenere, ei au ales
un lider, care va þine, în permanenþã, legãtura cu bibliotecile ºi va monitoriza solicitãrile, precum ºi rezolvarea
acestora. S-a creat ºi un e-mail al grupului: bibliovoluntarsalaj@yahoogroups.com, care ne ajutã sã
transmitem tuturor mesajele, dar ºi sã primim propuneri. Activitatea voluntarilor din biblioteci se va adapta
la nevoile depistate în cadrul fiecãrei comunitãþi. Ne propunem sã multiplicãm aceastã idee în toate bibliotecile
publice ale judeþului Sãlaj, având bucuria cã am fost abordaþi ºi de colegi din alte judeþe, care doresc ºi ei
sã preia aceastã iniþiativã.
Tinerii noºtri voluntari vor fi ajutaþi, la rândul lor, de biblioteci, sã se dezvolte, participând, gratuit,
la o serie de cursuri ºi evenimente, organizate pentru ei.
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♦În cadrul Proiectelor pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din instituþiile publice, Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj a beneficiat de selectarea în douã proiecte-pilot:
1. În perioada 11-12 septembrie 2012, doi bibliotecari de la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj au participat
la un curs de formare pentru proiectul pilot BaniIQ, implementat împreunã cu partenerii Biblionet, VISA
ºi Junior Achievement. Pentru pilotarea acestui program în bibliotecile publice, au fost selectate nouã
biblioteci judeþene - Botoºani, Buzãu, Cluj, Dâmboviþa, Dolj, Hunedoara, Mureº, Sãlaj ºi Vâlcea. BaniIQ
este un program de educaþie financiarã ce se adreseazã unui public larg, prin care participanþii îºi îmbunãtãþesc
cunoºtinþele despre produsele ºi conceptele financiare, cum ar fi: buget, planificare, investiþii, venituri ºi
cheltuieli, credite, risc financiar etc. Prin informare, instruire ºi consultanþã, îºi dezvoltã abilitãþile ºi încrederea
pentru a deveni mai conºtienþi de riscurile ºi de oportunitãþile existente ºi pentru a face alegeri informate.
Scopul implicãrii bibliotecilor publice în acest proiect-pilot este de a-i ajuta pe oameni sã ajungã la capacitatea
de a lua decizii înþelepte pentru viitorul lor financiar. În urma participãrii la acest curs de formare, bibliotecile
judeþene au organizat la sediul lor un curs de educaþie financiarã pentru bibliotecari locali din judeþ, vor
planifica ºi promova realizarea unor astfel de cursuri de educaþie financiarã în cadrul bibliotecilor locale
implicate, cursuri destinate comunitãþilor locale.
2. În cadrul cursului Marketingul Serviciilor Moderne de Bibliotecã, organizat de ANBPR
(Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România) la Buºteni, în perioada 1014.09. 2012 au fost selectaþi în cadrul proiectului-pilot bibliotecari din 5 judeþe ale þãrii, aceºtia îmbogãþinduºi informaþiile de marketing ºi comunicare, elemente de bazã pornind de la viziunea ºi misiunea unei activitãþi
specifice, analiza SWOT a bibliotecii, promovarea imaginii bibliotecii, selectarea pieþei þintã, identificarea
mijloacelor specifice fiecãrui segment, a mijloacelor adecvate, precum ºi probleme de comunicare, alcãtuirea
unui comunicat de presã, alte mijloace de promovare cum sunt flyere, afiºe ºi clipuri de promovare. De la
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj au participat 2 bibliotecare, acestea urmând sã multiplice informaþiile în rândul
bibliotecarilor din bibliotecile publice ale judeþului Sãlaj.
Toate costurile legate de participare, instruire, suport-curs, materiale de promovare ºi instruire au
fost oferite gratuit de organizatori.
Bibliotecile publice încearcã sã fie aproape de comunitate, instruind personalul sã poatã oferi
sprijin, informaþii ºi îndrumare în cele mai diverse probleme ale tuturor categoriilor de public.
n DIGITALES - Scopul proiectului DigiTales este dezvoltarea profesionalã a bibliotecarilor traineri
printr-o nouã metodologie destinatã conservãrii culturii comunitãþii locale: povestiri digitale, dar ºi crearea
unui nou serviciu pentru comunitate; formatorii - bibliotecari organizeazã cursuri pentru cei care doresc sã
scrie propriile povestiri digitale.
n BSNB- Bazele Serviciilor Moderne de Bibliotecã - Curs de perfecþionare profesionalã, organizat
la Centrul de Formare al Bibliotecii Judeþene, pentru toþi bibliotecarii din bibliotecile publice sãlãjene,
familiarizându-i cu noile nevoi de informare, educaþie, documentare, precum ºi multiple activitãþi inedite de
dezvoltare ºi recreere pentru public.
Proiecte inedite pentru copii:
n DEGETELE VESELE: construim, împletim, legãm-dezlegãm... dãm frâu liber imaginaþiei!!! activitãþi sãptãmânale
n POCALUL CUNOAªTERII: pornim la drum spre culmi, sã umplem rucsacul magic cu cele
mai impresionante lecturi, întâlniri, jocuri... - activitãþi programate sãptãmânal
n BIBLIOVACANÞA - program special ºi divers, organizat în fiecare zi de vacanþã, cu participare
foarte numeroasã, venind în sprijinul pãrinþilor, dar, în primul rând, oferind copiilor ºi tinerilor o gamã amplã
de activitãþi pentru recreere, învãþare, descoperire ºi dezvoltare pasiuni ºi talente
10

I.D.E.I.
nMINUTE DE POVESTE - continuarea emisiunilor zilnice pentru copii, parteneriat cu Sãlãjeanul
TV
Provocãri inedite pentru tineri ºi adulþi:
n BIBLIOSERATA - activitãþi organizate pentru toate categoriile de public, de mare impact, atât
în bibliotecã, cât ºi în spaþii neconvenþionale
n PROVOCARE LA LECTURÃ! - emisiune sãptãmânalã - Sãlãjeanul TV
În cadrul acestei emisiuni sunt prezentate teme de mare interes pentru tineri ºi adulþi, fãcându-se
cunoscut ºi fondul de carte al Bibliotecii Judeþene Sãlaj, precum ºi oportunitãþile pe care lectura le poate
oferi celor care se molipsesc de ea.
EVENIMENTE SPECIALE ÎN JUDEÞ
INAUGURÃRI
FILDU DE JOS
4 martie 2012
Locuitorii comunei Fildu de Jos se pot bucura, în sfârºit, de un sediu de bibliotecã modern. ªi asta
dupã ce duminicã, 4 martie, în prezenþa unui public numeros, a avut loc recepþia noului sediu al bibliotecii
comunale. La eveniment au participat preºedintele Consiliului Judeþean Sãlaj, Tiberiu Marc, reprezentanþi
ai Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu, deputatul Iuliu Nosa ºi senatorul Gheorghe Pop, administratorul
public al judeþului, Ionel Ciunt, scriitori nãscuþi în comunã, dascãli ºi oameni de culturã, dar ºi tineri ºi copii.
Investiþiile pentru renovarea clãdirii, care adãposteºte acum biblioteca publicã, au fost derulate de Primãria
ºi Consiliul Local din Fildu
de Jos ºi au vizat dotarea
unui spaþiu modern, dedicat
noului Centru de culturã,
informare ºi educare.
Implicarea membrilor
comunitãþii a demonstrat ºi
aici cã este nevoie de un loc
special, unde toþi locuitorii
sã poatã beneficia de
îndrumare în gãsirea
informaþiilor necesare
rezolvãrii diverselor
probleme, dar ºi un loc
potrivit pentru evenimente
culturale, întâlniri ale
sãtenilor, ºezãtori, dezbateri
pe teme de interes pentru
comunã º.a.
Povestea are ºi aici multe pagini, dar când finalul este fericit, tot efortul se uitã, rãmânând pe chipul
celor implicaþi bucuria cã vor vedea cum rodul muncii lor aduce luminã pe chipul semenilor, iar dacã
vorbim de bibliotecã, e clar cã aici se pot împlini cele mai multe vise! Acest aspect l-a ºtiut Domnul primar,
IOAN MANGÃU, de mult, aºa cã, la prima discuþie pe tema necesitãþii modernizãrii bibliotecii din
comunã, dupã ce i-am explicat ce dorim sã realizãm, a întrebat senin ºi foarte hotãrât: Bine, dar eu ce
trebuie sã fac?! Biblioteca funcþiona, în acel moment, la Fildu de Mijloc, în clãdirea ºcolii generale.
I-am explicat care ar fi nevoile ºi de atunci, fãrã prea multe cuvinte, fiecare promisiune a prins
viaþã, mult mai repede decât am fi crezut, iar apoi, pentru cã aveam încredere în cuvântul Domnului primar,
i-am promis cã încercãm sã mai ajutãm comuna cu o nouã aplicaþie… ºtiam cã vor fi create toate condiþiile,
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fãrã insistenþe. Aºa cã, în curând, Filiala Bibliotecii comunale, din Fildu de Sus, acolo unde este pregãtit
spaþiul, va beneficia ºi ea de avantajele programului de modernizare.
Una din cele mai frumoase poveºti de succes s-a scris aici, în zona atât de frumoasã, cu mare
atractivitate turisticã, între Filduri! Pornind de aici am dori ca poveºtile cu ºi despre oamenii care au trecut
pe la bibliotecã, izvor nesecat de înþelepciune, sã se adune în cartea de onoare a comunei ºi a judeþului
Sãlaj, iar turiºtii ce vor vizita zona, sã fie impresionaþi de aceste locuri, transmiþând ºi altora cã meritã sã
facã un popas la… Fild’!
GÎRBOU
15 martie 2012
S-a deschis, oficial, noul sediu al Bibliotecii Publice din comuna GÎRBOU.
Primãria ºi Consiliul Local Gîrbou, în colaborare cu Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj au
analizat, în urmã cu doi ani, nevoia unei investiþii pentru a dãrui comunitãþii acces nelimitat la cunoaºtere,
informare, dezvoltare personalã ºi profesionalã, în cadrul unei biblioteci moderne, dotate cu mobilier nou,
echipamente care sã
asigure accesul la
comunicare ºi informare,
precum ºi pregãtirea
bibliotecarei. Clãdirea care
adãpostea biblioteca era
într-o stare avansatã de
degradare.
Domnul primar al
comunei, ALEXANDRU
SPÃTAR, a înþeles
importanþa acestui demers
ºi a investit în noul spaþiu,
aproximativ, 350.000 lei.
Astfel ºi la Gîrbou
toate categoriile de public,
de la copii, la tineri, adulþi,
pensionari, dascãli, întreprinzãtori, fermieri º.a. au început sã realizeze cât de utilã este sau poate fi în
comunitate biblioteca publicã, aceasta nemaifiind doar locul cu cãrþi.
De câþiva ani, în toatã lumea civilizatã s-a înþeles cã o comunitate nu poate progresa fãrã a
avea la îndemânã o bibliotecã, ce îºi asumã rolul de Centru de informare, formare, educare,
cunoaºtere, ajutând pe fiecare, în parte, sã schimbe în bine viaþa personalã ºi mersul lucrurilor.
Biblioteca modernã este ºi spaþiu pentru documentare, cercetare, recreere, consumare în
mod util a timpului liber, spaþiu potrivit pentru comunicare, socializare, conectare cu lumea întreagã,
precum ºi multe alte beneficii, în funcþie de specificul fiecãrei localitãþi, comunitãþi.
Cei care au înþeles cât de utilã poate fi o bibliotecã, au investit ºi simt beneficiile.
Biblioteca Publicã din GÎRBOU s-a deschis prin deosebita grijã a autoritãþilor locale ºi prin buna
colaborare cu instituþia judeþeanã, cu rol de coordonare. Au început sã se adune solicitãrile, dar ºi felicitãrile!
BIBLIOTECA ESTE PLINÃ!!!!
FELICITÃRI celor implicaþi!
Domnul primar a prezentat investiþia comunei pentru acest proiect, a apreciat implicarea ºi susþinerea
activitãþii bibliotecii de cãtre Biblioteca Judeþeanã Sãlaj.
Din partea Consiliului Judeþean Sãlaj a participat Domnul administrator public al judeþului, Ionel
Ciunt, care a transmis celor prezenþi mesajul Preºedintelui Consiliului Judeþean Sãlaj, Domnul Tiberiu
Marc.
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Au fost prezenþi, adresând mesaje de felicitare ºi apreciere: Dl senator, Gheorghe Pop, Dl deputat,
Iuliu Nosa, Dna Silvia Nestorescu din partea ANBPR, care a amintit despre aprecierile de care se bucurã
la nivel naþional Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi managementul acesteia.
Am prezentat apoi, tuturor celor prezenþi, rolul bibliotecii în comunitate, proiectul de modernizare
a bibliotecilor publice din Sãlaj ºi facilitãþile pe care acest program le poate oferi oamenilor.
Biblioteca a fost plinã ºi, se pare cã de acum, aºa va fi zilnic.
Directoarea ºcolii din comunã, precum ºi dascãli, elevi au fost prezenþi la eveniment, oferind
participanþilor o surprizã artisticã: Cãldurã mare - I.L. Caragiale, pusã în scenã prin pasiunea micilor
actori, coordonaþi de dna profesoarã, Bianca Noje, dar ºi o melodie popularã, emoþionantã, din Ardeal,
dedicatã mamelor.
ªIMIªNA
22 martie 2012
BIBLIOTECA PUBLICÃ din comuna ªIMIªNA ºi-a deschis serviciile moderne pentru public,
într-un spaþiu modern!
În anul 2004 s-a împãrþit fondul de carte între comunele RUS ºi ªIMIªNA, s-au organizat ºi
concursuri pentru ocuparea postului de bibliotecar.
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, împreunã cu autoritãþile locale au cãutat soluþii pentru ca spaþiul de
funcþionare al bibliotecii publice sã fie pe mãsura cerinþelor acestor vremuri.
În primii ani, biblioteca din ªIMIªNA a fost gãzduitã de ºcoala din localitate. Din anumite motive
(lipsã de spaþiu º.a.) biblioteca a fost mutatã apoi într-un spaþiu impropriu, la Cãminul Cultural din localitate.
Prin
buna
înþelegere dintre
conducerea BJS cu
Primãria ºi Consiliul
Local s-a hotãrât ca în
clãdirea ce urma sã se
construiascã, sã se
cuprindã în proiect ºi
sediul bibliotecii. A fost
inaugurat noul sediu al
Primãriei, în anul 2009,
fiind respectatã ºi
promisiunea fãcutã
Bibliotecii Judeþene,
care, având acum
condiþii de eligibilitate, a
realizat un proiect
pentru modernizarea
serviciilor de bibliotecã
ºi aici.
Prin implicarea directã a Domnului primar, CÃLIN CRISTIAN PRODAN, s-au fãcut investiþii
pentru ca ºi biblioteca sã beneficieze de toate facilitãþile necesare bunei funcþionãri: rafturi noi, încãlzire, un
loc spaþios, aceasta fiind dotatã cu echipamente moderne, soft performant, astfel încât ºi comunitatea din
ªIMIªNA este conectatã cu lumea întreagã!
Bibliotecara a prezentat filmul realizat, despre frumuseþile comunei, iar prin colaborarea cu ªcoala
Gimnazialã, cei prezenþi au asistat cu mare bucurie spiritualã ºi la un moment artistic deosebit, inspirat din
opera poetului þãrãnimii, George Coºbuc, dar punând în valoare, într-un mod deosebit ºi cu real talent
artistic, tradiþiile ºi specificul zonei.
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CRISTOLÞ
26 martie 2012
Dupã câþiva ani în care s-a investit pentru renovarea ºi dotarea spaþiului dedicat Bibliotecii Publice,
s-a organizat inaugurarea ºi la CRISTOLÞ.
În comuna CRISTOLÞ biblioteca nu a funcþionat o perioadã, aceasta redeschizându-se accesului
pentru public în anul 2007. De atunci, an de an, s-a acceptat de cãtre autoritãþile locale rugãmintea adresatã
de conducerea instituþiei judeþene, cu rol de coordonare metodologicã, de a investi ºi în bibliotecã.
Primãria ºi Consiliul Local, în bunã colaborare cu Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj au dus
la bun sfârºit proiectul de
modernizare a sediului în care toþi
membrii comunitãþii sã aibã acces la
informare, educaþie, cunoaºtere,
relaxare. Bibliotecara a participat la
cursurile de formare IT/LIB,
biblioteca are conexiune internet,
echipamente moderne, soft
performant, soft educaþional,
mobilier nou º.a., astfel atât elevii, cât
ºi tinerii, adulþii, vârstnicii vor putea
solicita bibliotecii sprijin în toate
problemele legate de o corectã ºi
bunã informare, precum ºi
comunicare cu lumea întreagã.
La momentul festiv al
inaugurãrii au participat: Primarul,
IOAN CHEªELI, reprezentanþi ai Consiliului Local, directorul ªcolii Gimnaziale, profesori, elevi, localnici,
un reprezentant al Consiliului Judeþean Sãlaj, bibliotecari din zonã.
S-a prezentat investiþia realizatã pentru bibliotecã, dar ºi proiectele de viitor pentru ca aceastã
instituþie sã poatã veni în sprijinul locuitorilor. Bucuroºi de faptul cã au acces la informare, participanþii au
mulþumit celor implicaþi ºi au amintit beneficiile ºi facilitãþile pe care au început sã le simtã în fiecare zi.
HIDA
27 martie 2012
A fost mare sãrbãtoare la HIDA! Au venit bibliotecarii din zonã, reprezentantul Fundaþiei IREX
Bucureºti, ºcoala, cu Directoarea în frunte, sã-ºi exprime bucuria ºi au prezentat D-ale carnavalului, cã
doar eram în Anul CARAGIALE, iar ziua aleasã era chiar Ziua Mondialã a Teatrului (a 50-a aniversare!!!),
a venit lume multããã!!!
Primarul, DORIN PETRUª, zâmbeºte mulþumit de ceea ce se petrece în comuna pe care o
administreazã. ªtie deja cã a meritat!!!
În urmã cu 2 ani i-au venit în vizitã, americani, însoþiþi de managerul BJS.
Se întreba atunci: Oare de ce tocmai la Hida?!
Îi era greu, ca gazdã, sã arate oaspeþilor strãini... BIBLIOTECA! Ar fi mers cu ei în multe alte
locuri, dar americanii erau interesaþi de biblioteca publicã, aici doreau ei sã vadã OGLINDA COMUNEI!
Domnul primar a înþeles atunci cã nu se mai poate amâna, cã prea de multã vreme biblioteca este
în hainã ponositã.
A propus mai multe variante, iar apoi a început sã investeascã în acest spaþiu care pentru americani
era atât de important!
Daþi-mi o BIBLIOTECÃ ºi voi schimba lumea!
Au trecut doi ani, dar azi Domnul Primar îi aºteaptã pe toþi zâmbind: totul este nou ºi frumos la
HIDA!! Biblioteca este acum printre cele mai frumoase din judeþ: clãdire renovatã, cu iz arhaic (de
patrimoniu), mobilier nou metalic (cum nu prea are nimeni în judeþ), dotare modernã cu ajutorul programului
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de modernizare, cu implicare
americanã, bibliotecarã instruitã ºi
foarte fericitã cã visul ei de 20 de ani
s-a împlinit acum.
DA, la HIDA, biblioteca este
acum OGLINDA, poate veni ºi
localnicul sã rezolve orice problemã,
pot veni toþi sã comunice cu lumea
întreagã, pot sã vinã ºi turiºtii din toate
colþurile lumii... poarta e deschisã!
La HIDA s-a demonstrat cã
atunci când faci o promisiune,
onoarea de OM ºi PRIMAR te ajutã
sã o împlineºti!
ªi pentru cã era Ziua
Mondialã a Teatrului, la final,
vinovata care a stresat hidanii sã
facã ceva cu clãdirea bibliotecii, sã nu le fie ruºine de cei care intrã în lumea cunoaºterii, a transmis celor
prezenþi mesajul anului, care se potriveºte tuturor truditorilor pasionaþi de a sãdi ceva în mintea ºi sufletul
oamenilor:
Vã doresc ca munca voastrã sã fie convingãtoare ºi originalã... sã fie profundã, sã emoþioneze,
sã îndemne la reflecþie, sã fie unicã. Fie ca ea sã ne ajute sã meditãm la ceea ce înseamnã sã fii OM
ºi ca aceastã meditaþie sã fie binecuvântatã cu suflet, cu sinceritate, inocenþã ºi graþie. Vã doresc sã
învingeþi adversitãþile, cenzura, sãrãcia ºi nihilismul. Veniþi la noi, bucuraþi-vã de viaþã, luaþi din
curtea noastrã ce vã place ºi plecaþi spre bibliotecã - un liman unde vanitãþile sunt interzise.
(Ion Caramitru - Mesaj naþional - Ziua Mondialã a Teatrului 2012)
TREZNEA
23 Aprilie 2012
O zi memorabilã pentru comuna cu rezonanþã istoricã - TREZNEA. Aºa cum am hotãrât, împreunã
cu bibliotecara, numele dat articolului
despre acest eveniment: FINIS
CORONAT OPUS!, am ales
Biblioteca Publicã din Treznea pentru
organizarea ultimei inaugurãri în
cadrul Programului de modernizare
a bibliotecilor publice ale judeþului
Sãlaj, iar gazdele evenimentului au
reuºit, pe deplin, printr-o exemplarã
colaborare a autoritãþilor locale cu
instituþiile ºi cu întreaga suflare a
comunei, sã impresioneze oaspeþii de
seamã, veniþi în numãr mare de peste
tot. Primirea specialã care s-a
organizat aici, ne-a convins cã am ales
cu multã inspiraþie momentul de final,
care a încununat eforturi de câþiva ani.
PRIMÃRIILE ºi CONSILIILE LOCALE: FILDU DE JOS, CRISTOLÞ, GÎRBOU, HIDA,
ªIMIªNA, TREZNEA au primit DIPLOMÃ DE APRECIERE din partea: Bibliotecii Judeþene Sãlaj,
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Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România, Fundaþiei IREX Bucureºti pentru
investiþiile realizate în biblioteci ºi includerea cu succes a acestora în Programul Naþional de modernizare.
Parafrazând, trebuie sã recunoaºtem cã a fost valabilã ºi aici, ca în multe alte situaþii, vorba
româneascã: cei din urmã, pot fi cei dintâi! Investiþiile din aceste biblioteci, incluse în ultima rundã a
programului de modernizare, pentru judeþul Sãlaj, fiind considerabile, astfel încât a meritat sã avem încredere
ºi rãbdare.
n Proiecte inedite, cu finanþare nerambursabilã în judeþ:
DOBRIN
Arc digital cultural prin servicii de eBibliotecã ºi eCititor
Scopul acestui proiect a fost acela de a contribui la creºterea gradului de culturã a populaþiei, prin
serviciile oferite de bibliotecã.
CARASTELEC
eDIALOG - Cultura fãrã bariere!
Scop - promovarea identitãþii locale
Ambele proiecte, câºtigate de cele douã biblioteci publice din Sãlaj, au fost derulate în cadrul
Programului eCultura, iniþiat de Guvernul României, prin Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale (Economia Bazatã pe Cunoaºtere) ºi având sprijinul Bãncii Mondiale.
n Colaborare cu APIA
În anul 2012 bibliotecarii sãlãjeni au fost de mare ajutor pentru fermierii care au dorit sã depunã
cereri de finanþare. Marea majoritate au participat la un training de instruire, organizat de reprezentanþi
regionali ai Agenþiei Judeþene de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã, oferind apoi atât sprijin, cât ºi
logistica necesarã completãrii formularelor de solicitare. Bibliotecarii din judeþul Sãlaj au sprijinit ºi asistat
cei mai mulþi fermieri din þarã, raportat la alte judeþe. Astfel, bibliotecile publice s-au dovedit a fi tot mai
utile ºi necesare în rezolvarea multiplelor probleme ale comunitãþii.
COLABORÃRI CU ALTE INSTITUÞII
Toate evenimentele ºi activitãþile au fost organizate sub egida Consiliului Judeþean Sãlaj, dar au fost
derulate ºi acþiuni culturale de amploare ºi prin buna colaborare, în mod special cu:
- Direcþia Judeþeanã pentru Culturã ºi Patrimoniul Naþional Sãlaj
- Centrul de Culturã ºi Artã al Judeþului Sãlaj
- Prefectura Judeþului Sãlaj
- Primãria Municipiului Zalãu
- Universitatea de Vest Vasile Goldiº, Zalãu
- Agenþia Pentru Protecþia Mediului, Sãlaj
- Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã, Zalãu
- Centrul Tinereþe fãrã Bãtrâneþe, Zalãu
- Grãdiniþe, ºcoli, licee: aprox. 200 de parteneriate
Diplome acordate bibliotecarilor din judeþ pentru activitatea din 2011:
BIBLIOTECARUL ANULUI 2011
♦ Valeria Mureºan - Biblioteca Publicã Meseºenii de Jos
Diplomã pentru Cel mai frumos sediu de bibliotecã
♦ Lenuþa Filip - Biblioteca Publicã Criºeni
Diplomã pentru participarea la Conferinþa Utilizatorilor
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♦Florica Iepure - Biblioteca Publicã Bãniºor
Diplome de apreciere
♦ Elena Câmpeanu - Biblioteca Publicã Gîrbou
♦ Rada Petruº - Biblioteca Publicã Hida
♦ Cristina Suaraºan - Biblioteca Publicã ªimiºna
♦ Livia Cheºeli - Biblioteca Publicã Cristolþ
♦ Georgeta Brie - Biblioteca Publicã Surduc
♦ Maria Paºca Pop - Biblioteca Publicã Treznea
♦ Maria Ardelean - Biblioteca Publicã Creaca
♦ Delia Pop - Biblioteca Publicã Horoatu Crasnei
♦ László Csilla - Biblioteca Publicã Vârºolþ
♦ Szekrényes Andrea - Biblioteca Publicã Camãr

n ANBPR - FILIALA SÃLAJ - alegeri 17 mai 2012
BIROUL EXECUTIV AL FILIALEI SÃLAJ în urma alegerilor din 17.05.2012
Florica Pop, preºedinte
Claudiu Haiduc, vicepreºedinte - Biblioteca Orãºeneascã ªimleu Silvaniei
Doina Maniura, vicepreºedinte BJS
Ciprian Ardelean, secretar - Biblioteca Publicã Chieºd
Mircea Criºan, casier BJS
Livia Solomonean, membrã - Biblioteca Publicã Someº Odorhei
Vom începe anul cu speranþã, avem în aºteptare confirmãri pentru 12 aplicaþii depuse în ultima
parte a anului 2012. Ne-am propus sã continuãm programul de modernizare ºi înfiinþare de filiale ale
bibliotecilor publice ºi la nivelul comunelor. Avem încredere cã, în curând, satele:
IAZ, MOIGRAD, CHEUD, BÃDÃCIN, FILDU DE SUS, DOBA, CHENDREA, AGHIREª,
VERVEGHIU, vor putea oferi locuitorilor servicii moderne de bibliotecã, înlãturând izolarea sub aspect
informaþional.
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De asemenea, Filialele Bibliotecii Judeþene, de la Centrul pentru Recuperare ºi Îngrijire ACASÃ Secþia ce se va deschide, în mod special, pentru copii, precum ºi Filiala de la Spitalul Judeþean de Urgenþã
Zalãu sã fie acceptate pentru o nouã finanþare.
Cel mai mare vis este însã acela de a rãmâne finaliºti ai Marelui Premiu anual, acordat pentru idei
inovative în bibliotecile din întreaga lume! Concurenþa este foarte mare, noi rãmânem încrezãtori, mai ales
pentru dãruirea ºi entuziasmul care ne-a însoþit la completarea aplicaþiei, ecou al unei munci responsabile ºi
pasionante de câþiva ani a întregii echipe. Am mai aplicat ºi pentru alte premii, aºteptãm, încrezãtori,
confirmãrile, dar, între timp, dragi bibliotecari… IDEI, cât mai multe ºi utile pentru schimbarea în bine a
vieþii tuturor! Viitorul este al celor care îndrãznesc sã acþioneze azi, nu sã aºtepte ziua de mâine, nepregãtiþi!

Anul 2013 ar putea simboliza finalul unui coºmar, acela al mutãrilor! De aceea, poate, la întâlnirea
de lângã bradul de Crãciun, ne-am promis toþi, ca în Sfânta Noapte, sã ne rugãm ºi pentru acest vis!
Colegii ºtiu ce ne-am mai propus, iar puterea gândului bun, rostit de un colectiv unit, care ar vrea sã aibã
condiþii pentru a dãrui mai mult din lumina înþelepciunii ºi credinþa cã, atunci când punem truda ºi ideile în
folosul celor mulþi, cu mare dragoste de oameni, ne dã încrederea cã se mai întâmplã ºi minuni!
Sã credem cu toþii cã numãrul viitor al revistei noastre va încununa strãduinþa ºi credinþa, prin ceea
ce vom putea scrie la…. Sinteza anului!
Florica Pop
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INDICATORI DE PERFORMANÞÃ REALIZAÞI DE BIBLIOTECA
JUDEÞEANÃ ÎN ANUL 2011
CONTEXTUL BIBLIOTECII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cheltuieli curente din finanţare bugetară/capita
Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri/capita
Cheltuieli pentru personal/capita
% Cheltuieli pentru personal
Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/capita
Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri/capita
% Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară
% Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri
Cheltuieli de capital/capita

22.51
1.36
15.1
67.25
3.17
1.14
14.08
83.56
-

lei
lei
lei
%
lei
lei
%
%
lei

0.53
2371
79.41

angajaţi
loc.
%

3.86
0.13
0.015
143.7
1.47
27

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
ani

10.77
7.87
303
2.26
28.75
3896
1.49
1.52
19.34
15.6

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

PERSONALUL BIBLIOTECII:
10.
11.
12.

Personal la 1000 de locuitori
Nr. de locuitori/personal de specialitate
% Personal de specialitate

COLECÞIILE BIBLIOTECII:
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Documente în stoc/capita
Documente achiziţionate din finanţare bugetară/capita
Cărţi şi periodice achiziţionate din venituri proprii şi alte
venituri/capita
Documente achiziţionate la 1000 de locuitori
Exemplare adăugate/titlu adăugat
Rata de înnoire a stocului

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

Utilizatori înscrişi ca % din populaţie
Utilizatori activi ca % din populaţie
Cost/utilizator activ
Documente împrumutate/capita
Documente împrumutate/ utilizator activ
Documente împrumutate/angajat
Documente împrumutate/vizită
Vizite la bibliotecă/capita
Vizite la bibliotecă/utilizator activ
Cost/vizită
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SCHIMB DE EXPERIENÞÃ
POLONIA - noiembrie 2012
Nici ca individ, nici ca instituþie nu poþi fi convins cã eºti pe drumul cel bun, cã ideile sau demersurile
pe care înclini sã le consideri inovative, prioritare ºi de interes pentru cei cãrora li se adreseazã acestea sunt
cele mai realiste ºi potrivite, dacã
nu priveºti ºi în jurul tãu, spre a
cunoaºte ºi alte opinii, alte
experienþe, a depista eventuale
riscuri, a evalua toate aspectele ºi
a le raporta la posibilitatea susþinerii
acestor vise ºi din punct de vedere
financiar.
Cãutãm an de an, pe lângã
proiectele care ne ajutã sã ne
dezvoltãm servicii, spaþii sau colecþii
ºi posibilitãþi de participare la
întâlniri profesionale sau schimb de
bune practici, atât în þarã, cât ºi
peste tot în lumea largã, în special
acolo unde avem convingerea cã
vom reuºi sã culegem informaþii
care sã ne fie utile, sã adaptãm ºi
multiplicãm experienþele colegilor bibliotecari, împãrtãºind ºi fãcând cunoscute, în acelaºi timp, bibliotecile
noastre, judeþul ºi, bineînþeles, transmiþând peste tot mesaje pozitive despre bogãþia culturalã ºi frumuseþile
României. Considerãm ca prioritate permanentã grija specialã acordatã resurselor umane ºi dezvoltãrii
profesionale ºi informaþionale a acestora.
Anul 2012 nu putea sã nu urmeze acelaºi imbold adresat tuturor bibliotecarilor de a cãuta posibilitãþi
de aplicaþii pentru a ne îmbogãþi palmaresul cãlãtoriei profesionale în alte þãri, stabilind alte legãturi
profesionale, cunoscând alte culturi ºi fãcându-ne cunoscuþi, în modul cel mai frumos posibil.
Ca noutate vom prezenta întâlnirile cu bibliotecari din POLONIA ºi LETONIA, ambele fiind
posibile în cadrul aplicaþiilor depuse de noi ºi acceptate de finanþatorul Programului de modernizare a
bibliotecilor publice din România.
Înainte de fiecare plecare într-o þarã în care nu am mai avut privilegiul sã ne prezentãm, o întreagã
echipã pregãteºte, cu meticulozitate ºi mare atenþie, filmul nostru pe care îl vom arãta colegilor bibliotecari,
conºtienþi fiind de importanþa acestor imagini ºi mesaje pentru viitoarele colaborãri. Peste tot pe unde
ne-a fost dat sã ajungem, am avut bucuria sã fie foarte bine primite materialele ºi intervenþiile noastre, motiv
care ne-a convins cã suntem inovatori, chiar dacã, de prea multe ori ºi o perioadã prea îndelungatã,
condiþiile în care noi ne desfãºurãm activitãþile ºi serviciile sunt mult sub nivelul bibliotecilor moderne prin
care ne-am alimentat speranþele ºi am întãrit convingerile cã se poate ºi meritã sã se investeascã în biblioteci,
nu pentru noi, bibliotecarii, ca sã le admirãm, ci, în primul rând pentru atât de diverºii ºi tot mai pretenþioºii
utilizatori care, circulând ºi ei prin alte spaþii (chiar dacã unii numai virtual!) vin ºi îºi cer dreptul legitim la
cunoaºtere!!!
Cãlãtorind ºi vãzând alte realitãþi, alte moduri de a recunoaºte importanþa acestor instituþii atât de
vii - bibliotecile publice - în viaþa oamenilor, am înþeles tot mai bine de ce noi, românii, stagnãm ºi ne
poticnim mereu, cã nu avem o viziune naþionalã realistã, o strategie în care sã fie cuprinsã ca prioritate
absolutã - educarea populaþiei!!! Nu, nu doar formal, ci cu toatã seriozitatea ºi responsabilizarea tuturor,
de la autoritãþi naþionale, la cele judeþene, locale, iar apoi la instituþii ºi fiecare individ, în parte… încercãm
noi sã tot preluãm, sã dezvoltãm paleta de atractivitate a publicului spre îmbogãþirea minþii ºi a spiritului, dar
e mult prea puþin, comparativ cu ignoranþa pe care o observãm liber, fãrã a fi nevoie de studii sociologice!
20

I.D.E.I.
Acestea sunt doar o parte din gândurile care ne-au însoþit la întoarcerea din Polonia. Cunoscând
istoria dramaticã a acestui popor, rãmâi uimit de puterea extraordinarã de refacere, de acþiune în folosul
naþiunii (polonezii sunt un popor mândru!), dar ºi de strategii ºi VIZIUNE!
BIBLIOTECA… CU VIZIUNE! Aºa este cunoscut programul de modernizare a bibliotecilor
publice din Polonia.
Un program bogat, cu multe vizite ºi discuþii a fost pregãtit pentru grupul de 10 coordonatori
judeþeni din România de cãtre Fundaþia IREX-Bucureºti ºi FRSI (Information Society Development
Foundation) - Varºovia.
Vom aminti doar cele mai
importante locuri ºi mesaje, insistând
pe impresiile pozitive ce ne-au
determinat sã fim foarte
recunoscãtori pentru aceastã
facilitate. Am putea scrie multe pagini
despre fiecare loc sau întâlnire, în
parte, dar ne vom limita la câteva
precizãri.
Prima zi a fost rezervatã
prezentãrii agendei de lucru, a
partenerilor polonezi, a programelor
pentru bibliotecile publice din
Polonia, precum ºi colaborarea
extraordinarã a acestora cu Asociaþia
Librarilor Polonezi (PLA), cu
Asociaþia CAL (Centrul de Sprijin pentru Activitãþi Locale), precum ºi ateliere de lucru, workshop realizat
de noi, coordonatorii români ºi reprezentanþii ONG-urilor care sprijinã activ ºi susþin activitãþile ºi proiectele
bibliotecilor poloneze. Am fost familiarizaþi cu obiectivele pe care urma sã le vedem.
Fiecare bibliotecã pe care am vizitat-o avea ceva specific, fiind implicatã în proiecte inovatoare
pentru comunitate.
Biblioteca Regionalã din Olsztyn (oraº ce ne-a amintit de marele om de ºtiinþã, Nicolaus Copernic),
rolul ºi atribuþiile acesteia fiind comparabile cu ale bibliotecilor judeþene din România. Am participat aici la
o masã rotundã, în prezenþa directorului ºi a staff-ului bibliotecii, primind informaþii despre rolul bibliotecii
regionale în sprijinirea bibliotecilor
locale ºi a filialelor acestora,
precum ºi despre rolul
coordonatorului regional al LDP în
sprijinirea bibliotecilor din program.
A fost un schimb benefic de pãreri,
de întrebãri ºi rãspunsuri, de
curiozitãþi de ambele pãrþi, românã
- polonezã. Am înþeles acolo ºi
multe diferenþe care existã, în plan
legislativ, între noi ºi polonezi. Dacã
la noi, cel puþin în cazul Legii
Bibliotecilor (dar ºi în multe alte
cazuri) articolele de lege sunt sau
pot fi interpretate în diferite moduri,
iar inaplicabilitatea nu este
pedepsitã în niciun fel, la polonezi
legile sunt foarte clare ºi respectate:
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cuvântul poate, întâlnit frecvent în Legea Bibliotecilor, înseamnã se impune, în articole legislative similare
din Polonia, iar atunci se aplicã, nu se negociazã!
Biblioteca Publicã Comunalã - Morag, participantã în prima rundã a LDP, un exemplu de Bibliotecã
- Model în LDP, colaborarea acesteia cu bibliotecile partenere ºi cu partenerii locali, un exemplu de
bibliotecã - centru comunitar pentru activitãþi locale.

Biblioteca Publicã Comunalã - Barczewo, participantã în prima rundã a LDP, una dintre
câºtigãtoarele concursului regional: Biblioteca cu cel mai bun climat social.
Biblioteca Publicã Municipalã Nowe Miasto Lubawskie - Gwizdziny, participantã în prima rundã
a LDP, câºtigãtoarea concursului regional pentru cel mai bun parteneriat cu instituþiile ºi cu ONG-urile
regionale.
Dupã zilele petrecute în Regiunea Warminsko - mazurskie, ne-am reîntors la Varºovia, unde,
aºa cum ne ºi aºteptam de la o capitalã europeanã, organizatorii ne-au surprins deosebit de plãcut cu
programul stabilit. Peste tot pe unde am trecut ºi ne-am oprit am analizat ºi alte aspecte legate de viaþa
oamenilor, de ordine, disciplinã, implicare în problemele generale, precum ºi modul de organizare a þãrii,
iar concluziile au fost apreciative pentru polonezi. Aºa zisele comune sunt comparabile cu oraºele noastre,
pãmântul… ei, da, pãmântul care la noi este pustiu într-un procent tot mai mare, acolo, în Polonia este
fructificat ºi muncit, palmã cu palmã! Am vãzut o þarã bogatã, frumoasã, cu oameni responsabili ºi muncitori.
Am înþeles de la autoritãþile ce ne-au aºteptat peste tot, cã ei au atras aproape 100% fondurile europene
pentru dezvoltare, cu toate cã ºi la ei conceperea ºi implementarea proiectelor europene înseamnã tone de
dosare ºi sute de raportãri sau verificãri. Spuneau cã au înþeles cã au o ºansã, iar ei, dupã atâtea orori ale
istoriei, au prins cu încredere tot ce îi poate ajuta sã fie prosperi, sã ofere locuitorilor condiþii tot mai bune
de viaþã.
Am vizitat aici, ca interes profesional:
Mediateka Start - Meta, din Bielany District, Filialã a Bibliotecii Districtuale din Varºovia. Discuþiile
au fost axate aici, în primul rând, pe transformarea rolului bibliotecii ºi a gamei de servicii pe care le oferã
utilizatorilor, prin introducerea noilor tehnologii ºi servicii media. Ar trebui multe pagini pentru a prezenta
impresiile pe care le-am cules acolo, precum ºi uimirea ce se citea pe chipurile noastre în timpul vizitei. Era
un cartier nou de locuinþe. Când proprietarii ºi-au preluat apartamentele se întrebau unde vor gãsi, în
apropiere, un spaþiu pentru… culturã, pentru educaþie ºi relaxare?! Interesant: în Polonia nu am vãzut prea
multe… baruri! În schimb am descoperit, pas cu pas, spaþii dedicate informãrii, socializãrii, relaxãrii în mod
util, precum în biblioteci, sau… Mediateci! În cartierul cel nou din Varºovia s-a gãsit o soluþie pentru noii
locatari: la parterul blocurilor, pe o suprafaþã foarte întinsã, s-a amenajat o MEDIATECÃ! Dotarea de
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aici, oferta de servicii ºi activitãþi,
sãlile în care se fãceau adevãrate
experimente, sãlile de joc pentru
copii, spaþiile ultramoderne în care
tinerii petreceau timpul liber…
ne-au convins cã atunci când o þarã
doreºte sã se dezvolte, trebuie sã ºtie
cã prioritar este sã educi, sã creezi
condiþii pentru dezvoltarea
intelectualã a copiilor, tinerilor ºi
tuturor cetãþenilor. Oamenii aleg
întotdeauna ceea ce li se oferã, iar
dacã nu au alternative, pot greºi
alegerea drumului în viaþã. Din acel
loc simþeam cã nu am pleca prea
devreme, existând atât de multe
posibilitãþi de relaxare ºi dezvoltare.
Biblioteca Naþionalã a Poloniei - clãdire de patrimoniu, cu o istorie dramaticã, deoarece atunci
când se doreºte distrugerea unei naþiuni, a unui popor, se urmãreºte, de cele mai multe ori (de cei care
cunosc care este adevãrata putere - cultura!) aruncarea în neant a operei acestora, a creaþiilor scrise, a

cãrþilor, spre a nu se mai cunoaºte trecutul! Au fost distruse, de mai multe ori, colecþiile Bibliotecii Naþionale
a Poloniei, multe lucrãri fiind salvate de la distrugere, doar pentru cã au fost ascunse în alte þãri vecine,
printre care ºi România.
Biblioteca Universitarã - Varºovia
Aici ne-a fost prezentat programul amplu, electronic, catalogul colecþiilor, modul de funcþionare a
bibliotecii, rolul acesteia, sistemul de catalogare, am vizitat, apoi, spaþiile impresionante ale acestei biblioteci,
unice ca proiect de construcþie ºi funcþionalitate, loc ce cheamã la studiu, socializare, cunoaºtere, dezvoltare
informaþionalã, spiritualã, apropiere de marea culturã a omenirii, adunatã în atâtea volume ºi opere de artã
expuse în bibliotecã. Clãdirea este impunãtoare ºi foarte modernã, trecãtorul, oricât de grãbit ar fi, nu
poate rezista tentaþiei de a intra sã vadã, pe viu, ce se ascunde în aceastã grãdinã a cunoaºterii: pereþii sunt
sub formã de CÃRÞI, fiecare într-o altã limbã, simbolizând multiculturalitatea, comunicarea ºi colaborarea
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culturalã internaþionalã. Simbol al celei mai importante ºi rezistente legãturi dintre popoare - cultura ºi
experimentul cunoaºterii umane!

Book STOP! (STAÞIA CARTE!) - Filiala Ochota a Bibliotecii Publice Regionale din Varºovia,
o idee atât de bine fructificatã ºi apreciatã de toþi cei care beneficiazã de un bilet spre toate direcþiile
cunoaºterii, precum ºi de cei care, asemeni nouã, viziteazã doar pentru câteva momente staþia în care se
dãruieºte bucurie spiritualã, relaxare, informaþii ºi multe, multe alte jocuri ale minþii ºi sufletului uman!
Locul în care s-a deschis acest spaþiu dedicat cunoaºterii a fost ales la o intersecþie de drumuri,
acolo unde, spunea glumind una din bibliotecare, se întâlnesc toate liniile, toate mijloacele de transport în
comun având oprire ºi aici. Cãlãtorii au posibilitatea sã coboare, sã facã o pauzã recreativã, sã consulte
sau împrumute documente, sã caute informaþii pe suport electronic sau chiar sã dezvolte talente, participând
la nenumãratele concursuri sau activitãþi ce se organizeazã. Dintre multiplele idei inovatoare pe care le-am
descoperit în activitatea entuziastelor bibliotecare, ne-a impresionat în mod deosebit evenimentul anual,
dedicat celui mai apreciat bibliotecar, care primeºte un bilet (cã doar e o Staþie aici!) spre inima locuitorilor
Varºoviei. În ziua în care bibliotecarul ales pe parcursul anului este invitat la peron, toate mijloacele de
transport se opresc, iar cãlãtorii, cu zâmbete, cântece ºi flori… ridicã bibliotecarul anului ºi-l poartã, în
aplauze, pe braþe, prin toatã zona de intersecþie a tuturor drumurilor, acolo unde, staþia, se numeºte…
CARTE!!!!
În aceastã filialã nu sunt… secþii,
sau birouri, aºa ca într-o bibliotecã
obiºnuitã, aici totul este aranjat ca într-o…
garã! Peron (locul de primire a
utilizatorilor), Linia I, II, III… Linia
Informatizare… ºi totul, inclusiv locurile
pentru studiu, sunt ca într-o garã modernã
(ce simbolic ºi profund a fost gândit totul
aici!!!), mesaj pentru toþi cã, de aici, din
bibliotecã, din cãrþi ºi informare se pot
obþine bilete spre toate direcþiile!!! Ce
minune!!! Ce definiþie a BIBLIOTECII ºi
câtã apreciere pentru BIBLIOTECAR!!!
Ei, da, am înþeles cu toþii de ce Polonia
este aºa cum este!!! Oare noi vom reuºi
vreodatã sã depãºim umilinþa ºi neputinþa
de a demonstra cã este cel mai important… sã EDUCI POPORUL!!!??? Continuãm sã credem cã,
poate-poate ne vor obliga alþii sã ne depãºim mentalitãþi, interese, orgolii care nu ne vor ajuta sã facem
saltul vital, spre normalitate ºi progres real!!!
Florica Pop
24

I.D.E.I.
LETONIA - august 2012
Nu ºtiu alþii cum sunt, dar eu cred cu adevãrat în ºansã… Dicþionarul explicativ al limbii române
defineºte ºansa, ca fiind o circumstanþã favorabilã, posibilitate de reuºitã, de succes, noroc. Ei, anul acesta,
în perioada 27.08.2012 - 30.08.2012 am
avut ºansa de a participa la Academia
Internaþionalã a Tinerilor Bibliotecari
(International Young Librarians Academy),
desfãºuratã în Ventspils - Letonia. (Oraºul
Ventspils se aflã în nord-vestul Letoniei,
lângã râul Venta, pe coasta Mãrii Baltice. În
ultimii cinci ani oraºul a devenit una dintre
cele mai populare destinaþii din þarã. Din
teritoriul oraºului, 38% este acoperit de
pãduri, parcuri ºi cursuri de apã. Oraºul s-a
dezvoltat în jurul castelului ordinului livonian,
fiind menþionat în cronici pentru prima datã
în 1290). Iniþial am avut dubii, nu am dorit
cu adevãrat sã aplic pentru aceastã
Academie, dar câteva colege m-au convins sã fac acest pas… pe aceastã cale þin sã le mulþumesc, din tot
sufletul, cã m-au susþinut ºi m-au ajutat.
I.Y.L.A. a fost finanþatã de cãtre Fundaþia Bill & Melinda Gates. Printre þãrile care au fost invitate
sã aplice ºi sã participe se numãrã: Ucraina,
Bulgaria, România, Moldova, Polonia,
Letonia ºi Lituania. Din fiecare þarã s-au ales
doar ºase participanþi, care au fost selectaþi
riguros, pe baza unor criterii: trebuiau sã aibã
vârsta maximã 35 de ani, sã depunã o
aplicaþie (în care sã-ºi expunã pãrerea ºi
ideile lor despre serviciile noi ºi moderne
de bibliotecã), iar apoi sã susþinã un interviu
în limba englezã, dupã ce aplicaþia depusã a
fost acceptatã. Printre fericiþii câºtigãtori mam numãrat ºi eu. Pe lângã þãrile enumerate
mai sus, au mai participat ºi bibliotecari din
Botswana, Vietnam ºi Columbia.
Pentru prima datã în viaþa mea am
avut ocazia sã zbor cu avionul, pentru prima
datã în viaþa mea am vãzut Marea Balticã, pentru prima datã în viaþa mea am ajuns într-un colectiv de tineri
bibliotecari, care împãrtãºeau pasiuni similare cu ale mele ºi aceste minuni s-au întâmplat pentru cã am avut
curajul sã încerc ºi beneficiul ca unii bogaþi ai lumii sã cunoascã importanþa bibliotecilor publice în viaþa
oamenilor ºi sã sprijine bibliotecarii sã se dezvolte, spre a fi tot mai utili comunitãþii.
Principalele obiective ale acestei academii sunt:
· crearea unei reþele regionale de tineri bibliotecari care pot promova modelul de bibliotecã modernã,
dezvoltatã tehnologic ºi care sã reprezinte imaginea unui profesionist tânãr ºi dinamic într-o profesie de
dorit;
· aprofundarea cunoºtinþelor acestora despre conceptele de vârf legate de biblioteconomie modernã,
bazatã pe exemple de succes, care se aplicã ºi în alte þãri;
· participarea la formare de înaltã calitate în limba englezã, în domenii-cheie ale activitãþii bibliotecii
moderne (însemnând advocacy, mobilizare, sondaje, colectarea datelor, strângere de fonduri, precum ºi
servicii moderne de bibliotecã), efectuate de cãtre formatori profesioniºti;
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· elaborarea unor planuri proprii, care au scopul de a
contribui la modernizarea bibliotecilor în care îºi desfãºoarã
activitatea ºi a profesiei de bibliotecar în þãrile din care provin;
· conectarea cu alte reþele internaþionale de bibliotecari,
cum ar fi IFLA / NPSIG.
Cursurile au þinut patru zile. În fiecare zi am avut ocazia
sã învãþãm lucruri noi, sã experimentãm situaþii-problemã, sã
cunoaºtem ideile colegilor de peste hotare sau sã consolidãm
cunoºtinþele pe care le aveam pânã atunci. Cursurile au fost
susþinute de traineri recunoscuþi la nivel internaþional, precum
ar fi Helen Blowers, Nancy Davenport, Uldis Pavuls, Anna
Taranenko ºi mulþi, mulþi alþii.
Probabil vã întrebaþi, dacã eu, personal, mi-am
îmbogãþit bagajul de cunoºtinþe cu ceva?!… adevãrul este cã
am savurat fiecare moment petrecut acolo, indiferent cã era
vorba de cursuri sau clipe petrecute în afara sãlilor de curs.
Am aplicat deja o parte din lucrurile învãþate acolo ºi voi
continua sã aplic tot ceea ce se poate ºi în instituþia noastrã,
dar am avut bucuria sã pot transmite colegilor din þãrile
participante imagini ºi idei de la noi, observând cã diferenþele sunt date, în primul rând, de modul în care
bibliotecile publice dintr-o þarã sau alta sunt susþinute, bibliotecarii fiind, peste tot în lume, inventivi ºi
dornici sã ajute oamenii, sã fie informaþi ºi mai educaþi.
În concluzie, aceastã întâlnire profesionalã, din punctul meu de vedere, a fost un real succes. Am
învãþat foarte multe lucruri noi pe care le voi implementa (bineînþeles cu ajutorul colegilor) ºi în biblioteca
noastrã.
Pe scurt, am realizat cã munca în echipã dintr-o bibliotecã, susþinutã de cãtre autoritãþile locale ºi
judeþene are un impact deosebit asupra comunitãþii în care funcþioneazã.
Fazakas Éva
BAZELE SERVICIILOR NOI DE BIBLIOTECÃ - BSNB
Avem cu toþii calculatoare ºi internet în bibliotecã, însã chiar ºi în secolul XXI biblioteca este vãzutã
ca un loc de unde poþi împrumuta cãrþi ºi... atât.
Dorim ca tot mai mulþi oameni sã ne treacã pragul, sã vinã la bibliotecã cu drag ºi nerãbdare.
Pentru cei care vin, dar ºi pentru cei care încã nu au intrat la noi în bibliotecã, dar pe care încercãm sã-i
atragem, ne gândim la tot felul de activitãþi, evenimente, manifestãri care sã satisfacã nevoia de cunoaºtere,
care sã-i facã sã doreascã tot mai multe informaþii ºi sã simtã cu adevãrat gustul cãrþilor.
Cursul Bazele serviciilor noi de bibliotecã vine în întâmpinarea nevoilor actuale ale comunitãþii
pe care o deserveºte, biblioteca ieºind dintre ziduri spre cetãþeni.
Cursul face parte din cele douã tipuri de activitãþi de training în vederea pregãtirii bibliotecarilor
judeþeni pentru a contribui la modernizarea sistemului de biblioteci publice:
1. IT-LIB (cursul de iniþiere a bibliotecarilor în utilizarea calculatorului) ºi
2. BSNB (cursul care se bazeazã pe metodologia de dezvoltare a unui serviciu nou de bibliotecã,
þinând cont de grupurile þintã de utilizatori).
La acest curs, organizat de Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, pe parcursul anului 2012, au
participat un numãr de 60 de bibliotecari comunali, împãrþiþi în 5 serii, fiind reprezentaþi de cei care au
participat ºi la cursul IT-LIB.
În cadrul acestui curs, care a fost bazat pe interactivitate, exerciþii practice, jocuri de rol ce ne-au
determinat sã fim activi, creativi, au fost abordate ºi dezbãtute mai multe aspecte legate de utilizatorii
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bibliotecii, serviciile utilizate de aceºtia, care sunt resursele bibliotecii, de ce este nevoie pentru a îmbunãtãþi
sau iniþia un serviciu, probleme de comunicare, cum pot fi obþinute resursele de care are nevoie o bibliotecã
pentru a iniþia ºi dezvolta un serviciu, cum pot fi promovate serviciile ºi, nu în ultimul rând, cum pot ºti
bibliotecarii dacã serviciul iniþiat ºi dezvoltat de ei s-a bucurat de succes.
Bibliotecarii au descoperit pas cu pas:
- de ce numãrul de utilizatori ai bibliotecii este scãzut;
- legat de obstacole, adevãratul câºtig este unul îmbucurãtor, bibliotecarii ajungând la concluzia cã
pentru înlãturarea a cca. 80% din obstacolele care îi împiedicã pe oameni sã frecventeze biblioteca nu este
nevoie de resurse suplimentare, adicã de alte resurse, decât cele pe care le au deja bibliotecile de la noi;
- comunicarea este esenþialã - este constatarea la care ajung cursanþii, atât prin exerciþiile practice
ºi aplicaþiile la care participã, cât ºi prin activitãþi individuale sau în grupuri de doi-trei.
Pe toatã durata acestui curs bibliotecarii au ajuns sã-ºi împãrtãºeascã experienþele, reuºitele, dar ºi
temerile ori eºecurile din situaþii pe care nu le-au gestionat corect, abia acum înþelegând de ce.
Ultimul exerciþiu existent în curs se numeºte Puteþi reuºi! ºi conþine câteva concepte-cheie prin
care se face un mic rezumat al întregului curs, unul dintre aceste concepte cuprinzând o mare parte a celor
învãþate, îndemnându-ne sã ne cunoaºtem cât mai bine comunitatea:
Serviciile de bibliotecã nu au o reþetã universalã. Oamenii folosesc biblioteca din diferite
motive. Existã mai multe obstacole care îi fac pe oameni sã nu utilizeze biblioteca, iar acestea pot
fi diferite pentru fiecare audienþã vizatã. Nu toate obstacolele pot fi eliminate de cãtre personalul
bibliotecii sau prin intermediul resurselor suplimentare, dar continuaþi sã gândiþi mereu creativ la
ceea ce puteþi face pentru a reduce sau elimina obstacolele.
Sanda Cherecheº
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BANIIQ - DECIZII ÎNÞELEPTE PENTRU
VIITORUL TÃU FINANCIAR
În vederea atingerii obiectivelor Biblionet, de a crea parteneriate private care sã conducã la noi
servicii în bibliotecile publice, IREX a încheiat un parteneriat cu Visa Europe, în cadrul cãruia s-a dorit
introducerea programului de educaþie financiarã BaniIQ în bibliotecile publice.
BaniIQ a fost deja implementat în numeroase ºcoli ºi licee din România. Este un program de
educaþie financiarã ce se adreseazã unui public larg, prin care se urmãreºte îmbunãtãþirea cunoºtinþelor
despre produsele ºi
conceptele financiare, cum ar
fi: buget, planificare, investiþii,
venituri ºi cheltuieli, credite,
risc financiar etc.
De ce s-a ales ca
acest program sã fie
implementat ºi în biblioteci?
Pentru cã bibliotecile au
devenit centre active, vibrante
ale comunitãþii, care oferã
acces la informaþii relevante din
tot mai multe domenii de
activitate.
Pentru introducerea acestui program în bibliotecile publice, IREX a ales nouã biblioteci judeþene
din România - Botoºani, Buzãu, Cluj, Dâmboviþa, Dolj, Hunedoara, Mureº, Sãlaj ºi Vâlcea. Fiecare
bibliotecã ºi-a desemnat câte doi reprezentanþi, care au participat la sesiunea de formare a formatorilor,
desfãºuratã la Bucureºti, în perioada 11-12 septembrie 2012. Cursul a fost susþinut de organizaþia nonprofit
Junior Achivement, din SUA, partenerã Visa, care deruleazã în ºcolile din România programe de educaþie
economicã, antreprenorialã, financiarã ºi de orientare profesionalã. Misiunea Junior Achivement este sã
pregãteascã noua generaþie pentru a reuºi în economia de piaþã. La sesiunea de formare am participat
împreunã cu colega mea, Sanda Cherecheº. În cadrul cursurilor, specialiºtii JA, Visa ºi consultanþii financiari
de la bãncile partenere ne-au educat financiar, abordând probleme precum: planificare finaciarã, buget
personal, decizii financiare, economisire ºi investiþii, relaþia cu banca, servicii bancare existente pe piaþã.
Aplicaþiile practice, sesiunile de întrebãri ºi rãspunsuri ne-au clarificat multe dintre nelãmuririle pe care le
aveam cu privire la lumea banilor.
BaniIQ oferã informaþii financiare
de culturã generalã pe care orice cetãþean
modern al unei þãri civilizate ar trebui sã le
cunoascã pentru a-ºi gestiona eficient
resursele bãneºti.
În urma participãrii la acest curs de
formare, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, ca dealtfel toate bibliotecile implicate în program,
a organizat la sediul propriu un curs similar
de educaþie financiarã pentru nouã
bibliotecari de la bibliotecile comunale
sãlãjene - Bãlan, Bãbeni, Benesat, Bocºa,
Dobrin, Meseºeni, Mirºid, Pericei ºi Someº
Odorhei. În urma diseminãrii informaþiei
cãtre bibliotecile comunale, acestea au avut obligaþia de a organiza astfel de sesiuni de educaþie financiarã
cãtre comunitatea localã, având sprijinul nostru necondiþionat, ca bibliotecã judeþeanã, dar ºi al
coordonatorilor regionali IREX.
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De la Bucureºti nu ne-am întors doar cu un bagaj informaþional bogat ºi de bunã calitate în domeniul
financiar, ci ºi cu materiale didactice, flyere, mape ºi afiºe pe acest subiect pe care le-am folosit în cadrul
cursului nostru ºi le-am distribuit apoi în teritoriu. Un instrument de asemenea foarte util s-a dovedit a fi ºi
site-ul www.baniIQ.ro. Toþi participanþii la acest curs am avut posibilitatea de a intra în competiþia pentru
a câºtiga un Kindle e-Reader, completând doar un chestionar pe site-ul BaniIQ.
Rezultatele finale ºi feedback-ul acestui program le vom cunoaºte cãtre sfârºitul lunii ianuarie 2013,
dar noi, cei implicaþi direct în acest proiect, ne-am convins de utilitatea informaþiilor primite.
Dalia Mintaº
DIGITALES - POVESTIRI DIGITALE
Proiectul Povestiri Digitale - Digitales a fost finanþat de cãtre Uniunea Europeanã, prin programul
de învãþare pe tot parcursul vieþii - dimensiunea de dezvoltare profesionalã a adulþilor: Grundtvig ºi a fost
implementat de cãtre Colegiul Goldsmith din Londra, Fundaþia Progress din Bistriþa, Fundaþia Mitra din
Slovenia, Centrul de Sociologie Urbanã din Londra ºi Laurea, Finlanda. Durata de implementare a fost
2010-2012 ºi a avut ca obiectiv folosirea metodologiei Digitales pentru incluziunea digitalã a persoanelor
de vârsta a treia, iar 12 biblioteci judeþene au fost intermediarii acestei iniþiative în România.
Vãzând impactul pe care l-a avut acest curs în comunitãþile din cele 12 judeþe, Biblionet a decis sã
extindã la nivel naþional metodologia DigiTales, prin formarea a încã 29 de bibliotecari traineri din bibliotecile
judeþene. Scopul proiectului DigiTales fiind dezvoltarea profesionalã a bibliotecarilor traineri printr-o nouã
metodologie destinatã conservãrii culturii comunitãþii locale: povestiri digitale.
Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, face parte din cele 29 de biblioteci judeþene care au
optat pentru aceastã posibilitate, cursul de formare de formatori în aceastã metodologie având loc la Cluj,
la sfârºitul lunii august a anului 2012.
Dupã ce m-am întors de la Cluj, bine pregãtitã ºi cu propria poveste digitalã deja pusã pe internet,
am început sã împãrtãºesc ºi altora din cunoºtinþele acumulate, astfel în perioada 15-17 octombrie 2012,
s-a organizat la Biblioteca Judeþeanã un curs de formare de formatori la care au participat 10 bibliotecari
din bibliotecile locale din Sãlaj, aceºtia la rândul lor având sarcina sã instruiascã cel puþin 4 persoane din
comunitatea lor.
Deoarece aceastã metodologie nu este doar pentru bibliotecari, în luna decembrie a anului 2012
au mai fost instruite, tot la Biblioteca Judeþeanã, 10 persoane (5 adolescenþi ºi 5 cadre didactice) din
comunitate,
doritoare
sã
dobândeascã abilitãþile necesare
pentru a realiza filmuleþe folositoare
în acþiunile de promovare a
activitãþilor desfãºurate cu copiii,
precum ºi pentru îmbogãþirea ºi
diversificarea cunoºtinþelor.
Vã amintiþi de poveºtile pe
care vi le spuneau bunicii: despre
viaþa pe care au trãit-o, cum ºi-au
gãsit marea dragoste, pe unde au
cãlãtorit sau poate aþi trãit voi
evenimente importante pe care aþi
vrea sã le împãrtãºiþi întregii lumi sau
sã rãmânã mãrturie pentru generaþiile
viitoare? Toate acestea meritã sã fie
pãstrate pentru prezent, dar mai ales
pentru posteritate, iar acest lucru este
posibil acum în cadrul proiectului Povestiri digitale.
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Ce sunt acestea?
Povestirea sau povestea digitalã este
o variantã modernã a povestirii clasice, o
metodã care combinã naraþiunea - sunetul cu
imaginea - pozele, în scopul de a susþine ºi a
întãri mesajul ei.
Folosind programul Movie Maker
putem combina fotografii cu filmuleþe, la care
adãugãm sunetul, povestea noastrã înregistratã
cu ajutorul programului Audacity, pusã pe un
fond muzical atractiv, care poate sã scoatã ºi
mai bine în evidenþã evenimentele expuse.
Filmuleþul nostru (de maxim 3 minute) va fi
apoi postat pe Youtube unde îl poate vedea o
lume întreagã, dar, cum nu toþi vorbim aceeaºi
limbã, vom adãuga ºi o subtitrare, sau mai multe, realizate cu ajutorul programului DivxLand Media Subtitler.
Metodologia Digitales va contribui la pãstrarea digitalã a memoriei comunitãþilor, la alfabetizarea
digitalã a unor grupuri vulnerabile ºi la extinderea serviciilor pe care bibliotecile le pot oferi tuturor categoriilor
de public.
Sunteþi cadru didactic ºi vreþi ca modul vostru de predare sã fie mai agreat de cãtre elevi, doriþi ca
lumea sã vadã ºi sã audã despre realizãrile dumneavoastrã, doriþi sã vã împãrtãºiþi sentimentele, visele ºi
trãirile? Este foarte simplu. Cum? Cu ajutorul unui filmuleþ, folosind poze cât mai atractive ºi la subiect ºi,
de ce nu, adãugând ºi o muzicã pe gustul dumneavoastrã.
V-am captat atenþia? Atunci este momentul potrivit sã veniþi la bibliotecã unde veþi fi iniþiaþi în
tainele creãrii propriei voastre povestiri digitale.
Sanda Cherecheº
CONFERINÞA PROEDIT - INFORMAÞIA EDITORIALÃ ªI BIBLIOTECILE
Cãrþile nu ne izoleazã. Cãrþile ne înfrãþesc. În faþa cãrþilor toþi suntem egali, indiferent de etnie,
naþionalitate, rasã, religie, categorie socialã, sex, vârstã sau handicap. Acesta este sloganul programului
PROEDIT. În lumea editorialã stereotipurile, discriminarea sau diferenþele n-ar trebui sã-ºi gãseascã locul,
tocmai de aceea PROEDIT pledeazã pentru diversitate, armonie, incluziunea socialã a tuturor angajaþilor
din industria cãrþii.
PROEDIT este un program de formare ºi sprijinire a angajaþilor pentru o practicã EDItorialã
PROfesionistã, implementat de Uniunea
Editorilor din România în parteneriat cu
Uniunea Scriitorilor din România ºi
L’Universite Paris 13 - Laboratoire des
Sciences de l’Information et de la
Communication. Proiectul urmãreºte
specializarea ºi perfecþionarea angajaþilor din
sectorul editorial ºi din domenii de activitate
adiacente - biblioteci, librãrii, tipografii.
Unul dintre evenimentele din cadrul
programului PROEDIT a fost Conferinþa de
la Sinaia din 29-30 septembrie 2012, cu
tema Informaþia editorialã pe circuitul
Edituri - Biblioteci, dedicat în egalã mãsura
editorilor de carte ºi bibliotecarilor. La
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eveniment au participat bibliotecari din toatã þara, reprezentanþi ai unor mari edituri din România (Corint,
All, Nemira, Meteor Press, Rao etc.), scopul declarat al întâlnirii fiind consolidarea relaþiilor dintre cele
douã categorii profesionale.
Agenda evenimentului a cuprins intervenþii ale unor invitaþi de prestigiu, prezentãri ale specialiºtilor
din domeniul biblioteconomic ºi editorial, precum ºi o serie de workshop-uri tematice, adresate deopotrivã
bibliotecarilor ºi editorilor.
Printre temele abordate au fost acestea: calitatea cãrþilor din dublã perspectivã - edituri vs. biblioteci;
cunoaºterea intereselor de lecturã ale utilizatorilor, etapã determinantã în decizia achiziþiei de documente;
biblioteca digitalã ºi implicaþiile ei asupra producþiei de carte; management de proiect - erori comune în
scrierea ºi implementarea proiectelor.
Pe lângã alocuþiunile ºi intervenþiile specialiºtilor ANBPR, partenerã în programul PROEDIT, foarte
interesante ºi de impact au fost temele prezentate de lectorii de la Centrul Mortenson pentru Programe
Internaþionale de Bibliotecã, din Illinois, SUA - Barbara Ford, Susan Schnuer ºi Peggy Barber. Domniile
lor au adus în discuþie teme precum Relaþia dintre biblioteci ºi editori în SUA - dificultãþi ºi parteneriate
sau Editurile, bibliotecarii ºi viitorul cãrþii.
Concluzia care s-a desprins în urma dezbaterilor a fost aceea cã atât editurile, cât ºi bibliotecile au
ca principal scop promovarea cãrþii ºi a lecturii, în consecinþã este absolut necesarã o foarte bunã colaborare
între cele douã entitãþi. BIBLIOTECARI ºi EDITORI, împreunã unim CÃRÞILE cu CITITORII!
Dalia Mintaº
CEA DE A III-A EDIÞIE A CONFERINÞEI INTERNAÞIONALE A
BIBLIOTECARILOR TRAINERI
ªi anul acesta, în calitate de bibliotecari - traineri, am participat la cea de a 3-a ediþie a Conferinþei
Internaþionale a Bibliotecarilor Traineri, ce s-a desfãºurat la Predeal, în perioada 10-12 decembrie 2012.
Aceastã ediþie a fost dedicatã impactului ºi sustenabilitãþii procesului de formare în bibliotecile
publice româneºti, abordând ca temã principalã Training în biblioteca publicã - creativitate, inovaþie ºi
sustenabilitate. ªi de aceastã datã, organizatorii au fost Fundaþia IREX ºi Grupul de Lucru pe Training,
alãturi de bibliotecarii formatori ºi reprezentanþi din þãri beneficiare ale programului Global Libraries din
Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Polonia, Bostwana ºi SUA, precum ºi alþi invitaþi speciali.
Sesiunile de lucru au fost organizate cu scopul de a contribui la dezvoltarea profesionalã a
bibliotecarilor formatori din România ºi au fost focalizate pe gãsirea de idei ºi soluþii pentru asigurarea
sustenabilitãþii procesului de training în bibliotecile publice dupã încheierea programului Biblionet.
Astfel cã, pe durata celor 2 zile de conferinþã am participat la cinci sesiuni în plen cu zece workshopuri în paralel ºi un Târg de idei.
În prima zi au luat cuvântul invitaþii
speciali, reprezentaþi de persoane din
comunitate, care au participat la
activitãþile organizate în bibliotecile locale.
Ne-au prezentat pe scurt ºi ne-au
împãrtãºit impactul pe care l-a avut ºi îl
are contactul lor cu biblioteca
reinventatã. Ni s-a reamintit cã vârsta
nu este niciodatã un impediment, dacã
vrei cu adevãrat sã înveþi ceva nou.
Pentru unii vârsta înaintatã nu este
un motiv care sã-i împiedice sã aibã
calculatorul la degetul mic ajungând chiar
sã-ºi realizeze pagini de blog, unele chiar
fiind premiate. Toate acestea s-au
31

întâmplat la biblioteca localã din Mediaº,
judeþul Sibiu prin serviciul Buninet bunicii învaþã sã comunice pe Internet.
La polul opus au fost cei cu un
numãr mai mic de ani (maxim 14 ani) care
au participat la biblioteca localã din Vama
Buzãului, judeþul Braºov, la cursul Vreau
sã gãtesc singur, demonstrându-ne
dorinþa lor de a învãþa (fiind supravegheaþi
mereu) sã gãteascã pentru a-ºi putea ajuta
pãrinþii la bucãtãrie.
Invitaþii care au participat la
activitãþile oferite de bibliotecile locale
Nãruja, din judeþul Vrancea ºi Turda, din
judeþul Cluj, ne-au prezentat cât de
importante sunt parteneriatele dintre
bibliotecã ºi profesorii voluntari care doresc cu adevãrat sã-i ajute pe copii ºi nu numai, sã înveþe mai mult
pentru a reuºi sã-ºi croiascã un viitor plin de împliniri.
Toate aceste frumoase poveºti ne-au atins sufletele ºi ne-au demonstrat încã o datã, dacã mai era
nevoie, cã omul sfinþeºte locul.
ªi deoarece a fost o conferinþã internaþionalã a trainerilor, bineînþeles cã ºi invitaþii din þãrile strãine
ºi-au fãcut simþitã prezenþa, împãrtãºindu-ne din experienþele ºi modul lor de implementare a programelor
surori care se deruleazã de câþiva ani la ei în þarã. A fost prezentã ºi o delegaþie din Republica Moldova,
unde implementarea programului s-a fãcut doar de puþin timp, ei fiind foarte impresionaþi de poveºtile
auzite, precum ºi modul de implicare în comunitate, spunându-ne la final cã au învãþat multe de la noi ºi cã
merg acasã cu speranþa cã vor reuºi ºi ei sã atingã sufletele oamenilor ºi sã le schimbe viaþa în bine.
Speed training-urile oferite de diferiþi traineri ne-au vândut câteva mici ponturi pentru a ne Maturiza
în comunicare ºi relaþii interpersonale (Nicu Zegheanu), ca apoi sã ºtim cum sã reacþionãm când ne
Confruntãm cu participanþii dificili (Ovidiu Ana), sã prevenim situaþiile dificile ºi sã realizãm managementul
situaþiei. Am analizat Nevoile de formare profesionalã (Melinda Bedõ) în bibliotecã, iar spre final sã ne
distrãm cu câteva Exerciþii de improvizaþie (Bogdan Grigore) pentru a înþelege cât de importantã este
interacþiunea cu participanþii.
În cadrul Târgului de idei, noi echipa N-V alcãtuitã din Sãlaj, Cluj, Bistriþa, Maramureº, Satu
Mare ºi Bihor, la fel ca ºi celelalte regiuni, am încercat sã ne punem în valoare realizãrile Centrelor de
Formare din bibliotecile judeþene, realizând un spot publicitar ce îndemna ºi la vizitarea standului nostru, iar
în cadrul standului am prezentat, prin intermediul unor afiºe, bannere, fluturaºi ºi alte materiale publicitare,
toatã gama de cursuri efectuate de cãtre noi în anul 2012.
Temele secþiunii unconference la care am luat parte, au fost de interes maxim. La sesiunea privind
sursele ºi resursele de finanþare, au fost dezbãtute atât programele derulate în urma unor finanþãri câºtigate
sau a unor parteneriate de interacþiune ºi schimb de bune practici, cât ºi prezentarea de noi oportunitãþi de
finanþare, privind realizarea de noi proiecte sau cursuri pentru bibliotecari ºi pentru membrii comunitãþii, cu
scopul de a contribui la obþinerea de beneficii reciproce pe termen mediu ºi lung.
În timp ce, la sesiunea privind autorizarea cursurilor oferite de biblioteci am aflat care sunt paºii ce
trebuie urmaþi pentru acreditarea unui curs ºi în consecinþã acreditarea unui centru de formare, paºi care nu
sunt nici prea grei, dar nici prea uºori ºi puþini.
Dincolo de motivaþia puternicã datã de aceastã întâlnire, aceea de a învãþa ºi a-i învãþa pe cei aflaþi
în nevoie, putem spune cã aceastã conferinþã s-a derulat sub semnul încrederii ºi al respectului reciproc, ea
fiind pigmentatã, ca de obicei, cu entuziasm, zâmbete, sinceritate ºi spontaneitate, cu bunã pregãtire, atitudine
deschisã ºi comunicare eficientã, iar aceste afirmaþii pot fi revendicate cu toatã responsabilitatea, din simplul
considerent, cã ele poartã emblema unui bun bibliotecar trainer.
Maria Demble, Sanda Cherecheº
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NOUL SISTEM INTEGRAT AL BIBLIOTECII JUDEÞENE - TINREAD
Din punctul de vedere al informatizãrii ºi automatizãrii bibliotecii, principalul obiectiv al anului 2012
a fost trecerea de la învechitul program Tinlib la un program mai performant, considerat drept revoluþionar
de cãtre cei de la IME, TinRead.
Infrastructura necesarã a fost asiguratã încã din anul 2010, când am reînnoit parcul de calculatoare
prin achiziþionarea a douã servere ºi a mai multor calculatoare, care sã satisfacã cerinþele necesare funcþionãrii
optime a acestui program. Serverul TinRead este un Dell Power Edge T300 Xeon, procesor xeonquadcore
x3323, memorie 12GB, HDD 2x500GB având instalat sistemul de operare FedoraCore 16/64. Pe staþiile
de lucru ruleazã Windows XP sau Windows 7.
Pentru îndeplinirea obiectivului propus a fost nevoie de parcurgerea mai multor etape:
1. Prima conversie (migrare) a bazei de date din Tinlib în TinRead. Acest lucru s-a efectuat în luna
februarie ºi s-a realizat de la distanþã de cãtre reprezentanþi de la IME.
2. Cursuri de instruire pentru bibliotecari privind:
Prelucrarea informaþiilor în format UNIMARC partea 1 - UNIMARC Bibliografic
Prelucrarea informaþiilor în format UNIMARC partea a 2-a Fiºiere de autoritate
Lector: Constanþa Dumitrãºconiu
Instruire pentru dobândirea de abilitãþi teoretice ºi practice în utilizarea programului TinRead
Lector: Marian Arapu - IME
3. O perioadã de testare a noului program. În acest interval de timp s-a aprofundat documentaþia
tehnicã a sistemului, s-a analizat conversia ºi s-au raportat toate problemele firmei producãtoare.
4. Trecerea efectivã, în luna noiembrie, la exploatarea efectivã a sistemului TinRead.
Programul funcþioneazã prin intermediul unui browser de internet ºi este independent de sistemul
de operare al staþiilor de lucru. În acest context navigarea este controlatã de browser.
Faþã de pachetul integrat de programe Tinlib, noul program funcþioneazã având la bazã structuri
standardizate de gestiune a datelor, utilizând formatele MARC. În cadrul aceleiaºi baze de date sunt
permise mai multe formate MARC (UNIMARC, MARC21, RUSMARC etc.), înregistrãrile fiind stocate
ºi regãsite în formatul original.
Datele bibliografice stocate de sistem sunt prezentate utilizatorilor în diferite formate: FRBR, MARC,
ISBD sau Etichetat. Standardul folosit pentru a formata datele pe ecran este ISO 690:1987.
Programul are mai multe module, fiecare având unele caracteristici specifice:
Catalogare:
- cea mai importantã caracteristicã a acestui modul este posibilitatea de a defini ºi întreþine formatul
MARC utilizat;
- machete predefinite pentru toate tipurile de înregistrãri cu posibilitatea extinderii acestora;
- identificarea ºi validarea simplificatã a câmpurilor de legãturã;
- copiere simplificatã a înregistrãrilor MARC în format text;
- implementare UNICODE completã;
- posibilitatea de a crea înregistrãri bibliografice în format etichetat pentru personalul nefamiliarizat
cu formatul MARC;
- traducerea automatã a înregistrãrilor în/din format FRBR;
- jurnal de tranzacþii extins, ce permite analiza istoricului înregistrãrii cu posibilitatea de a reveni la
o versiune anterioarã.
Evidenþa:
- sistemul grupeazã împreunã exemplarele dupã numãrul de inventar, localizare, filialã ºi afiºeazã
datele într-o structurã arborescentã uºor de urmãrit;
- sistemul permite inserarea de exemplare multiple prin simpla specificare a numãrului de exemplare
care trebuie inserate.
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Circulaþia:
- posibilitatea editãrii informaþiei legate de cititor, dar ºi cea bibliograficã;
- permite efectuarea împrumuturilor, primirilor, reînnoirilor, rezervãrilor, plãþilor;
- stabilirea perioadei de împrumut, a claselor de cititori, a claselor de exemplar ºi inventar, politica
plãþilor ºi a altor parametri, ce þin de politica deservirii cititorilor;
- tranzacþiile cititorilor includ totalul plãþilor efectuate ºi restante, totalul penalitãþilor plãtite ºi restante,
exemplarele împrumutate, istoricul tranzacþiilor, numãrul total de rezervãri, situaþia rezervãrilor.
Rapoarte:
- facilitãþi extinse pentru crearea de rapoarte;
- generarea rapidã de rapoarte noi;
- generarea rapoartelor din interfaþã web;
- export în diferite formate cum ar fi .pdf, .xls, .rtf, .txt.
Opac - catalogul online:
- acces web la serviciile bibliotecii;
- cititorii se pot autentifica în sistem ºi îºi pot verifica propriul cont: împrumuturi, depãºiri ale datei
de returnare, amenzi;
- cititorii îºi pot actualiza informaþiile personale (telefon, email, adresã etc.) dar nu pot schimba
informaþiile principale (numãr permis, nume);
- cititorii pot trimite mesaje personalului bibliotecii (solicitãri de titluri, solicitãri de informaþii);
- cititorii pot verifica dacã o unitate este disponibilã ºi pot plasa o rezervare pentru un exemplar sau
pot face o rezervare globalã la nivel de titlu (pentru primul exemplar care devine disponibil); rezervãrile
sunt disponibile pentru unitãþile de uz general (care se pot împrumuta) nu ºi pentru unitãþile de referinþã
(care se consultã doar la sala de lecturã);
- în cadrul bazei de date a sistemului se salveazã un jurnal al acþiunilor ºi cãutãrilor efectuate care
poate fi utilizat pentru scopuri statistice; acesta poate fi sortat dupã oricare dintre câmpurile de cãutare sau
dupã valorile cãutate;
- fiecare utilizator se poate auto-înregistra la serviciile de tip SDI (Selective Dissemination of
Information). Ca urmare el va primi notificãri prin email ce pot include trimiteri la înregistrãrile bibliografice
recent introduse în sistem, atunci când acestea devin disponibile pentru public.
Administrare:
- permite întreþinerea formatelor MARC, machetelor de editare, machetelor de afiºareWebOpac,
politicilor de circulaþie, politicilor de achiziþie, regimului de inventariere, drepturilor de acces, politicilor de
securitate a sistemului, bugetelor etc.
TinReadul nu este un soft perfect, dar este mult mai bun decât Tinlibul. Sunt multe probleme care
mai trebuie rezolvate, dar sunt convinsã cã existã posibilitatea ca fiecare problemã sã îºi gãseascã soluþia,
asta însemnând timp ºi rãbdare. Fiecare nouã versiune presupune, pe lângã efortul de programare ºi un
efort de adaptare din partea bibliotecarilor ºi utilizatorilor. De aceea stabilirea unui plan comun de cerinþe
din partea bibliotecilor la adresa furnizorului ar reduce numãrul versiunilor succesive de îmbunãtãþire ºi ar
însemna o economie de timp pentru utilizatori.
Balogh Gabriella
BIBLIOVACANÞA 2012
Proiect curajos, cu multe idei ºi implicare: bibliotecari, traineri, copii, pãrinþi...
În vacanþa de varã, unii s-au scãldat în valurile mãrii ºi au construit castele de nisip, alþii au urcat pe
crestele munþilor ºi au dat mâna cu norii, admirând frumuseþile lumii pânã-n zãrile îndepãrtate. Dar nici noi
nu ne-am plictisit, chiar dacã la prima vedere, o vacanþã la bibliotecã ar putea pãrea ceva prãfuit, vacanþa
noastrã a fost plinã de culoare.
La adãpost de arºiþa verii, de tumultul activitãþilor cotidiene, copiii au gãsit în timpul vacanþei de
varã la Biblioteca Judeþeanã o oazã de bunã dispoziþie, imaginaþie, spontaneitate, inteligenþã, îmbinate atent
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cu informaþia, lectura ºi îndemânarea. Printre
cãrþi de poveºti cu tâlc, fabule, aventuri,
poezii, filme ºi enciclopedii, copiii ºi-au testat
cunoºtinþele de culturã generalã cu ajutorul
unor programe speciale de calculator, au
învãþat sub atenta îndrumare a personalului
sã utilizeze programe care sã le permitã
lãrgirea ariei lor de competenþe în domeniul
calculatoarelor, au vizionat filme, dar, în
primul rând, au citit. Bricolajul, origami,
pictura, desenul, toate au avut ca punct de
plecare cãrþile ºi tainele lor. Au ieºit adevãrate
minuni din mâinile copiilor, de la coifuri ºi
solniþe, la rochii de prinþese, albine ºi stupul
lor, au deschis tainele poveºtilor, de la
avioane la pãsãri care au purtat pe aripile lor poezia, de la dinozauri la iepuraºi ºi flori, toate au deschis
imaginaþia ºi sensibilitatea copiilor. S-a desenat cu cretã coloratã, cu creioane, s-a pictat, s-au dramatizat
poveºti, dar, cel mai important lucru, s-au legat prietenii, care se vor perpetua atât la urmãtoarele activitãþi
din cadrul bibliotecii, cât ºi în afara ei. Atmosfera familialã a fãcut ca în una din zile sã sãrbãtorim împreunã
ziua de naºtere a unei cititoare, fapt care a statornicit prietenii ce nu vor fi uitate curând.
Programul activitãþilor de vacanþã s-a derulat pe parcursul lunilor iulie ºi august. Acþiunile s-au
desfãºurat zilnic (luni-vineri) între orele 10.00-12.00, cu un numãr de aproximativ 25 de copii la fiecare
activitate. Copiii au fost împãrþiþi pe categorii de vârstã ºi fiecare zi a sãptãmânii a fost dedicatã unui anumit
tip de activitate. Astfel, zilele de luni ºi miercuri au fost rezervate activitãþilor IT. Cursurile s-au desfãºurat
pe douã componente on ºi off line.
La cursurile on-line, copiii au învãþat sã navigheze (într-un mod protejat ºi precaut) pe internet, ba
chiar sã se joace, sã-ºi creeze conturi ºi sã se logheze pe site-uri educative sau jocuri on-line. Pe cei din
grupa mai mare, i-am iniþiat în e-mail ºi mesageria instant; ºi-au fãcut cãsuþã de e-mail pe platforma yahoo
ºi messenger, apoi ºi-au creat conturi de Skype, pentru a vorbi ºi a se vedea on-line cu prietenii ºi colegii
de clasã. Spre marea lor uimire sau chiar amuzament, am parcurs, într-o atmosferã, plãcutã ºi hazlie, în
lung ºi-n lat, internetul.
Cel de-al doilea segment al cursului a cuprins iniþierea în programe Office 2010, precum Word,
Power Point ºi Publisher, în care au învãþat sã scrie, sã deseneze, sã insereze poze, sã realizeze calendare
personalizate, prezentãri sau multe alte
lucruri cu ajutorul operaþiunilor ce þin de
facilitãþile oferite de aceste programe. Un
element special al acestor cursuri îl
reprezintã programele INTUITEX. Spre
deliciul copiilor, acest pachet de programe
educative, captiveazã ºi înveseleºte la maxim
atmosfera. Lecþiile interactive au rolul de a
ajuta copilul sã înþeleagã, sã-ºi fixeze ºi sã
aplice cunoºtinþele învãþate la ºcoalã. Astfel
cã, am plecat la drum cu geografia în
raniþã, am parcurs un drum plin de peripeþii
cu misiunea ploaia sau ne-am luat la
întrecere la puzzel-ul geografic care ne-a
reîmprospãtat cunoºtinþele de Geografia
României.
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S-a realizat la final o minipoveste
digitalã, folosind cu succes programul Movie
Maker pentru a arãta pãrinþilor, iar apoi
profesorilor ºi colegilor, ce minunaþi sunt ºi cât
de multe pot oferi, dacã li se acordã atenþie,
îndrumare ºi sprijin.
În fiecare zi de marþi ºi joi, am
descoperit împreunã cu copiii, lecturând,
tainele poveºtilor nemuritoare, curiozitãþile din
lumea înconjurãtoare, personajele fermecate
cu ale lor secrete. Mai apoi, în cadrul atelierelor
de creaþie, ne-am exersat îndemânarea,
inspirându-ne din operele lecturate, aplicând
practic ce am citit (am lecturat Peter Pan ºi
am pliat coiful lui Peter Pan ca activitate
practicã, iar dupã Sarea în bucate am confecþionat solniþe de hârtie). Am abordat diferite tehnici de
creaþie: origami, quilling, colaje ºi multe, multe altele. Tot în cadrul atelierelor de creaþie, prin picturã, desen
sau schiþe au prins viaþã personajele întâlnite în cadrul orelor de lecturã ºi cu ajutorul acestora s-au fãcut
dramatizãri.
Cinemateca de Vineri a adus împreunã toate categoriile de utilizatori ai secþiei copii. Dupã fiecare
vizionare, bibliotecarul împreunã cu copiii au purtat discuþii pe marginea subiectului filmului, scoþând în
evidenþã trãsãturile morale ale personajelor.
La activitãþile speciale de vacanþã, desfãºurate în perioada iulie - septembrie 2012: Ateliere de
creaþie, Maratonul Lecturii, Cursuri IT, Ora
de poveste, Vizionãri ºi audiþii, Cu poezia
în aer ºi Colivia cu poezie… au participat
peste 700 de copii, dar ºi mulþi pãrinþi,
bunici, tineri, s-au legat multe prietenii,
s-au discutat mesajele cele mai frumoase
transmise prin lecturile la bibliotecã, s-au
fãcut recomandãri de cãrþi ºi activitãþi.
Participanþii au apreciat efortul
bibliotecarilor de la Biblioteca Judeþeanã
Sãlaj care le-au fost mereu aproape ºi
le-au oferit cea mai minunatã vacanþã de
varã, exprimându-ºi dorinþa de a avea mai
mult spaþiu aici, unde se simt ca ACASÃ.
Spre finalul vacanþei, am
programat un eveniment de premiere a
celor mai activi participanþi la activitãþi: LA
REVEDERE BIBLIOVACANÞÃ - 2012! Rãmânem însã conectaþi în permanenþã cu micii curioºi ºi
ne strãduim sã le oferim, în spaþiul magic al bibliotecii, cele mai preþioase învãþãminte, ce se transformã în
amintiri de neuitat. În parcul din faþa bibliotecii, la fotografia de final, copiii au înlocuit binecunoscuta
expresie englezeascã Chese, menitã sã imprime un zâmbet larg pe chipul fiecãruia cu un alt cuvânt, pe
care-l vor rosti cu bucurie de acum înainte: BIBLIOTECÃ!
Filmul realizat de noi, despre vacanþa specialã la bibliotecã, a fost prezentat apoi, ca exemplu de
bune practici, bibliotecarilor din întreaga þarã, la Conferinþa Internaþionalã a Asociaþiei Bibliotecarilor ºi
Bibliotecilor Publice din România, organizatã în luna octombrie, la Brãila.
Bibliotecarele Secþiei pentru Copii
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FACEBOOK
Prietenii mei nu sunt mulþi, dar sunt nenumãraþi!
Nichita Stãnescu
Nu cred cã existã om pe lumea asta care sã aibã cât de cât habar de calculator ºi sã nu fi fost
curios mãcar sã-ºi creeze un cont pe Facebook, chiar dacã pânã la urmã acesta a eºuat, sau poate… nu.
Da. Recunosc, am cont pe Facebook ºi într-o oarecare mãsurã, iar recunosc, cã sunt, oarecum,
dependent de el. În fiecare dimineaþã îmi deschid e-mail-urile ºi inevitabil… facebook-ul. ªi nu îmi este
suficient cã îmi fac prieteni noi, comentez la pozele unora sau rãspund la întrebãrile care îmi plac ºi îmi fac
cu ochiul, chiar dacã cei care pun întrebãrile nu îmi sunt prieteni, trebuie musai, da musai sã postez ºi eu…
fragmente din viaþa mea, fragmente din sufletul meu, indiferent cã acestea sunt citate, sau nu, melodii sau
poze.
Nu este suficient cã am ajuns sã trãiesc uneori virtual, al naibii sã fiu… chestia e cã îmi ºi place,
Facebook-ul face parte din viaþa mea, exact cum face parte ºi prietenul meu calculatorul… ºi asta fãrã
sã-mi dau seama cã uneori, pur ºi simplu am uitat
sã trãiesc la propriu, în lumea realã. La naiba, cã
doar mã vãd cu prietenii pe Facebook, ce-mi
trebuie mie sã mai socializez cu ei face to face, cã
doar le vãd pozele zilnic celor pe care îi cunosc. ªi
apoi, mã plâng cã n-am timp când mã întâlnesc cu
ei ºi mã invitã, cu mare drag, la o cafea. N-am
timp sã citesc, n-am timp sã învãþ, n-am timp sã
plec la þarã, cã acolo nu este Facebook frate,
n-am timp de nimic… pentru cã timpul trece, nu
stã sã vadã ce dracu fac eu pe… Facebook!!!
Acum, scriind acest articol, stau ºi mã
gândesc la vremea când vom ajunge sã ne cerem
timpul irosit pe Facebook înapoi… cã doar timpul acela a fost al nostru, nu? ªi am fãcut ce am vrut cu el,
nu am þinut cont de sfaturile celor înþelepþi, pe care noi i-am considerat bãtrâni, expiraþi sau neºtiutori în ale
internetului.
Cã ne place, cã nu ne place, Facebook-ul face parte din viaþa noastrã. Aºadar, numai aceia care
au cont pe Facebook înþeleg cât este de important, uneori chiar vital, sã intri sã vezi ce se mai întâmplã în
viaþa prietenilor virtuali. Dacã nu faci asta, simþi cã uneori eºti rupt de lume, cã totul trece pe lângã tine, pe
sub nasul tãu, iar tu ai rãmas în urmã cu evenimentele, dar ºi mai rãu e atunci când ai uitat sã le spui
prietenilor un cãlduros, LA MULÞI ANI, indiferent cã trecem într-un nou an, cã e ziua de nume sau chiar
ziua lor de naºtere. În lumea asta nebunã, pentru mine Facebook-ul þine minte zilele de naºtere ale prietenilor
mei ºi pentru asta… îi mulþumesc!
Unii spun cã Facebook creazã dependenþã, pentru cã nu poþi sã pãrãseºti aceastã reþea socialã,
unde ai comentat când cineva a postat o pozã, atunci când unii se despart, iar pe alþii îi vezi în urmãtoarea
zi in relation ship, acolo unde pozele photoshop-ate chiar par reale, acolo unde chiar afli tot ce te
intereseazã… de la produse, pânã la cum o duc ºi ce fac alþii în
viaþa de zi cu zi. Se pune destul de des întrebarea: oare poate concura
Facebook-ul cu viaþa realã?! Unii spun cã da, alþii cã nu, dar haideþi
sã ne uitãm mai întâi dupã cifre ºi nu dupã vorbe, iar atunci când
vom constata cã popularitatea reþelei Facebook este foarte ridicatã,
atunci ne vom da seama care este adevãrul. Nu numai în lumea
virtualã cifrele spun adevãrul, poate cã ne doare, poate cã nu, dar
realitatea este cã peste un sfert din populaþia acestei þãri foloseºte
aceastã reþea de socializare. Dacã este îngrijorãtor sau nu acest
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aspect, rãmâne la latitudinea fiecãruia dintre noi sau poate ne vom da seama de asta în timp, dar pânã
atunci, pssss….t!
Încã un aspect foarte important despre care vorbesc specialiºtii este faptul cã doar Google are mai
mult trafic decât Facebook, dar cu toate astea petrecem mai mult timp pe Facebook decât pe Google.
Reþelele sociale au început sã întreacã pornografia într-un top al preferinþelor utilizatorilor de internet.
Sã fie oare din cauzã cã prima nu o exclude pe cea de-a doua?! Vã las pe voi sã-mi rãspundeþi la aceastã
întrebare, de unii consideratã banalã, de alþii aclamatã cu urlete ºi trâmbiþe.
Dacã Facebook ar fi o þarã, atunci ar fi a treia ca mãrime de pe glob, dupã China ºi India, urmatã
de Statele Unite ale Americii.
Vrem nu vrem, trebuie sã recunoaºtem, cã pentru mulþi dintre noi nu trece nici mãcar o zi fãrã sã
verificãm ce se mai întâmplã pe Facebook. Îngrijorãtor este faptul cã motivele pentru care am ajuns sã fim
atât de activi pe Facebook au început sã fie dezbãtute de cercetãtori din întreaga lume, în încercarea de a
afla ce ne determinã sã folosim, de fapt, atât de des aceastã reþea de socializare. În urma unor studii fãcute
de cercetãtori se pare cã existã trei nevoi mari ºi late care ne împing sã intrãm atât de des pe Facebook ºi
sã fim atât de dependenþi de el:
- nevoia de a aparþine unei sfere;
- nevoia de autoprezentare;
- nevoia de afaceri.
La o primã vedere putem spune cã utilizatorii care intrã destul de des pe Facebook duc lipsa unei
vieþi sociale normale. În al doilea rând vedem cã sunt ºi utilizatori ocazionali care vãd la îndemânã o soluþie
pentru menþinerea legãturilor cu prietenii ºi rudele aflate la distanþã. Iar în al treilea rând sã nu uitãm de cei
care au ajuns sã facã un bussines cu activitatea de pe Facebook, pentru a-ºi promova produsele.
Am putea interacþiona ºi pe hârtie, dar aici vã întreb pe voi care sunt motivele pentru care folosiþi
aceastã reþea de socializare. Desigur nu îmi veþi rãspunde pe hârtie, rãspunsul vostru va fi oral sau în scris,
dar pe net… poate chiar pe Facebook.
Cineva spunea cã Facebook-ul este un Big Brother care se poate întoarce împotriva ta dacã nu
ºtii sã îl foloseºti, dar poate fi de un real folos, dacã alegi sã îl foloseºti cu cap. Da, toþi ºtim cã Facebookul are ºi pãrþi negative, existã persoane care s-au sinucis pentru cã au stat prea mult pe Facebook, existã
hoþi care îþi monitorizeazã activitatea zilnicã, devin prieteni cu tine, cu soþia, fiul sau fiica ta, îþi monitorizeazã
orele în care tu eºti online pe Facebook, aflã unde lucrezi ºi la ce ºcoalã îþi sunt copiii, aflã când pleci de
acasã ºi când te întorci… ºi te trezeºti cã, ZBANG… cineva þi-a spart casa! Asta e partea negativã de
care mulþi ar trebui sã þinã cont, dar tu, om înþelept, n-ai sã faci niciodatã ceea ce îþi poate pune familia în
pericol… pe Facebook ☺))).
Majoritatea dintre noi ni-i facem prieteni pe Facebook ºi pe cei cu care, probabil, ne putem întâlni
zilnic. Din punctul meu de vedere e puþin greºitã aceastã abordare. Fã-þi prieteni cu care nu te întâlneºti, în
speranþa cã, poate mâine, te vei întâlni cu ei, ai ºansa sã îþi faci friends pe cineva cu care ai cunoºtinþe în
comun sau oameni care îþi sunt total strãini. Eu personal aº opta pentru cea de-a doua variantã. Împrieteneºtete cu oameni de peste mãri ºi þãri, cu cei de la capãtul lumii (ºi acolo gãseºti ºi români!). Statisticile spun cã
Facebook este un sat cu peste 800
milioane de utilizatori, de aceea meritã
sã îþi extinzi orizonturile, viziunea ºi
sã interacþionezi, pentru a cunoaºte
alte culturi sau tot ceea ce te
intereseazã. Da, e adevãrat, pe mulþi
dintre noi ne intereseazã doar ce face
prietenul, colegul sau vecinul, ne
uitãm peste gard, cã ãºtia suntem noi
ºi cu asta basta, dar tocmai asta e
problema, ºi tocmai asta ne
departajeazã chiar ºi pe Facebook
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pe unii de alþii, chiar ºi aici observãm cât de limitaþi suntem. În ziua de azi, perechile au ajuns sã interacþioneze
doar pe Facebook, cicã e cea mai bunã metodã contraceptivã, spunea Dragutin Minic Karlo… colþurile
gurii mele ajung aproape la urechi, dar nu e de râs. Facebook-ul îþi oferã posibilitatea sã îþi faci 5.000 de
prieteni pe contul tãu personal… degeaba ai mulþi prieteni, dacã nu ºtii sã porþi o conversaþie cu ei ºi sã
profiþi intelectual de la cei mai buni.
Sunt momente în care chiar ºi Facebook-ul te plictiseºte, iar atunci, nu-þi fie ruºine, pune aceastã
întrebare pe profilul tãu sau întreabã pe cineva în privat: mã plictisesc, nu ºtiu ce sã fac… ºi atunci cineva
tot se va gãsi sã te îndrume, sã-þi dea un rãspuns care sã fie mai aproape de ceea ce vrei tu sã ºtii. Cere
recomandãri de filme, de site-uri, de diferite programe, de cãrþi… ºi îþi promit cã nu te vei plictisi.
Ce mã amuzã pe mine cel mai tare este faptul cã Facebook-ul are de o mie de ori mai mare
prioritate în faþa E-mail-ului ºi în faþa Yahoo Messenger-ului. ªi dacã e aºa cum spun eu, ce mai aºtepþi?...
Fã-þi prieteni directori de firme, de instituþii, PR-iºti, politicieni, traineri, artiºti, rockeri, mame care stau
acasã sau care lucreazã, studenþi etc., etc… Credeþi-mã: toþi vã vor fi de folos, doar cã unii vã sunt mai de
folos decât alþii. Încearcã sã foloseºti Facebook-ul ca o metodã de cunoaºtere, descoperire, înþelegere, de
motivare. Dacã faci asta, cu siguranþã îþi va fi cu folos… s-a tooott repetat, nu sunt primul care o spune,
chiar ºi Facebook-ul îþi oferã informaþie, iar informaþia înseamnã putere, mai ales dacã ºtii cum sã o aplici.
Nu vreau sã fiu înþeles greºit, nu încurajez pe nimeni sã-ºi petreacã tot timpul pe Facebook sau sã adauge
cât mai multe persoane pentru a atinge limita maximã ºi nici nu încurajez lauda sau modestia falsã. Chiar vã
recomand sã petreceþi mai puþin timp pe Facebook… pentru cã, nu-i aºa?!… mai bine dependent de
CARTE, decât de Facebook.
Pe surse, la aceste I.D.E.I. ale anului 2012 au contribuit 34 de persoane, dintre care 33 online,
nu, nu eu am fost cel offline!!!
Dumnezeu s-o odihneascã în pace, pe cea care încã are cont pe Facebook, Nina Sabãu, fosta
noastrã colegã dragã, ce nu a mai avut timp sã vã spunã cã a plecat, mult prea devreme, sã comunice cu
îngerii (sunt sigur cã în 2013, pe 26 aprilie, mulþi dintre cei care nu ºtiu… îi vor ura LA MULÞI ANI, numai
cã ea, în acest moment, este offline… de tot ºi pentru totdeauna!)
Sã ne rugãm sã fim cu toþii online mãcar… 100 de ani de aici încolo!
Mircea Criºan
AM AJUNS LA... BJS!!!
Jorge Luis Borges spunea: eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci,
alte persoane considerã cã ar fi o grãdinã, alþii ºi-l pot închipui ca un palat, eu l-am imaginat
întotdeauna ca o bibliotecã ºi aici mã aflam eu…
Mereu am asociat bibliotecile cu ceva dumnezeiesc, fascicule de luminã care strãbat civilizaþii,
perioade istorice, locaþii geografice, cãlãuzind oamenii de la un capãt la altul al vieþii. ªi mereu le-am fost
recunoscãtoare în primul rând pãrinþilor mei, care mi-au pus primii cartea în mânã - þin minte ºi acum
coperþile groase, setul de creioane colorate, figurinele care aºteptau sã fie umplute de culoare, mirosul
acela specific tipografiilor ºi printurilor noi. Au urmat apoi abecedarele, colecþiile de poveºti ale lui Hans
Christian Andersen, Fraþilor Grimm, 1001 de nopþi, romanele de aventuri ale lui Radu Tudoran sau Jules
Verne, pe care nu le puteam lãsa deoparte odatã ce le deschideam. Datoritã lor, am avut cea mai bogatã
copilãrie, încãrcatã de cãlãtorii pe tot mapamondul, fie pe un covor fermecat, fie într-un balon ce se înãlþa
pe deasupra mãrilor sau pe aripile unui dragon prietenos.
Au fost niºte aventuri fenomenale pe care le trãiam literalmente ghemuitã pe un fotoliu, citind. Eram
gata contaminatã cu microbul lecturii. Cu fiecare vizitã la biblioteca ªcolii Mihai Eminescu Zalãu, apoi la
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj sau la Biblioteca Universitarã Lucian Blaga din Cluj eram copleºitã ºi simþeam
un respect total faþã de aceste instituþii culturale, faþã de personalul lor bine pregãtit.
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Era o lume aproape divinã, liniºtea din încãperile mari intensifica senzaþia de pace, relaxare ºi
beatitudine. Fie cã alegeam sã intru în biblioteci pentru a mã deconecta de probleme, fie pentru a învãþa
pentru un examen sau pur ºi simplu pentru a rãsfoi o carte de poezii, nu am fost niciodatã dezamãgitã.
Cetim ca sã trecem examene, ca sã omorâm timpul sau cetim din profesiune. Lectura ar putea fi un
mijloc de alimentare spiritualã continuã, nu numai un instrument de informaþie sau contemplaþie.
(Mircea Eliade)
Toamna anului 2012 a venit cu surprize dintre cele mai plãcute ºi-anume: site-ul Bibliotecii Judeþene
I.S. Bãdescu Sãlaj anunþa un concurs pentru ocuparea unui post de bibliotecar. Dupã o serie de probe
dintre cele mai complexe ºi interviuri, mi s-a oferit ºansa de a mã integra în colectivul de excepþie al
Bibliotecii ºi sã mã alãtur unei echipe de profesioniºti, de oameni inovatori ºi talentaþi. Pentru cã într-adevãr
Biblioteca I.S. Bãdescu este un centru antreprenorial cultural ºi un centru de formare profesionalã. Cu
numeroase proiecte la activ, an de an, foarte multe cu finanþare externã, m-a uimit diversitatea acestora ºi
faptul cã doar o mânã de oameni sunt în stare de atâtea!!! Unde pui cã din exterior biblioteca pare un loc
liniºtit!!! Am înþeles, încã de la probele primite la concurs, cã aceastã instituþie schimbã zi de zi viaþa
oamenilor, le oferã ºanse, îi ajutã sã le gãseascã, se implicã în toate aspectele vieþii oamenilor, atât la nivel
de municipiu, cât ºi în întreg judeþul Sãlaj. O zi nu seamãnã deloc cu alta, este cea mai inovatoare instituþie
din câte mi-a fost dat sã vãd!
Aceastã instituþie încurajeazã schimbarea ºi progresul, fiind prezentã peste tot: în grãdiniþe, ºcoli,
licee, în cadrul centrelor de îngrijire pentru vârstnici ºi pensionari, în cadrul Spitalului Judeþean, precum ºi în
spaþii neconvenþionale (pieþe publice, strãzi, cafenele, parcuri).
Afirm cu mâna pe inimã cã a fi bibliotecar, nu e un simplu job, e un stil de viaþã pe care îl îmbrãþiºeazã
toþi cei care simt nevoia acutã de a transforma în bine ºi în frumos lumea din jurul lor, de a ghida oameni ºi
de a forma mentalitãþi, toþi cei care se implicã într-un procent de 110-120% în ceea ce fac, toþi cei care îºi
pãstreazã sufletul viu ºi mintea deschisã.
Niciodatã înainte, omul nu a avut o aºa mare capacitate de a controla mediul în care trãieºte,
capacitatea de a pune capãt foametei, sãrãciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bunã
generaþie pe care a cunoscut-o vreodatã omenirea. (John F. Kennedy)
E un pact pe care îl închei ºi eu, acum, la final de an, cu mine însãmi.
ªi, pentru cã am fost atât de entuziasmatã de ceea ce mi-a fost dat sã întâlnesc aici, în împãrãþia
tuturor posibilitãþilor de dezvoltare ºi dãruire pentru oameni, m-am implicat chiar de la început în:
Tineri în acþiune - BiblioVoluntari!
… fiind aleasã ca lider al grupului de la Zalãu!!!

Ce faci pentru tine, dispare odatã cu tine, ce faci pentru alþii, rãmâne pentru eternitate.
Spunea foarte frumos, Albert Einstein.
Voluntariatul este un sector despre
care aproape nu se vorbeºte în unitãþile de
învãþãmânt, în contrast cu þãrile occidentale,
unde acceptarea la o universitate sau ocuparea
unui loc de muncã este determinatã de volumul
muncii de voluntariat întreprins.
Voluntariatul nu ar trebui privit doar
ca un act de dobândire a unei experienþe de
muncã, ci mai ales ca un act de suport al
comunitãþii, ce contribuie la promovarea
sentimentului de solidaritate, a conºtiinþei de
apartenenþã la comunitate, la conºtientizarea
potenþialului uman ºi a responsabilitãþii tânãrului
faþã de societate.
40

I.D.E.I.
Bibliovoluntar este un proiect gândit, în primul rând, pentru comunitate, pentru oamenii ºi tinerii
de lângã noi.
Bibliotecile cuprinse în acest proiect sunt situate în 5 pãrþi diferite ale judeþului, acoperind o mare
parte a acestuia: Zalãu, Cehu Silvaniei, ªimleu Silvaniei, Ileanda, Sãrmãºag.
Din rândul segmentului de populaþie, cuprinsã între 14 ºi 25 de ani, publicul þintã în proiect, sunt
mulþi dintre utilizatorii cei mai activi ai bibliotecii, ceea ce ne va ajuta în atragerea ºi selectarea voluntarilor
noºtri. Cei 100 de tineri care vor participa la cursurile organizate în cadrul proiectului, vor deveni voluntarii
bibliotecilor.
De ce sã fii voluntar?
• Pentru a te simþi util ºi a gãsi un sens existenþei tale
• Pentru a-þi face prieteni noi
• Pentru a învãþa lucruri noi ºi a
câºtiga experienþe necesare unui job
• Pentru a testa o nouã carierã
sau un nou grup cu care sã rezonezi
• Pentru a restitui o parte din ceea
ce ai primit, la rândul tãu, de la alþii
• Pentru a-i ajuta pe cei mai puþin
norocoºi
• Pentru a-þi asuma o
responsabilitate
• Pentru a înþelege problemele
comunitãþii în care trãieºti
• Pentru a te distra
• Pentru a nu pierde vremea…
Ce poþi face ca voluntar?!… poþi sã te implici într-o varietate de proiecte ºi domenii:
Social
• consiliere ºi informare pe diferite teme
• meditarea unor elevi cu probleme
• campanii pe teme legate de profilul organizaþiei - drepturile copilului, prevenire SIDA etc., etc.
• pregãtirea ºi distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizaþiei, hranã, îmbrãcãminte, jucãrii
Ecologic
• igienizarea unor parcuri sau zone de joacã pentru copii
• campanii de promovare a reciclãrii diferitelor materiale
• ghidaj în grãdina botanicã pentru elevi sau vârstnici
• ore despre importanþa protejãrii mediului în ºcoli
Civic
• strângere de semnãturi pentru diferite iniþiative
• promovarea principiilor democratice în comunitate
Sãnãtate
• campanii de promovare a sãnãtãþii - educaþie sexualã, alimentaþie sãnãtoasã, prevenirea fumatului
sau a utilizãrii drogurilor etc.
• servicii pentru pacienþii din spitale
• organizarea de emisiuni radio ºi concursuri pe teme legate de sãnãtate
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Administrativ
• tehnoredactare de materiale, realizare de publicaþii ºi pagini web
• traduceri
• realizarea revistei presei
• activitate de relaþii cu publicul în cadrul recepþiei
• secretariat, fotocopiere, îndosariere etc.

Lista rãmâne deschisã… Aºteptãm idei ºi propuneri de la voi! Noi vom completa, lunã de lunã
ideile ºi activitãþile noastre care vor avea cel mai mare IMPACT la publicul sãlãjean!
ÞINEÞI APROAPE, NICI NU ªTIÞI CÂTE BUCURII PUTEM DÃRUI, ÎMPREUNÃ!!!
Cãtãlina Marincaº

!
E din nou momentul de-a scrie un articol pentru revista I.D.E.I. a Bibliotecii Judeþene Sãlaj. Recunosc
cã la tematicã ºi ce aº dori sã scriu m-am gândit mai demult, însã titlul m-a cam încurcat. Sau poate cã nu!
Poate prin alegerea acestui titlu “!”, un simbol sec (câteodatã semnele pot sã spunã multe), v-am
sporit curiozitatea, însã citind articolul veþi înþelege de ce l-am utilizat.
Am hotãrât sã vã prezint douã modele… Nu m-am gândit sã fac clasificãri, analize...
Doresc sã prezint doar un MODEL ºi NOVICELE acestuia.
Anul acesta, 2012, a marcat 100 de ani de la naºterea lui Nicolae Steinhardt. Aºa cã m-am gândit
sã scriu câte ceva despre opera lui ºi omul Nicolae Steinhardt, vãzut de alte personalitãþi.
Muza mi-a fost lectura cãrþilor scrise de colegul meu de la biblioteconomie, Cira Cãlin Emilian.
În articolul meu, acesta este al doilea model, al novicelui care încearcã sã-l promoveze, sã-l facã
înþeles tinerilor pe Steinhardt.
Astfel eu îl consider un novice model.
Prin interviurile realizate cu diverse personalitãþi, preoþi, oficiali ai B.O.R. cred cã a reuºit sã-l facã
înþeles pe Steinhardt publicului larg.
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Opinia mea este cã pentru a-l putea înþelege pe Steinhardt, opera, ideile, mesajele sale, trebuie sã
ai un anumit grad de culturã, chiar ºi o pregãtire filosoficã, astfel cã publicului larg opera acestuia i se pare
mai grea.
Însã cred cã prin seria dialogurilor purtate de cãtre colegul meu, a reuºit sã-l facã pe Steinhardt
mai accesibil cititorilor.
O scurtã precizare aº dori sã mai fac referitor la faptul cã articolul nu este o comparaþie între cele
douã modele ºi nici nu intenþionez sã le analizez scrierile. Eu doar îi prezint ca exemplu pentru cititorii
articolului.
Steinhardt reprezintã o personalitate cãreia i se pot aloca mii de pagini, iar câteva rânduri nu sunt
suficiente pentru a epuiza tot ce se poate scrie.
Vreau sã le semnalez (aici este legãtura cu simbolul ales în titlu - ATENÞIA), tinerilor de azi, sã
aibã ºi alte preocupãri mai serioase, mai culturale.
Sunt sigur cã dacã le-aº spune aºa mi-ar cere sã le dau exemple. Iar douã am gãsit, unul chiar
contemporan cu noi. Sunt convins cã mai sunt ºi altele.
Dacã vrei sã ai satisfacþii, le poþi dobândi ºi altfel. Existã modele de tineri ce pot fi urmaþi, aºa fiind
ºi colegul meu.
Acesta, prin scrierile despre Steinhardt ºi-a asumat un drum greu cu cercetare amplã, proiectat
de-a lungul mai multor etape. Fapt de apreciat pentru un tânãr student.
Convorbiri despre Nicolae Steinhardt I ºi Convorbiri despre Nicolae Steinhardt II scrise
de cãtre Cira Cãlin Emilian prezintã câteva dialoguri cu câþiva dintre cei care l-au cunoscut, pasager sau
îndeaproape, pe Steinhardt. Fiecare cu povestea lui, fiecare cu întâlnirea lui,
dar, TOÞI fascinaþi de prezenþa celui care a scris Jurnalul Fericirii.
O carte de dialoguri despre N.S. oricând cred cã este binevenitã, dar
mai ales când vine din partea unui tânãr care l-a citit, care a bãtut cu piciorul
cãrãrile de la Rohia ºi a insistat, sunt sigur, cu o nemaipomenitã perseverenþã în
a realiza interviurile. Cei intervievaþi sunt laici, clerici, oameni care au avut un
rol important în destinul pãrintelui Steinhardt. Nu de puþine ori intervievaþii sãi
refac aceleaºi legãturi ce s-au stabilit între Steinhardt ºi realitãþile din viaþa sa:
convertirea, viaþa la temniþã, biblioteca de la Rohia, viaþa la mãnãstire. Dintre
cei intervievaþi îi pot enumera pe: Mina Dobzeu, Justinian Chira, Man Serafim...
Un fragment deosebit, care, recunosc, m-a surprins, a fost cel care se
referã la delicata rugãciune a inimii. Citez: Steinhardt nu a avut nicio influenþã
asupra mãnãstirii... Nu a avut nicio influenþã dintr-un anumit punct de
vedere. A fost un om care a împodobit prestigiul mãnãstirii, dar nu a avut el influenþã asupra ei.
Mãnãstirea a avut influenþã totalã asupra lui. Pentru cã mãnãstirea, cu stilul ei de viaþã, l-a fãcut
sã se gândeascã mai în profunzime la problemele teologice pe care le cunoºtea. (Justinian Chira)
Evident cã articolul trebuie sã conþinã ºi câteva aspecte legate de Steinhardt, viaþa ºi opera sa. Am
sã încerc în continuare, succint, sã vi le prezint pe cele care consider cã sunt mai puþin cunoscute publicului
larg, dar au o încãrcãturã educaþionalã, spiritualã deosebitã, iar pe finalul articolului vã voi reda câteva
opinii despre acesta.
Numele atribuit la mãnãstire lui Steinhardt a fost Nicolae Delarohia. Un aspect interesant gãsit în
documentarea pentru articol este cã o ramurã a familiei lui Steinhardt s-ar înrudi cu Freud, creatorul
psihanalizei.
Faptul cã a avut colegi importanþi pentru literaturã, la Liceul Spiru Haret din Bucureºti cum ar fi Al.
Paleologu, Dinu Pillat, consider a fi un aspect pozitiv în evoluþia intelectualã a acestuia. Dupã absolvirea
Facultãþii de Drept va frecventa Cenaclul Sburãtorul unde va debuta cu o carte de parodii sub pseudonimul
de Anthistius.
Steinhardt avea revelaþia milei, sentiment profund creºtin, oferindu-se sã aibã grijã de un bãtrân
fost legionar. Când observã cine este salvatorul, bãtrânul se simte jignit, deoarece un evreu l-a ajutat.
Aceastã scenã a fost preluatã ºi de Marin Preda în romanul Cel mai iubit dintre pãmânteni.
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Steinhardt mai este asemuit ºi cu un Don Quijote din Est, mai ales datoritã
unor întâmplãri din timpul petrecut la penitenciar.
Întâlnirea cu Dumnezeu s-a desãvârºit la Steinhardt în anii de închisoare,
13 la numãr, când a scris Jurnalul Fericirii.
Steinhardt zicea: Cred cã nu existã nimic mai frumos, mai adânc,
mai îmbietor, mai rezonabil, mai bãrbãtesc ºi mai perfect decât Hristos.
La 16 august 1980 este tuns în monahism de cãtre Episcopul Justinian
Chira ºi Arhiepiscopul Teofil Herineanu.
DEVINE BIBLIOTECAR cu obligaþia sã întreþinã ºi sã punã în ordine
cele 23 de mii de cãrþi ale Mãnãstirii Rohia. Astfel rãmâne cãlugãr. Cât priveºte
ascultarea de bibliotecar ºi-a dus-o la bun sfârºit aºa cum a fost înþelegerea cu
pãrintele Serafim: Preacuvioºia Voastrã, mã primiþi în mãnãstire ºi mã
cãlugãriþi, iar eu promit sã nu mor pânã nu termin de organizat biblioteca.
Profet a fost, când a murit, pe 30 martie 1989, biblioteca era rânduitã ºi pregãtitã spre a fi cercetatã.
Bucuria lui Steinhardt este sã admire un autor, sã laude o carte. Nu se ruºineazã sã lãcrimeze în
timpul lecturii ºi sã reabiliteze personajele calomniate.
De exemplu, personajelor lui Caragiale le descoperã sinceritatea, considerând cã opera adevãratã
este cea moralã, nu moralizatoare.
Respectã tradiþiile româneºti ºi face o listã cu miturile esenþiale, acestea fiind ospitalitatea, casa
- vatrã a cãminului ca ºi loc de sfinþenie, cinstea casei - cu FEMEIA - pãzitoarea ei.
JURNALUL FERICIRII vorbeºte despre puºcãrie, altfel decât cei care trec prin ea. Este
confesiunea unui intelectual, ce judecã lumea în termenii iubirii ºi ai suferinþei.
Nu se considerã nici un bun creºtin, nici un bun cãlugãr fiind doar un om care a descoperit calea
adevãratã.
Scriitorii lui favoriþi sunt: Proust, Thomas Mann, Dostoievski, Jules Verne, Eminescu.
Cãlugãrit, el se duce smerit la superiorul mãnãstirii ºi întreabã dacã în noua lui condiþie mai are
dreptul sã scrie. Astfel va scrie de mii de ori mai mult.
Dupã cum îl prezintã Arhimandritul Mina Dobzeu, Steinhardt era persoana care pornise în cãutarea
adevãrului.
Pe finalul articolului vã voi prezenta câteva opinii despre Steinhardt:
Stareþul Mãnãstirii Bixad Emanuil Rus, care i-a fost ucenic, mãrturiseºte cã, deºi acesta nu
avea voce, venea des la stranã ºi se motiva: Cred cã ºi Dumnezeu râde cu bunãvoinþã de mine ºi nu mã
supãr.
SERAFIM MAN, cel care l-a tuns monah pe Steinhardt, vieþuitor în obºtea mãnãstirii ROHIA,
îl descrie pe Steinhardt ca pe omul care a avut destinul sfinþilor.
Exact ca pe vremea sfinþilor. Sfinþii cât au fost în viaþã nu au fost preþuiþi, nu erau cunoscuþi.
Exact aºa s-a întâmplat ºi cu el. Cât a fost în viaþã, nu a fost valorificat la înãlþimea pe care o avea.
Abia acum, dupã moarte, s-a deschis mintea multora ºi s-a descoperit prestigiul lui.
ÎPS JUSTINIAN CHIRA - Arhiepiscopul Maramureºului ºi Sãtmarului spunea cã: Nicolae
Steinhardt nu a scris romane, dar fiecare articol al sãu, fiecare eseu este în acelaºi timp un micro ºi
mega-roman. Nicolae Steinhardt nu a scris poezie, dar fiecare paginã din cãrþile lui este un cântec,
o poezie de mare frumuseþe. Fizic, Nicolae Steinhardt, nu a fost un bãrbat impunãtor, arãtos, însã
fãptura lui a fost asemenea unui stei de cremene din care sãreau permanent scântei. Fiecare
exprimând o stare spiritualã ce izbucnea din adâncurile fãpturii acestui om, în interiorul cãruia se
petreceau combustii uriaºe.
Înaltpreasfinþitul Andrei Andreicuþ spune despre Steinhardt cã: El prin ce a scris ºi prin ce a
spus era un misionar pentru lumea cultã.
Preasfinþitul Justin Hodea Sigheteanul: Biblioteca era, pentru pãrintele Nicolae, al doilea
altar.
Cãlin Oprea
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SOARTA LECTURII CA EXERCIÞIU INTELECTUAL ªI SPIRITUAL
Sunã foarte frumos aceste cuvinte: soartã, lecturã, exerciþiu, intelectual, spiritual!
O soartã avem cu toþii, de ce nu ar avea ºi lectura una?!
Întâlnim adesea cuvântul soartã, în comentarii mai mult sau mai puþin inspirate, în legãturã cu
aproape orice; unii îi spun destin, alþii karmã, însã oricum i-am spune, avem clar în minte ideea unui parcurs
predestinat, trasat de cineva sau ceva, cu o finalitate precisã, asupra cãruia orice intervenþie nu ar putea
avea o influenþã majorã, de substanþã, ci doar una de nuanþã.
Dar nuanþele sunt ceva subtil, pentru care trebuie sã ai ochiul format, exersat, dupã cum ne sugereazã
titlul demersului nostru. Nuanþele se pot percepe cu ochiul, dar ºi cu mintea, cu intelectul, însã cea mai
înaltã formã de percepþie este cea spiritualã ºi uite aºa am epuizat ºi ultimul cuvânt din titlul excursului pe
care mi-am propus într-o primã etapã sã îl parcurg printr-o lecturã atentã.
Putem lectura orice, de la eticheta unui produs ºi anunþul publicitar, pânã la cel mai nou roman
românesc sau strãin, de la cel mai inspirat comentariu pe facebook, pânã la cel
mai sec discurs politic. Însã ceea ce ne va ajuta sã identificãm nuanþele este tocmai
exerciþiul intelectual ºi spiritual, constant ºi asiduu al lecturii sprijinitã de informaþie.
Aceasta ne va ajuta sã discernem între valoare ºi non-valoare, între splendoare ºi
hidoºenie, între inefabilul frumuseþii spirituale ºi imuabilul prostiei, între grandoarea
unui munte ºi umilinþa unui fir de iarbã, între zgomotul infernal al unui tsunami ºi
susurul inimitabil al picãturilor de ploaie ce cad pe un acoperiº de ºiþã, cum îi
place sã spunã lui Dan C. Mihãilescu în propriile sale pledoarii pro-lecturã. Aºa
vom sta la taclale amicale cu spiritele altor vremuri, vom asista la discursuri epocale,
la demonstraþii uluitoare ale virtuozitãþii umane, la cele mai tulburãtoare experienþe
ºi contradicþii sufleteºti. Vom asista muþi de uimire la Comedia de l’arte a omenirii,
vom parcurge în câteva ore înconjurul lumii, vom putea asista la dispute filosofice înãlþãtoare sau la tragediile
umanitãþii din cele mai adânci tenebre.
Lectura este o boalã grea, odatã contaminat, nu te mai vindeci, recidivezi în cea mai subtilã afecþiune,
aceea care te aduce cu fiecare paginã cititã, tot mai aproape de perfecþiunea minþii ºi a spiritului.
Cicero spunea cã o camerã fãrã o carte este ca un trup fãrã suflet ºi nu exagera deloc. O carte este
nu doar un obiect, nu e doar hârtie, dupã cum omul nu e doar un conglomerat de compuºi biologici, nu e
o masã vie de carne, sânge ºi nervi. Cartea este preþioasã prin ideile pe care le conþine, prin efectul pe care
acele cuvinte îl au asupra minþii noastre, prin trãirile pe care le stârneºte în sufletul nostru.
Cartea este o oglindã. Dacã în ea priveºte o maimuþã, în imaginea ei nu va apãrea chipul unui
apostol. Distanþa de la maimuþã la apostol a fost parcursã ºi este în curs de parcurgere continuã de cãtre
umanitate prin culturã, în general ºi prin lecturã în special. ªi pentru cã este în firea omului sã-ºi doreascã
evoluþia pe plan intelectual ºi spiritual, lectura este cea care i-a fost cel mai la îndemânã. Filosofii, scriitorii,
oamenii de ºtiinþã au contribuit prin geniul lor creator la nuanþarea limbajului, ceea ce a generat în planul
intelectual al cititorilor o rafinare a simþurilor. Mai mult, lectura nu oferã niºte rãspunsuri prefabricate, ci
deschide porþi în mintea ºi sufletul nostru, ne invitã sã reflectãm,
sã cãutãm, sã încercãm sã înþelegem ºi umple golurile pe care
viaþa, ni le lasã, în minte ºi în suflet, în mod natural sau aleatoriu.
Nu este om care poate spune viaþa mea este perfectã!
Lectura, lectura temeinicã ºi bine direcþionatã este singura
capabilã sã dea starea de plenitudine intelectualã ºi spiritualã
spre care tindem în mod mai mult sau mai puþin conºtient. ªi
spun temeinicã, pentru cã nu e suficient sã citeºti orice, spune
Mark Twain, pentru cã omul care nu citeºte cãrþi importante
nu are nici un avantaj în faþa celui care nu le poate citi. Cu
alte cuvinte, apostolul, omul din oglindã nu are nici o putere sã
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devinã apostol în faþa maimuþei din faþa oglinzii, decât atunci când este
îmbogãþit intelectual ºi înãlþat spiritual prin lecturi valoroase.
Azi putem citi nu doar pe hârtie, putem citi în orice limbã ºi din
orice colþ al pãmântului graþie mijloacelor de comunicaþie ºi a internetului.
Important este sã citim, sã ne înarmãm cu instrumente care sã ne dezvolte
gândirea ºi sã ne sensibilizeze sufletul, sã transformãm aceste mijloace în
supuºi ascultãtori, iar nu sã devenim noi roboþii shizofrenizaþi ai epocii
moderne. Televiziunea, ziarele sunt în marea lor majoritate niºte
generatoare de soluþii instant, de valori prefabricate, instrumente de
manipulare a gândirii, a opþiunilor, menite sã ne amorþeascã spiritul ºi sã
ne adoarmã mintea. Aceste arme de criogenizare intelectualã pe termen
lung a utilizatorilor neavizaþi au efectul drogurilor lãsate pe mâna
inconºtientã a unui copil.
Dar avem la îndemânã o cãlãuzã prin deºertul lumii moderne, una care nu desparte familii, nu ucide
spiritul ºi nu seacã speranþe: aceea este cartea. Fãrã ea, omenirea are toate ºansele sã se întoarcã pentru
câteva era, la stadiul animalic, iar oglinda sã aibã în faþa ei ºi în imagine una ºi aceeaºi primatã.
Un om care citeºte valoreazã cât doi spune acelaºi înþelept scriitor american Mark Twain. Dacã
în lumea celor superficiali ºi înguºti din punct de vedere intelectual ºi spiritual, un om valoreazã cât greutatea
sa în aur, ca etalon de metal preþios prin raritate, atunci în societatea de azi, sodomizatã de forme fãrã fond,
când totul este pus la îndemânã pentru a evita efortul de a gândi ºi a trãi cu adevãrat, cred cã unitatea de
mãsurã elocventã a valorii unui om este importanþa ºi substanþa cãrþilor pe care le-a citit.
Cei care pun pe prim plan hrãnirea trupului spun cã suntem ceea ce mâncãm. Eu vin ºi spun cã nu
sunt ceea ce mãnânc, pentru cã spiritual ºi intelectual am evoluat de la stadiul vegetal ºi animal, dar sunt, în
esenþã, profund, în spirit ºi în adevãr ceea ce citesc.
Alice Valeria Micu
O FILÃ DIN CARTEA... DE SERVICIU LA BIBLIOTECÃ!
Este o nouã zi, ora opt fãrã un sfert. Cred cã ar trebui sã mã grãbesc un pic, n-aº vrea sã întârzii la
serviciu. Puþin somnoroasã, cu picioarele care ar lua direcþia spre cãldura patului, pornesc, totuºi spre
muncã, cu gândul la ziua care abia a început.
În drum, încerc sã nu mã gândesc la nimic, ºtiind cã, de îndatã ce voi ajunge acolo, o sã-mi umble
mintea în o mie de direcþii. Am ajuns. Deschid uºa ºi mã loveºte mirosul atât de bine cunoscut ºi iubit de
mine. Nu mã refer la mirosul cafelei de dimineaþã, ci la mirosul unei biblioteci, mirosul plãcut al cãrþilor.
Mirosul pentru care îmi iubesc ºi mai mult meseria de bibliotecar, mirosul care face aceastã meserie ºi mai
frumoasã, cel puþin pentru mine. Primul lucru pe care-l fac, când
cumpãr o carte nouã sau când primim noutãþi la secþia noastrã, e sã
adulmec mirosul de carte nouã. Fiecare are un miros aparte, dar,
totuºi, asemãnãtor. Îmi face plãcere sã stau un minut-douã în
obscuritatea ºi liniºtea dimineþii, singurã, gândindu-mã la toate cãrþile
ºi informaþiile preþioase aflate în jurul meu. ªi, în astfel de momente,
mã simt cumva firavã, mãruntã deoarece mai am atâtea de învãþat,
de citit. Fiind bibliotecar, am posibilitatea sã învãþ în fiecare zi ceva
nou.
Pornesc calculatorul, deschid baza de date a bibliotecii ºi
cu asta începe o nouã zi de lucru. Cum încã este devreme, elevii
sunt la ºcoalã, adulþii la serviciu, nu avem mulþi cititori în perioada
asta a zilei. Totuºi vin câþiva elevi grãbiþi dupã lecturile cerute la
ºcoalã ºi câþiva adulþi care preferã aceastã parte a zilei, fiind mai
liniºtitã. Nu ºtiu alþii cum sunt, dar aici dimineþile sunt un pic magice.
Cu toate cã suntem încã somnoroºi, purtãm în noi odihna, liniºtea
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nopþii, visurile uitate, dar care sunt undeva în noi. Din acest
motiv ºi cititorii matinali sunt mai liniºtiþi, încã n-am întâlnit vreun
cititor care sã vorbeascã în gura mare dimineaþa! Este o
atmosferã plãcutã. Destul de liniºtitã ºi perfectã pentru a mã
informa. Ca ºi bibliotecar, e esenþial sã fiu informatã, sã fiu la
curent cu noutãþile apãrute, cu noutãþile editoriale, sã citesc presa,
sã vãd ce mai preferã adolescenþii, tinerii de azi. Ca sã fiu foarte
bunã în ceea ce fac, trebuie sã fiu mai priceputã decât restul
oamenilor în gãsirea de informaþii. Ce este în vogã astãzi, s-ar
putea, cu uºurinþã, ca mâine sã nu mai fie. De aceea necesitã
creativitate ºi informare din partea noastrã sã venim în ajutorul
lor, sã-i chemãm la bibliotecã, sã avem noi iniþiative. Încercãm
sã fim la curent cu tot ce se întâmplã în lumea lor, ca sã putem
comunica cu ei, sã ºtim ce sã le recomandãm, sã-i atragem la
bibliotecã, sã-i convingem sã revinã la noi. A dispãrut de multã
vreme imaginea bibliotecarului cu ochelarii pe nas, cu halatul
cenuºiu, un pic sobru ºi cu nasul în carte. Noi suntem cei care
vin la ei, în ajutorul lor, pentru a le oferi informaþia cãutatã. Dar cum suntem o bibliotecã publicã, avem un
public larg de servit: copii, elevi, studenþi, pensionari, de la oameni simpli la intelectuali. E datoria noastrã
sã fim atenþi la cerinþele ºi nevoile lor.
Explozia informaþionalã, generatã de înmulþirea, fãrã precedent, a numãrului de publicaþii, a devansat
posibilitãþile bibliotecarului de a cunoaºte conþinutul publicaþiilor aflate în bibliotecã. Ca ºi bibliotecari ne
aflãm în poziþia de lider în gestionarea informaþiei, pentru a învãþa cititorii sã utilizeze mai eficient resursele
informaþionale ale bibliotecii, care se aflã acum pe suporturi tot mai sofisticate. Cititorii zilelor noastre sunt
grãbiþi, de multe ori nu au rãbdare ºi nici pricepere sã caute în imensitatea surselor documentele necesare.
Au nevoie de cineva care sã-i ajute, economisindu-le timpul. ªi aici le venim noi în ajutor. În viaþa de zi cu
zi a Secþiei pentru Adulþi asta înseamnã ca eu ºi colegii mei sã fim cât mai sociabili, mai atenþi la detalii, sãi învãþãm cum sã foloseascã baza de date a bibliotecii pentru a gãsi cartea cãutatã, sã mergem cu ei la raft
ºi sã cãutãm împreunã. În schimb, unii preferã sã caute singuri. Trebuie sã respectãm fiecare cititor.
Comportamentul nostru este cel care îi determinã pe cititori sã revinã la bibliotecã sau nu.
Mã plimb printre rafturi, mai schimb câteo vorbã cu ei, mã uit la cotoarele ºi titlurile cãrþilor ca sã
mi se întipãreascã în minte. Secþia are un fond de peste 90.000 de volume din care peste 70% cu acces
liber la raft. Astfel încerc sã cunosc cât mai bine fondul nostru. Mai rãsfoiesc câteo carte, mã uit la conþinut,
ºi mã bucur pe urmã, când la o temã cerutã ºtiu repede încotro sã îndrum cititorul. Totodatã, de multe ori,
aflu, aflãm cãrþi puse greºit pe raft, la alte domenii, la altã cotã. ªi mã doare sufletul ºtiind cã cei care vor
avea nevoie de cartea aceea pe viitor sau au avut nevoie de ea în trecut, n-au putut sã ajungã la ea. De
multe ori am cãutat în disperare cãrþi care n-au fost puse la locul lor. Însã îmi amintesc de bucuria cititorului
când i-am gãsit titlul cerut. Acesta este dezavantajul sistemului cu acces liber la raft. Totuºi e datoria
noastrã sã cãutãm cartea, chiar dacã ar fi sã luãm fiecare poliþã în parte.
Mã uit la ceas ºi vãd cum zboarã timpul. Mã gândesc la treburile ce se cer fãcute azi, cum ar fi
cartea sãptãmânii. E important ca recomandãrile din fiecare sãptãmânã sã fie bine primite de toate categoriile
de cititori. Totodatã este o modalitate de a atrage noi cititori ºi e important sã fie o carte interesantã,
captivantã, sã fie agreatã de diverse categorii de vârstã.
Fiecare cititor are personalitatea lui ºi încerc sã mã uit la ei, sã-i consider parteneri în cãutarea de
informaþii. Desigur, dupã o vreme am început sã-i cunosc mai bine, ce preferinþe au, ce nu le place. Când
intrã pe uºa bibliotecii, ºtiu cum trebuie sã-i abordez, ce sã le recomand. Unii sunt mai nedumeriþi, alþii
hotãrâþi, iar alþii mai ciudaþi, în felul lor. Fiecare cu ale lui… Treaba noastrã e sã fim cât mai obiectivi ºi mai
drãguþi cu ei. E greu sã lucrezi zi de zi cu oameni, câteodatã chiar foarte obositor. Cel mai rãu caz e când
nici ei nu ºtiu ce vor, dar nici nu le convine nimic. În astfel de situaþii simt cã aº dori sã mã reinventez, sã pot
citi în mintea fiecãruia pentru a-l mulþumi. Cred cã ºtim cu toþii acest sentiment. Vorbesc de vreo 5-10
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minute, dar încã nu mi-am dat seama ce anume vrea. Am impresia cã nu vrea sã-mi spunã, cã doar îmi
testeazã cunoºtinþele. Încerc sã nu-mi pierd rãbdarea.
Când lucrezi cu oamenii apar tot felul de situaþii mai interesante, mai comice. Noi suntem cei care
trebuie sã rãspundem la întrebãri cum ar fi:
· am nevoie de ceva uºor, concis ºi inteligibil despre fizica cuanticã ºi string theory,
· mi-a zis profu’ cã am nevoie de o carte despre animale, scris de un tip care are un nume ce
începe cu D,
· am nevoie de o carte care are în titlu dragoste, rãzboi ºi noapte,
· am citit cu ani în urmã o carte, nu-mi aduc aminte titlul, doar atât cã era bestseller - ºtiþi
cumva care este?,
· ºtiþi cumva cine a scris Enigma Otiliei?
- nu ºtiu sã râd sau sã plâng. Cu toate acestea reuºim sã-i ajutãm sã-ºi gãseascã documentul cerut.
Este amiazã ºi începe sã se aglomereze. Orele astea sunt cele mai aglomerate. Câteodatã aº dori
ca în orele astea sã am toatã Enciclopedia Brittanica în cap. Atunci, sigur aº putea rãspunde cerinþelor
lor. Cu toþii ºtim ºi am avut parte de acel moment, când creierul ne-a lãsat baltã, când am avut nevoie mai
mare de el. ªi în situaþii ca astea nu-mi aduc aminte de un autor anume, scriu greºit numele cititorului ºi pe
urmã mã mir cã nu-l gãsesc, mi-e pe limbã rãspunsul, dar nicicum nu-mi aduc aminte. Foarte frustrant, mai
ales când cititorul se uitã la tine ºi aºteaptã. Fiecare vine cu cerinþele lui, cu tema lui ºi eu ºi colegii încercãm
sã rãspundem la toate: cãutãm cartea, recomandãm una, cãutãm bibliografii, povestim cu ei, aflãm cã de
fapt a înþeles greºit la ºcoalã titlul ºi de aceea n-am gãsit-o, mã minunez cã n-am vãzut cartea pe raft numai
a treia oarã, caut ceva despre principiile fizicii cuantice, deºi nu prea ºtiu care sunt acelea. ªi asta e o zi
obiºnuitã! Dar îmi place, e o provocare, un sentiment foarte plãcut când pot sã ajut. Ce sã mai spun cã
mereu trebuie sã gândim ºi activitãþi noi, parteneriate, proiecte care sã atragã finanþãri... nu, nu azi, las astea
pe mâine, e mult prea mult, dar nimeni nu crede cât este de complexã aceastã meserie!
Orele de aglomeraþie zboarã, parcã s-a mai liniºtit un pic. Mã bucur cã mai sunt doritori de carte.
În ultimii ani a scãzut numãrul celor care vin la bibliotecã. Oamenii ºi mai ales tinerii nu mai citesc precum
acum 10-15 ani. De aceea ne strãduim în fiecare zi sã-i atragem la bibliotecã, sã iubeascã din nou, sau
pentru prima oarã, cititul.
Mulþi se întreabã ce face un bibliotecar? Dacã ar fi sã dau un rãspuns ca la carte, aº zice: pune la
dispoziþie servicii, mereu altele ºi altele ºi conduce un sistem de informare; descoperã ce îi intereseazã pe
cititori; întocmeºte bibliografii de literaturã de specialitate, oferã
educaþie informaþionalã. Dar eu mã gândesc un pic altfel la munca
noastrã: iubim cãrþile ºi încercãm sã le dãm mai departe,
cititorilor, sã-i ajutãm sã le iubeascã la rândul lor.
A mai trecut o zi la bibliotecã. Totul se liniºteºte ºi mã
pregãtesc de plecare. Închid ºi las atmosfera plãcutã, lumea
cãrþilor în urma mea. Oare când noi nu suntem aici, cãrþile,
personajele acestora nu prind viaþã? Eu cred cã da. Deoarece
fiecare carte cititã prinde viaþã în mine, în tine ºi în orice om
care citeºte o carte. Numai cu toatã aglomeraþia ºi gãlãgia din
jurul nostru, de multe ori nu observãm cum ne formeazã o carte.
Nu sunt medic, nu pot vindeca oameni, dar pot dãrui
oamenilor un altfel de ajutor. Le pot dãrui clipe de bucurie, de
umor ºi bunã dispoziþie cu o carte, sau una care le alinã sufletul
în vremuri mai grele, sau tocmai acea carte de care a avut nevoie
pentru un examen important, sau, de foarte multe ori, pentru a
vindeca o boalã grea a cuiva drag. N-a trecut ziua degeaba.
Am putut ajuta câþiva oameni. ªi asta, cred eu, e cel mai
important în meseria mea de bibliotecar.
Szöllõsi Ingrid
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FONDUL DE COLECÞII SPECIALE
- BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ I. S. BÃDESCU
- ÎNTOCMIREA CATALOGULUI CRONOLOGIC (PARÞIAL)
Cine nu îºi cunoaºte trecutul, va fi condamnat sã-l repete (Goethe)
Introducere
Colecþiile speciale ale unei biblioteci, la fel ca ºi Depozitul legal au principalul scop de a
tezauriza, a pãstra pentru generaþiile viitoare documentele reprezentative pentru fiecare epocã a evoluþiei
culturale, spirituale umane.
E greºit ce se spune despre trecut, cã poþi sã îl îngropi. Pentru cã trecutul îºi face drum spre
luminã cu ghearele (Khaled Hosseini, Vânãtorii de zmeie, Niculescu, 2006).
Am ales aceastã temã de cercetare din curiozitate pentru un domeniu care mã fascineazã ºi care
îmi este total necunoscut. În biblioteca în care lucrez existã un fond de carte veche ºi rarã ºi de patrimoniu,
acest fond constituind secþiunea de Colecþii Speciale a bibliotecii. Este nevoie de multã muncã de cercetare,
anevoioasã ºi greoaie deoarece Biblioteca Judeþeanã trece printr-o perioadã foarte dificilã din cauza lipsei
de spaþiu de expunere ºi depozitare pe de o parte ºi, pe de altã parte, de personal care sã poatã sã
prelucreze mai aprofundat acest fond. Prin urmare am gãsit doar titlurile cãrþilor ºi descrierea sumarã a
acestora, ce s-a regãsit pe carte în momentul prelucrãrii. Cãrþile sunt inventariate, catalogate ºi clasificate,
majoritatea fiind din domeniul religios.
Preluând datele ce le-am gãsit în cataloagele bibliotecii ºi adãugând date noi, am întocmit un
catalog cronologic parþial, luând fiecare carte vizatã separat, consultând Bibliografia Româneascã Veche
(1508-1830) scrisã de Ioan Bianu ºi Dan Simionescu, Bucureºti, 1944, site-ul CIMEC-ului - Institutul de
Memorie Culturalã - cu Catalogul colectiv al cãrþii vechi ºi alte publicaþii ºi site-uri de specialitate ºi
consultându-mã cu specialiºti în acest domeniu.
În prezent, fondul de Colecþii Speciale este compus din 2302 unitãþi de bibliotecã. Acestea la
rândul lor sunt compuse din: 1809 exemplare carte veche ºi modernã, 390 exemplare de carte cu autograf,
iar diferenþa de 103 unitãþi de bibliotecã este formatã din cãrþi poºtale, fotografii ºi periodice vechi. Din
totalul unitãþilor de bibliotecã deþinute, 1748 sunt în limba românã, 274 în limba maghiarã, 53 în germanã,
8 în francezã, 8 în italianã, 8 în latinã, 7 în englezã, 3 în chirilicã, 2 în limba greacã, 5 în limba rusã.
În continuare voi prezenta modul de lucru abordat pentru întocmirea catalogului cronologic parþial
al cãrþii vechi, respectiv al fondului Colecþii Speciale din bibliotecã, cu aplicaþie practicã (câteva exemple).
Pentru a întocmi catalogul cronologic parþial al cãrþii vechi, rare ºi tradiþionale din bibliotecã am
ales cãrþile vizate din depozitul de Colecþii Speciale, am consultat apoi catalogul pe titluri ºi inventar al
bibliotecii ºi am început prelucrarea. Fiecare carte am luat-o ºi am analizat-o foarte atent. Am notat toate
informaþiile regãsite în foaia de titlu, în înscrisurile de pe coperte sau pe filele interioare ale cãrþilor. În ceea
ce priveºte descrierea cãrþilor, voi face anumite precizãri asupra categoriilor de informaþii cuprinse. Menþionez
faptul cã acest fond a fost prelucrat sumar, informaþiile despre carte sunt cele de bazã: autor, titlu ºi eventual
editurã, loc ºi an de apariþie, numãr de pagini. Pentru început, am ales pentru cercetare cãrþile vechi
româneºti ºi pe cele strãine, cãrþile fãrã an de apariþie (parþial) ºi pe cele care fac parte din fondul de
Colecþii Speciale din alte motive ºi au an de apariþie pânã în 1899 (lista a rãmas deschisã).
I. Descrierea cãrþilor
Descrierea cãrþilor este un proces care necesitã rãbdare, atenþie ºi pregãtire de specialitate în
acest domeniu. Cu ajutorul unor specialiºti, a cursurilor ºi a materialelor de specialitate am fãcut descrierea
unor cãrþi din fondul de Colecþii Speciale al bibliotecii (27 de titluri), cãrþi în limba românã, maghiarã,
italianã, francezã. Am fotografiat ºi prelucrat cãrþile, þinând seamã de datele regãsite pe ele am alcãtuit
catalogul cronologic parþial. La începutul acestui catalog, am pus cãrþile care nu aveau data apariþiei ºi
despre care nu se ºtie nici din alte surse anul apariþiei.
La descrierea cãrþilor am avut în vedere urmãtoarele aspecte:
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- Titlul cãrþii, locul apariþiei, anul apariþiei: titlul din BRV (dacã este); locul editãrii, aºa cum apare în
pagina de titlu, în transcriere latinã; datarea, exprimatã în anii erei noastre (inclusiv cele datate în anii erei
bizantine), cu cifre arabe. Sunt catalogate cãrþile vechi româneºti ºi strãine deþinute de bibliotecã ºi nu
numai, cãrþi care constituie, dupã cum am mai precizat, fondul de Colecþii Speciale al bibliotecii, având în
vedere cã existã un numãr redus de cãrþi vechi: ºase exemplare de carte veche româneascã ºi strãinã
identificatã. Mai existã câteva exemplare aflate sub semnul întrebãrii, necunoscându-se anul editãrii. Pe
viitor, biblioteca ºi-a propus o cercetare mai aprofundatã cu consultarea unor specialiºti în domeniu pentru
a le putea stabili anul apariþiei ºi a le identifica.
- Oglinda paginii de titlu: transliteraþia paginii de titlu, cu delimitarea sfârºitului de rând (prin bare
duble), menþionarea prefeþelor (cui sunt adresate ºi de cine sunt semnate), transliteraþia informaþiilor din
colofon, referitoare la alte elemente de tipãrire a cãrþii.
- Oglinda paginii etalon: sunt notate dimensiunile unei pagini complete, editate din cuprinsul cãrþii.
Este necesarã aceastã informaþie pentru a stabili dacã este vorba de aceeaºi ediþie în cazul în care avem
mai multe exemplare a unei publicaþii. Se mãsoarã de la primul cuvânt tipãrit pe pagina respectivã, pânã la
ultimul cuvânt tipãrit din aceeaºi paginã.
- Paginaþie: menþionarea filelor, paginilor numerotate ºi a celor nenumerotate (între paranteze drepte),
precum ºi erorile de paginaþie acolo unde este cazul.
- Limba textului / alfabet: limba în care este tipãrit textul ºi alfabetul (chirilic pentru majoritatea
cãrþilor ºi latin).
- Formatul cãrþii: se stabileºte în funcþie de numãrul de îndoituri ale filei tipografice (în 20, în 40, în
80, 120 sau în 160), legãtura (prin rotunjirea dimensiunilor), oglinda textului (cu menþionarea numãrului de
rânduri, a dimensiunilor textului tipãrit ºi a numãrului de coloane), blocul cãrþii (care, de cele mai multe ori,
nu are aceleaºi dimensiuni cu coperta cãrþii).
- Materialul / tehnica folositã la obþinerea cãrþii: suportul pe care a fost imprimat textul, cu menþionarea
filigranului (acolo unde existã), culoarea tiparului.
- Legãtura: materialul (coperte din piele, pânzã, pe lemn sau pe carton, chiar ºi hârtie simplã, în
situaþia în care au fost pierdute) ºi ornamentele (chenare, încadrând un medalion, în cele mai multe cazuri
religios, dar ºi diverse ornamente florale, fitomorfe etc.).
- Starea de conservare: în decursul timpului, umiditatea ºi lipsa luminii au avut efecte negative
asupra acestora. În acelaºi timp, ele au circulat de la o parohie la alta, de la o provincie la alta sau de la un
proprietar la altul. Cele mai multe au coperte degradate (piele roasã la colþuri, blat spart, coperte lipsã), iar
blocul cãrþii prezintã file lipsã, pete de cearã sau de grãsime, pete de umezealã, file îngãlbenite etc.
- Ornamente, ilustraþii: se menþioneazã ornamentele tipografice dominante ºi ilustraþiile (cu ambele
dimensiuni, în centimetri ºi autorul, acolo unde se poate descifra) din blocul cãrþii.
- Însemnãri, note: datoritã varietãþii informaþiilor pe care le conþin însemnãrile, am considerat cã
este util sã ne aplecãm cu mai multã atenþie asupra lor, într-o cercetare viitoare.
- Nr. inventar: numãrul sub care este înregistratã cartea în bibliotecã. Precizez cã, în cazul în
care existã mai multe exemplare ale aceluiaºi volum, s-au trecut notele generale (comune) ºi apoi notele
specifice fiecãrui exemplar.
- Nr. inventar Colecþii Speciale: numãrul sub care a fost înregistratã unitatea în fondul Colecþii
Speciale.
II. Abrevieri
BAR = Biblioteca Academiei Române, Bucureºti
BRV = Bibliografia Românã Veche
/ chir. / = însemnare manuscrisã cu slove chirilice
ex. = exemplar
f. = filã
f. a. = fãrã an
f. l. = fãrã locaþie
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fig. = figurã
il. = ilustratã
/lat. / = însemnare manuscrisã cu litere latine
ms. mss. = manuscris, manuscrise
P. = parte
p. = paginã
pl. = planºã
/v. = verso
vol. = volum
T. = tom
Tab. = tabel
III. Glosar de termeni:
Aciditatea hârtiei = prezenþa în hârtie a unor substanþe cu caracter acid; cauzele apariþiei aciditãþii
sunt de naturã intrinsecã sau extrinsecã, ca de pildã îmbãtrânirea naturalã a hârtiei, prezenþa unor materiale
acide încã din faza de fabricaþie a hârtiei sau respectiv cernealã acidã, poluare atmosfericã, biodegradare
etc.
Agent de deteriorare = element care condiþioneazã (iniþiazã) apariþia procesului de deteriorare.
Între agenþii de deteriorare a hârtiei sunt amintiþi: lumina, gazele poluante din atmosferã, aciditatea cernelii,
microorganismele - ciupercile microscopice, insectele etc.
Autograf (gr. autos, singur+graphein, a scrie) = scris chiar de cãtre autor; este semnãtura autorului
pe volum, de obicei cu dedicaþie.
Caracter = orice semn grafic care intrã în componenþa elementului de datã: litere, cifre, semne
speciale, inclusiv spaþiu.
Cartuº = ornament care încadreazã un cuvânt, un titlu, un text.
Colophon (cãsuþa tipograficã) = date aflate de obicei la sfârºitul unei publicaþii, care conþin informaþii
cu privire la publicarea sau tipãrirea acesteia, informaþii suplimentare (numele autorului ºi al lucrãrii, numele
ilustratorului, al editorului, al tipografului, al celui care plãteºte lucrarea etc.)
Chenar = bordurã care încadreazã paginile sau coperta cãrþii. Adesea este realizat din elemente
ornamentale.
Chinovar = cernealã roºie ce se utilizeazã la scrierea iniþialelor, ornamente, miniaturi ºi la sigilarea
actelor.
Coloncifru = cifrã care aratã numãrul de ordine al paginii unei cãrþi, imprimat în partea de sus sau
de jos a acesteia.
Cotorul corpului cãrþii = partea corpului cãrþii care se constituie prin unirea caietelor ºi care are rol
de axã în jurul cãreia se rotesc foile.
Depozite de cearã = cearã acumulatã ºi fixatã pe foile cãrþii (hârtie).
Deteriorare = deprecierea materialelor prin pierderea într-o oarecare mãsurã a calitãþilor lor iniþiale.
În general, deteriorarea hârtiei se clasificã în: fizicã, chimicã ºi biologicã.
Foi de gardã = una sau mai multe foi de protecþie, albe sau colorate, confecþionate din hârtie,
mãtase etc. Protejeazã o gravurã, miniaturã, desen, acuarelã etc. Când acestea sunt aºezate între copertã
ºi corpul cãrþii (având ºi funcþia de legãturã), acestea se vor numi forzaþ.
Frontispiciu = ilustraþie plasatã în partea de sus a paginii de titlu sau a începutului lucrãrii, având
uneori inclus ºi titlul lucrãrii sau al capitolului.
Incipit = nota prin care se marca începutul textului în manuscrisele medievale ºi în primele tipãrituri.
Ilustraþie = reprezentare graficã legatã de conþinut care apare în cadrul unei publicaþii.
Iniþiala = prima literã a unui cuvânt, paragraf, capitol, text manuscris (adesea bogat ornamentatã ºi
coloratã).
Legãtura (de carte) = sistem de solidarizare a pãrþilor componente ale cãrþii în scopul realizãrii
continuitãþii textului ºi a conservãrii volumului.
51

Marca tipograficã = vinietã, adesea alegoricã, însoþitã de o devizã adoptatã de tipograful sau
editorul cãrþii, imprimatã fie pe pagina de titlu, fie la sfârºitul cãrþii.
Recto = prima paginã a unei foi sau pagina din dreapta.
Verso = a doua paginã a unei foi sau pagina din stânga.
Vinietã = în sens strict este ornament inspirat din forma viþei de vie. În cazul cãrþilor, este orice
ornament de format mic.
Aplicaþie practicã - Exemple de cãrþi descrise în Catalogul cronologic parþial al bibliotecii
În continuare voi prezenta câteva titluri, pentru exemplificare, din catalogul cronologic parþial întocmit
pentru fondul Colecþii Speciale al bibliotecii.
1. Ioan Pop Florentin. Noþiuni de psichologie, Galaþi, [s.a.]. [1]
Noþiuni de psichologie [carte tipãritã] / Ioan Pop Florentin. - Ediþia a 2-a . - Galaþi : [S.n.],
[s.a.], 372 , 10 lei, în 12°.
Clasificare CZU : 159.9
Cota : 159.9 / P78
Note : Lucrare legatã în copertã cartonatã, de culoare portocaliu, cu cotor de pânzã, desprinsã
prima paginã; hârtie îngãlbenitã de timp, la p. I are ºtampila Biblioteca Publicã a Oraºului: Oradea Mare;
dim. [12;18]; este bine conservatã.
Limba : rum
Nr. inventar în bibliotecã : 96816
Nr. inventar Colecþii Speciale : 367
2. Octoih, [s.l.], [s.a.] [2]
Octoih [carte tipãritã] . - [s.l.] : [S.n.], [s.a.], 1500 lei, în 8°.
Clasificare CZU : 243-043
Cota : 26 / O-19
Note : Lucrarea este elaboratã cu caractere chirilice, lipseºte p. de
titlu, nu are coperte ºi nici cuprins. Paginile deteriorate, hârtie de scris groasã,
f. de dim. [21:17]. Titlurile capitolelor ºi iniþialele alineatelor sunt scrise cu roºu,
pãstratã într-o cutie de carton. Ioan Rus - proprietar; numerotarea p. - mijloc,
jos.
Limba : rum
Nr. inventar în bibliotecã : 89984
Nr. inventar Colecþii Speciale : 770
Achiziþionat : Anticariat Zalãu
3. Orologiu (Ceaslov), [s.l.], [s.a.]. [3]
Orologiu (Ceaslov) : //întru slava lui Dumnezeu celui în Treime lãudat/. - [s.l.]: [S.n.], [s.a.],
473 p, 50 lei, în 8°.
Clasificare CZU : 243
Cota : 243 / O-80
Note : coperþi cartonate legãturã din piele ºi pânzã
de culoare neagrã, dimensiunea filelor [21:15]. Pagini
îngãlbenite, [473 p.], are paginã de gardã cu o cruce pe ea
ºi pe urmãtoarea un tablou alb - negru cu Prea Sfânta Treime;
existã o semnãturã Ioniþã Dumitru sub imagine. La sfârºit sa adãugat o f. ms. conþinând canoane.
Limba : rum
Nr. inv. în bibliotecã : 130438
Nr. inv. Colecþii Speciale : 411
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Concluzii
Consider cã, atunci când va fi tipãrit, acest catalog parþial va aduce o modestã contribuþie la
cunoaºterea fondului de Colecþii Speciale (carte româneascã veche, strãinã, carte cu autograf º.a.) din
patrimoniul Bibliotecii Judeþene. Acest demers rãmânând deschis (având în vedere cã instituþia îºi îmbogãþeºte
continuu patrimoniul ºi cã am abordat doar o perioadã de timp ºi nu toate titlurile din acea perioadã),
îndrãznesc sã sper cã este ºi un început în vederea alcãtuirii unui catalog al cãrþii vechi româneºti ºi strãine
de pe teritoriul întregului judeþ.
Din conþinutul tuturor materialelor ce constituie fondul Colecþii Speciale, din însemnãrile fãcute pe
marginea filelor sau pe coperte, putem face studii despre domeniul pe care îl abordeazã cartea sau studii
sociologice, medicale, constatând condiþiile de trai din perioada descrisã.
Nu am sã înºirui aici multitudinea de oportunitãþi ce se deschide spre studiu ºi cercetare într-o
bibliotecã cu fond de Colecþii Speciale, dar sper ca documentarea fãcutã sã fie un drum deschis ºi un
imbold pentru cei interesaþi.
Cine îºi cunoaºte trecutul, stãpâneºte viitorul.
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ÎNTOCMIREA, GESTIONAREA ªI ACTUALIZAREA DOSARULUI
PERSONAL/PROFESIONAL AL SALARIATULUI
Dosarul profesional al fiecãrui angajat se poate întocmi potrivit unui format standard, ales de cãtre
angajator ºi impus entitãþii juridice, pe care o administreazã, aceasta presupunând urmãtoarele date:
- Secþiunea A - Date cu caracter personal
- Secþiunea B - Studii, pregãtirea profesionalã ºi recalificãri ulterioare
- Secþiunea C - Date referitoare la dosarul profesional
- Secþiunea D - Activitatea desfãºuratã în cadrul altor angajatori
- Secþiunea E - Declaraþii ale angajatului privitoare la alegerea normei de bazã, alte
declaraþii
- Secþiunea F - Situaþia concediilor de odihnã ºi a altor tipuri de concedii
- Secþiunea G - Situaþia disciplinarã
- Secþiunea H - Accesul la dosarul personal/profesional
Fiecãrui angajat i se întocmeºte un singur dosar personal, ce se va actualiza ori de câte ori se
impune acest aspect.
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Compartimentul de personal/departamentul de HR, prin intermediul inspectorului de resurse umane,
care gestioneazã raporturile juridice de muncã, întocmeºte dosarul de personal pentru fiecare angajat în
termen de 10 zile lucrãtoare de la data semnãrii contractului individual de muncã.
Compartimentul de personal/departamentul de HR, prin inspectorii sãi de resurse umane,
responsabili cu întocmirea ºi actualizarea dosarelor personale/profesionale, sunt obligaþi sã verifice copiile
prezentate de cãtre angajat cu originalele acestora, urmând a le certifica, cu menþiunea: copie
conformã cu originalul, semnând ºi menþionând numele ºi funcþia deþinute, precum ºi a datei la care certificarea
a survenit.
Dosarul personal/profesional conþine toate actele juridice ºi documentele ce evidenþiazã activitatea
profesionalã a angajatului de la naºterea raporturilor juridice de muncã pânã la încetarea acestora, în
condiþiile legii.
Documentele din cadrul dosarului personal/profesional sunt îndosariate în ordinea emiterii
cronologice a acestora, pe fiecare secþiune.
Dosarul personal/profesional trebuie sã cuprindã, în mod obligatoriu, urmãtoarele documente:
- copie de pe buletin/cartea de identitate/paºaport sau dovada de rezidenþã;
- copie de pe livretul militar, dacã este cazul;
- adeverinþa medicalã eliberatã de medicul de familie al angajatului, care sã ateste cã este apt de
muncã, iar ulterior acceptãrii ofertei de angajare, dar înainte de începerea efectivã a activitãþii, avizul medicului
de medicina muncii;
- copii de pe actele de studii, de la diploma de liceu la ultimul act aferent ultimei forme de învãþãmânt
absolvitã;
- copii de pe certificatele de participare la cursurile de instruire sau perfecþionare;
- copie de pe carnetul de muncã/copii ale adeverinþelor de la locurile de muncã anterioare;
- recomandãri de la locurile de muncã anterioare;
- cazierul judiciar, în original;
- curriculum vitae, semnat ºi datat de cãtre angajat;
- contractul individual de muncã împreunã cu oferta de angajare, ambele semnate, datate ºi cu
numãr de înregistrare;
- fiºa postului;
- acte adiþionale prin care a fost modificat/completat unul dintre elementele raportului juridic de
muncã;
- cererile de suspendare a raportului juridic de muncã, actul juridic de aprobare/constatare a
suspendãrii, actul juridic prin care se dispune reluarea activitãþii;
- actele juridice care atestã modificãrile salariale;
- actele juridice de desemnare/mandatare a angajatului sã reprezinte angajatorul;
- actul juridic prin care se stabileºte participarea la activitãþi în cadrul unor proiecte/programe;
- actul juridic de încetare a raportului juridic de muncã;
- rapoartele de evaluare.
Dosarul personal/profesional trebuie sã cuprindã urmãtoarele date:

Secþiunea A. Date cu caracter personal
Se poate întocmi un tipizat care sã cuprindã urmãtoarele date, iar în dovedirea lor sã fie ataºate
documente relevante:
- numele, prenumele ºi, dupã caz, numele deþinut anterior;
- data ºi locul naºterii;
- codul numeric personal;
- adresa de domiciliu ºi, dupã caz, reºedinþa;
- numele, prenumele ºi numãrul de telefon ale cel puþin al unei persoane de contact, pentru situaþii
de urgenþã;
- grupa de sânge;
- starea civilã;
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- numele ºi prenumele soþului/soþiei, precum ºi numele, prenumele ºi data naºterii copiilor minori;
- situaþia serviciului militar, dacã este cazul.

Secþiunea B. Studii, pregãtirea profesionalã ºi recalificãri ulterioare
- studiile absolvite;
- pregãtirea profesionalã ulterioarã - studii postuniversitare;
- dobândirea altor calificãri;
- certificãri de utilizare operare PC.
Trebuie reþinut cã, prin noþiunea de act juridic se vizeazã actul emis de cãtre conducerea angajatorului,
ce poate sã constea într-o decizie, ordin sau hotãrâre.
Secþiunea C. Date cu caracter profesional
- recomandãri de la locurile de muncã anterioare;
- evaluãrile efectuate la actualul loc de muncã;
- situaþia disciplinarã.
Secþiunea D. Activitatea desfãºuratã în cadrul altor angajatori
- adeverinþe eliberate de cãtre angajatorii anteriori din care sã rezulte perioada lucratã într-o anumitã
funcþie, profesie etc.
- alte documente care sã ateste vechimea în muncã, calificarea, exercitarea unor funcþii.
Secþiunea E. Declaraþii ale angajatului privitoare la alegerea normei de bazã, alte declaraþii
- declaraþia angajatului pe proprie rãspundere privind alegerea normei de bazã la angajatorul
individualizat cu denumire ºi adresã, dacã este cazul;
- declaraþia pe proprie rãspundere privind persoanele aflate în întreþinerea sa aferentã acordãrii
deducerii;
- declaraþia pe proprie rãspundere privind primirea unui exemplar al Regulamentului intern al
angajatorului, prelucrarea acestuia ºi luarea la cunoºtinþã;
- alte declaraþii specifice angajatorului.
Secþiunea F. Situaþia concediilor de odihnã ºi alte concedii
- fiºa angajatului cu zilele de concediu ºi planificarea efectuãrii acestora;
- cererile angajatului de efectuare a acestor zile de concediu;
- cererile angajatului de efectuare a altor tipuri de concedii.
Secþiunea G. Situaþia disciplinarã
- dosarul de cercetare disciplinarã prealabilã;
- actul juridic de aplicare a sancþiunilor disciplinare, de la avertisment pânã la încetarea contractului
individual de muncã disciplinar, împreunã cu dovezile de comunicare angajatului/de luare la cunoºtinþã sub
semnãturã;
- alte documente relevante.
Secþiunea H. Accesul la dosarul profesional/personal
- documentul care precizeazã persoanele care gestioneazã acest dosar;
- procedura aferentã accesului altor persoane din cadrul angajatorului/din afara angajatorului la
dosarul de personal/profesional;
- procedura aferentã eliberãrii de copii ale documentelor aflate în dosarul fiecãrui angajat, fie
direct angajatului, fie altor persoane. Cererile de eliberare ale copiilor vor fi înregistrate ºi aprobate în
prealabil de cãtre persoana desemnatã de cãtre angajator prin act juridic, iar certificarea copiilor va fi
pentru conformitate cu exemplarul aflat la dosarul angajatului.
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Toate documentele obligatorii a fi incluse în dosarul profesional/personal al angajatului trebuie sã
fie:
- numerotate pe fiecare secþiune de la 1 la n precedatã de litera aferentã secþiunii;
- menþionate într-o listã de verificare ataºatã copertei dosarului personal/profesional,
astfel încât sã existe o evidenþã clarã a tuturor documentelor existente la aceste dosare;
- la momentul în care raporturile juridice de muncã înceteazã cu angajatul, dosarul se renumeroteazã
de la ultima filã la prima, pe copertã se menþioneazã câte file cuprinde dosarul, se dateazã, se semneazã ºi
ºtampileazã;
- de câte ori dosarul arhivat se solicitã a fi consultat, cererea urmeazã procedura mai sus menþionatã,
urmând a fi ataºatã dosarului în cauzã, numerotându-se în continuare ºi menþionându-se pe copertã noul
numãr de file.
Persoanele care au acces la datele cuprinse în dosarul profesional/personal al angajatului au obligaþia,
prin lege, de a pãstra confidenþialitatea datelor cu caracter personal.
Mariana Tãut
CORNELIA CORDEA,
O VIAÞÃ DE DÃRUIRE LA BIBLIOTECA JIBOU
Sunt oameni pe care, ºtiindu-i într-un anumit loc, începi sã-i identifici cu locul acela ºi nu poþi sã
accepþi gândul cã va veni o zi în care, la celãlalt capãt al firului… de comunicare, vocea caldã ºi de
încredere absolutã, ce rãspundea prompt ºi profesionist la orice chemare, nu mai este acolo, din simplul ºi
atât de firescul motiv cã… hârtiile ce îi vin de la autoritãþi, anunþã pensionarea! E parcã mult prea devreme!!!
Ar mai fi atâtea de dãruit!
Mulþi sunt cei care aºteaptã acel moment, îi vezi, îi simþi cum, ani de zile înainte, sunt lipsiþi de
iniþiative, de elan ºi entuziasm, par absenþi la întrebãrile ºi provocãrile celor care intrã cu încredere în locul
unde toate semnele de întrebare ar trebui sã se transforme în rãspunsuri primite de la omul care, trãind în
mijlocul cãrþilor, are la îndemânã înþelepciunea veacurilor! Ce loc magic, iar bibliotecarul - sfetnic peste
nedumeriri, necunoscute, curiozitãþi, pagini albe…
Cunoscând-o pe Doamna CORNELIA CORDEA, la Biblioteca Orãºeneascã din JIBOU, am
înþeles ºi mai bine cã tinereþea e o stare de spirit, cã vârsta retragerii din activitate nu ar trebui calculatã
dupã C.I. sau Certificat de naºtere, mult mai realistã fiind vârsta dorinþei de a dãrui, a randamentului ºi a
implicãrii! Aprecierile… materiale fãcându-se, tot pentru a nu greºi prea mult, dupã acelaºi simplu criteriu!
Legile cele scrise, însã, sunt rigide ºi nu cuprind articole care se referã la… pasiune, roade, putere
sau dorinþã de dãruire, acestea oferind
doar câteva tipare seci ºi reci, cât despre
celelalte… vorbesc doar urmele paºilor
fiecãruia dintre noi ºi cei care (mulþi sau
puþini…) au beneficiat de îndrumare,
îndemn, sfat. Ei sunt, pânã la urmã, cei
mai siguri ºi fideli evaluatori!
DOAMNA BIBLIOTECARÃ
de la Jibou a ºtiut acest miraculos secret
ºi a clãdit zi de zi, an dupã an, cea mai
profundã recunoºtinþã în mintea ºi inima
celor care (foarte numeroºi ºi din toate
categoriile) s-au apropiat cu încredere de
instituþia unde a ales sã fructifice toate
roadele educaþiei primite ºi a formãrii sale
profesionale.
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Recunoºtinþa este memoria inimii… iar inimile, gândurile rostite sau simþite vorbesc azi ºi, mai
ales, se mirã ºi se întreabã: unde- i DOAMNA!? Unii, mai ºugubãþi, nefiind convinºi de rãspunsul cu
pensionarea, îºi spun, zâmbind: aha, în sfârºit, i-a rezolvat Domnu’ doctor (soþul) un concediu medical,
cã ea nu a lipsit niciodatã!
Dragi copii, voi aveþi atâta dreptate! Doamna Cordea nu a lipsit pentru cã v-a iubit pe voi ºi pe toþi
cei care intrau în bibliotecã. Era mereu preocupatã de a fi foarte bine informatã, participa cu seriozitate la
toate evenimentele, exprimând întotdeauna, în cuvinte alese, idei importante ºi inovatoare pentru folosul
tuturor.
ªtim toþi cã este cu noi ºi acum ºi va veni la toate evenimentele bibliotecilor, locul fiecãruia este
acolo unde-i sunt gândurile ºi inima, iar pentru doamna Cordea, biblioteca este, aºa cum afirmã chiar ea: a
doua casã, locul unde a dãruit, din lumina înþelepciunii ºi cu harul personal, atâþia ani de zile: CARTE PARTE de ajutor ºi îndrumare în viaþã celor ce aveau trebuinþã!
Parte sã aveþi de ani luminoºi, cu sãnãtate multã ºi sã trãiþi, pe deplin, neasemuita bucurie a omului
care ºtie cã ºi-a fãcut datoria, nu pentru cã i s-a spus, nici cã i s-a impus, ci, pur ºi simplu, pentru cã a
simþit cã a fost binecuvântat cu harul de a sfinþi locul!
Florica Pop
RETRAGERE… FÃRÃ TORÞE!
Am ales parafrazarea unui cunoscut roman drept titlu al acestei încercãri de a pune pe hârtie unele
gânduri acum la… retragere. O retragere fizicã… doar. Pentru cã sufletul, inima ºi amintirile vor rãmâne
pentru totdeauna ascunse printre rafturile pline cu cãrþi ale Bibliotecii. BIBLIOTECA… (ce cuvânt
frumos!)… locul care a fost muuuult timp a doua casã a mea. Locul în care am cunoscut oameni… Locul
în care am învãþat lucruri noi… Locul
unde se petrecea tot timpul câte ceva
important…
Ziceam cã am cunoscut
oameni… ºi ce oameni… simpli, harnici,
cuviincioºi. Am cunoscut copii care se
apropiau cu sfialã de carte… dornici sã
înþeleagã ºi sã afle tainele acestei lumi.
Apoi… aceºti copii s-au transformat în
tineri ºi apoi în adulþi… sub ochii mei. ªi
eram bucuroasã cã i-am ajutat sã
dezlege unele mistere ale vieþii, cã am
participat ºi eu la formarea lor… cã am
adus luminã în desluºirea unor lucruri
neînþelese, cã nu am investit degeaba în
ei dragoste, încredere ºi timp. (Peste ani
s-a dovedit cã întreaga mea investiþie a dat roade. ªi cum sã nu te bucuri, când din þãri îndepãrtate, pe
unde-i poartã viaþa… primeºti un mesaj: M-am logodit… sunteþi prima care ºtie…).
ªi atunci afirmi cu tãrie… DA, a meritat!!!
Cei din bibliotecã nu lucreazã doar cu cartea… lucreazã cu suflete… Le asculþi visurile, neliniºtile,
amintirile, poveºtile de viaþã - poveºti care nu de puþine ori se iau la întrecere cu subiectele din cãrþile pe
care tu, Bibliotecarul, le cunoºti.
Mã urmãreºte de mult timp o expresie… Bibliotecarul - acest modest funcþionar… ºi mã gândesc
CÂTÃ dreptate cuprinde în ea!!! Bibliotecarul NU are ridicate statui ºi nu iese în faþã. Stã la locul lui ºi
dãruieºte luminã celor cãrora nu le place întunericul, dãruieºte dragoste celor care nu o au ºi încredere în
puterile lor celor slabi!
Sunt Cornelia Cordea… ºi tocmai mã retrag… fãrã torþe…
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INDEXAREA IMAGINILOR DIGITALE DIN COLECÞIA FOTO
Se zice cã o imagine bunã face cât o mie de cuvinte. Este normal, cât timp principalul receptor de
date al omului este ochiul, iar 85% din informaþiile zilnice provin din surse vizuale. Omul priveºte, analizeazã,
comparã, selecþioneazã ºi memoreazã pe parcursul întregii vieþi. Uneori, el înregistreazã cu ajutorul unor
dispozitive optico-chimice sau electronice momente semnificative, unele cu valoare personalã, altele de
interes public. Bibliotecile sunt chemate sã colecþioneze astfel de documente, sã le pãstreze într-un fond
dedicat informaþiilor despre comunitatea localã, sã devinã memoria pe termen lung a colectivitãþii, sã punã
fundamentul unor colecþii care, cândva, vor fi consultate de cercetãtorii interesaþi sã reconstituie epoci ºi
moravuri.
Sursele pentru completarea fondului bibliografic vizual sunt publicaþiile (periodice, ocazionale,
editoriale), donaþiile, înregistrãrile proprii. În general, utilizatorii bibliotecilor reacþioneazã pozitiv la solicitãrile
formulate de bibliotecari. De când instituþiile parte a reþelei Biblionet au fost dotate ºi cu scanere, a devenit
posibilã ºi înregistrarea imaginilor de pe documente pe care proprietarii intenþioneazã sã le pãstreze, dar
consimt la copierea lor pentru pãstrarea în cadrul fondului bibliografic local.
Imaginile reunite în colecþiile bibliotecilor pot fi atât statice (desene, gravuri, ilustraþii, fotografii,
picturi, diafilme, diapozitive, timbre, semne de carte etc.) cât ºi dinamice (filme pe peliculã, discuri video,
DVD-uri, videoclipuri pe alte suporturi sau pe internet etc.).
Principala problemã legatã de imagini este indexarea (descrierea ºi înregistrarea) informaþiilor
cuprinse în ele. Motorul de cãutare Google permite cãutarea printre miliarde de fiºiere vizuale, clasificate
dupã diferite criterii. Însã adesea, la introducerea unei cãutãri, nu regãsim un instantaneu pe care tocmai lam zãrit într-o paginã închisã din greºealã, pentru cã este foarte greu de realizat o descriere completã ºi
suficientã, chiar ºi în cazul profesioniºtilor din domeniu. Este dificil sã comprimi cele o mie de cuvinte
furnizate de o imagine deosebitã în doar câþiva termeni-cheie.
Cel mai popular format electronic pentru înregistrarea, pãstrarea ºi transmiterea fotografiilor este
*.JPG (Joint Photographic Experts Group). El permite comprimarea unei mari cantitãþi de informaþii digitale
simultan cu redarea aproape fidelã a imaginii unui instantaneu.
Este de recomandat ca indexarea unei fotografii sã înceapã cu stabilirea numelui acordat fiºierului.
Începând cu Windows 95, fiºierele de pe calculatoarele operate cu softuri Microsoft pot purta nume de
maxim 255 de caractere. Atenþie, totuºi este bine sã nu depãºiþi 60, dacã doriþi sã le inscripþionaþi pe un
suport optic, operaþie care presupune condiþii mult mai restrictive. Sistemele de operare Windows acceptã
spaþii albe (blancuri) în numele de fiºier, spre deosebire de Unix ºi unele forme de Linux. Pentru evitarea
problemelor de citire cauzate de interoperabilitate, cuvintele dintr-un nume lung de fiºier pot fi despãrþite
prin puncte sau, vã sugerãm, prin semnul grafic de subliniere (underline).
La crearea lor, fiºierele îºi înscriu singure date generate automat (metadate), referitoare la mãrimea
fiºierului, data ºi ora creãrii, autorizãri de stocare ºi modificare (atribute) etc. În cazul unei imagini proprii
denumite PHOTO027.JPG, numai data fiºierului poate sugera informaþii despre conþinut, aºa cã este de
preferat sã fie redenumit explicit Jibou_Inaugurare_Biblionet_027.JPG. Chiar ºi aºa, el nu cuprinde informaþii
despre eveniment, locul de desfãºurare, persoanele participante (în cazul considerat).
În afarã de metadatele elementare, orice fiºier *.JPG îºi creazã propriile metadate adiþionale,
referitoare la dimensiunile imaginii, tipul de imagine, numãrul de culori, rezoluþia orizontalã, rezoluþia verticalã,
rata de compresie a imaginii, spaþiul ocupat pe disc, dimensiunea fiºierului decomprimat în memoria
calculatorului etc. Ele au un caracter tehnic ºi nu cuprind informaþii cu specific de bibliografie localã.
Dar fiecare fiºier *.JPG are ºi un antet (header) IIM (Information Interchange Model) realizat
conform unuia dintre standardele IPTC (International Press Telecommunications Council), o zonã cãreia
bibliotecarul indexator trebuie sã-i acorde maximã importanþã ºi atenþie.
Mai nou, el poate fi înlocuit cu o înregistrare XMP (eXtensible Metadata Platform), un spaþiu de
înregistrare internã a datelor similar cu nucleul IPTC. De asemenea, multe fiºiere *.JPG realizate pe telefoane
mobile sau aparate foto de ultimã generaþie înscriu coordonatele geografice, obþinute cu ajutorul sistemului
GPS (Global Positioning System).
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Este foarte uºor de vizualizat capititlul IPTC al unei fotografii digitale, cu ajutorul programului
Windows Explorer, prezent pe toate calculatoarele cu sistem de operare licenþã Microsoft. Daþi clic cu
butonul drept al ºoricelului pe iconiþa imaginii ºi selectaþi din meniul apãrut opþiunea Proprietãþi (Properties).
Gata! A apãrut o mini-fereastrã cu datele generale. Ca sã le actualizaþi sau sã le modificaþi alegeþi ultimul
colþ (tab) din meniul orizontal: Cuprins (Summary). Daþi clic pe fiecare dintre rânduri: Titlu, Subiect,
Categorie, Cuvinte cheie, Apreciere, Comentarii ºi completaþi. De exemplu:
Title: Inaugurare Biblionet Jibou
Subject: Tãierea panglicii
Category: Evenimente
Keywords: 2010, acces, Bãlãnean, blog, biblionet, biblioteca, comunitate, Cordea, Cornelia, Cozac,
Deák, documentare, educaþional, Eugen, Facebook, Florica, Ghiurco, Györfi, György, inaugurare, informare,
internet, Iulia, Jibou, judeþeanã, lecturã, messenger, online, orãºeneascã, Pál, pensionari, Pop, primãria,
punct, reþea, salã, Sárközi, skype, software, telecomunicaþie, tineret, yahoo, Zalãu
Rating: ocazional
Comments: upload jibouan.blogspot.com
Informaþia introdusã a fost trecutã explicit în antetul fiºierului foto ºi va fi regãsitã atât de editoarele
de texte cât ºi de programele de cãutare de
pe staþiile locale. Din pãcate, adesea, antetul
nu este citit ºi afiºat automat în momentul când
imaginea respectivã este încãrcatã (upload)
pe o locaþie web, astfel încât dacã dorim ca
datele sã devinã vizibile ºi sã fie accesile online, ele trebuie reintroduse conform
specificului sitului respectiv (Blogger,
Facebook, Picasa, Flickr, Photobucket
etc.).
Colecþiile de imagini, stocate local
sau pe internet, permit definirea ºi
individualizarea unei comunitãþi, atrag curioºi,
cercetãtori, cititori sau alþi vizitatori,
subliniazã importanþa muncii efectuate de
bibliotecari. O indexare corectã permite regãsirea rapidã a fiºierului cãutat ºi informarea cât mai deplinã a
solicitantului.
Györfi-Deák György
BIBLIOTECA, LA NOI, ÎN MESEªENI...
Încerc sã închid o filã a anului 2012, dar nu înainte de a
mã gândi cum ºi ce am realizat. Timpul curge continuu ºi lasã în
urma lui doar amintiri ºi fapte. Fapte bune pentru comunitatea în
care locuiesc.
Într-o societate care parcã nu doreºte sã promoveze
valori, unde mai mult ca oricând se promoveazã aproape la toate
emisiunile TV doar non-culturã, pot sã spun cu mândrie cã la
noi, în Meseºeni... se întâmplã lucruri frumoase, atât pe plan social
cât ºi cultural. O comunã care creºte an de an prin aportul
gospodarului comunei, Bercean Sandu ºi colectivul pe care îl
conduce.
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Mã bucur cã satul meu mai are oameni cu rãdãcini bine înfipte ºi avem posibilitatea de a trage seva
vieþii, are lãstare pe care le putem modela ºi le transmitem omenia, respectul, înþelepciunea omului de la sat,
îi învãþãm sã-ºi iubeascã portul ºi obiceiul.
Întorcându-mã iar în urmã, în prima lunã a anului 2012, cu drag recunosc ºi cu mândrie privesc
Diploma de onoare primitã la Gala Premiilor Culturii Sãlãjene, ediþia a III-a 2012, pentru participarea în
finala Concursului Naþional Sã gãtim româneºte. În luna februarie primesc cea mai importantã diplomã de
la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj: Bibliotecarul anului. Primirea acestor diplome a încununat munca pe care
am depus-o ºi aduc cinste Meseºeniului.
La activitãþile organizate de Biblioteca Judeþeanã nu am stat deoparte, încercând sã ne implicãm
cât mai mult. Pe 23 aprilie BiblioSãlaj - povestea unui succes - de la Almaºu la Zimbor!, am prezentat
un material prin care s-a remarcat schimbarea în Biblioteca Meseºeni.
Având ºi o formaþie de dansuri Socãciþele cu care am reuºit sã participãm la câteva Festivaluri din
judeþ ºi nu numai, cum ar fi: Festivalul cântecului ºi dansului din Þara Chioarului, Maramureºul
Rãsunã, ediþia a XI-a, Satulung, Festivalul Ecouri Meseºene ediþia a 37-a, Zalãu, Festivalul Naþional de
Folclor Alinã-te, dor, alinã,
Cicârlãu, Maramureº - ediþia a
XXI-a, organizator Nicolae Sabãu,
Festivalul concurs judeþean al
dansului popular Dor de cântec ºi
joc, Horoatul Crasnei - Sãlaj. Cu
astfel de oameni în jur nu ne putem
pierde identitatea, cultura, tradiþia.
Bucuria din ochii celor care au
participat ºi a celor care i-au însoþit
a fost destul pentru sufletul meu, nu
numai banul e cel ce te face fericit,
aceste mici ieºiri au dus numele
satului mai departe, l-au fãcut
cunoscut ºi pot sã spun: la noi în
Meseºeni...
Valeria Mureºan, bibliotecarã

FINIS CORONAT OPUS!
Aflatã la ceas de bilanþ ºi cugetând asupra activitãþii derulate la Biblioteca Treznea, cu mândrie ºi
satisfacþie am constatat bogata activitate ºi
numeroasele proiecte care s-au derulat în anul
care tocmai a trecut.
De departe, fãrã tãgadã, pentru mine
ºi pentru comunitate cel mai mare impact l-a
avut proiectul Biblionet - lumea în biblioteca
mea! derulat în parteneriat cu Biblioteca
Judeþeanã I.S. Bãdescu ºi IREX România,
finanþat de Fundaþia Bill & Melinda Gates.
Momentul ales pentru inaugurare m-a
fãcut sã mã simt de douã ori onoratã ºi
privilegiatã, în acelaºi timp - o datã pentru cã
inaugurarea de la Treznea a reprezentat
finalizarea proiectului ºi a doua oarã pentru cã
data aleasã pentru inaugurare a coincis cu Ziua
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Bibliotecarului. Invitaþi la eveniment au fost: Paul Andre Baran - Director Program Biblionet România,
Doina Popa - preºedinta Asociaþiei Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România, Florica Pop managerul Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu, reprezentanþi IREX România, managerul Bibliotecii Judeþene
Cluj, Sorina Stanca ºi o echipã de bibliotecari, bibliotecari din alte biblioteci publice ale Sãlajului.
Am gândit acel moment cu suflet ºi cu dorinþa ca data de 23 aprilie 2012 sã rãmânã neºtearsã din
memoria invitaþilor ºi a întregii comunitãþi.
Primirea invitaþilor am fãcut-o în centrul comunei, alãturi de reprezentantul comunitãþii - Domnul
Primar, Emanoil Ionuþ Stanciu, de fii ai satului (prof.univ. dr., dr.h.c. Octavian Lazãr Cosma, dna jurnalist
Ileana Petrean Pãuºan, dna prof. Aura Mocanu, dna înv. Mioara Lazãr) ºi în prezenþa unui numãr considerabil
de localnici îmbrãcaþi în costume populare.
Oaspeþii au fost întâmpinaþi cu tradiþionala pâine ºi sare moment dupã care dna Ileana Petrean
Pãuºan a prezentat un scurt istoric al localitãþii.
Pentru a susþine binecunoscuta vorbã din popor, românul s-a nãscut poet, dna Mioara Lazãr autoare a unui volum de poezie, a prezentat poezia Acasã.
Mã-ntorc în fiecare clipã
De unde n-am plecat
Niciodatã,
Acolo unde sunt din platinã
Spiþele ce þin
Un mijloc de roatã.
Cai vânjoºi, semeþi,
Cu umede nãri
Necheazã dincolo de repede râu
ªi þarina mai pune pe ºtergar
Rotundã ºi moale
Pâine de grâu.
Aceeaºi ulicioarã
Duce spre valea cu pietre,
Pe unde umblau desculþi
Feciori ºi fete.
Târziu îngânduraþii moºnegi
Cu arhaice vorbe
Mai pun încã lemne
Pe vatra vechilor sobe.
M-apucã o teamã,
Stau chiar sã plâng
ªi-mi vine deodatã
Tot satul sã-l strâng.
Sã punem cu toþii de-o-nvârtitã
De-atunci…
Bãtrâni, tineri, neveste cu prunci.
Sã batem mãguri,
Urcând curmãturi
Cu-opinci sã ajungem în vechi
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Fundãturi.
În deal la fântâna
Cu cumpãna veche
Sã sorbim din cofã
Sã ne treacã de sete.
Apoi cete, cete,
Povârniº coborând
La toþi Dumnezeu
Sã ne deie un gând,
Din iarbã ºi flori
Cununi sã-mpletim
S-ajungem la Poarta de vechi þinþirim.
Prinos sã le-aducem
La cei ce-au lãsat
Talpa strãbunã, vatra
Vechiului sat,
Comoarã graiului, cãmeºile lor
ªi lor de ele, ºi nouã de ei
Ne e dor.
Dupã acest moment înãlþãtor, invitaþii au fost conduºi spre bibliotecã, pe sub un pod de flori,
realizat de copii îmbrãcaþi în costume populare.
Ca orice inaugurare ºi festivitatea de la Treznea a debutat cu tãierea festivã a panglicii, continuând
cu vizitarea noii locaþii, care nu demult a fost reabilitatã ºi dotatã cu 4 calculatoare conectate la internet,
precum ºi alte echipamente, devenind astfel un spaþiu modern ºi eficient pentru buna desfãºurare a activitãþii
din bibliotecã.
Plãcut impresionaþi de ceea ce au vãzut, oaspeþii noºtri ne-au felicitat rând pe rând, subliniind cã
eforturile noastre nu vor fi zadarnice, convinºi cã rezultatele nu se vor lãsa aºteptate.
În semn de recunoºtinþã, respect ºi mulþumire pentru întregul sprijin acordat acestui proiect, dna
director Florica Pop i-a înmânat o diplomã de onoare dlui Primar Stanciu Emanoil Ionuþ, vizibil emoþionat
de oaspeþi atât de importanþi, care au apreciat spaþiul renovat al bibliotecii, precum ºi întreaga desfãºurare
a evenimentului inaugural.
La finalul intervenþiilor ºi-au fãcut apariþia tradiþionalii chemãtori, îmbrãcaþi în costume populare ºi
purtând în mânã bâte cu nãfrãmi ºi o mãciucã în vârf, care au anunþat urmãtorul moment al zilei Program artistic, ce s-a dorit a fi un semn de mulþumire adus tuturor celor care au fãcut posibilã implementarea
acestui proiect ºi realizat de cãtre elevii ºi cadrele didactice de la ªcoala Gimnazialã Aurelia ºi Lazãr
Cosma, Treznea (dir. prof. Târa Elena, prof. Daviþoiu Doiniþa, înv. Stoica Terezia, prof. Groza Florina) la
care s-au alãturat reprezentanþi ai comunitãþii locale (tineri, adulþi ºi vârstnici). Alegerea momentului artistic
am fãcut-o din dorinþa de a reînvia, menþine ºi transmite unul dintre obiceiurile de suflet ale treznenilor Nunta tradiþionalã.
Spre a se cunoaºte ºi de cei care nu au fost prezenþi, redãm câteva informaþii:
Nunta este momentul cu cel mai bogat repertoriu de manifestãri din viaþa comunitãþii rurale. În
zona etnograficã Meseº, cãsãtoriile încheiate între tineri din sate diferite erau foarte frecvente.
Tinerii, ai cãror pãrinþi nu erau de acord cu unul dintre ei, fugeau într-o searã la rudenii sau prieteni
în satul vecin. Pãrinþii mergeau dupã ei în urmãtoarea searã cu cãruþa. Dacã mai stãteau pe gânduri, puteau
sã-i þinã chiar câteva zile. Îi iertau, apoi le dãdeau binecuvântarea. Se întruneau într-o searã în casa miresei
ºi fãceau târgul. Tata bãiatului ºi bãiatul o cereau pe mireasã de la pãrinþi, stabileau zestrea, se înþelegeau ºi
se puneau sau nu de acord.
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Chematul la nuntã se fãcea înainte cu o sãptãmânã. Se alegeau doi bãieþi, unul din partea feciorului,
unul din partea fetei. Se împodobeau de cãtre mireasã ºi prietenele ei douã bâte cu nãfrãmi ºi o mãciucã în
vârf.
Chemãtorii intrau în casã:
- Ionu Luchii îºi mãritã fata ºi vã cheamã ºi pã dumneavoastrã la nuntã pã duminica ce
vine, iarã noi sã zicem sã le deie Dumnezeu noroc!
- Noroc! Noroc sã deie Dumnezeu!
- Pã sâmbãtã sara îi chiperu la-nãlþata-mpãrãteasã în ºurã. Îi arvonit sã cânte Die din
Agrij. Taroste-i badea Vãsãlicã Curteanu.
Pãrinþii mirilor se întâlneau sã stabileascã socãciþele ºi bucãtãreasa care vor pregãti ºi servi mâncarea
la nuntã.
Duminica, înainte de nuntã cu o sãptãmânã, se fãceau tãieþeii pentru supã. Participau vecinii ºi
rudele mirilor. Începând de joi, se fãceau prãjituri, se tãiau porcii...
Sâmbãta seara avea loc chiperu. Se strângeau tinerii, prietenii mirelui ºi ai miresei, ºi la grumazu
ceterii se încingeau jocurile Învârtita ºi Desul. Se alegeau feciorii care vor merge în fruntea nunþii cu caii.
Duminica pe la ora zece începea nunta. Se strângeau tinerii, neamurile ºi ceteraºii la casa mirelui.
Se servea þuicã ºi prãjituri, se juca în curte, apoi tot alaiul pornea dupã nãnaºi.
Se strigau chiuituri:
- Noi merem pã drum p-aci
Zicã cine câte-a ºti,
ªi merem dupã nãnaºi
Pã masã ne-or pune caº
Cã de brânzã nu sã-durã
Cã ne-a ustura prin gurã.
Alaiul se îndreaptã spre mireasã. Feciorii
prinºi de dupã cap cântau cântecul miresei:
- Trei pomniþã ºi-o cireaºã
Noi merem dupã mireasã
Nu ºtim afla-om acasã.
De-om afla-o somnoroasã
Om lãsa la mã-sa-acasã
Sã o deie dupã domn
Sã se sature de somn.
- Rãmâi, maicã sãnãtoasã,
Dac-ai fost aºa voioasã,
Sã nu-mi vezi umbra prin casã.
Apã rece nu-i mai bea
Adusã de mâna mea.
Nici-i rece, nici-i caldã
Adusã de fata dragã.
Lasã beie strãinii
Dac-am dat mâna cu ii.
Mireasa se ascundea, iar mirele trebuia s-o caute. Dupã mai multe încercãri, o gãsea. Nãnaºele o
împodobeau, în timp ce nuntaºii serveau bunãtãþi, iar alþii jucau în curte. Chiuind, nunta pornea spre bisericã
la cununie.
- Noi merem la cununie
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Dumnezeu cu noi sã fie
Pã dinsus de bisericã,
Mândrã rouã sã ridicã,
Roua trebe scuturatã
ªi mireasa cununatã.
U,iu,iu,iu!
Dupã cununie, nunta se îndrepta la casa mirelui, miresei sau la Cãminul Cultural, unde avea loc
petrecerea presãratã cu multe chiuituri. Îi aºtepta soacra mare cu colac, iar miresei i se puneau, pe lângã
coroniþã, bãncute (bancnote) de 500 sau 1000 pentru a fi cu noroc.
Naºii ºi mirii se prindeau ºi se roteau într-un cerc. Un bãiat lua un mãnunchi de busuioc ºi stropea
nuntaºii cu apã, iar o fatã arunca cu grâu dintr-o farfurie. Dupã ce se învârtea de trei ori, bãiatul arunca
farfuria peste clãdirea unde avea loc nunta. Dacã farfuria cãdea, norocul era îndoielnic, dacã trecea peste
casã, era semn bun.
Se chiuia, se cânta, se juca. Se juca gãina de cãtre douã femei, una pentru o pereche de naºi, alta
pentru ceilalþi:
- Faceþi-mi un pic de loc
Pã gãinã sã o joc.
Sã mi-o duc pã la nãnaºi
Ca s-o vând pã la nuntaºi.
Sã mã duc la târg în tindã
Sã o vând sã-mi iau oglindã.
Sã vând cât îi de mare
Tãt la nãnaºu cel mare.
Nãnaº mare, þucu-te
Vorbeºte cu nãnaºe.
Pune-þi banii laolaltã
N-o lãsaþi necumpãratã.
Gãina-i cât un curcan
I-am dat de mâncat un an,
Iar de prânz i-am dat ovãz
ªi de-amiazã grâu ales
De cinã i-am dat fãrinã
Care-i place la gãinã.
(Cules de înv. Mioara Lazãr)
Toate acestea s-au trãit intens la noi, la Treznea, iar bucuria cea mai mare a fost sã vedem cât au
fost de încântaþi oaspeþii, iar apoi sã ni se transmitã de dna directoare cã am fost lãudaþi ºi la Bucureºti ºi în
America!
La mai puþin de un an de la implementarea acestui proiect, rezultatele nu s-au lãsat aºteptate,
crescând semnificativ numãrul utilizatorilor ºi percepþia acestora despre bibliotecã. Aceste lucruri nu pot
decât sã mã facã bucuroasã ºi mulþumitã, constituind totodatã o motivaþie ºi o obligaþie moralã de a derula
alte proiecte care sã menþinã parteneriatul bibliotecã - comunitate.
Maria Paºca Pop, bibliotecarã
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AMINTIRI… LA GURA SOBEI
A sosit, din nou, vremea nopþilor lungi ºi geroase. Aºezat la gura sobei, mã vãd, din nou, copil,
aºteptând cu emoþie sã vinã seara, sã putem începe repetiþiile pentru Viflaim sau pentru Stea, depinde cu ce
anume urma sã colindãm în Sfânta noapte de Crãciun. Parcã retrãiesc nerãbdarea ºi strãduinþa noastrã de
a gãsi, prin sat, pe la bãtrâni, colinde noi ºi frumoase cu
care sã impresionãm gazdele pe care le colindam ºi eram
foarte mândri dacã, dupã colind, auzeam numai cuvinte
de laudã pentru prestaþia noastrã. Eram convinºi cã ºi
pãrinþii vor fi informaþi de isprava odraslelor! Cã aºa-i
pe la noi, pe la sat, toþi aflã orice miºcare: bunã, rea…
Noaptea de Crãciun era o adevãratã încântare a
ochiului ºi a sufletului. Întreg satul rãsuna de colinzi, cântate
de glasuri subþiri ºi firave de fetiþe, care umblau cu traista,
glasuri dulci de bãieþei, care umblau cu steaua sau
Viflaimu’, pânã la glasurile ferme ale trupei de feciori, însoþiþi
de ceatãrã, care colindau casele unde erau fete de
mãritat. Tot satul era luminat, nimeni nu dormea în noaptea
sfântã ºi fiecare familie aºtepta cu bucurie întrebarea
magicã: veseli-þi gazdã?! Toate uºile se deschideau larg,
pentru fiecare colindãtor.
Cele câteva zile dintre Crãciun ºi Anul Nou erau
zile cu activitate intensã, timpul era scurt, iar noi trebuia
sã repetãm pentru Pluguºor sau pentru Caprã. Fiecare trupã dorea sã aibã cea mai frumoasã caprã. Îmi
amintesc cum cotizam (din bãnuþii strânºi la Crãciun) fiecare membru al trupei, sã cumpãrãm þigãri pentru
ciobanul satului ca sã ne împrumute bonda lui din piele de oaie.
Tradiþia era ca în noaptea de Anul Nou sã se organizeze balul însuraþilor ºi unde, de regulã, participau
doar cei cãsãtoriþi. Era o adevãratã întrecere între trupele de Caprã, care va ajunge mai repede sã joace
Capra la bal, deoarece se primea recompensa cea mai consistentã.
Dupã trecerea sãrbãtorilor de iarnã, începea o perioadã foarte încãrcatã de obiceiuri, care mai de
care de pline de voie bunã, perioada câºlegilor, când feciorii umblau, seara, la fete ºi se perfectau cununiile.
Un alt obicei pe care îl aºteptam cu mare nerãbdare era mersul în habã. Se adunau câteva familii,
seara, la o locuinþã stabilitã dinainte, bãrbaþii jucau cãrþi, iar femeile torceau, brodau sau fãceau cipcã.
Acolo se dezbãteau toate noutãþile din sat. Îmi amintesc cu câtã emoþie ºi cu ce fior pe spate ascultam
poveºtile babelor cu strigoi, cu lumini care jucau pe drum, cu roate de foc ce jucau la intersecþia uliþelor, cu
oameni ce erau aduºi pe sus acasã din închisori prin puterea farmecelor, despre felul cum la vreo gazdã
i-a fost luat laptele de la vacã, despre oameni care se transformau în lupi ºi multe alte poveºti din lumea
misticã a satului. Reþin doar cã, atunci când eram
singur, abia îmi ajungeau picioarele pe jos pânã
acasã, deorece aveam impresia cã toþi aceºtia erau
în spatele meu.
Îmi mai amintesc cu cât interes ascultam
când povesteau despre clopotele ce ar fi îngropate
la fântâna de la Hidecuþ ºi despre care erau convinºi
cã este purul adevãr! Aceastã fântânã se afla în
tarlaua Hidecuþ, de unde ºi numele, la graniþa cu
hotarul satului Lelei, judeþul Satu Mare ºi hotarul
Mineului. Este un izvor cu apã foarte rece ºi bunã.
Conform tradiþiei populare satele Sãlãþig ºi Mineu
s-ar fi format din locuitorii satului Sandra, dispãrut
în urma nãvãlirii popoarelor migratoare. Pentru a
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salva clopotele de la bisericã, în numãr de douã,
locuitorii au reuºit sã le îngroape la respectiva
fântânã, iar aceste clopote se aud din pãmânt în
fiecare noapte de Înviere. Copii fiind, aºteptam
noaptea Învierii ca sã auzim bãtaia clopotelor,
iar pãrerile localnicilor erau împãrþite: unii parcã
le-au auzit, unii ziceau cã e doar o legendã. Nu
ºtiu dacã clopotele existã, dar, anul trecut,
împreunã cu profesorul de istorie din sat, Gavra
Augustin ºi cu elevii claselor gimnaziale, am
organizat o excursie la fântâna respectivã ºi la
locul unde se presupune cã era satul Sandra, spre
uimirea noastrã, am descoperit bucãþi de
ceramicã, pe care le-am depozitat în muzeul
ºcolii.
Aceasta era, doar în câteva amintiri, lumea satului din perioada copilãriei mele, o lume în care
obiceiurile ºi tradiþiile erau respectate ºi aºteptate cu multã bucurie, o lume care, din pãcate, apune, o lume
care, cu tot farmecul ºi pitorescul ei este condamnatã sã trãiascã doar în amintirile celor care au avut
norocul ºi privilegiul sã o trãiascã, pe viu.
Tinerii vin acum la bibliotecã ºi cautã cãrþi în care sã descopere fantasticul, cu vampiri ºi alte
personaje imaginare, dar nu se lasã duºi atunci când, printre multele preocupãri ale unui bibliotecar, singur
în lumea aceasta magicã a informaþiei, gãsesc timp spre a le relata ceea ce bunicii mei, pãrinþi ºi, într-o
oarecare mãsurã, chiar eu, am trãit zi de zi: farmecul neasemuit al copilãriei la þarã!!! Oricât încercãm sã
reinventãm, sunt trãiri ºi emoþii pe care nu le mai putem dãrui copiilor de azi!
Ionel Peter, bibliotecar
Biblioteca Publicã Sãlãþig
ªIMIªNA, ÎNTRE IERI ªI AZI
Biblioteca publicã din ªimiºna are o poveste foarte interesantã! În anul 2004 aceastã instituþie îºi
deschide uºile din nou pentru cititori, dar de aceastã datã funcþiona separat de comuna Rus. Dupã concursul
organizat pentru ocuparea postului de bibliotecar, am hotãrât, la recomandarea Bibliotecii Judeþene Sãlaj,
sã împãrþim fondul de carte, în mod egal: jumãtate îi revenea comunei Rus, iar jumãtate comunei ªimiºna.
La aceastã împãrþire a volumelor am
contribuit cu mic cu mare, de la
bibliotecari pânã la Primar, chiar ºi
doamna directoare a Bibliotecii
Judeþene. Biblioteca Publicã ªimiºna
a funcþionat din 2004 pânã în anul
2008 în incinta ºcolii din ªimiºna,
apoi, în anul 2008, când am intrat în
concediu de maternitate, fãrã sã fiu
anunþatã nici eu, nici cei de la
conducerea judeþeanã, biblioteca ºi
volumele de carte au fost mutate întro încãpere din Cãminul Cultural, în
condiþii improprii, existând pericolul
deteriorãrii totale a întregului fond.
Explicaþia primãriei a fost cã nu aveau
unde muta cãrþile, iar sala din clãdirea
ºcolii trebuia eliberatã, primind o altã destinaþie - salã de sport. Am contactat-o, telefonic, pe doamna
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directoare, Florica Pop, care, însoþitã de reprezentanþi ai presei locale, a venit ºi a vãzut ce se întâmplase.
Domnul primar de atunci a promis solemn, fiindu-i explicat rolul unei biblioteci publice în comunitate, cã în
clãdirea ce se va finaliza pentru Primãrie, ce era în construcþie la acea datã, se va realiza un spaþiu special,
dedicat bibliotecii din comunã ºi va fi dotatã cu mobilier ºi cu toate utilitãþile necesare. În anul 2010, la
reîntoarcerea la serviciu am avut deosebita bucurie sã gãsesc o salã mare, cu rafturi pentru cãrþi ºi cu toate
utilitãþile, foarte spaþioasã, dar acum apãruse o altã problemã: trebuiau mutate toate cãrþile de la Cãminul
Cultural în noua bibliotecã. Cu ajutorul domnului primar, care a mobilizat ajutoare, am reuºit sã aducem
cãrþile toate ºi am început organizarea acestora. Munca a fost grea, dar a meritat! Eram ºi noi, în sfârºit,
într-un spaþiu curat ºi luminos ºi putem visa sã fim incluºi în programul de modernizare, coordonat de
Biblioteca Judeþeanã, aºa cum erau deja multe biblioteci publice din judeþul nostru.
În luna martie 2012, cu ajutorul Primãriei ºi cu implicarea specialã a domnului primar reuºim sã
organizãm un eveniment special pentru inaugurarea noii biblioteci comunale din ªimiºna, cu mult fast ºi cu
mulþi invitaþi, autoritãþi din comunã, dar ºi judeþene, precum ºi colegi bibliotecari din zonã. Încununarea
acestei realizãri a fost marcatã ºi prin momentul artistic special, pregãtit în colaborare cu ºcoala din comunã,
fiind prezentate participanþilor o parte din datinile ºi tradiþiile din ªimiºna.
Am spune acum cã dacã la început am gãsit o Cenuºãreasã, acum Biblioteca Publicã din ªimiºna
este o Prinþesã adevãratã, iar eu încerc sã mulþumesc celor care au fãcut posibil acest miracol, prin
activitatea ºi dãruirea de zi cu zi.
Anamaria Cristina Suaraºan, bibliotecarã
BIBLIOTECA - UN TÃRÂM MAGIC
Aveam ºapte-opt ani, abia învãþasem sã citesc când m-am înscris la bibliotecã.
Nu pot sã uit niciodatã emoþia cu care am pãºit prima datã pragul bibliotecii. Acolo, doamna
bibliotecarã m-a aºteptat cu drag ºi cu zâmbetul acela special, care a fãcut sã disparã din sufletul meu orice
umbrã de emoþie, apoi, cu glasul ei cald mi-a pus câteva întrebãri, ºi, ca prin magie, m-am trezit înscrisã ºi
eu la bibliotecã.
Doamna bibliotecarã m-a ajutat sã-mi aleg cãrþile ºi pe urmã nici un obstacol nu a mai fost în calea
mea: am citit ºi recitit toate poveºtile ºi basmele care erau pentru vârsta mea, ba, chiar ºi mai mult.
Când am ajuns la liceu îi citisem deja pe Sadoveanu, Preda, Eliade, colegii ºi profesorii se minunau
cum eu întotdeauna citisem opera la care urma sã trecem; mândria mea a fost ºi mai mare pentru cã eu, o
elevã de la þarã, îi puteam întrece pe colegii mei de la oraº, care poate aveau mai multe posibilitãþi.
Mi-au plãcut întotdeauna cãrþile, dar, ca o ironie a sorþii, am intrat la un liceu de informaticã. Pânã
atunci nici nu vãzusem mãcar un calculator. Alþi colegi îl aveau acasã, dar pentru mine era un lux, pe care
mama nu ºi-l putea permite.
Atunci am descoperit ºi magia
calculatorului, chiar mi-a plãcut, dar, din
pãcate, dupã ce am terminat liceul, nu mi-am
gãsit niciun loc de muncã în domeniu ºi nu
am reuºit sã-mi cumpãr nici calculator.
Anii au trecut, acum sunt cãsãtoritã,
am douã fetiþe minunate, cãrora vreau sã le
insuflu dragostea pentru carte, aºa cum am
moºtenit-o ºi eu de la mama mea, care este
ºi ea un cititor fidel al bibliotecii.
Nu avem nici acum calculator acasã,
pentru cã nu ne putem permite sã-l
cumpãrãm, ºi, de aceea le duc cu plãcere pe
fetiþele mele la biblioteca noastrã comunalã,
de unde împrumutãm cãrþi pe care sã le citim
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împreunã, sau ele ascultã cântece ºi poveºti, timp
în care caut ºi eu informþii pe internet ºi sunt
multe întrebãri la care am gãsit rãspunsuri.
Fiind ºomerã, nu era zi sã nu consult
piaþa locurilor de muncã, mi-am depus C.V.-ul
în mai multe locuri, am primit telefoane ºi pentru
un job în strãinãtate, pe care însã l-am refuzat
pentru cã fetiþele sunt prea mici, dar, am insistat,
ºi, zilnic, de câteva ori, mai dãdeam o fugã
sã-mi deschid e-mailul, sã vãd dacã nu apare
ceva nou… ºi de câteva luni mi-am gãsit loc de
muncã.
Îmi place mult sã gãtesc ºi de aceea
multe reþete culinare luate de pe internet mi-au
ieºit foarte delicioase ºi am fost tare apreciatã de familie ºi musafiri.
Apoi, când cei din familie au avut probleme de sãnãtate ºi nu era ceva grav ca sã fie nevoie sã
meargã la medic, am gãsit multe remedii naturiste, pe care le-am încercat ºi care chiar au dat rezultate.
Pot sã spun cã mi-am îmbogãþit cunoºtinþele de culturã generalã, mi-am fãcut conturi pe mai multe
site-uri de socializare ºi aºa am reuºit sã-mi regãsesc foºti colegi de liceu ºi foarte mulþi prieteni, unii chiar
plecaþi în strãinãtate.
Cea mai mare bucurie a familiei mele, pe care am trãit-o odatã cu miracolul Sãrbãtorilor de iarnã
a fost faptul cã am reuºit sã gãsesc, iarãºi, tot cu ajutorul internetului, o persoanã dragã nouã ºi pe care am
cãutat-o multã vreme: fiul soþului meu!!!
În urmã cu opt ani, soþul meu a trecut
printr-un divorþ, în urma cãruia a fost de acord
ca unicul lui fiu, atunci în vârstã de 11 ani, sã fie
încredinþat mamei, neºtiind cã aceasta îl va duce
foarte departe de el, în Germania. De atunci
legãtura lor s-a rupt definitiv.
Când biblioteca noastrã a fost
informatizatã, având acces gratuit la internet,
eu am început cãutarea; îmi doream cu ardoare
sã-l gãsesc pentru cã ºtiam din proprie
experienþã cum este sã creºti fãrã tatã.
Mi-am fãcut conturi pe site-uri
germane, nu a fost deloc uºor, deoarece am
avut foarte mult de tradus. De multe ori am fost
tentatã sã renunþ, dar, încurajatã ºi sprijinitã de doamna bibliotecarã, care s-a implicat ºi ea în aceastã
adevãratã poveste de viaþã, am perseverat, ºi în final, efortul nostru a fost rãsplãtit. Am gãsit un flãcãu în
toatã puterea cuvântului, cãruia, fiindu-i interzis sã ia legatura cu tatãl lui ºi neºtiind nici cum sã o facã, a fost
bucuros cã l-am gãsit.
Bucuria lui a fost ºi mai mare când ºi-a vãzut surioarele în pozele postate de mine pe Facebook, iar
cu ajutorul camerelor web ne-am ºi vãzut, am ºi vorbit de atunci mereu.
Noi, toatã familia am primit cel mai frumos dar de Crãciun!
Acum aºteptãm un alt miracol, de Sfintele Sãrbãtori de Paºti, o sã-l strângem cu drag ºi dor în
braþe. O sã vinã sã ne vadã pentru câteva zile!!! Nicio distanþã, nici restricþie nu au puterea sã distrugã
legãturile de suflet ºi de sânge, iar când nimeni pare cã nu te ajutã, ai încredere, mergi la bibliotecã ºi vei
gãsi, asemenea nouã, îndrumare ºi deschidere spre toate drumurile gândului, sufletului… vieþii!
Biblioteca este un tãrâm magic ºi sfãtuiesc pe cât mai multã lume sã aibã curajul sã-l descopere!!!
Indrecan Andreea-Elena, 29 ani, muncitoare, Someº Odorhei, Sãlaj
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DUPÃ 20 DE ANI... LA BIBLIOTECA HIDA!
25 mai 1990,
Concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar la Biblioteca Publicã a comunei Hida.
Un afiº lipit pe geamul unui magazin alimentar. Bibliotecar... suna bine, dar oare ce este un
bibliotecar?!... cã în comuna Hida biblioteca era mereu închisã ºi doamna care era la bibliotecã ne dãdea
câteo carte pe care o trecea pe o fiºã ºi urma sã fie adusã înapoi… ce mare lucru e sã fii bibliotecar?! ªi
uite aºa a început aventura mea în lumea cãrþilor.
Dupã o vreme de cumpãtare…
Dar un bibliotecar nu înseamnã gestionar, bibliotecar înseamnã o meserie care nu se aseamãnã cu
nicio alta, bibliotecar înseamnã sã trãieºti în fiecare zi într-o lume în care oricare carte pe care o deschizi te
învaþã ceva nou, dar a fost greu sã explic unor oameni simpli ºi nu numai lor, cã biblioteca nu este un loc
unde nu se întâmplã nimic ºi cã biblioteca reprezintã un izvor de cunoaºtere, un loc în care oricând
gãseºti lucruri noi. ªi, uite aºa, dintr-o locaþie în alta, timp de 2o de ani am încercat sã le deschid oamenilor
apetitul pentru lecturã. Dar, cum se spune în popor: cu rãbdarea, treci marea, în anul 2010, un grup de
americani însoþiþi de dna director
Florica Pop, poposesc ºi în satul Hida,
pentru a vedea biblioteca ºi pentru a
discuta cu primarul despre programe
noi în biblioteci ºi insistã, cunoscând
situaþia de la noi, care se tot amâna,
sã vorbeascã cu domnul primar. Când
au intrat în bibliotecã au rãmas fãrã
cuvinte… ºi ºtiþi de ce!? Rafturile erau
vechi, gata sã cadã, iar pe tavan era o
patã mare maro, cum plouase.
Doamneeeeee, în acea clipã am crezut
cã intru în pãmânt de ruºine, iar
primarul nostru, înalt cum e, care pânã
atunci nu prea asculta ce-i tot spun eu,
i-a promis doamnei director: doamnã
când aceºti americani mai vin în
comuna Hida aici o sã fie o bibliotecã cum numai în oraº mai sunt… ºi, de aceastã datã s-a þinut de
cuvânt! A înþeles, poate, cã o bibliotecã este oglinda în care o comunitate îºi poate pãstra trecutul,
trãi prezentul ºi pregãti viitorul!!! Aºa i-au transmis, fãrã prea multe cuvinte, musafirii de peste ocean.
Un vis împlinit…
La Hida este acum o bibliotecã frumoasã, în care s-au investit mulþi bani pentru cã totul este nou,
iar la inaugurarea care a avut loc la începutul acestui an, primarul a þinut sã sublinieze cã el nu face niciodatã
o promisiune pe care sã nu o îndeplineascã ºi el niciodatã nu-ºi mai apleacã fruntea în faþa niciunui vizitator,
român sau strãin.
Azi e frumos, e modern, e cald. Sunt mulþi copii, tineri ºi oameni care au trecut de prima tinereþe,
trec pragul bibliotecii ºi nu mai percep instituþia ca pe un loc unde nu se face nimic.
Reacþia reprezentantului IREX de la Bucureºti, prezent la inaugurare a fost una de mare uimire ºi
admiraþie: dragi prieteni ai cãrþii, HIDA nu mai e hâdã, e cea mai frumoasã bibliotecã acum.
FELICITÃRI, Domnule Primar, acum poate sã vã viziteze lumea întreagã, oglinda Dumneavoastrã...
sclipeºte!!!
Rada Petruº, bibliotecarã fericitã
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BIBLIONET ARE PUTEREA DE A UNI!
Mã numesc Szabó Csilla, sunt consilier personal pe probleme culturale în Comuna Carastelec,
judeþul Sãlaj ºi am atribuþii de bibliotecar la Biblioteca Publicã din Carastelec, care se aflã în incinta Cãminului
Cultural.
Aº dori sã vã prezint, pe scurt, modul în care a influenþat munca mea personalã ºi viaþa de zi cu zi
a comunitãþii noastre programul BIBLIONET ºi biblioteca.
Pentru comunitatea noastrã BIBLIONETUL are caracter educativ, este a o sursã de informaþii ºi
are puterea de a întruni comunitatea, prin diferite programe educative ºi distractive.
Caracterul educativ reiese din mai multe fapte: copiii de la grãdiniþã au vizitat biblioteca cu mai
multe ocazii ºi, pe lângã cãrþile care
erau în tangenþã cu programul lor
sãptãmânal, am fãcut prezentãri
video despre Lumea magicã a
cãrþilor, am vizionat povestea Ariel,
unde puteau observa viaþa animalelor
ºi a plantelor acvatice.
În cursul anului trecut am
iniþiat un program la Biblioteca
Publicã pentru preºcolari ºi pentru
elevii claselor I-IV. În cadrul acestui
program învãþãm jocuri populare.
Înaintea repetiþiilor pentru captarea
atenþiei, pe lângã cãrþile cu jocuri
populare, vizionãm prezentãri ºi filme,
care sunt în legãturã cu joaca
propusã. Dupã repetiþii, ca moment de relaxare copiii se joacã pe internet, jocuri alese în funcþie de vârsta
lor.
Cu ajutorul internetului copiii au posibilitatea de a cunoaºte tradiþiile ºi obiceiurile altor popoare ºi
în acelaºi timp ºi noi putem da informaþii despre tradiþiile ºi obiceiurile noastre.
Elevii claselor V-XII au alcãtuit o formaþie de dans modern cu numele Flash dance. Aceºti copii
folosesc internetul pentru învãþarea coregrafiilor, pentru alegerea muzicii. Unii dintre ei sunt musafirii
permanenþi ai bibliotecii, ei spun cã deja vin aici ca la ei acasã.
Majoritatea dintre ei au internet ºi acasã, dar vin la bibliotecã pentru a fi împreunã, pentru a decide
împreunã coregrafia ºi muzica dansurilor
moderne.
Este un loc relaxant pentru ei, este
o ocazie de a învãþa toleranþa, rãbdarea,
respectul faþã de celãlalt ºi aici se poate
învãþa cã întotdeauna conteazã pãrerea ºi
opinia fiecãruia dintre ei. De aici reiese cã
BIBLIONETUL are puterea de a uni o
colectivitate.
Acest lucru se poate argumenta ºi
prin faptul cã aici stau la aceeaºi masã copiii
rromi cu copiii de naþionalitate maghiarã în
maximã înþelegere, fãrã nicio problemã.
Din anul în curs funcþioneazã la
Cãminul cultural ºi un program de aerobic,
programat de douã ori pe sãptãmânã, care
nu s-ar putea realiza fãrã BIBLIONET.
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Cu ajutorul videoproiectorului sunt prezentate imagini sau filme conþinând exerciþiile de aerobic, pe
ecran de proiecþie.
La acest program participã, în general, mãmicile, dar de fapt poate participa oricine. Este o ocazie
bunã de a se relaxa, dar ºi de a fi împreunã în momente relaxante, benefice pentru sãnãtate ºi suflet.
La bibliotecã, din echipamentele primite în cadrul proiectului o importanþã ineditã o are ºi imprimanta,
care este folositã de fiecare categorie a comunitãþii-atât de elevi, tineri ºi oameni mai în vîrstã, pentru a face
copii, referate etc.
Avem un cor al femeilor care au în repertoriul lor romanþe ºi muzicã popularã ºi participã la diferite
evenimente culturale ºi distractive ale comunitãþii. Ele învaþã textul muzicii una de la cealaltã sau de pe
internet, care text este imprimat la imprimanta din bibliotecã.
Internetul este folosit de acest cor pentru a audia sau viziona alte coruri sau chiar pe ei înºiºi, dupã
câteun spectacol.
În anul 2012, tot cu ajutorul internetului, ne-am informat, am aplicat ºi am fost câºtigãtorii proiectului:
eDIALOG - CULTURA FÃRÃ BARIERE! al cãrui scop principal a fost promovarea identitãþii locale.
Proiectul a obþinut o finanþare nerambursabilã, în cadrul programului eCULTURA, iniþiat de Guvernul
României, prin Ministerul Comunicaþiilor ºi Societãþii Informaþionale (Economia Bazatã pe Cunoaºtere).
Uite cum, modernizând bibliotecile, vom moderniza ºi dezvolta comuna noastrã ºi vom schimba în
bine viaþa locuitorilor ei.
Szabó Csilla, bibliotecarã
BALADÃ CU IZ - BÃLAN
De vreo trei ani depãrtare
Cam pe la apus de soare,
Iaca se vorbirã,
ªi se sfãtuirã…
Unii oameni mari
Sã dea la primari
Fonduri ºi ajutoare
De modernizare,
Sau pentru dotare.
ªi în acel an
Tocmai la Bãlan
A þinut figura
ªi-au dat lovitura:
Spaþiu adecvat
Au amenajat,
Cu calculatoare
ºi cu monitoare.
NETUL instalat
ªi inaugurat;
Salã de lecturã,
Spaþiu de culturã,
Mai bogat mereu
Ca un mic muzeu!
De atunci mari ºi mici
Mame, taþi, bunici
Se plimbã pe NET
La BIBLIONET!
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Bibliotecara zâmbitoare
Te aºteaptã la intrare
Te ajutã ºi te-nvaþã
Primii paºi de info-n viaþã.
Îþi face ºi un I.D.
(Cum se fac adreseli!)
Mulþumim domnului Gates
Care-a trimis la pachet,
Sumele de bani direct
Pentru astfel de proiect!
Orarul, oricât de… lat
Tot e tare-aglomerat!!!
Pe Youtube, de treci uºor,
Vezi Grãdina Zmeilor
ªi imagini din Bãlan
Ce se schimbã an de an,
Vezi cãminul din Gãlpîia
ªi din Chechiº Parohia.
Cu Google ºi cu Facebook
Are satul un nou luck!
Dar e bine ºi e fain
Sã mã simt ºi eu on line!
ªi nu pot sã nu mã-ntreb
Câþi mã vãd acum pe web?
Dacã nu-s prea indiscretã:
De la care BIBLIOTECÃ?
Ia fii, te rog, mai atent:
De la care BIBLIONET!?
Alexandru Moºuþ
BALADA BIBLIONET - BÃNIªOR
Frunzuliþã bob de rouã,
În toamna lu’ 2009,
Pã când s-o gãtat culesu’
O ajuns ºi Biblionetu’.
Chiar la noi la Bãniºor
Unde noi lucram cu spor,
Sala sã o pregãtim
Calculatoarele sã le primim.

Mai în jos, pã lângã vale,
Bade Ioane îi nealcoº tare:
Pe internet el o intrat
ªi pã dat’ s-o informat.
A vrut sã-ºi facã stupinã,
Sã aibã grijã de albinã.
Mãsura o aplicat,
Proiectu’ l-o câºtigat!

Dragi colegi bibliotecari,
Acum suntem cei mai tari
Toþi ne-am modernizat,
Ce-am dorit s-a realizat.
Mulþumiri… ªtiþi voi la cine,
Pentru acest mare bine!!
S-a luptat cu toþi primarii
Pentru noi, bibliotecarii.

Vin toþi pruncii, cu mic cu mare,
La min’ la calculatoare:
Unii vor sã se distreze,
Alþii sã se informeze.
Alþi pe MESS’ vor sã vorbeascã,
Ore întregi sã trãncãneascã,
Pe Facebook cu prietenii,
Nu mai pot scãpa de ii!
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De vreþi sã vã informaþi,
În bibliotecã intraþi,
Daþi un clic ºi cãutaþi:
Problema vi-o rezolvaþi.
Dacã în anii ce s-au dus
Biblioteca era la apus,
Astãzi noi am reuºit:
Suntem iar un Rãsãrit.

Darã mie bine îmi pare,
Biblioteca-i cea mai tare,
Lume vine, lume pleacã
Biblioteca le ie dragã.
Pe oricine ai întreba,
Numai bine despre ea
Salutãri ºi numai spor
De la noi, din BÃNIªOR!

Vine o lele mai bãtrânã
Cu zadie ºi batic de lânã,
Are nepoþii plecaþi
În Spania, la cumnaþi.
- Tu Floricã, am auzât
Cã de-aici, din bibliotecã
Aº putea cu ei vorbi,
Cã tare mi-e dor de ii!!!

Florica Iepure, bibliotecarã

‘NETUL ªI PENSIONARUL - CEHU SILVANIEI
Bunã vreme, dragii mei,
Oameni mari, strãini, vecinei
Câþi v-aþi mai învrednicit
Pe la noi de-aþi mai venit!
Io-s Gogu, pensionaru’,
ªi v-aduc poveºti cu caru’:
Din 2008 încoace
O chemare nu-mi dã pace
ªi-am venit pe bicicletã
Pân-aci la Bibliotecã;
La acest Centru pilot
ªi-am devenit online tot,
Mare cãutãtor pe Net,
Mai ceva ca un valet.
Ba, sã vezi mata, vecine,
Ce-au fãcut astea cu mine:
Doamnele de la pilot
Cã m-au zãpãcit de tot
ªi m-au pus, auzi matale,
Crai la matrimoniale.
M-au cãutat, dragii mei,
Zeci ºi sute de femei,
Ba, una, în luna mai,
A zis sã merg în Dubai.
Io m-am speriat cã-i bai.
Aºa frumos mi-a grãit,
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Cã de cap m-am zãpãcit
ªi-am zis: gata-s amorez
Mâine vreau sã divorþez.
Noroc cu judecãtoarea
Care mi-a pus întrebarea:
Nea Gogule, de eºti crai,
Euroi în bancã ai?!!
Aista e tot necazul
ªi-am terminat cu Elmazul.
D’apoi poanta cu Netlogu!
Zice unul: mãi, nea Gogu,
Pune ºi mata zãlog
ªi ne-nscriem pe Netlog.
Dar când a aflat muierea,
Amin cu þuica ºi berea!
Cu dive de pe Netlog
Azi aº fi ajuns milog.
Am mai multe sã vã spun:
Centru-aista-i tare bun.
Vin aici bunici, nepoþi
Cã Netu’ li-i drag la toþi,
Cã s-amuzã fiecare,
Care pe care ce-l doare.
Unii copii deseneazã,
Alþii la joc se distreazã;
Tinerii, mai pe-ndelete,
Deschid site-urile cu fete,
Iar tãticii, pe furiº,
Cautã dive-n pãpuriº.
Bunicii cautã pe Net
Pastile-medicament
La preþuri mai de nimicã
Pentru cã pensia-i micã.
ªcolarii, zi de zi,
Vin aici, fie ce-o fi!
Vin la Net, cã vin la joc,
Vin atâþia, cã n-au loc!!!
Astãzi lumea s-a schimbat,
Omul e mai învãþat.
Uite, eu cã sunt bunic
Învãþ de la ãla mic.
Zãu, cã nu mai am repaus
De când mã gândesc la mouse,
Open, save ºi tastaturã
Sã crezi cã-i acupuncturã.
Astãzi Netu-i ca o boalã
ªi la oraº ºi la þarã.
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O pirandã din Coºei
Ne spune povestea ei:
Astãzi toatã ºatra mea
S-a conectat la reþea
ªi sã-i vezi pe puradei
Conectaþi la… tãt ce vrei!
Nu prea ºtiu nici sã vorbeascã
Însã ºtiu sã Chat-uiascã;
Poate-o sã le foloseascã.
De când bat pe tastaturã
Nu le mai trebe fripturã,
Molfãie tastele-n gurã.
Cip-cirip-cirip, cip, cip,
Mi-e teamã de ãla mic
Cã o sã-l gãsesc în house
Agãþat tare de mouse.
ªi iar verde de cireº,
Cu discheta nu dai greº,
Iar cu un CD mai nou
Poþi face-o pozã cadou.
Asearã pe Internet
Am cunoscut un brunet;
Mi-a promis ceva miºto
De intru pe www.ro
L-am întrebat cum îl cheamã
ªi mi-a spus Jan Clod Van Damã;
ªi iar verde ºi-o lalea,
Toatã lumea-n ºatra mea
Are un program bengos
Ce se cheamã Windows.
Când vei fi la cap mai copt,
Sã te duci la Microsoft,
Sã-l chemi la noi în judeþ
Pe genialul Bill GATES,
Sã-i arãþi tehnologie
Cât de bine mi-o prins mie!
Sã îi mulþumim frumos
Cã din offline pe toþi ne-o scos
Dup-aceste întâmplãri
V-adresez la toþi urãri:
Sãnãtate ºi mult spor
Când staþi la calculator!
Prof. Victor Becheanu
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SÃLÃJENI LA EI ACASÃ - 2012
Ediþia a VIII -a
Când am iniþiat aceastã omagiere a sãlãjenilor care au dãruit ceva durabil, ducându-le numele
dincolo de efemer, în veºnicie, nu credeam cã la fiecare ediþie vom trãi atâtea emoþii ºi clipe memorabile!
Da, emoþii avem, an de an, în primul rând noi, atunci când selectãm numele celor care vor fi invitaþii
speciali!!! Au fost ºi vor mai fi ediþii la care au venit sãlãjeni plecaþi foarte departe de aceste locuri... nu
vrem sã fie uitaþi, NU TREBUIE SÃ FIE UITAÞI!!! Peste vremi, sunt atât de importante aceste
momente!!! Nu multã lume ºtie cã, oricât de umilite au fost ºi sunt BIBLIOTECILE PUBLICE, aici se
adunã, se pãstreazã ºi se transmite ZESTREA noastrã cea adevãratã!!!
Încercãm, modest, dar cu mare dragoste de VALORI, sã adunãm CUVINTE ºi EMOÞII!!!
Gândurile transmise sunt culese, ediþie de ediþie, în revista noastrã ºi în Cartea de Onoare a Bibliotecii
Judeþene Sãlaj!!!
Am încercat sã pãstrãm, cât s-a putut, discreþie pentru acest eveniment special, din simplul motiv
de a-i surprinde pe cei care vor fi invitaþi. Se pare cã, într-o mare mãsurã, am reuºit. Nimic nu se comparã

cu un chip uman invadat de emoþia sentimentului cã nu a fost uitat, cã-i sunt cunoscute ºi apreciate strãdaniile
ºi biruinþa, într-un domeniu sau altul ºi cã, indiferent unde se gãseºte la un moment dat, cu dorul de locurile
natale mereu în suflet, oamenii acelui loc sfânt îi rãmân recunoscãtori pentru cã le-a fãcut cinste, fie prin
opera scrisã, fie prin altfel de creaþii, toate fiind la fel de importante.
Reamintim celor care, poate, nu înþeleg de ce Biblioteca Judeþeanã omagiazã, an de an, oameni din
toate domeniile cunoaºterii ºi dezvoltãrii umane, precum ºi celor care, vãzând numele sãlãjenilor cuprinºi în
Dicþionarul biobibliografic - SÃLAJ - OAMENI ºi OPERE se întreabã (înainte de a citi Argumentul),
cum de apar ºi ingineri, arhitecþi, sportivi º.a., mulþi considerând cã doar scriitorii de literaturã ar face
obiectul unui dicþionar editat de o bibliotecã, cã instituþia noastrã ºi colecþiile acesteia au un caracter
enciclopedic, aici regãsindu-se informaþii, documente, personalitãþi sau oameni care au dãruit ceva, în
toate domeniile ºi în toate timpurile. Literatura este doar un domeniu, al imaginaþiei, al creaþiei, acela unde
nu existã limite!!! Noi adunãm, însã, apreciem ºi respectãm fiecare parte a întregului, numit: viaþã! Avem
nevoie ºi de tehnicã, de ºtiinþã, de artã... numai adunând toate valorile vom ºti cu adevãrat cine suntem ºi
cum trebuie sã creionãm paginile ce se deschid, albe, imaculate, an de an în faþa noastrã!
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Câte modele am adunat! Câte experienþe emoþionante! La acest eveniment, omagiaþii sunt provocaþi
la sinceritate maximã! Fiecare îºi deschide bogãþia interioarã ºi se descoperã celor care doresc sã cunoascã
adevãrata frumuseþe umanã!!!
Au fost prezenþi la omagierea din 2012:
ION IVÃNESCU
TRAIAN ALBU
IOAN GHIURCO
DUMITRU BÂRJAC
IRINA GOANÞÃ
ILEANA DOMUÞA MASTAN
OLAH ªTEFAN
ILIE POPESCU C.
ILEANA PETREAN-PÃUªAN
PAVEL PÃUªAN
IOAN LONGODOR
SIMONFY JÓZSEF
VASILE DARABAN
AURICA GREC
ªTEFAN BARA
DÃNUÞ POP
Cu fiecare ediþie încercãm ºi noi sã intrãm sensibil ºi cu arta cuvântului acolo, în locul sacru al
fiecãruia din cei omagiaþi ºi sã le smulgem, pentru cei care vor veni ºi vor avea nevoie de modele reale,
poveºti de viaþã, momente care le-au schimbat destinul, oameni, întâmplãri sau cãrþi care le-au deschis alte
orizonturi ºi fãrã de care, poate, nu ar fi ajuns sã participe la astfel de evenimente, ce-i vor uni cu...
veºnicia!
Florica Pop & echipa
CUVINTE PESTE VREMI...
Cu multã emoþie în suflet mulþumesc Atotputernicului Dumnezeu, acum la ceas
aniversar, ºi distinsei Doamne, Florica Pop pentru organizarea acestei întâlniri de suflet. Dumnezeu
sã fie cu noi!
Preot Ioan Ghiurco
Sunt fericit la 80 de ani, din care 60 - cadru didactic ce a slujit cu credinþã ºi dãruire oraºului
ºi ºcolii din Jibou.
Ion Ivãnescu, Jibou
La împlinirea a 75 de ani de viaþã, îmi exprim mulþumirea ºi satisfacþia multor împliniri pe
plan cultural-artistic. Sperând la alþi ani de existenþã, voi continua sã activez în a instrui în continuare
grupuri corale de elevi, sã conduc ºi mai departe corul Bisericii Ortodoxe Nr. 2 din ªimleu Silvaniei
ºi sã prezint momente artistice cu prilejul marilor sãrbãtori, în faþa miilor de ºimleuani.
Albu Traian, ªimleu Silvaniei
Sunt de-a dreptul emoþionatã de activitatea organizatã de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj - Zalãu.
Îi felicit pe toþi cei care lucreazã aici sub bagheta minunatei Doamne, Florica Pop. Succes în
continuare!
Ileana Petrean-Pãuºan
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Mã bucur din suflet sã fiu azi sãrbãtoritã de Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, la 65
de ani.
Le mulþumesc din suflet tuturor celor care s-au ocupat de aceastã zi importantã din viaþa
mea.
Îi mulþumesc, în mod special, Doamnei Pop Florica, care are grijã de toþi sãlãjenii care au
ceva de spus.
Succes mult în continuare!
Ileana Domuþa-Mastan
Din dragoste pentru artã, pentru cântul frumos, sufletul meu este alãturi de cei care iubesc
ºi slujesc minunata lume a poeziei, a picturii, a cãrþii, a artei în general. Mulþumiri ºi felicitãri celor
care fac posibil fenomenul cultural, iar Bibliotecii Judeþene Sãlaj, succes în tot ceea ce îºi doreºte sã
facã pe viitor.
Cu prietenie ºi sincere aprecieri,
Pavel Pãuºan
Mã bucur mult sã fiu azi sãrbãtorit, a fost o mare surprizã. Doresc sã rãsplãtesc aceastã
bucurie prin cât mai multe expoziþii organizate în Sãlaj, expoziþii colective ºi personale.
Cu prietenie sincerã,
Ioan Longodor
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj iubeºte oamenii în aceeaºi mãsurã - sau chiar mai mult, sigur
mai mult! - ca ºi cãrþile. Dovadã - sãrbãtoarea de astãzi, care continuã ºirul unei inspirate sãrbãtori
care sperãm sã se sfârºeascã cât mai târziu. Vã mulþumesc ºi vã sunt recunoscãtoare cã iubiþi ºi
preþuiþi oamenii.
Aurica Grec
Dintre toate florile pãmântului, cea mai suavã este floarea Recunoºtinþei. Acest sentiment
mã animã azi când colectivul Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu Sãlaj ne-a creat acest eveniment
deosebit. Vã mulþumesc ºi vã doresc din suflet împliniri depline în tot ceea ce întreprindeþi.
Sunt onorat pentru invitaþia fãcutã cu ocazia acestei activitãþi de suflet ºi pentru suflet a
unor personalitãþi ale judeþului Sãlaj. Cu aceastã ocazie, am avut prilejul sã cunosc oameni ce s-au
remarcat în diverse domenii, au depus mult suflet în tot ceea ce au realizat.
Vã mulþumesc,
Ilie Popescu
Dumnezeu lucreazã prin oameni, dar azi, 4 octombrie 2012, am avut fericita ocazie sã fiu
între OAMENI, oameni plini de HAR ºi DAR, cãrora le mulþumesc cã existã.
FELICITÃRI!!!!
ªtefan Bara
Joi, 4 octombrie 2012, ora 17:00, am avut parte de una din cele mai mari ºi mai frumoase
surprize fiind invitat de Biblioteca Judeþeanã la una din cele mai bune, reuºite, instructiv-educative
Sãlãjeni la ei acasã. Surpriza mi-a fost pregãtitã de profesoara de Limbã ºi Literaturã Românã
Florica Pop, managerul Bibliotecii Judeþene Sãlaj, pe care am cunoscut-o încã de când era
Directoarea ªcolii din Iaz, comuna Plopiº, judeþul Sãlaj. Am avut prilejul sã întâlnesc spuma
intelectualitãþii sãlãjene care a fãcut în 2012 50, 60, 65, 70, 75 ºi 80 de ani, din toate domeniile
spiritualitãþii româneºti: istorie, limba românã, arte plastice, muzicã popularã, sport, turism, religie.
A fost un moment unic de care se face de vinã în primul rând Doamna Florica Pop, care a produs
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un adevãrat eveniment în activitatea Bibliotecii Judeþene Sãlaj, alãturi de minunatul colectiv pe
care cu cinste îl conduce.
Am rãmas profund impresionat de întreaga activitate care a durat mai bine de patru ceasuri.
Am mers acasã cu bateriile spirituale încãrcate.
Sincere felicitãri Bibliotecii Judeþene Sãlaj!
Mulþumim fain pentru tot!
Sã ne mai chemaþi!
Multã sãnãtate, vã zic!
Mitru Bârjac din Pãuºa, de pe Uliþa Treznii!

MESAJ DE DEPARTE...
Stimatã doamnã directoare,
Trebuie sã vã spun cã m-aþi copleºit, pur ºi simplu, cu modul dumneavoastrã de a intra în sufletul
omului. M-aþi emoþionat pânã la lacrimi ºi aceasta m-a împiedicat sã spun ceea ce mi-am propus. Sper sã
nu vã supere cuvintele mele. Îmi place sã spun ce gândesc.
Când am aflat genericul activitãþii Bibliotecii Judeþene Sãlaj, m-am întrebat ce-o fi însemnând
cuvântul acasã. Dincolo de sensurile din dicþionar ale termenului, am încercat sã definesc pentru mine
noþiunea. De la capul locului,
nu m-am gândit numai la
spaþiul sugerat de înveliºul
sonor. Am pornit de la ideea
cã, oriunde ne stabilim, în þarã
sau aiurea, ne creãm întradevãr un spaþiu pe care îl
numim acasã, cu care ne
obiºnuim ºi unde ne întoarcem
mereu. Acolo unde stai mai
mult, eºti mai cunoscut ºi
recunoºti cu uºurinþã chipurile
de pe stradã, locurile
frecventate etc., spui cã eºti
acasã. Poate cã ºi încãrcãtura
emoþionalã a unui astfel de loc,
la o eventualã întoarcere, este
mai mare. Cei stabiliþi pe alte meridiane numesc acasã þara de origine ºi, de multe ori, vorbesc cu nostalgie
de locurile lãsate în urmã, dar nu revin, deoarece considerã cã e mai bine acolo unde s-au stabilit. Alþii
vorbesc cu ironie despre meleagurile noastre cu iz mioritic, amestecând podoaba literaturii noastre populare
în neplãcerile lor provocate de diverse situaþii din societatea româneascã. Din punct de vedere fizic, pentru
mine, acasã e pãmântul acesta pe care cãlcãm, pe care îl populãm cu pomi ºi cu flori, dar care, vai!, rabdã
atâtea din partea celor nepãsãtori ºi cinici. Spiritual, acasã îmi sugereazã locul plin de iubire, eliberat de
toate constrângerile, fãrã egoism ºi invidie, universul creat împreunã cu persoana cãreia îi împãrtãºeºti
gândurile ºi sentimentele, cu care schimbi idei ºi opinii etc.
Pornind de la aceste constatãri, m-am întrebat ce caut eu acolo, la activitatea pe care o organizaþi
cu atâta dãruire pentru niºte oameni care, unii, sunt uitaþi de societatea în care trãiesc. Nu sunt obiºnuitã sã
se dea importanþã ideilor ºi acþiunilor mele. Am avut lângã mine un profesor care îmi spunea mereu: dacã
vrei sã fii ajutatã, ajutã-te singurã. ªi m-am convins cã aºa este, dar ca sã porneºti singur la drum, ai
nevoie nu numai de curaj, ci ºi de un bun antrenament pe care, fãrã nicio reþinere o spun, l-am deprins în
perioada 1986-1989 când am lucrat la Culturã ºi aveam în responsabilitate bibliotecile ºi cãminele culturale.
Regret cã n-am avut la îndemânã mijloacele care sunt acum pentru a imortaliza toate activitãþile pe care le79

am organizat atunci. Revoluþia din decembrie 1989 ne-a gãsit la Sãrmãºag, avându-i invitaþi pe Mircea
Tomuº, Valentin Taºcu la marcarea centenarului morþii lui Ion Creangã.
Aºadar, împotriva tuturor sfaturilor de a nu face nimic, am acþionat, zicându-mi cã reuºita va veni
ºi ea la timpul oportun. Îmi stãruiau mereu în minte cuvintele lui Beethoven: Omule, ajutã-te singur, o datã
ce þi-a fost dãruitã puterea s-o faci! ªi iatã cã, în scurt timp, am reuºit sã înfiinþez Fundaþia Ateneul
Cultural ªtefan Goanþã ºi sã concretizez prima acþiune naþionalã, simpozionul Literatura românã la
rãspântia veacurilor, douã ediþii încheiate cu editarea volumului cu acelaºi titlu. Tot sub egida Fundaþiei,
am reuºit sã editez volumele: Am fost publicat, prozã scurtã, ªtefan Goanþã vãzut de... [contemporani],
Epigrame. Proiectele ce vor urma le voi dezvãlui atunci când vor fi pe drumul realizãrii lor.
Oricum, vã mulþumesc pentru onoarea pe care mi-aþi fãcut-o ºi vã asigur de cele mai alese sentimente.
Irina Goanþã
RIDICATU-S-AU ªI DE PE
VALEA LUI ÞUCU-TE (VALEA AGRIJULUI)
DOMNI CU MULTÃ CARTE!
În lume-s multe mari minuni
Minuni mai mari ca omul, nu-s!
(Sofocle: Antigona)
Doamna profesoarã Florica Pop, managerul Bibliotecii Judeþene Sãlaj, a convocat o reuniune
pentru joi, 4 octombrie 2012, ora 17.00, fãrã a preciza scopul întâlnirii. Am dat curs invitaþiei ºi... o
surprizã emoþionantã - era vorba de a VIII-a ediþie a acþiunii de cinstire a unor personalitãþi sãlãjene
(Sãlãjeni la ei acasã) - oameni care în anul 2012 au împlinit un numãr rotund de ani.
În salã îl zãresc pe preotul zãlãuan Ioan Ghiurco, originar din Domnin, comuna Someº Odorhei, de
70 de ani, profesorul Ilie Popescu din Chendrea, de 65 de ani, profesorul Traian Albu din ªimleu Silvaniei,
de 75 de ani ºi pe maiestrul Ivãnescu Ioan Bujor, de 80 de ani, profesor de
istorie din Jibou, un adevãrat tribun, cu barbã ºi mustaþã albã pe care abia l-am
recunoscut dupã pauzã.
În salã se afla ºi cunoscuta ºi apreciata cântãreaþã de muzicã popularã,
finuþa noastrã, Lenuþa Domuþa Mastan, colegã de clasã în liceu cu Mãrioara
Puºcaº, devenitã mai apoi Bârjac ºi colegã de suferinþã cu subsemnatul.
Printre cei aproximativ 20 de sãlãjeni de valoare sunt prezenþi mai mulþi
oameni de omenie de pe Valea lui Þucu-te, cum este cunoscutã Valea Agrijului
în întreaga þarã.
Încep de la izvoare: profesorul de desen Ioan Longodor din Buciumi,
pictor renumit, Aurica Grec din Agrij, conf. univ. dr. ing., învãþãtoare-ziarist
Ileana Petrean-Pãuºan din Treznea, doctor în istorie Dãnuþ Pop din Chichiºa,
director la Arhivele Statului Zalãu, Pavel Pãuºan din Prodãneºti, apreciat cântãreþ
de romanþe, câºtigãtor al Crizantemei de aur de la Târgoviºte ºi m-am lãsat pe mine la urmã, Mitru li’
Bârjac din Pãuºa de pe uliþa Treznii, prunc de þãran ca ºi cei amintiþi mai sus. Toþi cei din salã au, dupã
pãrerea mea, loc în Panteonul culturii sãlãjene ºi nu numai.
Moderatoarea acþiunii era profesoara de Limba ºi literatura românã Florica Pop pe care am
cunoscut-o pe când era directoare la ªcoala Gimnazialã din Iaz, comuna Plopiº, judeþul Sãlaj. O excelentã
dãscãliþã de citire, un dascãl pe mãsurã ºi un manager ºcolar adevãrat. A avut o prestaþie de excepþie ca
moderator.
Toþi, dar absolut toþi ºi-au prezentat, pe scurt, viaþa ºi opera, deschizãtor de pistã fiind veteranul
de la Jibou, iar trãgãtor de cortinã a fost Dãnuþ Pop, de la Chichiºa, ginerele lui Valer ºi Aurica Sãlãjan din
Românaºi, neamuri cu noi. Destul de repede mi-a venit ºi mie rândul, Mitru Bârjac din Pãuºa de pe uliþa
Treznii, cel de-al patrulea ºi cel mai mic dintre cei patru prunci aduºi pe lume de scumpii mei pãrinþi, Iºtinica
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ºi Gavril Bârjac, truditori ai pãmântului, Ostaºi ai sfintei munci depline cum foarte sugestiv îi numeºte
Octavian Goga, poetul pãtimirii noastre.
Pãrinþii mei mi-au fost adevãrate modele de abnegaþie, devotament, hãrnicie ºi conºtiinciozitate, de
dragoste faþã de muncã, de omenie, de aceea am cãutat sã-i ajut ºi sã fac în aºa fel ca sã fie mulþumiþi
pentru eforturile lor spre a-mi susþine aspiraþiile. La sfârºit de sãptãmânã sau în vacanþe trudeam alãturi de
ei la sapã, la coasã, la cãrat cu carul cu bivolii sau la alte munci.
Am venit pe lume în 23 octombrie 1942, când se dãdea celebra bãtãlie de la El-Alameyn din Delta
Nilului, când Vulpea Deºertului, Erwin Rommel a fost bãtut mãr de englezi ºi americani. Tata era în acel
moment la muncã în spatele frontului la Hatvan în Ungaria. În familie au venit pe lume înaintea mea Ionaº
din 1926, Viorica din 1929, ªtefan din 1933. Numai eu mai lipseam pe lumea asta!
Îmi aduc aminte ce vremuri grele erau, dormeam la picioarele pãrinþilor într-un pat cu paie ºi-i aud
parcã ºi acum pe pãrinþi cum îºi fãceau planuri de viitor pentru fiecare copil.
Când au ajuns la mine au zis pe scurt, pe Mitru trebuie sã-l dãm la ºcoalã. ªi aºa a ºi fost ºi eu le
mulþumesc foarte fain ºi mã rog lui Dumnezeu sã-i odihneascã în pace acolo sus în ceruri.
Dupã terminarea ºcolii primare, în satul natal Pãuºa, am urmat ºcoala gimnazialã. Normal era sã
mã înscriu la Românaºi, centru de comunã (Unguraº pânã în 1947). Maicã-mea, în ruptul capului, nu ºi nu
la centru de comunã (dorã nu te-oi lãsa sã baþi toatã ziua drumurile Unguraºului). ªi în loc sã merg 4
km la ºcoalã în Românaºi am mers 15 km la Buciumi, trecând pe lângã o altã ºcoalã de 7 ani, cea din Agrij.
ªcoala din Buciumi era vestitã în tot raionul Zalãu, pentru prestigiul ei, având dascãli eminenþi. Învãþam la
loampã cu fotoghin, stãteam în internat ºi mâncam la cantinã unde fãceam sãptãmânal de serviciu. Alimentele
le duceam de acasã. Dascãlul Dumitru Manolescu, de o exigenþã ºi severitate ieºitã din comun m-a educat
botanic ºi agricol în pãdure ºi pe câmpuri, sau în grãdina ºcolii, împrejmuitã de noi cu gard viu. Într-o
noapte de decembrie dând peste noi în dormitor dupã orele 22 cu loampa aprinsã, ne-a dus desculþi de la
internat la ºcoalã unde am fãcut meditaþii pânã la ora 24. Alþi dascãli memorabili de la Buciumi: soþii Goia:
Florica, profesoarã de limba românã ºi Ioan, profesor de matematicã, Alexandru Popa de istorie. Aia
ºcoalã, aia disciplinã! Aºa se explicã faptul cã în singura clasã de liceu din Zalãu, am ajuns ºapte elevi din
Buciumi.
La Liceul românesc din Zalãu (actuala ªcoala Gimnazialã Simion Bãrnuþiu), am dat peste dascãli
celebri care mi-au marcat drumul vieþii. Directorul liceului renumit pedagog ºi psiholog, Vasile Fãrcaº din
Cheud, iar diriginte Magdalena Filip, profesor de istorie. Printre cei 44 de colegi de clasã era ºi Pop
Augustin din Cheud, nepotul directorului, renumitul ºi apreciatul dermatolog de astãzi la Spitalul Municipal
Zalãu. ªi lista poate continua. Dupã ce am parcurs examenul de maturitate într-o singurã zi, de la 8 la 16,
am intrat din primul ºut la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca, având ca profesori, printre alþii, pe
academicianul Constantin Daicoviciu, ªtefan Pascu, Camil Mureºan, Nicolae Edroiu. Am fost primul student
la istorie al profesoarei Magdalena Filip. Dupã mine a mai urmat Nicu Gudea, cel mai mare arheolog
român contemporan.
Itinerarul celor cinci ani de studenþie a fost unul specific la Alma Mater Napocensis - mãreaþa
cetate universitarã din oraºul de pe Someº, o adevãratã Mecca: Universitatea, cãminul 10, cantina ºi
minunatul complex studenþesc Haºdeu, stadionul municipal, Sala Sporturilor, Cinematograful Republica
(azi Florin Piersic), Teatrul Naþional ºi Opera Românã, concertele simfonice ale Filarmonicii clujene,
diferitele spectacole la Casa de Culturã a Studenþilor care se numea Gheorghe Gheorghiu Dej, o plimbare
pe Cetãþuie pentru a admira panorama neasemuitã a Clujului, o plimbare prin parcul universitar Iuliu
Haþieganu sau o nouã vizitã la celebra Grãdinã Botanicã.
Clujul are numeroase atracþii fascinante.
Ce tablou feeric poþi admira într-o noapte seninã de pe dealul Feleacului: Clujul scãldat în luminã.
Visãtor îþi vin în minte versurile eminesciene din poemul Luceafãrul:
Un cer de stele dedesupt,
Deasupra-i cer de stele...
Nu pot uita nici momentele petrecute în preajma celui mai bun prieten - cartea, în mãreaþa citadelã
a cãrþii - Biblioteca Universitarã Lucian Blaga, sau Biblioteca Institutului de Istorie sau a celei de la
Facultatea de Istorie.
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Acolo, la bibliotecã, mi-am
început prietenia adâncã, trainicã cu cea
care mi-a devenit tovarãºã pe viaþã cartea.
Mi-au rãmas în minte splendidele
excursii de studii sau cele de divertisment,
întâlnirile cu prietenii ºi colegii de la alte
facultãþi... ale tinereþii valuri...
Cum sã nu-þi aminteºti cu
nostalgie de întâlnirile la o ºuetã la
Arizona, Croco etc.
ªi astãzi când ajung la Cluj
retrãiesc momente emoþionante când vãd
grupuri de tineri studenþi, cu atmosfera
lor specificã. ªi atunci îmi vin în minte cuvintele lui Francois Villon: Mais ou sont les naiges d’antan, întradevãr... dar unde sunt zãpezile de altãdatã.
Sunt convins cã toþi cei care au studiat la Cluj au rãmas pentru totdeauna îndrãgostiþi de aceastã
metropolã universitarã cu multiplele ei valenþe. Nu întâmplãtor îi sunt recunoscute. În anul 2015 Clujul va
fi Capitala Europeanã a Tineretului, iar în perspectivã, în anul 2020 va fi Capitala Culturalã Europeanã.
Cei cinci ani de studenþie în Cluj au fost cei mai frumoºi din viaþa mea. Mi-aduc aminte de primul
meci de fotbal din Divizia A pe care l-am vãzut în 1961 pe stadionul Gheorghe Gheorghiu Dej (azi Cluj
Arena): ªtiinþa Cluj - ªtiinþa Timiºoara 4:1 (4-0) cu cvintetul ofensiv Ivansuc - Gane - Marcu - Mateanu Horaþiu Moldovan.
Din acel moment n-am mai ratat niciun meci al Universitãþii. Cu câtã mândrie purtam în piept
insigna U - alb cu negru, simbol al echipei noastre de suflet. Sigur cã mergeam ºi la volei ºi la handbal ºi la
baschet ºi la rugby ºi la polo. M-am împrietenit cu Remus Câmpeanu, Dan Anca, Vasile Gaboraº, Zoltan
Ivansuc, Dorin Barbu.
U a rãmas pentru vecie în inima mea.
Am urmat ºcoala de ofiþeri de la Radna, 30 iulie 1966 - 12 ianuarie 1967, cãpitan în rezervã, iar
pânã în 15 octombrie 1967, efectiv la catedrã, dupã care am fost promovat în funcþii în cadrul Inspectoratului
ªcolar Judeþean Sãlaj. Dupã cãsãtoria cu Mãrioara Puºcaº au venit cele douã fete, Anca, absolventã a
Facultãþii de Drept, comisar de poliþie ºi Camelia, absolventã a Facultãþii de Psihologie Cluj-Napoca,
profesoarã la Zalãu. Dar cele mai mari satisfacþii sunt cele douã nepoate, Mara Sabãu (nãscutã la 6
decembrie 1996) ºi Cristina Zaha (nãscutã la 25 decembrie 1996), eleve în clasa a X-a I la C.N.S. Zalãu
- clasa de filologie, englezã intensiv, profesor de istorie (Babu), adicã eu.
În ianuarie 1990, prin vot secret, am fost reales în funcþia de inspector ºcolar cu majoritate de
voturi, iar din 26 noiembrie 1990 pânã în 15 decembrie 1997 am fost inspector ºcolar general adjunct.
Între 1998-2006 profesor la C.N.S. Zalãu, ºef de catedrã ºi membru în Consiliul de administraþie.
Din 2007 membru în Consiliul de administraþie la Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu.
Definitivatul în învãþãmânt în 1970, media 9,50.
Gradul II în 1975, media 10, examenul la istorie ºi preºedinte de comisie academician ªtefan
Pascu.
Gradul I în 1979, media 10, preºedinte de comisie academician Nicolae Edroiu.
Titluri acordate de minister:
- 1973 - profesor evidenþiat
- 2004 - ordinul Meritul pentru învãþãmânt în grad de cavaler
- 2005 - Distincþia Gheorghe Lazãr clasa I
Am organizat la Zalãu douã Olimpiade naþionale de istorie (1982, 1991) ºi am fãcut parte de 15
ori din Comisiile naþionale ale Olimpiadelor de istorie.
Metodist al M.E.I., calitate în care am controlat ºi îndrumat în brigãzile ministerului activitatea
didacticã în judeþele Bihor, Maramureº, Mureº, Harghita, Cluj. Preºedinte al Societãþii de ªtiinþe Istorice
Zalãu - Sãlaj.
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Cel mai longeviv inspector de istorie din þarã, obþinând cu judeþul Sãlaj locul I pe þarã în 1989
tocmai la Scorniceºti ºi locul II pe þarã în 1990 la Constanþa.
La C.N.S. am pus bazele unui Cabinet de istorie apreciat de toþi inspectorii de istorie din þarã în
2003, vizitat ºi apreciat în 2004 de ministrul Ecaterina Andronescu ºi prezentat þãrii pe postul de radio
România actualitãþi de cãtre corespondentul de Cluj, Teodor Mateescu ºi postul de televiziune România
de mâine.
În 1994 am participat la un congres internaþional pe probleme de educaþie la Cestoschova (Polonia).
Crainic de fotbal la Zalãu în perioada 1972-1992, am comentat împreunã cu Ion Ghiþulescu ºi Cristian
Þopescu un amical de fotbal la Zalãu, arbitrat la centru de Nicolae Rainea din Bârlad (locomotiva din
Carpaþi cum a fost poreclit la Mondialul din Mexic din 1970).
Cronicar sportiv la disciplinele fotbal, volei, handbal. Am semnat cronici sportive pentru Gazeta
Sporturilor, Nãzuinþa, Graiul
Sãlajului, Sãlajul Orizont.
În 1978, preºedinte al Asociaþiei
sportive Didactica Zalãu cu care am
promovat în divizia B, la handbal fete
cu Ghiþã Tadici la timonã ºi volei bãieþi.
Sãlãjenii trebuie sã ºtie cã HCM ºi
REMAT au fost mai întâi DIDACTICA.
Partidul ne-a dat poruncã sã promovãm
aceste douã echipe în divizie, Zalãul
neavând nicio echipã sportivã
divizionarã.
Am colaborat la Acta Musei Porolissensis, Tribuna învãþãmântului, Tribuna ºcolii, Revista
învãþãmântului liceal ºi profesional, Revista de pedagogie, Gazeta Sporturilor, Nãzuinþa, Graiul
Sãlajului, Sãlajul Orizont, ªcoala sãlãjeanã, ªcoala noastrã.
Opera mea scrisã:
- Monografia judeþului Sãlaj, Bucureºti, Ed. Sport-Turism, 1980 (partea de istorie),
- Locuri ºi monumente istorice în Sãlaj, Zalãu, 1975,
- Monografia satului Guruslãu, 1976,
- Metodologia predãrii istoriei, 2001,
- Metodologia dobândirii ºtiinþelor socio-umane, geografiei ºi religiei, Zalãu, 2002,
- Ctitori ai Marii Uniri, Zalãu, 2003,
- Vãru Porþan, Zalãu, 2007,
- Monografia satului Pãuºa, Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012.
În revista ªcoala noastrã în 1996 am publicat Olimpici sãlãjeni în vechea Eladã, fiind ghid prin
Grecia anticã, Poarta Meseºanã, Istoria în Sãlaj, Sãlajul în istorie, pentru olimpiadele de la Zalãu din
1982 ºi 1991.
Sunt fericit cã m-am fãcut dascãl de istorie, cã am ales sã sãdesc în sufletele generaþiilor dragostea
faþã de adevãr, faþã de trecutul nostru zbuciumat în spaþiul Carpato-Dunãreano-Pontic, sine ira et studio
adicã obiectiv - fãrã mânie ºi pãrtinire cum spunea Tacitus.
Sãmânþa învãþãrii a cãzut ºi în pãmânt bun, mulþi elevi continuându-mi aspiraþiile.
Într-o sumarã autoprezentare am mãrturisit cu satisfacþie la 70 de ani, împlinirile pe plan social,
familial, profesional ºi pentru toate acestea voi spune, ca ºi marele Eminescu:
Astfel numai, Pãrinte, îþi mulþumesc
Cã tu mi-ai dat în lume norocul sã trãiesc!
Mitru Bârjac din Pãuºa, de pe uliþa Treznii
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ÎNTOTDEAUNA CARTEA…
Dacã cineva m-ar întreba cine mi-a fost, dintotdeauna, cel mai bun, mai credincios ºi mai
statornic prieten, i-aº rãspunde, desigur, ca ºi mulþi dintre D-voastrã, cartea, iar cel mai pios loc, dupã
sfintele lãcaºuri, biblioteca. (O bibliotecã nu e ºi ea o bisericã? O bisericã în care slujesc tineri,
rãsfoind în tãcere evanghelia timpurilor. - spunea Lucian Blaga).
Poate pãrea paradoxal când vã
voi spune cã mama mea de-abia buchiseºte, însã
nu ne-a luat niciodatã de la carte sã ne trimitã
dupã apã ori dupã lemne, iar tatãl meu a fost
neºtiutor de carte, însã þelul vieþii lui era ca toþi cei
patru copii ai lui sã înveþe carte, chiar dacã-ar fi
sã rod lemne, replica dânsul rudelor care-l
îndemnau sã nu ne dea la ºcoalã mai departe.
ªi-ntr-adevãr, a muncit pe ºantier cu pita ºi slãnina
în straiþã ºi ne-a învãþat pe toþi. Mi-aduc aminte
cã în jurul anului 1960, când încã nu aveam curent
electric, stãteam toþi patru în câte-un colþ al mesei
fãcând moriºcã din lampa care-ºi arunca umbra
asupra caietelor ºi cãrþilor noastre... De-atunci
m-am obligat în sine-mi ca primul meu elev, când voi deveni învãþãtoare, sã fie tatãl meu. ªi aºa a fost...
Mi-amintesc cã la Treznea nu era bibliotecã ºi mergeam la Agrij, pe vremea aceea centrul de
comunã, sã împrumutãm cãrþi. De multe ori ne-a adus cãrþi, îndeosebi mie ºi prietenei mele, învãþãtoarea
Mioara Lazãr, profesorul ºi apoi directorul nostru, Pamfil Pop, care în acest mod delicat ne conducea spre
o lecturã selectivã, a cãrþilor valoroase. Ca ºi toþi copiii acelor vremuri mergeam la pãscut vacile, oile,
gâºtele etc. cu cartea subsuoarã, iar adolescentã fiind ºi ajutându-mi mama la sapã la colectiv, puneam în
straiþã, alãturi de merinde, ºi cartea a cãrei lecturã o continuam în pauza de masã ºi parcã totul era mai uºor,
mai frumos...
Biblioteca a devenit, vorba lui Sartre, lumea mea prinsã într-o oglindã la ªcoala Normalã (Liceul
Pedagogic) din Cluj-Napoca ºi, mai târziu, la Facultatea de Ziaristicã din Bucureºti.
Propria bibliotecã, în adevãratul sens al cuvântului, am început sã mi-o clãdesc în cei nouã ani cât
am fost învãþãtoare la ºcoala din satul meu natal, Treznea. În fiecare februarie cumpãram, fãrã exagerare,
saci de cãrþi... pe alese. Luna aceasta era numitã Luna cãrþii la sate. Mergeam, cu prietena ºi directoarea
ºcolii pe atunci, regretata profesoarã de românã Aurica Berar, la UJECOOP Zalãu, la depozit, unde
domnul Mizgai ne lãsa sã alegem ce ºi câte cãrþi doream ºi apoi ni le trimitea cu marfã la cooperativa de
consum din Treznea. Lelea Mãrie ºi badea Rafailã Moroti - soþii care gestionau magazinul sãtesc - ne
scriau în caiet, într-un tabel, cu sumele pe care le avem de plãtit fiecare, astfel încât lunar sã achitãm din
datorie ca februarie urmãtor sã ne prindã la... zero. ªi povestea s-a repetat an de an. Când am plecat la
facultate, marile cãrþi din literatura românã ºi universalã - unele cumpãrate, e drept, ºi din librãriile din Zalãu
pe sub tejghea... - nu numai cã se odihneau pe rafturile bibliotecii personale, dar erau citite ºi recitite...
(Pe-atunci aveam timp berechet ºi seri lungi de iarnã, cu o emisiune de 2-3 ore la TVR 1 ºi fãrã calculatoare,
internet etc.). Practica achiziþionãrii de cãrþi bune, valoroase, a continuat. Cumpãram, nu de puþine ori, o
singurã cartelã de masã cu prietena ºi colega mea de camerã Flavia din Beclean pe Someº, ca sã ne
rãmânã bani din bursã pentru cãrþile reþinute la librãria facultãþii... Când am ajuns ziaristã la Nãzuinþa, ca
redactor al paginii învãþãmânt-culturã, cumpãrarea de cãrþi ºi lecturarea lor o consideram o documentare
obligatorie, o sarcinã profesionalã autoimpusã cu rigurozitate, dar ºi cu pasiune. Cum sã mã întâlnesc cu
cineva pe stradã ºi sã mã întrebe de cartea x, nou apãrutã, ºi eu sã dau din umeri?! (De multe ori i-am
mulþumit lui Dumnezeu - dar niciodatã nu îndeajuns - cã, în viaþa mea, profesiunile practicate - învãþãtoare,
profesoarã de românã, ziaristã, consilier la Culturã - s-au întâlnit cu pasiunile avute, al cãror numitor comun
este, desigur, cartea, lectura. O adevãratã binecuvântare!)
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Trebuie sã mãrturisesc cã era informatizãrii, a cablului tv cu zeci de canale, a internetului, cu ce îþi
trece ºi ce nu-þi trece prin minte, murã-n gurã, m-au înstrãinat ºi pe mine de prietenul meu drag, cartea.
Pânã într-un punct, când am realizat cã-s pãcãlitã cu judecãþi strãine, furatã de trãiri ºi de timp, cã devin
mai sãracã pe dinlãuntru. Am început atunci sã-mi recâºtig vechii ºi credincioºii prieteni, cãrþile. Sunt încã
în convalescenceþã..., însã pe drumul bun al... vindecãrii.
Pot spune acum cã îi admir pe cei ce n-au suit cãrþile în pod ori nu le-au închis în beci, punând în
locul lor grãmezi de cd-uri, dvd-uri, boxe, monitoare, unitãþi, laptopuri, tablete, mouse-uri º.a.. (Pe noi ne
îndemnau pãrinþii aºa: Pune mâna pe carte! Astãzi cum le spun pãrinþii ºi dascãlii copiilor lor? Pune mâna
pe mouse?!).
Îi admir pe cei care întind mâna pe raft sã rãsfoiascã o carte, nu sã ºteargã un bibelou. Pe cei care
mai dãruiesc, de aniversare, de sãrbãtori, o carte; pe cei care intrã, periodic, în librãrii ºi zãbovesc în faþa
rafturilor; pe cei care dorm cu o carte ºi nu cu telecomanda pe noptierã; pe cei care au teancuri de cãrþi pe
birou ºi pe lângã pereþi, atunci când scriu lucrãri ºtiinþifice ºi teze de doctorat, ºi pentru care operaþia copypaste constituie infracþiune moralã.
Îl admir ºi iubesc amintirea profesorului Iuliu Suciu, omul bibliotecilor (el însuºi trãind într-o
bibliotecã personalã de invidiat crescutã pe parcursul unei vieþi), care a fundamentat o frumoasã bibliotecã
la Liceul Gh. ªincai din Zalãu care-i poartã astãzi numele, Biblioteca Iuliu Suciu, convins fiind cã Marguerite
Yourcenar a avut infinitã dreptate, în Memoriile lui Hadrian, când a spus cã Sã întemeiezi biblioteci
este încã un fel de a construi grânare publice în care sã se depunã rezerve în vederea vreunei ierni
a spiritului. (Menþionez cã citatele folosite în aceastã însemnare sunt luate din antologia semnatã de Iuliu
Suciu, Aforisme, Cugetãri, Maxime, Editura Caiete Silvane, Zalãu, 2012, o carte rod al unei lecturi de
zeci de ani...).
Admir Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu din Zalãu, colectivul de aici ºi conducerea
ei, pentru cã prin întreaga lor activitate demonstreazã adevãrul enunþat de criticul ºi omul de culturã Nicolae
Manolescu: O bibliotecã nu e pur ºi simplu un loc de depozitare a câtorva mii de volume, ci un lucru
viu, cald ºi familiar!
Caldã ºi prietenoasã a fost ºi sãrbãtoarea pregãtitã în sala de lecturã a bibliotecii judeþene aniversaþilor
din 2012, în cadrul deja tradiþionalei manifestãri Sãlãjeni la ei acasã. M-am simþit mândrã sã mã numãr
printre cei omagiaþi chiar dacã, în sufletul meu, mi-am imputat ceea ce puteam face ºi n-am fãcut în domeniul
culturii, în general, ºi al culturii scrise, în special. Este un pas înspre posibile recuperãri, dacã ceasul ne lasã,
nu?!
Ileana Petrean-Pãuºan
UNDEVA, ACOLO SUS,
MUZICA ªI POEZIA SE ÎNTÂLNESC...
Nu sunt un om de litere, însã
iubesc literatura, în adolescenþa ºi
tinereþea mea nu de puþine ori
adormind cu cãrþile sub pernã... Cred
cã sunt un veºnic tânãr... trubadur, aºa
cum spune ºi una din romanþele mele
preferate, Trubadurul, care mi-a
adus, de altfel, ºi trofeul Crizantema
de Aur de la Târgoviºte, în 1984, eu
sunt numai trubadurul care vine/
de departe din hotarele strãine/
sã-þi închine umilitu-i madrigal...
Ori DEX-ul dã prima definiþie pentru
85

madrigal - poezie liricã scurtã care exprimã sentimente delicate (...) ºi apoi scurtã compoziþie vocalã
cu caracter liric (...).
Voi îndrãzni sã-l parafrazez pe Ion Barbu, cã undeva, acolo sus, muzica ºi poezia se întâlnesc.
Uneori în mai multe puncte, muzica având poezia ei, iar poezia - muzica ei ºi întotdeauna avându-se una pe
cealaltã...
Repertoriul meu de romanþe cuprinde multe poezii celebre, devenite romanþe celebre, îndrãgite de
publicul larg, de la cei de vârsta
jocului, pânã la cei de vârsta...
amintirilor. Am crezut
întotdeauna cã romanþa nu are
vârstã. Cine nu ascultã cu
plãcere ºi emoþie romanþe
precum Pe lângã plopii fãrã
soþ, Mai am un singur dor,
Dorinþa, Codrule, codruþule,
Numai una ºi multe altele?!
Mãrturisesc cã unul din
proiectele mele, a cãrui primã
tentativã a eºuat din cauza
drumului încã greoi al finanþãrii
proiectelor culturale, este
realizarea unui CD sub genericul
Prin poezie la muzicã, prin
muzicã la poezie, cu romanþe pe versurile marilor noºtri poeþi Mihai Eminescu, George Coºbuc, Octavian
Goga, convins fiind cã acest CD ar constitui ºi un eficient ºi atractiv suport didactic. De asemenea, doresc
sã realizez un CD cu pricesne ºi unul cu colinde, în sprijinul educaþiei spiritual-creºtine ºi al promovãrii
culturii noastre tradiþionale.
M-am bucurat când la expoziþia organizatã de Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu cu
ocazia aniversãrii personalitãþilor culturale sãlãjene, în toamna anului 2012, în cadrul manifestãrii Sãlãjeni
la ei acasã, alãturi de cãrþile ºi de alte opere ale celor sãrbãtoriþi s-au aflat ºi realizãrile mele: douã discuri
Electrecord, dinainte de ’89, o casetã audio ºi trei CD-uri cu romanþe ºi cântece de petrecere.
M-am bucurat ºi când mi s-au solicitat date pentru Dicþionarul biobibliografic Sãlaj - Oameni
ºi opere, volum conceput ºi realizat de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, pentru cã am înþeles cã activitatea mea
în domeniul culturii ºi artei este cunoscutã, iar contribuþia mea la viaþa culturalã a judeþului ºi a þãrii este
apreciatã.
M-am bucurat cã am putut oferi sãlãjenilor iubitori de frumos, în martie 2012, un regal de romanþe,
cu ocazia aniversãrii a 60 de ani, alãturi de prietenii mei de cântec Daniela Vlãdescu, Domnica Dologa,
Rodica Pop Seling ºi Dinu Iancu Sãlãjanu. Sala plinã a Casei de Culturã a Sindicatelor ºi aplauzele
spectatorilor rãmân o dovadã cã romanþa n-a murit ºi nici nu va muri vreodatã, cu toate efemerele mode în
domeniul muzical.
M-am bucurat ºi m-am simþit onorat sã cânt romanþe, în sala de lecturã a bibliotecii judeþene, ori
de câte ori am fost invitat, ultima datã la întâlnirea organizatã pentru sãrbãtoriþii anului 2012. O voi face ºi
de acum înainte când voi fi solicitat.
Felicit colectivul Bibliotecii Ioniþã Scipione Bãdescu ºi pe doamna directoare Florica Pop pentru
implicarea activã ºi permanentã în viaþa culturalã a judeþului nostru ºi le mulþumesc cã iubesc poezia ºi
romanþa, romanþa ºi poezia...
Pavel Pãuºan
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GÂNDURI, EMOÞII, MEMORII… DIN SÃLAJ, DE ACASÃ!
Viaþa este un joc minunat, este un puzzle ale cãrui piese, surprinzãtor sau nu, se aºazã la locul lor,
indiferent de voinþa noastrã.
Viaþa nu stã în loc nici mãcar un moment, clipã de clipã experimentãm, clipã de clipã, trãim.
De-a lungul vieþii am realizat cã toþi oamenii,
toate evenimentele, indiferent de formã sau aparenþã,
sunt unice, totul constituindu-se într-un întreg.
Pe marea scenã a vieþii, fiecare ne jucãm
rolul, uneori principal, alteori secundar, aparent atât
de stãpâni ºi plini de conºtiinþa supunerii tuturor,
propriei voinþe ºi, totuºi, atât de direcþionaþi de forþa
superioarã a destinului!
Nimic nu este întâmplãtor ºi acest lucru îl
descoperim doar dupã ce am parcurs o parte
suficient de lungã pe drumul vieþii.
Când eºti întrebat cine eºti, vei rãspunde
de cele mai multe ori cu un nume ºi o poveste de
viaþã, de care te-ai agãþat ºi cu care te-ai identificat, pe care vei susþine cã singur þi-ai croit-o.
Dar de câte ori n-ai fi dorit ca anumite lucruri sã nu se fi petrecut în viaþa ta, având senzaþia cã o
altfel de reacþie a ta, într-un anume moment, ar fi putut preveni acea întâmplare sau eveniment care þi-a
croit un alt drum, decât cel anticipat ºi gândit de tine?
De când mã ºtiu, viaþa mea a fost plinã de încãrcãturã emoþionalã. Uneori am râs, alteori am plâns,
dar de fiecare datã, am învãþat ceva ºi din fiecare experienþã, am devenit mai bogatã, de la fiecare om care
a jucat un rol pozitiv sau negativ în viaþa mea, am învãþat ceva.
ªi dacã mã întrebaþi despre momente din viaþã, care mi-au croit un alt drum, decât cel anticipat,
am sã vã relatez doar câteva:
1- M-am îndrãgostit de chimie de la prima lecþie predatã de profesoara mea, Florica Sâmpetrean,
din Agrij. Am ºtiut cã viitoarea mea profesie trebuie sã fie legatã de chimie. În anul 1977, s-a înfiinþat la
Zalãu profilul chimie, dar eu nu aflasem de acest lucru ºi o altã coincidenþã din viaþa mea (sora mea, care
acum este printre îngeri, lãsându-mi un hãu de neumplut în suflet, locuia la Lugoj, unde era liceu cu profil
de chimie), m-a determinat sã aleg sã dau examen ºi sã reuºesc acolo, în oraºul lui I.C. Drãgan. Atât de
departe de casã... ºi la o vârstã atât de fragedã!
2- Un alt moment, în care destinul mi-a croit soarta total independent de voinþa mea: în anul 1981,
când am absolvit liceul, dorinþa mea era sã devin inginer chimist, dar sã urmez cursurile Facultatea de
Chimie din Cluj - sã vin aproape de casã!
Soarta îmi joacã un alt renghi - în acel an, la Cluj (specificul Facultãþii de Chimie, fiind dealtfel,
preponderent, universitar ºi nu tehnic), erau doar locuri pentru admitere la învãþãmântul universitar specializarea chimie-fizicã, pregãtind absolvenþi pentru profesia de cadru didactic. Nu mã vedeam profesor,
eu doream sã devin inginer. Am ales Iaºiul, deºi nu pot spune exact de ce - la Bucureºti erau mai multe
locuri la admitere în acel an. Aºa am ajuns sã urmez cursurile Facultãþii de Inginerie Chimicã din Dulcele
târg al Ieºilor, fapt pe care nu-l regret, dimpotrivã. Dar, din nou departe de casã, ba… MAI DEPARTE
DE CASÃ! ªi cât de mult mi-am dorit sã mã apropii de casã!!
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3- ªi pot continua: când
mi-am susþinut teza de doctorat, din
nou soarta a fãcut ca principalul actor
în comisia de examinare sã fie numit
un profesor din Cluj, orientat mai mult
pe chimie purã, universitarã, dar nu
un oarecare profesor, ci chiar Dl
Ionel Haiduc, actualul Preºedinte al
Academiei Române. Un plus de
emoþii, dar, la final, un plus de
mulþumire ºi, de ce nu, de mândrie!
Am ales sã nu stau departe
de învãþãmântul superior ºi, când s-a
ivit posibilitatea, am început sã
colaborez cu Universitatea de Vest
Vasile Goldiº Arad, aici la Zalãu,
unde ajunsesem în sfârºit, ACASÃ.
ªi uite aºa, destinul m-a trimis, încet, dar sigur, spre profesia pe care spuneam în tinereþe cã nu mi-o
doresc în mod special - aceea de profesor. Acum o practic cu multã dãruire ºi pasiune. Am parcurs chiar
cu îndârjirea, care mã caracterizeazã, treptele gradelor didactice, pânã la cea de conferenþiar universitar.
O fi mult, o fi puþin!? Nu existã unitate de mãsurã a nivelului de satisfacþie, dar, atunci când practici o
profesie care, întâmplãtor sau nu, þi se potriveºte, rezultatele sunt cele care dau mãsura.
Viaþa este, dupã mine, cea mai bunã oportunitate ºi cel mai bun învãþãtor! Toate lucrurile din
viaþa unui om se întâmplã cu un motiv ºi acest motiv întotdeauna se leagã de drumul spre tine însãþi. În
cursul ei normal, viaþa în sine, te asistã sã descoperi ceea ce eºti.
Dar, întotdeauna, implacabilele decizii ale destinului sunt, totuºi, susþinute de voinþa noastrã, de
încrederea în propriile-þi forþe. Având încredere în forþele tale, vei ajuta destinul sã-þi croiascã soarta în aºa
fel, încât sã-þi trãieºti visurile ºi sã-þi atingi þintele, chiar dacã paºii îþi sunt direcþionaþi pe un alt drum, decât
cel pe care-l vedeai tu.
Am depãnat aceste gânduri în momentul în care, prietena mea, Florica Pop, directoarea Bibliotecii
Judeþene I.S. Bãdescu-Sãlaj, mi-a adresat invitaþia de a participa la un moment aniversar, dedicat unor
personalitãþi sãlãjene (printre care mã desemnaserã ºi pe mine), care prin activitatea lor au contribuit la
creºterea prestigiului plaiurilor noastre din Þara Silvaniei. Culmea ironiei, sau mai bine zis, a coincidenþelor,
manifestarea este botezatã, nici mai mult nici mai puþin, decât... Sãlãjeni la ei acasã!
Momentul m-a surprins ºi mi-a furnizat ocazia unei priviri retrospective prin viaþa mea, revãzând,
în special, acele rãspântii de drum, care s-au înverºunat de-a lungul vieþii sã mã trimitã, ca sãlãjeancã, în
altã parte decât… la mine acasã.
Nu pot sã închei înºiruirea acestor gânduri pe hârtie fãrã a mulþumi colectivului Bibliotecii Judeþene
I.S. Bãdescu-Sãlaj pentru iniþiativa, rar întâlnitã la noi, de a organiza astfel de momente, de o mare încãrcãturã
emoþionalã.
Mãrturisesc cã am participat atunci la un eveniment care, dacã nu mi-ar fi fost dedicat ºi mie, m-ar
fi fãcut sã privesc doar cu multã admiraþie spre cei sãrbãtoriþi, spre unii dintre ei, îmi amintesc cã priveam
în copilãrie, în sus. Implicatã fiind, însã, recunosc cã sentimentul de admiraþie pentru cei sãrbãtoriþi a fost
armonios completat de mândria de a fi alãturatã lor, precum ºi de un profund sentiment de recunoºtinþã
pentru minunatul colectiv al Bibliotecii Judeþene Sãlaj, care a ºtiut, cu atâta eleganþã, sã punã o distincþie pe
pieptul unor sãlãjeni, la ei acasã, pentru faptul de-a fi lãsat urme demne de urmat.
Conf. Univ. dr. ing. Aurica Grec
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PERENITATEA LUI EMIL HUREZEANU
Aici e Radio Europa Liberã. Este ora… Transmitem Actualitatea româneascã.
La microfon, Emil Hurezeanu…
Aceste cuvinte magice, rostite de un literat al contemporanului nostru, devenit comentator politic
prin forþa lucrurilor ºi a necesitãþii momentului, au fost ascultate ani de zile de orice cetãþean al patriei
noastre, indiferent cã a dat mâna cu comunismul sau nu. O sã mã explic. Emisiunile magnet ale acestui post
de radio au furnizat informaþii pertinente despre realitãþile socio-politice ale României ºi din întreaga lume,
în contrast cu marile realizãri ale socialismului
românesc clamate de Nicolae Ceauºescu. Pentru cetãþeanul
avizat, ora de emisiune a Actualitãþii Româneºti a devenit
mai importantã decât momentul începerii oricãrei liturghii
din bisericã. Dacã urmãreai atent luminile apartamentelor
de pe o stradã oarecare, puteai observa cã simultan, multe
ferestre se scufundau brusc în întuneric. Nu însã ºi locatarii
respectivi. Comentariile pertinente ale crainicilor postului
de radio amintit, între care cap de afiº îl citez aici pe Emil
Hurezeanu, au fost practic luminiþa de la capãtul
tunelului, singurul reper material sau eteric al speranþei ieºirii
României din comunismul autodevorator în care a intrat
odatã cu invazia Est-Europei de glorioasa Armatã Roºie
a Uniunii Sovietice de atunci. Colacul de salvare oferit de acest post de radio, împreunã cu comentatorii
sãi, a menþinut credinþa omului de rând uºor peste linia de plutire. Deasupra acestei linii imaginare a stat
convingerea cã nimic nu este definitiv pe Pãmânt, cã odatã ºi odatã Dumnezeu îºi va întoarce faþa ºi asupra
poporului român, împilat de o ºleahtã de uzurpatori. Comentariile politice, pline de un fin umor caracteristic
unor oameni literaþi, au fost ascultate inclusiv de cãtre oamenii care serveau regimul totalitar. Poate era o
normã de serviciu. Altfel, de unde se ºtia cã unele vorbe scãpate involuntar de omul de rând provin din aria
subversivã a capitalismului putred. Celebrã a fost intervenþia unui procuror comunist, care asculta
radioul dat la maxim, în timp ce dormea tolãnit în pat, care a fost atenþionat de un vecin binevoitor cã, sã fie
mai atent, cã nu e bine ce se întâmplã! Trezit brusc din aburii alcoolului, demnitarul nu a avut altceva de
spus decât cã: - Domnule doctor, neg totul, n-ai auzit nimic, n-ai vãzut nimic, nu ai martori! Musai
sã mã informez ºi eu cã ai noºtri… mai lasã-mã! Evident cã omul legii nu a fost turnat Organelor
Abilitate.
L-am reîntâlnit pe scriitorul, publicistul ºi politologul Emil Hurezeanu, acolo unde nu aº fi visat
vreodatã. Tocmai în Zalãu, unde a susþinut o conferinþã pe tema Democraþiilor în lume. Dacã nu am avut eu
posibilitatea de a mã deplasa la English Garten din München, a venit Emil Hurezeanu în oraºul meu de
adopþie, invitat fiind de un inimos grup de literaþi. Legãtura s-a stabilit surprinzãtor de facil ºi repede. Ca ºi
cum ne-am fi cunoscut demult. A fost un semn asupra mobilitãþii comunicaþionale a eroului nostru. Simplu,
cu niºte cuvinte naturale, fãrã stângismul comportamental inerent unei astfel de întâlniri, am dat mâna cu cel
pe care cetãþenii României îl venerau de foarte multã vreme. Zâmbitor, utilizând o minã facialã deschisã,
afabil, conversaþia s-a stabilit deîndatã. A rãmas plãcut impresionat când scriitorul Daniel Sãuca m-a
recomandat în calitate de scriitor. Mai rar aºa ceva… în provincie, domnule doctor! - au fost cuvintele
de apreciere ale domniei sale. Timpul scurt avut la dispoziþie a fost singurul impediment care nu a permis
abordarea altor teme de discuþie. ªi… erau destule! Vorba unui comentator de film science-fiction: Mai
încet, nu mã bombardaþi cu atâtea întrebãri! Nu pot sã rãspund la toate deodatã! Însã, o undã
metafizicã realizatã dintre mine ºi interlocutor a confirmat cã noi ne cunoaºtem demult! Empatia plutea în
aer.
Sala de conferinþe a fost neîncãpãtoare, spre plãcuta mea surprindere. Este un semn pozitiv cã
invitatul de onoare nu a fost un ilustru necunoscut. Toatã elita intelectualã a Zalãului a ascultat cu emoþie
prezentarea personalitãþii lui Emil Hurezeanu. Pornit de la Astra Sibiu, trecut prin cercul literar Echinox de
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la Cluj, poetul a ascultat imperativul vremii, academic formulat de celebra poetã Ana Blandiana. ªi-a
ascultat mentora ºi glasul inimii. A rãmas în LIBERTATE. Microfonul Europei Libere i-a devenit celebrul
amvon. De aici, trãdãtorul a putut oferi ascultãtorilor din România cuvintele consolatoare ºi nu numai,
oferind ºi modalitãþi de supravieþuire în bezna comunistã. Rezistenþa prin literaturã ºi artã a fost una dintre
ele. A fost domeniul pe care satrapii vremii nu l-au înþeles. Iar Emil Hurezeanu a profitat din plin. La fel,
auditoriul sãu, care l-a putut auzi ºi vedea în direct acasã în oraºul nostru. Este unul din semnele democraþiei
pe care o parcurgem. Emil Hurezeanu a putut vorbi liber unui public care l-a ascultat, fãrã a fi constrâns
ideologic sau partinic. Libera convingere a fost cel mai bun pedagog pentru participanþii la conferinþa
Democraþiile în lume.
Comentatorul politic Hurezeanu nu s-a dezminþit nici de data aceasta. A explicat pe larg modalitãþile
de guvernare democraticã din statele lumii, insistând pe democraþia prezidenþialã americanã, cea rusã,
impusã de sus în jos a lui Putin ºi în ultimul rând cel co-participativ chinezesc. Ce model va urma România,
cu un regim politic democratic semiprezidenþial, depinde de mai mulþi factori, dintre care oratorul a insistat
asupra participãrii deliberative la orice formã de vot, ca un exerciþiu democratic câºtigat de dupã Revoluþia
din 1989. Altfel… nu existã garanþii cã lungul drum al transformãrilor chinuitoare din societate va avea
finiºul mult dorit. Viitorul depinde de votul fiecãrui cetãþean prezentat la urne.
Emil Hurezeanu a avut o prezenþã sclipitoare. Ca un veritabil intelectual rasat, nu a dezgropat
morþii. Nu a aruncat vini, invective ºi reproºuri asupra celor petrecute. Ca un magistru al regiei, a tras
cortina peste trecut ºi a privit spre viitor. Eu zic cã ne-a dat clasã întregului auditoriu din salã. Mai rar o aºa
personalitate publicã. Se vede, din aceastã atitudine, temeinica pregãtire intelectualã, analiza unui fin sociolog
al vremurilor, un subtil analist politic al epocii actuale. Acelaºi glas cald, plin de dragoste umanã faþã de
semenii sãi, fie cã vorbea la microfonul Europei Libere, ori la Antena 1 sau Antena 3 din România, fie ca
invitat de onoare la Zalãu, Emil Hurezeanu a dovedit o perenitate actualã peste timpuri, reuºind sã facã
legãtura cu un trecut nu prea de mult apus ºi un viitor incert, dar plin de speranþe.
Mulþumim, stimate domnule, Emil Hurezeanu!
Dicþionar: Perenitate, cuvânt provenit din francezul pérénnité, adicã însuºirea de a fi peren, durabil,
persistent. (Dex)
Dr. Vasile Daraban - scriitor, medic specialist ATI, Spitalul Judeþean de Urgenþã Zalãu
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COMEMORÃRI

VERONICA DIN SÃLAJ
80 de ani de la moarte
1867
Soseºte în Cizer învãþãtorul NECHITA LISCAN, originar din satul Imbuz (azi Mureºenii de
Câmpie, jud. Cluj).
Aici, acesta o cunoaºte pe Veronica Chitta, fiica preotului Ioan Chitta ºi a Rafilei, n. Bãlan. Nãscutã
la 25 mai 1857, în oraºul Bistriþa, urmeazã cursurile ºcolii gimnaziale din Nãsãud (trei clase), iar anul al IVlea, la ºcoala sãseascã din Bistriþa.
Rãmânând orfanã, la doar 17 ani, se cãsãtoreºte cu învãþãtorul din Cizer. Aici îºi va petrece viaþa
pânã la sfârºitul existenþei sale.
O sã-i placã aici, unde natura îi încânta privirile ºi-i înnobila sufletul.
Când o cuprindea dorul de locurile natale descindea spre Bistriþa. Când o vedeau din depãrtare,
rudele o întâmpinau exclamând: Vine, vine Veronica, Veronica din Sãlaj.
În anul 1878 se naºte fiul lor IOAN (IONAªIU), care umple casa de bucurie. Dar fericirea nu va
dura mult, deoarece, dupã numai patru
ani, moartea îl va rãpi pe scumpul lor odor.
Ionaºiu va fi îngropat lângã Biserica lui
Horea, care îi va ocroti somnul de îngeraº.
ªi astãzi se desluºeºte pe crucea lui
inscripþia: Ioan Liscan 1878-1882. Îl
deplâng întristaþii pãrinþi ºi unica-i
surioarã. Aceastã grea loviturã va întãri
ºi mai mult fiinþa gingaºã a Veronicãi, ea
va începe sã-ºi verse jalea, durerea ºi
speranþa în versuri. Aºa începe drumul sãu
în domeniul creaþiei literare.
Existenþa familiei Liscan în
comuna Cizer a avut o mare influenþã în
viaþa spiritualã ºi socialã a locuitorilor.
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Veronica din Sãlaj citea mult, era
abonatã la multe publicaþii. Alãturi de
soþul sãu, învãþãtor, difuzeazã cultura
în mase.
Colabora la mai multe
publicaþii ale vremii: Gazeta de
Duminecã din ªimleu Silvaniei
(1904-1911 ºi 1920-1932), Unirea
de la Blaj (unde se pare, a debutat la
25 oct. 1902, cu poezia Fecioara,
Românul din Arad etc.
Poeta era neîntrecutã ºi în
lucrul de mânã, în lucrul în
gospodãrie sau agriculturã.
Þesea, alegea covoare,
învãþând fetele din sat acelaºi lucru.
Fãcând parte din Reuniunea
Femeilor Române Sãlãjene, participã la adunãrile generale ale acesteia, precum ºi la întrecerile de
lucru manual femeiesc. În monografia XXV de ani de viaþã R.F.R.S. p. 65 ºi 118, citim: Juriul (…)
Reuniunii Femeilor Române Sãlãjene, în adunarea generalã din anul 1901, (…) cu unanimitate de
voturi a hotãrât ca din cele 5 premii de cãtre 5 cor. sã se dea un premiu ºi d-nei Veronica Liscan,
nãsc. Chita din Cizer.
În anul 1908, când Comitetul Central al Astrei s-a deplasat la ªimleu Silvaniei pentru adunarea
generalã, a fãcut un popas ºi la Cizer. Reproducem din Gazeta de Duminecã relatarea primirii fãcutã de
populaþia Cizerului: Distinºilor oaspeþi li se serveºte un dejun în frumoasa grãdinã a vrednicului
învãþãtor pensionar Nechita Liscan, din partea d-nei Liscan, a fiicei dânºilor d-na Budiºan din Pria
ºi a d-ºoarelor Orian din Cizer.
Cu aceastã ocazie Veronica citeºte dlui Zaharia Bârsan unele dintre poeziile sale. Acestea au fost
apreciate de înaltul oaspete, care a îndemnat-o sã le publice.
În anul urmãtor, 1909, asupra familiei Veronicãi se abate un mare necaz, îi moare soþul, învãþãtorul
Nechita Liscan. Jale mare în comunã ºi în împrejurimi. La înmormântare participã multã lume cernitã ºi
înlãcrimatã. Reproducem în continuare relatarea ceremoniei, aºa cum a redat-o Gazeta de Duminecã:
Cine dintre învãþãtorii din Sãlaj n-a cunoscut pe Nechita Liscan, fost învãþãtor în Cizer? El,
fratele nostru, nu mai este în viaþã. Dupã un morb îndelungat, la etatea de 66 de ani, în ziua de 4
februarie 1909, ºi-a dat sufletul în mâna Creatorului, iar înmormântarea ceremonialã s-a întâmplat
Sâmbãtã, în 7 februarie la orele 2 dupã ameazi.
Prohodul, conform ritului nostru bisericesc s-a efeptuit cu asistenþa a celor 6 preoþi ºi 12
învãþãtori. Pãrintele Graþisan Flonta din Cãþelul-român, a pontificat asistat de preoþi. (…)
Cu aceastã ocazie
Veronica din Sãlaj publicã poezia
Crucea vieþii, în care îºi exprimã
durerea pricinuitã de moartea
soþului, dublatã de cea a fiului
mort prematur. Citãm câteva
versuri din finalul poeziei: ªi eu
pe-a mea cu drag o port/ Dar,
douã Cruci mai am/ Una-i de
mult, la un mormânt,/ Iar altai din ãst’ an!/ Copil ºi Tatã, ‘ntrun mormânt/ Pe veci se
odihnesc/ Iar eu ca mamã fiu-mi plâng.../ ªi soþu’ mi-l jelesc!
92

I.D.E.I.
Rãmasã singurã, viaþa îi va deveni tot mai grea. Dupã câþiva ani va merge la Cluj, unde va locui la
o nepoatã a sa, Viorica, una dintre cele douã fete ale fiicei sale, Veturia Budiºan (preoteasã de Pria), ce se
cãsãtorise cu inginerul silvic Brebenaru. N-o sã-i placã aici, gândul ei fiind tot la Cizer, unde va reveni. Din
aceastã perioadã dateazã poezia Cuibul solitar, în care îºi exprimã dorul de casã.
Timpul s-a scurs repede ºi pe neobservate întocmai ca zborul unei rândunici ºi poeta noastrã
copleºitã de argintul vârstei a îmbãtrânit cu zilele.
Când s-a simþit în cumpãna morþii a chemat la patul ei de suferinþã pe Boca Ioan, cântãreþ la
bisericã ºi lemnar priceput, spunându-i sã-i facã un sicriu din scândurã proaspãtã de brad, iar
înmormântarea ei sã fie cât mai simplã ºi fãrã nici o pomanã, (Ultima dorinþã).
Când limba morþii sale ajunsese pe pragul al doilea al vieþii, inima i se opri, ochii ei se tulburarã de
apa morþii ºi poeta trecu în univers, când orologiul, fidel interpret al bãtrânului timp, aºezat pe peretele din
faþã, bãtu ora 23 a zilei de 14 august 1932.
A fost înmormântatã simplu, aºa cum a dorit, pe malul apei. Pârâul curge încet ºi liniºtit ca sã nu-i
tulbure somnul de veci.
De atunci au trecut 80 de ani.
Consiliul Local al Comunei Cizer a hotãrât ca în acest an sã comemorãm 80 de ani de la moartea
poetei. Cu acest prilej am revizuit cartea Veronica din Sãlaj - o poetã uitatã, pe care am tipãrit-o în anul
2001, împreunã cu distinsul profesor Gheorghe Perneºiu, ºi-am retipãrit cartea: Veronica din Sãlaj, ediþia
a II-a adãugitã ºi revizuitã, cu sprijinul Consiliului Local Cizer ºi al Centrului de Culturã ºi Artã al Judeþului
Sãlaj, prin Editura Caiete Silvane, Colecþia Restituiri sub oblãduirea redactorului Daniel Hoblea, la
Tipografia TEHNO-PRINT Zalãu.
Þinând cont de data morþii poetei, lansarea cãrþii pe plan local am organizat-o de Sf. Mãrie Mare,
15 august, dupã urmãtorul program:
1. Ora 11: Parastas la Biserica Ortodoxã Cizer;
2. Ora 12: Lansarea cãrþii Veronica din Sãlaj: autori Gheorghe Perneºiu ºi Petru Galiº, program
artistic;
3. Vizitarea Muzeului ªcolii ºi a mormântului poetei;
4. Moment artistic.
Lansarea a avut loc în sala festivã
a ªcolii Gimnaziale Horea din Cizer.
Despre carte au vorbit: Daniel Sãuca, dir.
C.C.A. al Jud. Sãlaj, prof. dr. Florin Ioan
Chiº - prefaþatorul cãrþii, Septimiu Þurcaº
(fiu al Cizerului, dupã mamã, Florica
Þurcaº) - primarul ªimleului, Ioan Sur, înv.
din Horoatu Crasnei, Liviu-Nicolae
Fãrcaº - primarul comunei Cizer ºi autorul
cãrþii.
Programul a cuprins: un montaj
literar-muzical, alcãtuit de înv. Petru Galiº
pe tema cãrþii, susþinut de elevi ai ªcolii
Gimnaziale Horea - Cizer, instruiþi de dna
Maria Pojar, bibliotecarã la Biblioteca
Veronica din Sãlaj - Cizer; dansul
Muiereasca al Ansamblului Cizereana ºi
soliºti vocali ai Ansamblului Plaiuri Sãlãjene din Horoatu Crasnei, instructor înv. Ioan Sur.
Activitatea a fost emoþionantã ºi mult apreciatã prin aplauze de cãtre sala arhiplinã.
La nivelul judeþului cartea a fost lansatã la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu în data de 7 decembrie
2012, începând cu ora 16.00. Am fost primiþi cu multã cãldurã de cãtre personalul bibliotecii. Dupã ce am
vizitat biblioteca, unde copiii noºtri au rãmas uimiþi de numãrul mare de cãrþi, Sala Scriitorilor Sãlãjeni, în
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care ºi consãteanul lor, înv. Petru
Galiº, are expuse trei cãrþi, ne-am
întrunit în Sala de Lecturã, unde a
avut loc lansarea propiu-zisã.
Dna Florica Pop, director al
Bibliotecii Judeþene, în cuvinte dulci,
calde, emoþionante a adus un omagiu
autorului, un simplu dascãl de la þarã,
care, pe lângã activitatea profesionalã
ºi grijile de zi cu zi, ºi-a fãcut timp ºi
sã scormoneascã trecutul locului
natal, scoþând la ivealã comori
nepreþuite. A citat un fragment din
prefaþa cãrþii, scrisã de dnul prof. dr.
Florin Ioan Chiº, un alt dascãl
cizerean, neastâmpãrat: Istoria unei
naþii nu este fãcutã doar de marile
personalitãþi, ea aparþine ºi acestor mãrunþi exponenþi ai naþiei, care prin munca lor au fãcut posibile
cele mai importante realizãri.
Veronica din Sãlaj este un astfel de exponent ºi totodatã un reper în istoria Cizerului, meritul
de a nu fi uitatã aparþinându-le, exclusiv, celor doi autori. Din acest punct de vedere este salutarã
truda dlui Galiº de a retipãri aceastã carte, mai cu seamã pentru cã în acest an, pe 14 august, se
comemoreazã 80 de ani de la dispariþia ei.
Dna director nu s-a putut abþine sã nu citeascã artistic câteva poezii de-ale Veronicãi, printre care
ºi poezia Marº, când armata românã a intrat în Cizer (1919), publicatã în Gazeta de Duminecã, 13 iunie
1920.
Un cuvânt emoþionant a rostit ºi P.C. Ananie Pojar, preotul paroh al Cizerului, care a evidenþiat
rãbdarea, migala ºi truda depusã de autor pentru a izbuti sã scrie aceastã carte, pe lângã celelalte.
O surprizã plãcutã a constituit-o faptul cã în salã au fost prezenþi ºi câþiva cetãþeni ai Zalãului, care
locuiesc pe strada Veronica din Sãlaj ºi care nu ºtiau prea multe despre aceasta. Am reþinut numele
câtorva familii: Fechete, Torje, ªandor, cãrora le-am înmânat cãrþi cu autograf ºi i-am invitat la Cizer sã
vadã mormântul poetei ºi al familiei acesteia.
Pentru cã am fost primiþi cu atâta cãldurã ºi dragoste am prezentat auditorului un emoþionant
program artistic, încheiat cu colinde autentice, instructor: Maria Pojar, bibliotecarã.
În final, colindãtorii ºi toþi participanþii la eveniment au fost rãsplãtiþi cu colaci ºi cozonaci prin
bunãvoinþa omniprezentului Pavel Sabãu, patronul S.C. Sandana, care ºi de data asta a fost alãturi de noi
ºi cãruia îi mulþumim ºi-l felicitãm pentru cã în timp ce noi desfãºuram activitatea culturalã la Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj, dânsul se lupta pentru victorie la o activitate sportivã, iar gazdele au dãruit ºi ele altfel de
daruri cizerenilor.
Mulþumim ºi autoritãþilor locale (dnul director Puºcaº A. ºi dnul Liviu Nicolae Fãrcaº - primar al
comunei Cizer), care ne-au asigurat transportul.
Sperãm ca de acuma încolo Veronica din Sãlaj sã nu mai fie o poetã uitatã. SÃ DEA
DUMNEZEU!!!
Petru Galiº, înv. pens.
Maria Pojar, bibliotecar
Biblioteca Publicã Veronica din Sãlaj - Cizer
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VASILE AVRAM
-10 ani de la moartea etnologuluiS-a nãscut la 17 iunie 1940, la Lemniu. A urmat cursurile primare
în satul natal, iar cele gimnaziale ºi liceale la Cluj. A absolvit Facultatea de
Filologie din Cluj (1967). A obþinut doctoratul în etnologie la Universitatea
Bucureºti cu teza Mit ºi religie în tradiþia româneascã (1998). A fost
profesor la Universitatea Lucian Blaga, director al Direcþiei pentru Culturã
a Judeþului Sibiu, director al Muzeului Dumbrava Sibiului, profesor la
Universitatea Vasile Goldiº filialele din Baia Mare, Satu Mare, Zalãu ºi la
Facultatea de Jurnalisticã din Sibiu. În perioada 1987-1990, 2000-2001
a fost redactor la revista Transilvania, iar în anul 2002 a fost editorul
revistei Cetatea literarã - revista scriitorilor români de pretutindeni. A
colaborat la: Tribuna, Informaþia Harghitei, Transilvania, Astra,
Memoria ethnologica, Porolissum, Tribuna Sibiului, Opinia publicã,
Dimineaþa, Continent, Renaºterea, Curierul de Transilvania, Casa,
Cetatea literarã, Gazeta de Duminicã º.a.
Opera: Spirala (Bucureºti, Ed. Cartea Româneascã, 1987, ed. a 2-a necenzuratã Legat la
ochi, Nicula, Ed. Ecclesia, 2007), Zeul din labirint (Sibiu, 1989, 1992), Constelaþia magicului (Nãsãud,
Universitatea Creºtinã, 1994), Cãrþile eptimahice (Sibiu, 1996), Anima dr. Telea - Timp ºi destin la
Noul Român (Sibiu, 1996, ed. a 2-a Nicula, Ed. Ecclesia, 2006), Creºtinismul cosmic - o paradigmã
pierdutã? (Sibiu, Ed. Saeculum, 1999), Cãlãtorii de sâmbãtã (Nicula, Ed. Ecclesia, 2004), Elegiile
Orhideei (Nicula, Ed. Ecclesia, 2004), Interviu transfinit. Mircea Ivãnescu rãspunde la 286 de
întrebãri ale lui Vasile Avram (Nicula, Ed. Ecclesia, 2004), Fiul Apocrif (Nicula, Ed. Ecclesia, 2005),
Chipurile divinitãþii. O hermeneuticã a modelelor teofanice în spaþiul sud-est european (ortodox)
(Baia Mare, Ed. Ethnologica, 2006), Terra Mirabilis (Baia Mare, Ed. Ethnologica, 2010), Roata stelelor
(Nicula, Ed. Ecclesia, 2010), Vasile Avram - Omul ºi Opera. De la LEMNIU la NICULA, un ocol
prin lume (Baia Mare, Ed. Ethnologica, 2011). Traduceri: Rainer Maria Rilke - Elegiile din Duino
(Nicula, Ed. Ecclesia, 2007). Prezent în: Studii de Istorie a Filosofiei Româneºti, vol. al II-lea (Bucureºti,
Ed. Academiei Române, 2007), precum ºi în antologii: Eternitãþi de o clipã; prozatori sibieni (Sibiu, Ed.
InfoArt Media, Centrul Cultural Interetnic Transilvania, 2010); Piaþa aurarilor (Sibiu, Ed. Perenna,
2008). În curs de apariþie: Criticã ºi esteticã literarã - antologie de teatru. A obþinut postmortem: medalie
de aur, jubiliarã, pentru o valoroasã operã dãruitã culturii române; placã comemorativã dezvelitã de
Universitatea Lucian Blaga - Sibiu ºi Biblioteca Judeþeanã Astra, Sibiu. Este prezentat în Dicþionarul
etnologilor români (Bucureºti, Ed. Saeculum, 2001).
S-a stins din viaþã la 12 decembrie 2002, la Nicula.
- UN SÃLÃJEAN DE EXCEPÞIE (Lemniu, 17 iunie 1940 - Nicula, 12 decembrie 2002)
Alãturi de alte personalitãþi sãlãjene comemorate de cãtre Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, la începutul
lunii decembrie, a fost ºi profesorul ºi scriitorul Vasile Avram, nume de referinþã al spiritualitãþii româneºti romancier, antropolog, critic literar, publicist. Ceea ce m-a determinat sã scriu despre Vasile Avram sunt
câteva impresii, trãiri, aºternute pe hârtie, în anul 2003, când am participat la sfinþirea troiþei din curtea
casei pãrinteºti, pe care le voi insera aici, ºi împlinirea pe 12 decembrie, a zece ani, de când Vasile Avram
îºi doarme somnul de veci, alãturi de colegul ºi prietenul sãu, poetul Ioan Alexandru, la Mãnãstirea Nicula.
27 septembrie 2003. Zi caldã ºi frumoasã de toamnã, precum sufletul celui care a fost profesorul,
scriitorul ºi publicistul Vasile Avram. În Lemniu, satul care i-a legãnat ºi încântat copilãria, sat de care
scriitorul a rãmas legat prin toate fibrele fiinþei sale, oameni inimoºi, de suflet, prieteni ºi cunoscuþi ai celui
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plecat pe drumul fãrã întoarcere, din Zalãu, Jibou, Baia Mare ºi de acasã s-au întâlnit într-un gest de
preþuire ca sã-i cinsteascã memoria.
Întâlnirea a avut loc chiar la casa unde s-a nãscut ºi a copilãrit Vasile Avram. Casã þãrãneascã
autenticã, simplã, modestã, poate tocmai de aceea plinã de parfumul, farmecul ºi nostalgia anilor duºi
pentru totdeauna, ai copilãriei. Casa pãrinteascã, cu prispã ºi pãmânt pe jos, cu tavan ºi grinzi de lemn, cu
farfurii ºi cãni de lut atârnate în cuie,
cu icoane ºi geamuri mici, ca niºte
ochi iscoditori spre lumea dinafarã,
pãstreazã între pereþii ei, vie,
amintirea acestuia, aºteptându-te sã
aparã de undeva ºi sã te invite,
ospitalier, înãuntru. Aici îi plãcea sã
îºi petreacã concediile, sã scrie în
camera din faþã, sã doarmã în
paturile înalte, aici venea ori de câte
ori avea nevoie sã îºi reîncarce
bateriile. Avea o plãcere deosebitã
sã stea de vorbã cu oamenii, era
deschis spre problemele celor de
lângã el, îi asculta, îi ajuta, dar nu-i
plãcea sã vorbeascã prea mult
despre el, iar în ceea ce priveºte
creaþia sa era ascuns chiar ºi faþã de cei apropiaþi ai familiei, aºa cum a mãrturisit soþia lui, dna Felicia
Avram.
În curtea casei pãrinteºti, declaratã Casã Memorialã, s-a sfinþit troiþa dãruitã de sculptorul
Alexandru-Perþa Cuza, ca semn de aleasã preþuire faþã de cel care, doar cu sufletul a fost alãturi de cei
prezenþi.
Slujba de pomenire ºi sfinþirea troiþei a fost oficiatã de un sobor de preoþi: pãrintele arhimandrit
Dumitru Cobzaru, stareþul Mãnãstirii Nicula, pãrintele paroh Ioan Chinde ºi pãrintele protopop de Gherla,
Ioan Morar. S-au spus cuvinte frumoase despre omul ºi scriitorul Vasile Avram de cãtre cei care l-au
cunoscut. Om de o rarã modestie, împinsã adesea pânã la timiditate, un om profund creºtin - credinþã
sãditã în inima ºi mintea sa, încã din copilãrie, de cãtre mama, Terezia, Vasile Avram a reuºit, prin creaþia
proprie, sã înscrie pe alte coordonate valorice satul natal, acesta urmând sã fie înscris în circuitul cultural ºi
turistic local ºi naþional. Consecinþã a modestiei sale, considerãm a fi ºi cãrþile rãmase nepublicate, care
sunt în numãr mai mare decât cele pe care le-a publicat. Credem cã Vasile Avram a dorit sã fie cunoscut
prin cãrþile sale, prin opera sa ºi ce bucurie mai mare i-am putea face decât aplecându-ne cu interes ºi
curiozitate asupra lor ºi înãlþând câteo rugãciune bunului Dumnezeu pentru odihna sufletului sãu.
Pe Vasile Avram l-am vãzut de douã ori la Zalãu, la Biblioteca Judeþeanã, cu ocazia lansãrii a douã
dintre creaþiile sale: Liturghia cosmicã. Constelaþia magicului. O viziune româneascã asupra
misterului existenþial ºi Creºtinismul cosmic - o paradigmã pierdutã? - mit ºi ortodoxie în tradiþia
româneascã, în 1995 ºi 2000. Simplu, modest, discret, serviabil, fãrã pretenþii, natural. Am cerut atunci
sã ne lase o dedicaþie ºi un autograf pe cãrþi. A fãcut-o cu bucurie ºi a scris urmãtoarele cuvinte care, alãturi
de celelalte cãrþi apãrute în timpul vieþii sale sau postum, vor rãmâne peste ani în colecþiile bibliotecii:
Se dedicã aceastã carte cititorilor Bibliotecii Judeþene Sãlaj, cu sentimentul cã eu sunt aici,
iar ei sunt cu mine. Cu prietenie ºi dragoste pentru fiecare (semnãtura), Zalãu, 21 februarie 1995.
Pentru Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, spaþiul originar care a permis ºi creaþia acestei cãrþi
(semnãtura), Zalãu, 12 iunie 2000.
Dar pe Vasile Avram, pot sã afirm, cã l-am cunoscut mai mult prin soþia lui, dna Felicia Avram, care
a preluat ºi ºi-a asumat sarcina, deloc uºoarã, de a-i face cunoscutã opera, rãmasã încã nedezvãluitã,
pentru a o dãrui semenilor. O muncã imensã, titanicã aº îndrãzni sã spun, pe care o face cu dragoste ºi
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dãruire, cu abnegaþie, tenacitate ºi perseverenþã, cu respect ºi profesionalism faþã de cuvântul scris, având
conºtiinciozitatea ºi seriozitatea elevului care are de finalizat o lucrare, pentru a atinge þelul soþului ei, acela
de a fi de folos oamenilor ºi bunului Dumnezeu.
Acum, se întâmplã ceea ce Ana Blandiana, colegã de facultate, de an ºi de grupã cu Vasile Avram,
spunea: (…) Îmi amintesc cã era întotdeauna cu Felicia, fãceau parte din acele perechi pe care nu þi
le poþi imagina separate (…). Forþa legãturii lor era atât de evidentã, încât (…) dacã unul dintre ei
ar fi dispãrut (…) el n-ar fi putut sã disparã cu totul atâta timp cât celãlalt continua sã rãmânã aici
ºi sã îi þinã locul. Vasile Avram trãieºte prin dna Felicia Avram, soþia lui, dar cred cã se poate spune ºi
invers.
ªi, pentru cã nu pot sã gãsesc cuvinte mai potrivite, pentru a evoca personalitatea omului Vasile
Avram, am ales un citat, reprezentând câteva rânduri adresate fiicelor sale, Lia ºi Laura: Nimic nu este
mai bun pe lumea asta decât o casã a ta. Unde sã trãieºti în liniºte ºi bucurie, ºi unde sã te regãseºti
pe tine însuþi, seara, dupã obositoarea alergare de peste zi.
Fiecare casã care se cinsteºte pe sine - prin cinstea celor care o locuiesc - are o legãturã
miticã (ºi misticã) cu sfera originilor. Casa ta e centrul lumii - al universului. De aici pleacã ºi se
întorc toate coordonatele cosmosului, stratificându-se în jurul vetrei simbolice (unde arde focul
sacru), al icoanei (unde pulseazã candela credinþei) ºi al mesei unde vin sã se aºeze, atunci când îi
chemi, toþi cei dragi, vii sau morþi, sã sporeascã dulceaþa locuirii. ªi nici Dumnezeu nu lipseºte!
Cãci e un mare har al cerului sã ºtii locui pe acest pãmânt: frumos, curat, deplin ca într-o
rugãciune. Sã ai de unde merge ºi unde veni. Sã simþi lângã umãrul tãu axa lumii (axis mundi), ca
un reper valabil în eternitate, pe care sã-l regãseºti ºi când nu vei mai fi trup în carne ºi oase - când
vei reveni împreunã cu îngerii la sãrbãtori mari sã sfinþeºti locuirea urmaºilor tãi (13 august 1999,
semnat Tata).
Opera lui Vasile Avram este
una complexã, de mare profunzime,
adâncã, cea a unui om erudit, înzestrat
cu calitãþi intelectuale ºi morale
deosebite, native, moºtenite de la
mama sa. Cãrþile nu se citesc pur ºi
simplu, ele trebuie parcurse încet, fãrã
grabã, ele îndeamnã la studiu ºi
meditaþie asupra fiecãrui pasaj,
pentru cã, Vasile Avram nu a scris
pentru bani, pentru titluri sau pentru
faimã, ci, pentru cã avea ceva de
spus. Dovadã este mãrturia pe care
a fãcut-o familiei, sub cetinã de brad,
unde ºi-a dorit mormântul: Sã nu fim
triºti. Ni se întâmplã ceva normal. Eu am spus ce am avut de spus. Dacã semenii vor înþelege ceea
ce am vrut sã spun este bine, dacã nu, nu este vina mea. ªi el nu a fost trist, a primit cu seninãtate
PLECAREA cu convingerea cã viaþa nu se sfârºeºte aici, ci va trãi veºnic, prin suflet, care este nemuritor.
Omul e trup ºi suflet, dar ceea ce rãmâne din el nemuritor nu e trupul (…), ci sufletul, adicã
elementul sãu incoruptibil ºi neperisabil. Acesta se desprinde de cadavru ºi zboarã asemenea unei
pãsãri spre veºnicia din care s-a rupt odatã cu zãmislirea, adicã, spre divinitatea care, fiind ºi ea
incoruptibilã ºi neperisabilã, nu poate fi mai bine reprezentatã decât tot prin arhetipul zborului, al
cãrui simbol este pasãrea. Creºtinismul cosmic - o paradigmã pierdutã? - mit ºi ortodoxie în tradiþia
româneascã, Editura Saeculum, Sibiu, 1999.
El ne lasã ca moºtenire, ca dar, opera sa, dar nu ne obligã sã o parcurgem, ne lasã libertatea de
a face ceea ce dorim. Ea aºteaptã imboldul lãuntric al fiecãruia pentru a fi descoperitã ºi astfel, îl vom
cunoaºte ºi preþui la adevãrata dimensiune a valorii sale culturale ºi intelectuale pe Vasile Avram, care a
scris pentru cei care doresc sã citeascã ºi a vorbit pentru cei care ºtiau sã asculte. Dar Vasile Avram nu ne
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lasã moºtenire doar opera sa, ci ºi pleiada de intelectuali ºi discipoli care s-au format avându-l ca model,
trãind ºi crescând alãturi de el ºi care, an de an, la Sibiu, Baia Mare, Oradea, Nicula, ACASÃ ºi în alte
locuri se întâlnesc pentru a-i cinsti memoria.
Fãcând referire la Vasile Avram, Mircea Tomuº spunea: Scriitorul Vasile Avram a fost, înainte
de toate, ceea ce se numeºte un cãrturar deplin, în cuvintele de acum, un intelectual înzestrat cu
lecturi, informaþii ºi interes cum foarte puþini sunt în apropierea noastrã imediatã. Curiozitatea lui,
convertitã pânã la urmã în studiu, s-a întins pe domenii vaste ºi felurite, de la antropologie generalã,
prin diferitele ei ramuri ºi discipline, pânã la etnologie, etnografie ºi folcloristicã specializatã. De
aici, la literatura românã ºi apoi cultura generalã. Într-un cuvânt, a fost ceea ce se numeºte îndeobºte
un spirit luminat.
Ciudat ºi curios lucru! Fãrã a stãpâni foarte bine arta condeiului, fãrã a avea o plãcere deosebitã
de a scrie, am avut sentimentul cã trebuie sã aºtern pe hârtie aceste rânduri. Mi-a fost destul de greu sã
aleg, ce anume sã scriu, cât ºi în ce mod sã o fac pentru a nu-l elogia într-un mod în care aº fi putut leza
modestia ºi simplitatea lui caracteristice. Mã întreb oare de unde mi-a venit acest imbold lãuntric?
Doina Maniura
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VALENTIN MARIN MESEªAN
-10 ani de la moartea profesorului, poetuluiNãscut la 14 august 1949, la Baica, com. Hida, a absolvit
Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca (1972). A fost profesor la Surduc
(1972-1973), la Racâº (1973-1977), Hida (1977-1978), secretar-ºef la
Facultatea de Medicinã din Cluj-Napoca (1978-1991), profesor la liceul
din Hida (1991-1992, 1995-1996), profesor la ªcoala Normalã Gheorghe
ªincai din Zalãu pânã în 1995, iar din 1996 pânã în 2002 a fost profesor
la ªcoala de Arte ºi Meserii din Zalãu. A fost membru al Cenaclului Silvania
din Zalãu ºi colaborator permanent al revistei Noesis din Cluj-Napoca.
Premii: a obþinut premiul editurii Duminecã la Festivalul de poezie Lucian
Blaga - Sebeº (1993), Concursul de poezie ºi muzicã tânãrã Ion Minulescu
- Slatina, 1993. A colaborat la revistele: Caiete Silvane, Silvania,
Gazeta de Duminicã, Hepehupa (Zalãu) etc.
Opera: Anotimpurile iubirii (Cluj-Napoca, editat de Fundaþia
Culturalã Forum, 1997), Arhiva cu tãceri (Zalãu, Ed. Silvania, 2002). Volume colective: Verticala
curgere spre soare (Slatina, 1993); Silvania ’90 (Cluj-Napoca, Ed. Clusium, 1995), Fehér fekete:
Kortárs szilágysági román költõk antológiája / Alb negru: Poeþi contemporani sãlãjeni, antologie
(volum bilingv, Zalãu, CCVTCP Sãlaj, 1998), Iuliu Suciu - Poeþi sãlãjeni ai Cenaclului Silvania (Zalãu,
Ed. Silvania, 2008).
A încetat din viaþã la 14 februarie 2002, la Zalãu.

PRIN IASCA INIMII - CU GÂNDUL LA VALENTIN MESEªAN
Sã vorbeºti despre un om pe care nu l-ai cunoscut poate fi dificil, dacã nu chiar imposibil. Dar
când vine vorba de un poet lucrurile stau un pic altfel. Îi citeºti poemele, trãieºti senzaþiile care te
rãscolesc, cântãreºti emoþiile ºi ecourile ce rãsunã dupã ce cuvintele au încetat sã mai vorbeascã ºi
aºtepþi ca ele sã rezoneze cu ceva din strãfundurile fiinþei tale. Citeºti poem dupã poem ºi cuvintele se
aliniazã disciplinate, ca niºte soldaþi pe un câmp de bãtãlie. Apoi încep sã vibreze, atinse de mâna
nevãzutã a poetului, ca o orchestrã rãsunã de pretutindeni asocieri insolite de cuvinte, un dialog între
vibraþiile viorilor ºi sunetul îndepãrtat al cornului englezesc. Aºa sunt poemele lui Valentin Meseºan,
arhivarul tãcerilor lui ºi-ale noastre, cel care ºtia face sã-i creascã rugãciuni în palme. Ca sã-i parafrazez
mai departe lumina, el ºtia sã-ºi sãrute cuvintele cu lacrimi, hoþul de vânt ºi furul de cuvinte a reuºit sã ne
rãpeascã definitiv sufletul ºi sã-l îngroape adânc în marea patrie a fericirii.
I-am citit poemele privind-o pe sora lui ºi ochii poetului mã priveau înþelegãtori, deºi nu cred cã am
reuºit sã surprind pe de-a-ntregul vibraþia ascunsã a gândurilor sale.
L-am simþit apoi plutind cumva în aerul locuit de amintiri al ºedinþelor de cenaclu.
ªi acum, când se apropie luna februarie, gândul la Valentin Meseºan mã poartã mai blând
spre cãrþile lui. La o zi dupã ce voi împlini încã un an de viaþã, voi simþi tãiºul zilei care înseamnã
despãrþirea de poet, fuga lui pe un drum fãrã zare:
ºi cu inima pe chip...
a mai rãmas din timp un bob
nu-l mai samãn ci îl sorb
cu ochi adânc
cu ochi târziu
ca pe-o ploaie un pustiu...
Însã citindu-i poemele simt cã Valentin Meseºan este unul din puþinii oameni cãrora viaþa le-a oferit
ocazia de-a spune cu zâmbetul pe buze:
Nu vreau nimic mai mult!
Alice Valeria Micu
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Dimineaþa poetului
Lângã noi
Sângele cald al cuvintelor… departe
În lumina Luceafãrului
Cele nenãscute…
Mai înfloreºte o dimineaþã
Peste coala albã
A poetului…

Gramaticã liberã
Sunt partea aceea de existenþã
(nu ºtiu cum se numeºte
niciodatã n-am prea înþeles
gramatica existenþei)
care nu este obligatorie…
ceva… circumstanþial
de loc
de timp
de întâmplare
de uimire
de cântec
în propoziþia de zi cu zi
nimeni nu-mi simte lipsa
sunt chemat doar la ocazii
în propoziþiile de duminicã
mã rog,
când vor sã deseneze un zbor
când le sunã sângele în culorile
dragostei ºi vor sã hoþeascã iubitei luna…
atunci vin, aºa, din întâmplare
cu luna în palmã.
Valentin Meseºan
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PERSONALITÃÞI SÃLÃJENE ANIVERSATE ªI COMEMORATE - 2012
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
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
9 martie 1942 - ION NOJA - 70 de ani de la naºterea scriitorului
17 martie 1952 - PAVEL PÃUªAN - 60 de ani de la naºterea artistului
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 conf. univ. dr. inginer
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
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
24 mai 1942 - DANIEL MUREªAN - 70 de ani de la naºterea profesorului ºi artistului plastic
25 mai 1857 - VERONICA LISCAN (VERONICA DIN SÃLAJ) (m. 1932) - 155 de ani
de la naºterea scriitoarei
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
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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
8 august 1922 - VLADIMIR POP MÃRCANU (m. 2008) - 90 de ani de la naºterea scriitorului
15 august 1932 - VERONICA LISCAN (VERONICA DIN SÃLAJ) (n. 1857) - 80 de ani
de la moartea scriitoarei
19 august 1947 - MARIA CROITORU - 65 de ani de la naºterea profesoarei
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
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
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
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, scriitorului
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
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
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IN MEMORIAM!
IULIU SUCIU - profesor
N. 30 august 1938, Cluj - m. 12 iunie 2012, Zalãu
Absolvent al Facultãþii de Filologie-Istorie a Universitãþii Babeº-Bolyai
din Cluj (1962). În perioada 1962-1968 a fost profesor la ºcolile generale
din Stîrciu, Horoatu Crasnei ºi Jibou, judeþul Sãlaj. În anul 1968 a fost promovat
inspector de specialitate la Inspectoratul ªcolar al Judeþului Sãlaj, apoi a
ocupat, prin concurs, un post de profesor de limba ºi literatura românã la
Liceul Pedagogic Zalãu (1970-2000). A fost director adjunct la Liceul
Pedagogic Zalãu (1970-1978), director la Liceul Industrial nr. 1 Zalãu (19781982), director adjunct la Liceul Industrial nr. 5 (fostul Liceu Pedagogic) Zalãu
(1982-1990), director al ªcolii Normale Gheorghe ªincai Zalãu (19902000). A coordonat activitatea de perfecþionare a educatoarelor ºi învãþãtorilor
din judeþ, a condus lucrãri pentru obþinerea gradului didactic I, a predat cursuri
de specialitate ºi de metodica specialitãþii, a susþinut cursuri ºi seminarii de
Literatura românã ºi literaturã pentru copii ºi Metodica predãrii limbii române în învãþãmântul
primar în cadrul Colegiului Universitar Pedagogic Zalãu, secþie a Facultãþii de Psihologie ºi ªtiinþe ale
Educaþiei a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca (2000-2005). A obþinut numeroase premii ºi
menþiuni cu elevii participanþi la fazele judeþene ºi naþionale ale concursurilor ºcolare de literaturã ºi a
condus cenaclurile literare ale elevilor din ºcolile unde a profesat. Din anul 1962 pânã în 1990 a fost
responsabilul cercului profesorilor de limba românã din liceele judeþului Sãlaj. A fost secretarul Societãþii
de ªtiinþe Filologice - Filiala Zalãu (1962-1990), redactor-ºef al revistei Silvania (2002-2003) ºi membru
în colegiul redacþional al revistei ªcoala Noastrã. A condus, în calitate de preºedinte, Cenaclul literar
Silvania (1978-1991; 1997-2012). În perioada 6 ianuarie 1990 - 6 iulie 1990 a fost primarul municipiului
Zalãu.
A obþinut diploma de Profesor Evidenþiat, medalia Credinþã cetãþii (Zalãu, 2004).
De-a lungul timpului a publicat articole în Tribuna (Cluj-Napoca), Transilvania (Sibiu), Silvania,
ªcoala Noastrã, Caiete Silvane, Nãzuinþa, Graiul Sãlajului.
Opera: Limba românã. Exerciþii ºi teste, vol. I-II (Zalãu, Ed. Silvania, 2005), Poeþi sãlãjeni
ai Cenaclului Silvania (Zalãu, Ed. Silvania, 2008), Aforisme, cugetãri, maxime (antologie) (Zalãu,
Ed. Caiete Silvane, 2012). Volume colective: Arpegii (Zalãu, 1970). Coordonator: Liceul Pedagogic
Gheorghe ªincai Zalãu. Monografie 1969-2009 (Zalãu, Ed. Silvania, 2009). A îngrijit ºi prefaþat trei
antologii de poezie ºi prozã din creaþiile elevilor de liceu premiate la Concursul literar organizat de Casa de
Culturã a Sindicatelor ºi Cenaclul Silvania, ediþiile I-XI (1995-2010), sub titlul Zbor (2002) ºi Zbor II,
Viaþa la pachet (2005). A redactat ºi a selectat materialul pentru volumul Zbor 3. Antologie de versuri
ºi prozã (Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2011). A contribuit în calitate de lector la editarea volumelor de prozã
ºi poezie ale scriitorilor Ion Piþoiu-Dragomir ºi Silvia Bodea Sãlãjan.
Cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate a Cenaclului literar Silvania ºi în memoria mentorului
acestuia, profesorul Iuliu Suciu, care ºi-a dedicat 30 de ani acestei nobile pasiuni, regizorul sãlãjean Szabolcs
Katona a realizat filmul documentar: In memoriam IULIU SUCIU: Cenaclul literar Silvania - 35 de
ani.
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Cuvinte memorabile, scrise în Sala Scriitorilor Sãlãjeni, cu emoþia despãrþirii...

Modelul ce ne-a fost atât de-aproape!
Eram în clasa a XII-a de liceu când, la Etapa Naþionalã a Olimpiadei de Limba ºi Literatura
Românã, desfãºuratã la Bistriþa-Nãsãud, am fost însoþiþi de profesorul IULIU SUCIU. Am cunoscut
atunci (mulþumesc destinului pentru asta!) un dascãl special, un pãrinte cald ºi iubitor, un prieten devotat
pentru toþi cei pe care-i avea-n grijã (ºi nu erau puþini!), un OM cum rar întâlnim în apropierea noastrã, cu
atât mai mult azi, când legãturile interumane sunt dictate de alte interese, de cele mai multe ori fãrã nicio
legãturã cu spiritualul din noi.
L-am reîntâlnit peste câþiva ani, când, la rândul meu, îmbrãþiºasem aceeaºi carierã, având un model
atât de real ºi de apropiat…
Cãrþile, ce mult iubea cãrþile!!! Aceasta a fost averea pe care o acumula mereu ºi era convins de
valoarea de neegalat a spiritului uman!
La cercurile pedagogice ale dascãlilor de românã prestanþa Domnului Suciu era remarcabilã!
Mereu la subiect, rostind cuvinte potrivite, îndemnuri înãlþãtoare ºi ziditoare de edificii ale minþii ºi inimii,
alese cu meticulozitatea ºi conºtiinciozitatea adevãratului OM de litere!!!
Caracter ales, special înzestrat cu har ºi dar, cu puterea de a transmite luminã ºi bucurie spiritualã
celor care aveau norocul sã-i fie pe-aproape, sã îºi alimenteze setea de cunoaºtere din izvorul împrospãtat
mereu din marea CARTE a înþelepciunii umane!
BIBLIOTECA a fost apoi locul magic în care venea cu bucuria copilului ce descoperã ºi se
minuneazã, zi de zi, de vastul univers de mistere pe care ar vrea sã-l pãtrundã, sã-l înþeleagã ºi sã-l stãpâneascã,
dar nu pentru sine, ci spre a-l dãrui celorlalþi… asta a fost menirea ºi rostul vieþii Domnului profesor: sã
dãruiascã ºi sã se dãruiascã pe altarul LUMINII ºi ÎNÞELEPCIUNII!!! A fost un OM de LUMINÃ ºi a
rãspândit acest dar peste tot pe unde ºi-a purtat paºii ºi cuvântul!
A fost prezent la toate evenimentele culturale, activ mereu, nu era carte lansatã pe care sã nu o fi
citit, cu mare atenþie ºi cu multe notiþe!!! Nu a avut timp de propria OPERÃ, dar a îndrumat ºi a deschis
drum spre nemurire atâtor ºovãielnici cãutãtori de nume adunat pe-o CARTE - testament cu duratã
nelimitatã!
În galeria OAMENILOR DE SEAMÃ ai SÃLAJULUI numele IULIU SUCIU trebuie
scris cu nuanþele celui mai adânc respect ºi aleasã preþuire, dar ºi cu dragoste sincerã pentru iubirea ºi
cãldura spiritualã în care ne învãluia, iar dacã avem nevoie de modele, sã îl pãstrãm mereu aproape, ca pe
un sfetnic ºi sfãtuitor spre aflarea adevãratei lumini din noi!!!
Florica Pop
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DLUI PROFESOR... CU PROFUND RESPECT
Nu pot sã cred cã nu mai e printre noi ºi nici nu voi crede atâta timp cât multe lucruri ne vor
lega încã... când voi ieºi la pensie îmi voi aduce aminte cã aceastã trecere se face tot prin carte ºi
farmecul ei, când voi avea bani mai puþini, îmi voi aminti cã pentru cei darnici cu sufletul nici nu
prea conteazã banii, când voi mai îmbãtrâni, îmi voi aminti cã cea care mã face sã fiu mereu tânãr
e cartea, spiritul ei ce trece dincolo de vremelnicie ºi te face sã uiþi de propriul tãu timp, care nu e
decât o urzealã ce se întrepune între tine ºi eternitate...
Spiritul profesorului, directorului ºi mentorului Iuliu Suciu va rãmâne în trãirea multor
generaþii pentru cã a lãsat moºtenire un patrimoniu incomensurabil, pe care noi doar îl intuim, doar
generaþiile care sunt active, peste timp, vor putea confirma valoarea.
Dacã ar trebui/ar fi sã exprim o relaþie între Iuliu Suciu ºi timpul petrecut în diferitele
momente/întâlnirile adesea memento-uri, aº face o concentrare ºi un reverberant printr-un catren,
pe care maestrul l-a apreciat în volumul Poeþi sãlãjeni:
Nu-i nicio zi deosebitã
Cãci toate trec în ritm uºor,
Deosebiþi sunt cei ce pot sã schimbe
Monotonia ºi asemãnarea lor!
Maestrul a fost, într-un cuvânt, un om deosebit prin tot ce a clãdit. Simþul mãsurii ºi mãsura
simþului i-au fost mereu aproape.
Întreaga lui existenþã s-a confundat cu genericul de carte, culturã etc., sinonimie, nu
în parþialitate, ci în totalitate.
Prof. dr. Teodor Sãrãcuþ Comãnescu
Pentru cã a trecut în altã Luminã, Iuliu Suciu, a declanºat amintiri fãuritoare.
Dacã îl vedem, totuºi, pe stradã, dacã avem impresia cã apare un alt moment pentru salut
prietenesc înseamnã cã urmele sale în Zalãu, în Sãlaj ºi nu numai sunt zãmislitoare de izvodiri.
Un om de culturã, un om al ªcolii, un cioplitor de cuvânt ºi caractere etc., etc., iatã de ce ne
bucurãm sã rostim cu respect profesorul Suciu!
Lãsãm timpul sã confirme cã, pentru noi, el a plecat sã se odihneascã puþin!...
Fie-i numele mereu amintit cu pioºenie ºi cu drag!
Ion Piþoiu-Dragomir - scriitor
Un poem cât o efemeridã
În poemul acesta nu se moare!
Nimeni nu rupe degetele copacilor
sã vadã cum cresc frunzele-n cutie.
Bãrbaþii ºi femeile nasc deopotrivã fructe
sferice, lucioase, mari,
în care se privesc pe rând toþi
cei ce locuiesc în poem.
Privirile lor rãmân încrustate în fruct
precum sâmburii.
Atunci fiecare taie bucãþele infime
din cel mai proaspãt curcubeu
ºi le pun în orbitele goale.
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Da, poeþii au ochi multicolori,
au ochi împletiþi de luminã
ºi se plimbã mândri prin poem,
ei ºi niºte flori cu capetele goale.
Trec prin poem câteva perechi de paºi
în cãutarea unor tãlpi care sã-i nascã.
În poemul acesta se iubeºte!
Cuvintele iubesc copacii,
copacii iubesc poeþii.
Poeþii iubesc sunetele, vinul, culorile,
gândurile, umbrele.
Umbrele iubesc paºii, întunericul ºi lumina
deopotrivã
ºi pentru cã lumina vrea mereu sã aibã dreptate
s-au îndrãgostit de un poem proaspãt aºternut
pe umerii noºtri.
În poemul acesta nu se minte.
În poemul acesta nu se urãºte.
În poemul acesta nu se plictiseºte nimeni
ºi mai ales nimeni nu asorteazã
coaja copacilor cu reclamele la zborul
de noapte al cãrãbuºilor de mai.
Dacã pãsãrile ar lãsa urme cu aripile lor
aerul acestui poem ar fi
ca obrazul bãtrâneþii,
care nu are ce cãuta aici!
În poemul acesta nici o rãdãcinã
nu se caþãrã pe cer,
nici o pasãre nu-ºi face cuibul sub apã.
Aluziile intelectuale sunt cuminþi ºi neîncepute,
conceptele filosofice nu ajung în marmeladã,
stau în coºuleþe ca niºte ouã,
nici dogmatice, nici agnostice ºi
fãrã implicaþii lirice.
I-au lãsat parodiei o slabã ºansã
de supravieþuire, dar n-au ucis-o,
pentru cã în acest poem nu se moare.
În acest poem se iubeºte ºi se trãieºte
pe viaþã ºi pe moarte,
pe uitare ºi pe rememorare perpetuã.
Doar paradigmele rãmân neschimbate
pânã vor scrie poemul în care
se trãieºte o singurã clipã.
Alice Valeria Micu
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NICULINA SABÃU
(26.04.1959 - 20.07.2012)
Puþine lucruri sunt mai greu de îndeplinit ºi mai pline de trãiri ºi
sentimente tulburãtoare decât încercarea de a scrie despre o colegã care
nu mai este printre noi, pe care nu o voi mai întâlni niciodatã nici la serviciu,
nici pe stradã, nici în alte locuri în care drumurile noastre s-ar fi putut
intersecta. O colegã care a plecat pe celãlalt tãrâm, în veºnicie, mult prea
devreme, la numai 53 de ani.
Nina, cum îi spunea toatã lumea, s-a nãscut pe data de 26 aprilie
1959 în localitatea Dãscãleºti, comuna Puieºti, judeþul Buzãu, într-o familie
de oameni simpli, muncitori, care s-au îngrijit de educaþia copiilor lor.
ªcoala primarã ºi gimnazialã le face în comuna natalã dupã care urmeazã
liceul la Râmnicu Sãrat. Îºi continuã studiile la Bucureºti, cel mai mare
centru universitar ºi cultural al þãrii, la Institutul Politehnic, Facultatea de
Utilaje ºi Ingineria Proceselor Chimice, pe care o absolvã în anul 1983.
Doi ani mai târziu de la terminarea facultãþii, în anul 1985, se mutã la
Zalãu, împreunã cu familia, la Întreprinderea de Anvelope. Aici aveam sã
o cunosc pe Nina, în toamna anului 1988 când, ca proaspãt inginer, mã
angajam ºi eu la aceeaºi întreprindere. Tânãrã, dinamicã, prietenoasã ºi comunicativã venise pe aceste
meleaguri tocmai de la Brãila, de la Combinatul de Fibre Artificiale, unde îºi începuse cariera profesionalã.
Bãieþelul ei, Dinu, urma sã împlineascã 3 ani, fetiþa, Ana, fiind puþin mai mare. Avea frãmântãri legate de
copii, cum se va descurca cu ei în caz de boalã, concediile medicale pentru mame în vederea îngrijirii
copilului acordându-se doar pânã la vârsta de trei ani. Era singurã aici, doar cu soþul ei, Ludovic, fãrã
pãrinþi ºi rude apropiate, dar îºi fãcuse mulþi prieteni.
Când, în 1990, am plecat de la fabricã nu mi-aº fi imaginat niciodatã cã 5 ani mai târziu vom fi din
nou colege, de data aceasta în cadrul unei instituþii de culturã ºi anume la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj,
instituþie care aparent nu avea nicio legãturã cu meseria pentru care ne pregãtisem, cu studiile pe care le
absolvisem. ªi totuºi, profesia de bibliotecar, a împlinit-o. A ºtiut sã aprecieze un loc de muncã, ce i-a dat
satisfacþii nebãnuite, care i-a oferit un mediu în care s-a putut împlini ºi desãvârºi pe plan cultural ºi spiritual,
chiar dacã aceastã alegere a fãcut-o pentru stabilitatea ºi siguranþa locului de muncã, pentru un mediu mai
puþin poluat ºi pentru a se putea dedica mai îndeaproape educaþiei copiilor. Având o culturã generalã vastã,
inteligentã, înzestratã cu o memorie deosebitã, cu aplecare spre studiu, curioasã, dinamicã, spiritualã, s-a
adaptat foarte uºor ºi repede, specificului muncii de bibliotecã. Mai bine de zece ani, pânã în anul 2008 a
lucrat în cadrul Compartimentului de dezvoltare, evidenþã ºi prelucrare a colecþiilor. Informatizare. Toate
cãrþile care intrau în bibliotecã îi treceau prin mânã. Considera acest lucru o binefacere, un privilegiu, se
îmbogãþea în planul cunoaºterii. Mintea organizatã, meticulozitatea, precizia ºi formaþia sa de bazã, aceea
de inginer, au fost câteva calitãþi care au ajutat-o mult în munca de clasificare-indexare pe care o fãcea.
Pânã sã parcurgã cursurile de perfecþionare pe acest segment (catalogare-clasificare-indexare) care se
organizau destul de rar la acea vreme, a furat meseria de la colegi ºi din cãrþile ºi materialele de specialitate,
reuºind sã stârneascã admiraþia ºefei ei directe care mi-a mãrturisit odatã nici nu ºtiu cum ºi când a
deprins acest lucru, pur ºi simplu face clasificare ºi face bine. Era serioasã ºi conºtiincioasã în îndeplinirea
sarcinilor, activitãþilor profesionale. Divergenþele pe teme de biblioteconomie, micile erori care apar inevitabil
în aceastã meserie le rezolvam întotdeauna pe cale amiabilã ºi fãrã supãrare. Era extrem de cooperantã. A
fost un om echilibrat, un om pacifist, cu deschidere spre nou, se implica ºi participa ori de câte ori putea la
activitãþile organizate de bibliotecã, precum ºi la alte manifestãri culturale din oraº. Se simþeau cei 5 ani de
studenþie petrecuþi în Capitalã, ani care i-au oferit o bogatã viaþã culturalã de care a profitat la maxim.
Dupã anul 2000 cocheta cu ideea de a lucra în Serviciul Comunicarea Colecþiilor. Relaþii cu Publicul.
Acest lucru s-a întâmplat ceva mai târziu, în anul 2008, când, din cauza lipsei temporare de personal la
acea secþie, Nina a fost bucuroasã sã poatã ajuta acolo unde împrejurãrile o cer. S-a adaptat repede ºi
foarte bine specificului muncii cu utilizatorii copii. Dragostea faþã de semeni, firea comunicativã, capacitatea
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de a socializa uºor, dãruirea în a-i ajuta pe cei mici în cãutãrile lor, zâmbetul nelipsit, glumele pe care le
strecura în conversaþie i-au încurajat pe copii sã i se adreseze fãrã niciun fel de reþinere, sã o îndrãgeascã,
sã o considere prietena dispusã oricând sã îi ajute în cãutãrile lor.
Caracterul ºi temperamentul ei, firea deschisã, rãbdarea, bunãtatea, nobleþea, uºurinþa cu care
lega conversaþia cu utilizatorii au fãcut-o foarte potrivitã în acest serviciu ºi chiar s-a regãsit foarte bine aici.
Era fãcutã sã lucreze în echipã, sã lucreze cu oamenii. Am apreciat întotdeauna optimismul ºi deschiderea
ei în orice situaþie. Ne consultam permanent pe probleme profesionale.
Anul 2010 o aduce pe Nina la altã secþie, la Sala de Lecturã, când iar, lipsa de personal ºi
reorganizarea serviciilor bibliotecii în spaþiile renovate, au impus acest lucru, pentru a putea oferi servicii de
calitate publicului. A acceptat imediat, fãrã niciun comentariu. Pentru noi, cei care lucram la Sala de Lecturã,
a fost o bucurie. S-a integrat foarte bine în echipa noastrã, ºi pot sã spun cã ne completam foarte bine.
Pentru ea era o secþie nouã, cu alt specific, cu altã categorie de utilizatori, cu alte solicitãri ºi alte pretenþii.
A încercat sã-ºi însuºeascã temeinic specificul secþiei. ªi aici s-a ataºat ºi a fost îndrãgitã de cititori. Pentru
fiecare avea un zâmbet, o glumã, o încurajare, o recomandare ºi neapãrat informaþia solicitatã. Devenise
învãþãtoarea suplinitoare, consiliera utilizatorilor copii, elevi din învãþãmântul primar ºi gimnazial, care
veneau sã îºi facã temele la Sala de Lecturã. Pe cei mai mici, pe cei fideli îi recompensa uneori la venire, la
plecare sau într-o micã pauzã cu dulciuri, fructe sau materiale promoþionale. Generozitatea ei nu se manifesta
doar în plan spiritual, ci ºi în plan material, concret, imediat.
Ca preºedintã a Sindicatului Liber al Bibliotecarilor din judeþul Sãlaj, în perioada 2004-2010, a
luptat pentru drepturile angajaþilor bibliotecii, stipulate în Contractul Colectiv de Muncã la nivel de instituþie,
drepturi care nu au fost respectate câþiva ani. Când mulþi colegi nu sperau sã se obþinã acele drepturi,
sprijinitã de foarte puþini, a avut puterea ºi tãria de a continua demersul început, de a crede cã va reuºi. ªi,
prin optimismul, perseverenþa ºi tenacitatea ei, chiar a obþinut.
De câþiva ani încoace a manifestat un interes deosebit, o aplecare spre literatura religioasã. A
încercat sã pãtrundã, sã înþeleagã care este rostul vieþii pe acest pãmânt, de ce soarta ne trimite uneori
încercãri pe care noi nu le înþelegem. A citit mult pentru a gãsi rãspunsuri la problemele ºi frãmântãrile ei.
Citea din vieþile sfinþilor. Îºi fãcuse un obicei: la finalul lunii în curs, îºi aducea din depozit cartea Vieþile
sfinþilor pentru luna ce avea sã urmeze. O ducea acasã ºi citea din ea zilnic când timpul îi permitea. M-a
impresionat mult gestul colegului nostru, care, atunci când în concediu fiind colega noastrã, Nina, i-a
pregãtit aceastã carte, i-a pus-o pe birou în aºteptare pentru a o avea la îndemânã imediat la întoarcere.
Ancorarea puternicã în credinþã i-a dat echilibrul, rãbdarea ºi puterea de a trece peste toate încercãrile
vieþii. Îmi amintesc ºi acum ultima zi când a venit la serviciu, spre finalul programului a acuzat dureri de cap,
o datã chiar înainte de plecare. Am remarcat un comportament puþin neobiºnuit pentru ea, dar nimic care
sã prevesteascã un final atât de neaºteptat. Printre unele mãrturisiri, mi-a spus la un moment dat: mulþumesc
lui Dumnezeu cã mi-a dat copii buni, am copii buni. Gândurile ei erau îndreptate spre familie, spre
copii, Dinu, plecat în America ºi Ana, care, peste mai bine de o lunã urma sã aibã cel mai important
eveniment din viaþa ei, cãsãtoria, iar Nina, se pregãtea pentru acest lucru. La ultima convorbire telefonicã,
cu douã zile înainte de operaþie, am simþit-o la fel ca întotdeauna, aceeaºi voce, calmã, liniºtitã, împãcatã,
curajoasã ºi încrezãtoare cã totul va fi bine. Acelaºi optimism, acelaºi spirit de glumã. Aºtepta perioada de
recuperare pentru a se putea reface într-atât cât sã poatã fi prezentã la nunta fiicei ei, Ana. Nu trebuie sã
fiu eu vedeta, de data aceasta va fi Ana - mai putea încã sã glumeascã! Se pare cã optimismul, încrederea
ºi speranþa nu au pãrãsit-o pânã în ultima clipã. Pentru mine, personal, Nina, rãmâne un model de rãbdare
ºi înþelepciune.
Doina Maniura
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NINA SABÃU… un zâmbet ce s-a stins, totuºi, mult prea devreme!
Se spune cã noi, oamenii, care, aºa cum spune poezia, atât de repede murim, simþim momentul
ce ne va întrerupe firul, mult prea fragil, al unicei treceri printre miracolele vieþii pãmânteºti, iar cei de lângã
noi, dacã ar fi cu adevãrat atenþi ºi ar privi cu inima (esenþialul fiind invizibil pentru ochi!) ar încerca sã
asculte un glas ce cheamã ajutor sau (e atât de puþin ºi la îndemânã!) o vorbã bunã, o îmbãrbãtare, o
îmbrãþiºare spre a face durerea mai accesibilã…
Semne, multe semne, dar, de cele mai multe ori, trecem pe lângã ele, neluându-le în seamã! Apoi,
e mult prea târziu!!!
Era luna ianuarie 2012, încercam sã finalizãm Nr. 7 al Revistei I.D.E.I., ca sã cuprindem în paginile
ei, aºa cum obiºnuim an de an, sinteza anului ce s-a încheiat, spre a fi lãsate celor care vor dori sã cunoascã
evoluþia acestei instituþii. Adresam atunci, tuturor colegilor, o ultimã strigare, ca sã nu rãmânã ceva important
necuprins în revistã… La câteva minute de la lansarea provocãrii, Nina, cu modestia care o caracteriza,
scrie un mesaj scurt: Am scris ºi eu ceva, nu ºtiu dacã este potrivit pentru revista noastrã, îl trimit ºi
faci tu cum crezi cã e bine, nu mã supãr dacã nu corespunde.
Am rugat-o sã trimitã electronic ceea ce scrisese, era ultima zi în care ne propusesem sã mai
includem articole, completãri… a doua zi urmând sã dãm materialul la tipografie.
PEREGRIN PRIN BIBLIOTECÃ aºa era titlul ataºat gândurilor exprimate de colega noastrã!
Bineînþeles cã am acceptat ideile Ninei, deºi, ºtiind cã mai are atâþia ani pânã la pensionare, pãrea mult
prea devreme sã scrie despre trecerea ei prin aceastã lume, a cãrþilor, a cunoaºterii ºi dãruirii pentru
oameni! Asta o fãceau doar colegii care
se retrãgeau din activitate, dar…
Era o zi de joi a lunii iulie 2012, zi
pe care nu o vom uita niciodatã!!! Am
intrat la Secþia pentru Copii unde, ca de
atâtea ori, era o aglomeraþie de solicitãri,
atâta lume, încât cu mare greu reuºeau
colegele bibliotecare sã alerge ca sã poatã
cuprinde ºi împlini toate cererile… la
Ludoteca, ce se aflã în acelaºi spaþiu, pãrinþi
ºi copilaºi aºteptau ºi ei îndrumarea ºi
cãldura personalului profesionist, dar prea
puþin, în raport cu nevoile. Am apelat rapid
la ajutorul colegilor din imediata apropiere:
Sala de Lecturã ºi Prelucrare - Catalogare.
La auzul rugãminþii mele de a ajuta cine poate la Copii, cã este mare aglomeraþie, Nina a venit prima ºi a
intrat direct la Ludo! Aºa proceda mereu: rãspundea oricãrei chemãri, dorind sã fie de ajutor! Numai cã,
mai târziu am înþeles cauza, de aceastã datã, Nina nu a mai zâmbit ca alte dãþi. A privit multitudinea de
oameni, dar nu a spus nimic, retrãgându-se, fãrã sã motiveze, la Salã… Semne, reale semne cã nu era ea,
cea adevãratã, dar… nu vreau sã te încarc, ai tu destule… aºa spunea când, observând cã nu este totul
aºa cum dorea sã parã, o întrebam ce se întâmplã ºi dacã se simte bine. Grãbiþi, mereu grãbiþi ºi uite cum,
nu avem clipa de rãgaz pentru a asculta un glas ce se stinge, încet-încet, lângã noi!!! Aºa era NINA, nu
dorea sã necãjeascã pe nimeni cu durerea ei, poate ºi pentru cã, citind foarte mult, era conºtientã de faptul
cã aproape nimeni nu ascultã cu adevãrat, cã fiecare om are crucea lui ºi povara lui… iar ea a dus-o,
zâmbind, pânã în ultima clipã!
Vestea a venit vineri dimineaþa, Nina era la Cluj, am vorbit telefonic ºi, culmea!!! Era optimistã,
dorea sã treacã repede operaþia, nu avea timp sã stea prea mult, preocuparea ei principalã era nunta Anei,
fata ei dragã ºi aºteptarea întoarcerii lui Dinu, de peste ocean, din America.
Ne-am rugat, am nãdãjduit cu toþii, dar… îngerii au salvat-o, poate, de o suferinþã care ar fi urmat!
Nu suntem în mãsurã sã descifrãm aceste taine ºi sã înþelegem de ce, Doamne!?
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Credem cã viaþa fiecãruia va urma un curs firesc, mereu amânând anumite lucruri, pentru cã mai
este timp!
Nu suntem noi, din pãcate, stãpânii timpului! Citim mereu din înþelepciunea veacurilor cã viaþa
nu-i decât o picãturã,/ între minutu-acesta care bate ºi celãlalt… dar anul 2012 pentru noi, bibliotecarii
de la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, precum ºi pentru toþi colegii din judeþ ºi cei care au cunoscut-o pe Nina
noastrã, a fost cel mai sãrac ºi pustiu, deoarece nicio pierdere nu se poate compara cu despãrþirea, atât
de bruscã, de un coleg/om apropiat.
O s-o vedem mereu zâmbind, nespunându-ºi durerile, pentru a nu-i încãrca pe cei din jur cu
povara ce i-a fost datã. A acceptat orice provocare, a iubit oamenii ºi de aceea a dorit (dupã mulþi ani la
Prelucrare - Catalogare) sã lucreze la Relaþii cu Publicul! Au iubit-o ºi ei, copiii, tinerii, adulþii care veneau
la bibliotecã… tuturor ne este atât de dor de ea ºi foarte greu de acceptat cã vom începe un an nou fãrã
zâmbetul Ninei.
Cãrþile ne povestesc atâtea lucruri înþelepte, dar viaþa celor de lângã noi ne ºopteºte, mereu ºi
mereu, sã dãruim dragoste, preþuire ºi ascultare zi de zi, neºtiind câtã rãbdare are timpul cu fiecare dintre
noi.
Peregrini prin viaþã suntem cu toþii… este din nou vremea când scriem ultimele pagini pentru
revista noastrã ºi simþim cum, din braþele îngerilor, cineva drag nouã ne vegheazã ºi ne roagã sã trãim
frumos, cu înþelepciune ºi zâmbet, pentru cã, dacã primãvarã de primãvarã verdele crud reînvie, dacã
lucrurile rãmân, iar faptele vor vorbi peste toate timpurile… noi, oamenii, trecãtorii de-o clipã, noi,
singuri, n-o sã fim a doua oarã!
Florica Pop
ÎNDEMN PENTRU UN NOU ÎNCEPUT...
Aºa încep multe poveºti:
O întâmplare, un om, o CARTE… mi-au schimbat drumul vieþii!!!
Au pornit mari scriitori sã colinde bibliotecile noastre ºi au rãmas uimiþi de poveºtile pe care le-au
auzit, dintr-un colþ în altul al þãrii! Culmea, mulþi mai cred cã biblioteca e locul unde nu se întâmplã
nimic!!!
Din dorinþa de a nu lipsi nici mãcar Sãrbãtorile de DARUL LECTURII, am luat acasã cartea pe
care am primit-o chiar în ajun: CÃUTÃTORII DE POVEªTI.
O sãrbãtoare a sufletului ºi a minþii a fost sã citesc cum scriu alþii (aleºi iubitori ºi tãlmãcitori ai artei
cuvântului) despre noi, biblioteci ºi bibliotecari!
Dragi bibliotecari sãlãjeni, voi veþi primi aceastã carte însoþitã de revista noastrã ºi vã mãrturisesc
cã veþi avea, citind poveste de poveste, aceeaºi stare pe care am trãit-o ºi eu ºi mulþi din cei care au avut
curiozitatea sã se bucure, online, de rândurile scrise despre noi.
Cartea aceasta este, de fapt, despre fiecare dintre voi, prea modeºtii ºi tãcuþii fãuritori de vise ºi
îndemnuri spre realizarea lor!
Veþi citi cum un singur om, bibliotecarul, într-o comunã uitatã de lume ºi privatã de condiþiile legale
ale dreptului la informaþie, a schimbat destine, a atras atenþia tuturor asupra importanþei cunoaºterii, fãrã de
care, oricât am agonisi, suntem atât de sãraci!
Sã fie deschise bibliotecile, iar bibliotecarii sã se gãseascã acolo, gata sã îndrume!!!
Da, aºa spunem noi, ascultându-i pe cei mulþi care îºi cer dreptul constituþional la informaþie,
absolut gratuit!
Oamenii iubesc aceste locuri ºi cu cât vor fi mai luminoase ºi mai dotate, bibliotecile vor aduna
gânduri, idei, îndemnuri, lecþii de ºi despre viaþã, modele ºi reþete pentru toate situaþiile, GRATIS, doar cu
strãdania celor care s-a întâmplat sã ajungã în locul potrivit!
Despre aceºtia sunt toate poveºtile din aceastã carte: bibliotecarii care au crezut cã minunile nu
cad din cer, cã ele ne sunt trimise doar dacã ºtim sã le meritãm, prin dãruirea noastrã, clipã de clipã!

110

I.D.E.I.
Când veþi citi, paginã cu paginã, veþi recunoaºte asemãnãrile dintre poveºtile scrise ºi cele nescrise,
dar trãite de mulþi dintre voi, nuanþele sunt doar diferite, ideile ne unesc pe toþi lucrãtorii din universul
nemãrginit al dãruirii de carte!
Da, parcã vã aud, aºa ca într-un cor solemn, supãraþi puþin, exclamând: povestea asta seamãnã
cu... la noi au fost mai multe astfel de întâmplãri... de ce noi nu apãrem în aceastã CARTE!?
Voi aveþi dreptate! Trãim zilnic astfel de întâmplãri, de aceea au fost selectate doar câteva, aºa
pentru a transmite imaginea bibliotecii moderne de azi, dar nimeni nu vã opreºte, pe fiecare în parte, sã
fãuriþi propria carte cu iz local, personalizat, iar peste timp, sau atunci când vi se face... evaluarea sã
scoateþi la luminã zestrea muncii ºi dãruirii voastre! Altfel se pot uita întâmplãri, emoþii, realitãþi care,
uneori, constituie modele pentru cei care au nevoie. Aveþi acum dotarea ºi pregãtirea necesarã pentru a
imortaliza astfel de clipe ce meritã pãstrate!
ªtim cu toþii cã încã la noi nu sunt înþelese aceste poveºti de viaþã, scrise zilnic, de multe ori doar
cu cãldura voastrã, dragi bibliotecari, pentru cã, de prea multe ori, nu se acceptã adevãrul, transmis din
orice þarã emancipatã ºi cu oameni fericiþi, cã pentru a redeveni o þarã bogatã, respectatã ºi cãutatã trebuie
sã repornim motoarele… educãrii poporului! Se doresc mereu ºi mereu câºtiguri imediate, fãrã strategii ºi
viziune pe termen lung, în care, obligatoriu, sã fie cuprinse ºi bibliotecile publice!
Ca în fiecare an, prieteni fideli, vã rog sã vã gândiþi cã va veni, poate, o vreme în care nu vor mai
fi ascultaþi decât cei care ºtiu cu adevãrat sã scrie, sã trãiascã, sã transmitã poveºti ce vor pune mai
multã luminã pe chipul, azi atât de dezorientat, al cãutãtorilor de comori… pregãtiþi-vã, zi de zi, sã nu fiþi
scoºi în afara poveºtii, ca un neam, ce nu se ºtie apãra de pericole, în afara propriei istorii!
Sã rãmânem aproape de oameni, ei sunt adevãraþii noºtri evaluatori, iar ei au dreptul ca instituþiile
sã funcþioneze, sã îi îndrume în labirintul tot mai întortocheat al valorilor-nonvalorilor, în agitaþia permanentã
spre un haos tot mai mare, din care, noi ºtim asta cel mai bine, nu ne va scoate decât îndemnul bunicilor:
puneþi mâna pe carte ºi piciorul pe… ogor!
Cu o crenguþã verde de brad, împodobitã cu dragoste multã, primiþi, vã rugãm:
Sorcova, Vesela
Sã trãiþi, sã-ntineriþi
ªi mai fericiþi sã fiþi!
Tari, puternici, ca iubirea!
Veºnici, ca ºi nemurirea!
Iar în inimi sã coboare
Raza galbenã de soare
ªi acolo sã vã scrie
Cu lumina-i aurie,
Coduri, descifrate-n tainã,
Ce pe fiecare-ndeamnã
La belºug de bunãtate, fericire, sãnãtate,
Abundenþã, bucurie, pace-n toate ºi-armonie!
Iar prezenþa voastrã-n lume
Sã emane gânduri bune,
Gânduri pline de iubire,
Ca sã daþi lumii de ºtire
Despre spiritul ceresc,
Peste tot ce-i pãmântesc!
Sã-nþeleagã mic ºi mare
Cã ne-apropiem de soare!
Iar Pãmântul nostru, MAMÃ,
A trecut pragul de Karmã!!
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E un nou Pãmânt acum,
Ce, cu noi, pleacã la drum,
Ninºi de lunã ºi de stele
ªi spãlaþi de multe rele!
Sã vã creascã ADN-ul
ªi sã vã uniþi cu EU-L
În LUMINÃ ºi IUBIRE,
Pe cãrãri de NEMURIRE,
Într-un curcubeu sublim,
Sus, în CERUL CEL DIVIN!!!
CER ce se gãseºte-n voi,
Suflete mari, de EROI,
De ÎNVÃÞÃTORI ºi ZEI
ªi de unici DUMNEZEI!!!
Iar acum, noi vã lãsãm,
Ca la alþii sã plecãm,
Sã le ducem, de ACASÃ,
SORCOVA CEA ÎNGEREASCÃ!!!
… ºi semnãm, spre-a voastrã ºtire:
ÎNGERII, PLINI DE IUBIRE!
MULÞI ANI, RODNICI ºi BINECUVÂNTAÞI!
(Am primit-o, prin SMS, în Noaptea dintre ani ºi v-o dãruiesc ºi vouã)
Florica Pop - mesager al gândului cel bun, care sã vã însoþeascã ºi în anul ce a venit!
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Autori sãlãjeni - cãrþi editate 2012
în colecþiile Bibliotecii Judeþene
• Adorján Ilona: Isten háza a Szilágyságban / Lãcaºuri ale Domnului din Sãlaj / Houses of
God in Sãlaj County. Zalãu, Caiete Silvane, 2012
• * * * Anuarul presei sãlãjene. Zalãu, 2012
• Bârjac, Dumitru; Zaha, Camelia: Monografia satului Pãuºa. Zalãu, Caiete Silvane, 2012
• Borz, Cristian: Monografia satului Bãdãcin ºi a familiei Maniu. Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2012
• Chiº, Micaela: Intenþii pentru timp. Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI, 2012
• Chiþu, Cristina-Maria: Pasiune ºi delir. Zalãu, Ed. Silvania, 2012
• Contraº, Aurel: Sculpturã (Album). Centrul Cultural Palatele Brâncoveneºti, 2012
• * * * Descoperim Sãlajul. Vol. 3. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• Dindelegan, Ileana Carmen: Aptitudini de comunicare pentru asistenþii medicali. Zalãu,
2012
• Dindelegan, Ileana Carmen; Iuonuþ, Ana-Maria: Principii de bazã ale cercetãrii. Caiete de
lucrãri practice pentru asistenþii medicali. Zalãu, 2012
• Gáspár Attila: Csak ez nékünk vigasságunk. 333 ének serdülõknek. Zalãu, Ed. Caiete
Silvane, 2012
• Ghergariu, Leontin: Zalãu - schiþã monograficã (ediþia a II-a). Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• Goanþã, ªtefan: Epigrame. Cluj-Napoca, Ed. Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2012
• Horvath, Dina: Hai-huiuri. Zalãu, Caiete Silvane, 2012
• Kozma Dezsõ: Fantázia és Megfigyelés. Mikszáth Kálmán. Oradea, Ed. Europrint, 2012
• Lãncrãjan, Ioana: Aspecte biochimice ºi terapeutice ale produselor vegetale. Cluj-Napoca,
Ed. Ecou Transilvan, 2012
• * * * Literatura românã la rãspântia veacurilor. Volum coordonat de Irina Goanþã.
Timiºoara, Ed. Mirton, 2012
• Lucaciu, Marcel: Parfumul ficþiunii (studii ºi critici literare). Zalãu, Caiete Silvane, 2012
• Medve, Aurel; Goja, Lucian Petru: Comori ale naturii în orizontul local al comunei Nãpradea.
Zalãu, Ed. ªcoala Noastrã, 2012
• Micu, Alice Valeria. Domino. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2012
• Munteanu, Gheorghe: Monografia satului Poiana Blenchii - Sãlaj. Cluj-Napoca, Ed. Societãþii
Culturale Pro Maramureº Dragoº Vodã, 2012
• Nemeº, Ion Onuc: Nisipul umbrelor. Poeme haiku. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2012
• Onica, Florian: Credinþã, culturã ºi istorie la Stârciu, judeþul Sãlaj. Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2012
• Perneºiu, Gheorghe; Galiº, Petru: Veronica din Sãlaj. Ediþia a II-a, revãzutã ºi adãugitã. Zalãu,
Ed. Caiete Silvane, 2012
• Perþa, Lucian: Poeme paralele. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• Piþoiu-Dragomir, Ion: Un roman excepþional. Bucureºti, Ed. Rao, 2012
• Pop, Marin: Elena Pop Hossu-Longin (1862-1940). Personalitate marcantã a Þãrii Silvaniei
- Viaþa ºi opera. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• * * * Primãvara poeziei XII A költészet tavasza. Zalãu, Caiete Silvane, 2012
• Pripon, Emanoil; Mureºan Daniel. Colecþii ºi colecþionari din Sãlaj. Zalãu, Ed. Porolissum,
2012
• Roºu, Alexandra: The R&B Success. Bucureºti, Ed. Mica Valahie, 2012
• Sãrãcuþ-Comãnescu, Teodor: La porþile risipei. Aserþiuni incomode. Cluj-Napoca, Ed. Casa
Cãrþii de ªtiinþã, 2012
• Sãuca, Daniel: Clopotele raiului. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2012
• Sãuca, Daniel: Tranºee & ºantiere. Incursiuni în alte posibile meditaþii puse în chip de
jurnal. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• Suciu, Iuliu: Aforisme, cugetãri, maxime. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• Tamba, Dumitru Gheorghe: Porolissum - un oraº de la marginea Imperiului Roman. Zalãu,
Ed. Caiete Silvane, 2012
• Tãutan, Viorel: Poezii/Versek. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• Vanca, Artemiu: Iubirile bãieþilor din Valea Banului. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2012
• Vanca, Artemiu: Nobilul proprietar. Bucureºti, Ed. Arefeana, 2012
• Vlaicu, Cosmin-Radu: Birocraþie ºi procedurã în administraþia publicã. Bucureºti, Ed.
Universul juridic, 2012
• * * * Zalãu - locuri de poveste. Zalãu, 2012
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CALENDAR CULTURAL 2013
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
1 ianuarie 1868 - IOAN ALEXANDRU BRÃTESCU-VOINEªTI (m. 1946) - 145 de ani
de la naºterea scriitorului
1 ianuarie 1823 - PETÕFI SÁNDOR (m. 1849) - 190 de ani de la naºterea poetului maghiar
5 ianuarie 1643 - ISAAC NEWTON (m. 1727) - 370 de ani de la naºterea savantului englez
11 ianuarie 1813 - CHRISTOPH MARTIN WIELAND (n. 5 septembrie 1733) - 200 de ani
de la moartea ºi 280 de ani de la naºterea scriitorului german
15 ianuarie 1850 - MIHAI EMINESCU (m. 1889) - 163 de ani de la naºterea poetului
18 ianuarie 1848 - IOAN SLAVICI (m. 1925) - 165 de ani de la naºterea scriitorului
22 ianuarie 1788 - GEORGE NOEL GORDON BYRON (m. 1824) - 225 de ani de la
naºterea poetului englez
*
1 ianuarie 1938 - ªTEFAN CHIªU (m. 2009) - 75 de ani de la naºterea profesorului universitar
6 ianuarie 1933 - KIRÁLY PÉTER (n. 1868) - 80 de ani de la moartea scriitorului
8 ianuarie 1873 - IULIU MANIU (m. 1953) - 140 de ani de la naºterea omului politic
16 ianuarie 1953 - IULIA CRIªAN - 60 de ani de la naºterea învãþãtoarei
17 ianuarie 1913 - VÁRADY ZSIGMOND (n. 1865) - 100 de ani de la naºterea avocatului,
gazetarului
18 ianuarie 1933 - CORNELIU ANTONIU FÂNÃÞEANU - 80 de ani de la naºterea
solistului de operã/operetã
23 ianuarie 1948 - BALAJTI KÁROLY LÁSZLÓ - 65 de ani de la naºterea graficianului,
proiectantului
29 ianuarie 1938 - MARIA PIA BADIU - 75 de ani de la naºterea artistei plastice
FEBRUARIE
•
5 februarie (prima zi de marþi din februarie) - ZIUA EUROPEANÃ A SIGURANÞEI PE
INTERNET
14 februarie - ZIUA SFÂNTULUI VALENTIN
21 februarie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LIMBII MATERNE
24 februarie - DRAGOBETELE (cap de primãvarã)
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o
1 februarie 1838 - NICOLAE GANE (m. 1916) - 175 de ani de la naºterea scriitorului
1 februarie 1852 - ION LUCA CARAGIALE (m. 9 iunie 1912 ) - 161 de ani de la naºterea
dramaturgului, nuvelistului, pamfletarului
8 februarie 1828 - JULES VERNE (m. 1905) - 185 de ani de la naºterea romancierului,
dramaturgului francez
22 februarie 1788 - ARTHUR SCHOPENHAUER (m. 1860) - 225 de ani de la naºterea
filosofului german
26 februarie 1838 - BOGDAN PETRICEICU HAªDEU (m. 1907) - 175 de ani de la
naºterea prozatorului, dramaturgului
27 februarie 1313 - GIOVANNI BOCCACCIO (m. 1375) - 700 de ani de la naºterea
prozatorului Renaºterii italiene
27 februarie 1913 - IRWIN SHAU (m. 1984) - 100 de ani de la naºterea scriitorului american
28 februarie 1913 - EMILIA COMIªEL (m. 2010) - 100 de ani de la naºterea etnomuzicologului
*
5 februarie 1953 - IULIU MANIU (n. 1873) - 60 de ani de la moartea omului politic
5 februarie 1943 - GHEORGHE MÎNDRU - 70 de ani de la naºterea profesorului
6 februarie 1933 - NICOLAE BOTH - 80 de ani de la naºterea poetului, profesorului, preotului
8 februarie 1948 - VASILE GÎLGÃU (m. 2005) - 65 de ani de la naºterea economistului
9 februarie 1943 - DEMETER ATTILA - 70 de ani de la naºterea profesorului, artistului plastic
9 februarie 1928 - ROMAN TRAIAN ROMAN - 85 de ani de la naºterea artistului plastic
15 februarie 1938 - IOAN BERAR - 75 de ani de la naºterea psihologului
15 februarie 1933 - OCTAVIAN LAZÃR COSMA - 80 de ani de la naºterea academicianului,
profesorului universitar, muzicologului
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 DE LUPTÃ PENTRU ELIMINAREA
DISCRIMINÃRII RASIALE
21 martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A POEZIEI
27 martie - ZIUA MONDIALÃ A TEATRULUI
o
1 martie 1788 - GHEORGHE ASACHI (m. 1869) - 225 de ani de la naºterea dramaturgului,
omului de culturã
1 martie 1837 - ION CREANGÃ (m. 1889) - 176 de ani de la naºterea scriitorului
8 martie 1888 - CORNELIU MEDREA (m. 1964) - 125 de ani de la naºterea sculptorului
13 martie 1913 - SERGEJ MIHALKOV (m. 2009) - 100 de ani de la naºterea scriitorului
16 martie 1888 - ALEXEI MATEEVICI (m. 1917) - 125 de ani de la naºterea poetului,
publicistului
25 martie 1813 - CEZAR BOLLIAC (m. 1881) - 200 de ani de la naºterea poetului, publicistului
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19 martie 1878 - ELENA FARAGO (m. 1954) - 135 de ani de la naºterea prozatoarei, poetei
28 martie 1888 - ALEXANDRU KIRIÞESCU (m. 1961) - 125 de ani de la naºterea
dramaturgului
31 martie 1933 - NICHITA STÃNESCU (m. 13 decembrie 1983) - 80 de ani de la naºterea
poetului
*
5 martie 1943 - SUZANA NICOLA - 70 de ani de la naºterea profesoarei
6 martie 1943 - MÁRTON FERENC - 70 de ani de la naºterea poetului, inginerului
9 martie 1953 - GHEORGHE PORUMBREANU - 60 de ani de la naºterea poetului
11 martie 1933 - ªTEFAN GOANÞÃ (m. 2010) - 80 de ani de la naºterea scriitorului
15 martie 2003 - VASILE BREBAN (n. 1907) - 10 ani de la moartea lingvistului
17 martie 1928 - VARGA LÁSZLÓ - 90 de ani de la naºterea preotului, scriitorului bisericesc
28 martie 1953 - AURICA BOGDAN - 60 de ani de la naºterea învãþãtoarei
APRILIE
•
1 aprilie - ZIUA PÃCÃLELILOR
2 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A CÃRÞII PENTRU COPII
7 aprilie - ZIUA MONDIALÃ A SÃNÃTÃÞII
13 aprilie - ZIUA MONDIALÃ A HOLOCAUSTULUI
22 aprilie - ZIUA PLANETEI PÃMÂNT
23 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A CÃRÞII ªI A DREPTULUI DE AUTOR
(COPYRIGHT) ZIUA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA
23-24 aprilie - NOCTURNA BIBLIOTECILOR
22-28 aprilie - SÃPTÃMÂNA NAÞIONALÃ A BIBLIOTECILOR
26 aprilie - ZIUA MONDIALÃ A PROPRIETÃÞII INTELECTUALE
29 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A DANSULUI
o
8 aprilie 1938 - FÖLDI PÁL - 75 de ani de la naºterea istoricului militar maghiar
11 aprilie 1858 - BARBU ªTEFÃNESCU DELAVRANCEA (m. 29 aprilie 1918) - 155 de
ani de la naºterea scriitorului, oratorului ºi avocatului
21 aprilie 1938 - CSIRE GABRIELLA - 75 de ani de la naºterea scriitoarei
24 aprilie 1913 - JÉKELY ZOLTÁN (m. 1982) - 100 de ani de la naºterea scriitorului ºi
traducãtorului maghiar
26 aprilie 1963 - VASILE VOICULESCU (n. 1884) - 50 de ani de la moartea scriitorului
*
1 aprilie 1953 - VIOREL MUREªAN - 60 de ani de la naºterea poetului
11 aprilie 1988 - EUGEN FÂNÃÞEANU (n. 1939) - 25 de ani de la moartea solistului de
operã/operetã
12 aprilie 1933 - MARIAN LAZÃR - 80 de ani de la naºterea inginerului
14 aprilie 1948 - ªTEFAN PECE - 65 de ani de la naºterea cercetãtorului ºtiinþific
15 aprilie 1913 - IOAN HENDEA (n. 1845) - 100 de ani de la moartea învãþãtorului
30 aprilie 1943 - VIOREL TÃUTAN - 70 de ani de la naºterea profesorului, scriitorului
MAI
•
1 mai - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A SOLIDARITÃÞII OAMENILOR MUNCII
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2 mai - ZIUA NAÞIONALÃ A TINERETULUI
3 mai - ZIUA MONDIALÃ A LIBERTÃÞII PRESEI
29 aprilie - 10 mai - expoziþii ºi activitãþi dedicate ÎNVIERII DOMNULUI
9 mai - ROMÂNIA: ZIUA INDEPENDENÞEI
9 mai - UNIUNEA EUROPEANÃ: ZIUA EUROPEI
12 mai (a doua duminicã din 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 1833 - JOHANNES BRAHMS (m. 1897) - 180 de ani de la naºterea compozitorului,
pianistului ºi dirijorului german
7 mai 1938 - OCTAVIAN GOGA (n. 1881) - 75 de ani de la moartea poetului
15 mai 1838 - NICOLAE GRIGORESCU (m. 1907) - 175 de ani de la naºterea pictorului
21 mai 1880 - TUDOR ARGHEZI (ION THEODORESCU) (m. 1967) - 133 de ani de la
naºterea poetului
22 mai 1813 - RICHARD (WILHELM) WAGNER (m. 13 februarie 1883) - 200 de ani
de la naºterea ºi 130 de ani de la moartea compozitorului, dramaturgului german
*
1 mai 1933 - GHEORGHE RUSU - 80 de ani de la naºterea profesorului
9 mai 1938 - LUX TERKA (n. 1873) - 75 de ani de la moartea scriitoarei
10 mai 1933 - GHEORGHE FÃRCAª - 80 de ani de la naºterea profesorului
10 mai 1953 - IOAN PÃªCUÞÃ - 60 de ani de la naºterea economistului, sociologului
11 mai 1938 - CONSTANTIN MILAª - 75 de ani de la naºterea lingvistului
12 mai 1948 - KÁSA ZOLTÁN - 65 de ani de la naºterea matematicianului
17 mai 1933 - EMIL TRIF - 80 de ani de la naºterea profesorului
17 mai 1888 - K. NAGY DEZSÕ (m. 1940) - 125 de ani de la naºterea inginerului
18 mai 1948 - VALENTIN DÃRÃBAN (m. 1996) - 65 de ani de la naºterea profesorului
19 mai 1933 - MAJOR MIKLÓS (m. 2010) - 80 de ani de la naºterea profesorului,
etnografului
31 mai 1938 - VALER HOSSU (m. 2012) - 75 de ani de la naºterea prozatorului, jurnalistului
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
7 iunie 1938 - DSIDA JENÕ (n. 1907) - 75 de ani de la moartea poetului
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9 iunie 1938 - OVID DENSUSIANU (n. 1873) - 75 de ani de la moartea lingvistului, filologului,
criticului literar
9 iunie 1912 - ION LUCA CARAGIALE (n. 1 februarie 1852) - 101 ani de la moartea
dramaturgului, nuvelistului, pamfletarului
15 iunie 1889 - MIHAI EMINESCU (n. 1850) - 124 de ani de la moartea poetului
16 iunie 1913 - ION BANU (m. 1993) - 100 de ani de la naºterea filosofului
17 iunie 1888 - VICTOR PAPILIAN (m. 1956) - 125 de ani de la naºterea medicului, scriitorului
20 iunie 1913 - AUREL BARANGA (m. 1979) - 100 de ani de la naºterea poetului, dramaturgului
22 iunie 1913 - WEÖRES SÁNDOR (m. 1989) - 100 de ani de la naºterea poetului, scriitorului,
traducãtorului
22 iunie 1913 - ªTEFAN OCTAVIAN IOSIF (n. 1875) - 100 de ani de la moartea poetului,
traducãtorului
23 iunie 1913 - ILARIE CHENDI (n. 1871) - 100 de ani de la moartea criticului literar
24 iunie 1988 - MIHAI BENIUC (n. 1907) - 25 de ani de la moartea poetului, prozatorului,
psihologului
28 iunie 1873 - ANDREI ªAGUNA (n. 1808) - 140 de ani de la moartea Mitropolitului Bisericii
Ortodoxe Române din Transilvania ºi Ungaria, omului politic ºi de culturã
*
1 iunie 1943 - ILEANA GRAÞIANA POP - 70 de ani de la naºterea creatoarei de artã
popularã
8 iunie 1988 - ION I. PIÞOIU - 25 de ani de la naºterea artistului plastic
10 iunie 1953 - KISS SÁNDOR - 60 de ani de la naºterea profesorului
10 iunie 1953 - PAP SAMUEL - 60 de ani de la naºterea artistului plastic
12 iunie 1938 - AUREL CONTRAª - 75 de ani de la naºterea sculptorului
21 iunie 1933 - IULIU POP - 80 de ani de la naºterea profesorului
24 iunie 1938 - IOAN SORIN BOLDEA - 75 de ani de la naºterea juristului, profesorului
29 iunie 1863 - IOAN ALEXI (n. 1801) - 150 de ani de la moartea lingvistului, preotului
IULIE
•
VACANÞELE COPILÃRIEI - concursuri, vizionãri, expoziþii
11 iulie - ZIUA MONDIALÃ A POPULAÞIEI - A fost declaratã ca zi internaþionalã de cãtre
Organizaþia Naþiunilor Unite în 1987, când populaþia lumii a atins pragul de 5 miliarde
29 iulie - ZIUA IMNULUI NAÞIONAL - Deºteaptã-te, române!
o
2 iulie 1938 - SZILÁGYI DOMOKOS (m. 1976) - 75 de ani de la naºterea scriitorului
3 iulie 1883 - FRANZ KAFKA (m. 1924) - 130 de ani de la naºterea scriitorului ceh
4 iulie 1888 - THEODOR STORM (n. 1817) - 125 de ani de la moartea scriitorului german
14 iulie 1967 - TUDOR ARGHEZI (ION THEODORESCU) (n. 1880) - 46 de ani de la
moartea poetului
16 iulie 1943 - EUGEN LOVINESCU (1881) - 70 de ani de la moartea criticului ºi istoricului
literar
17 iulie 1888 - FÜST MILÁN (m. 1967) - 125 de ani de la naºterea scriitorului maghiar
24 iulie 1863 - ION BACALBAªA (m. 1918) - 150 de ani de la naºterea dramaturgului,
ziaristului
*
11 iulie 1863 - PETRI MÓR (m. 1945) - 150 de ani de la naºterea profesorului, poetului
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26 iulie 2003 - VICTOR GAGA (n. 1930) - 10 ani de la moartea sculptorului
AUGUST
•
12 august - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A TINERETULUI
15 august - ADORMIREA FECIOAREI MARIA
o
3 august 1863 - GÁRDONYI GÉZA (m. 1922) - 150 de ani de la naºterea scriitorului, ziaristului,
dramaturgului maghiar
9 august 1913 - SZINNYEI JÓZSEF (n. 1830) - 100 de ani de la moartea bibliografului
13 august 1863 - EUGENE DELACROIX (n. 1798) - 150 de ani de la moartea pictorului
21 august 1838 - ADELBERT VON CHAMISSO (n. 1781) - 175 de ani de la moartea
scriitorului ºi naturalistului german de origine francezã
24 august 1838 - KÖLCSEY FERENC (n. 1790) - 175 de ani de la moartea scriitorului,
criticului literar, omului politic
29 august 1938 - KARINTHY FRIGYES (n. 1887) - 75 de ani de la moartea scriitorului,
jurnalistului ºi traducãtorului maghiar
*
1 august 1933 - TIBERIU VANCA - 80 de ani de la naºterea avocatului, scriitorului
2 august 1808 - SIMION BÃRNUÞIU (m. 1864) - 205 ani de la naºterea filosofului, omului
politic
10 august 1953 - SEPSI IOSIF - 60 de ani de la naºterea sculptorului
22 august 1938 - GHEORGHE NIHOCEHA - 75 de ani de la naºterea artistului plastic
29 august 1923 - CLEMENTE MUREªAN - 90 de ani de la naºterea prozatorului
30 august 1938 - IULIU SUCIU (m. 2012) - 75 de ani de la naºterea profesorului
SEPTEMBRIE
•
8 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LITERATURII
8 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A ALFABETIZÃRII
9 septembrie - ZIUA MONDIALÃ A FRUMUSEÞII
21 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PÃCII
23 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ ÎMPOTRIVA EXPLOATÃRII SEXUALE
ªI TRAFICULUI FEMEILOR ªI COPIILOR
27 septembrie - ZIUA MONDIALÃ A TURISMULUI
o
6 septembrie 1817 - MIHAIL KOGÃLNICEANU (m. 1891) - 196 de ani de la naºterea
omului politic, istoricului
7 septembrie 1888 - KARÁCSONY BENÕ (m. 1944) - 125 de ani de la naºterea scriitorului
maghiar
12 septembrie 1882 - ION AGÂRBICEANU (m. 1963) - 131 de ani de la naºterea scriitorului,
ziaristului
13 septembrie 1913 - AUREL VLAICU (n. 1882) - 100 de ani de la moartea pionierului aviaþiei
româneºti
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15 septembrie 1613 - FRANÇOIS DE LA ROCHEFOUCAULD (m. 1680) - 400 de ani de
la naºterea scriitorului, filosofului, moralistului francez
17 septembrie 1863 - ALFRED DE VIGNY (n. 1797) - 150 de ani de la moartea poetului
francez
22 septembrie 1938 - AUGUSTIN BUZURA - 75 de ani de la naºterea prozatorului
25 septembrie 1913 - MARIA TÃNASE (m. 1963) - 100 de ani de la naºterea cântãreþei de
muzicã popularã
26 septembrie 1888 - THOMAS STEARNS ELIOT (m. 1965) - 125 de ani de la naºterea
poetului englez de origine americanã, laureat al premiului Nobel pentru Literaturã (1948)
29 septembrie 1888 - IULIA HAªDEU (n. 1869) - 125 de ani de la moartea scriitoarei
*
12 septembrie 1918 - KOVÁCS ENDRE - 95 de ani de la naºterea chimistului
13 septembrie 1953 - MÜLLER DEZSÕ - 60 de ani de la naºterea poetului, preotului reformat
25 septembrie 1948 - BIRTALAN ISTVÁN - 65 de ani de la naºterea handbalistului, profesorului
de educaþie fizicã
OCTOMBRIE
•

SÃLÃJENI LA EI ACASÃ - OMAGIEREA 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
5 octombrie 1713 - DENIS DIDEROT (m. 1784) - 300 de ani de la naºterea filosofului,
prozatorului, dramaturgului francez
10 octombrie 1813 - GIUSEPPE FORTUNINO FRANCESCO VERDI (m. 1901) - 200
de ani de la naºterea compozitorului italian
10 octombrie 1938 - SZILÁGYI ISTVÁN - 75 de ani de la naºterea scriitorului
11 octombrie 1888 - IORGU IORDAN (m. 1986) - 125 de ani de la naºterea lingvistului
12 octombrie 1863 - ANDREI MUREªANU (n. 1816) - 150 de ani de la moartea poetului ºi
publicistului
14 octombrie 1853 - CIPRIAN PORUMBESCU (m. 6 iunie 1883) - 160 de ani de la naºterea
ºi 130 de ani de la moartea compozitorului
16 octombrie 1888 - EUGENE O’NEILL (m. 1953) - 125 de ani de la naºterea dramaturgului
american, laureat al premiului Nobel pentru Literaturã (1936)
21 octombrie 1833 - ALFRED NOBEL (m. 1896) - 180 de ani de la naºterea chimistului ºi i
ndustriaºului suedez
25 octombrie 1838 - GEORGES BIZET (m. 1875) - 175 de ani de la naºterea compozitorului
francez
29 octombrie 1688 - ªERBAN CANTACUZINO (n. 1640) - 325 de ani de la moartea
domnitorului Þãrii Româneºti (1678-1688)
*
4 octombrie 1938 - TAKÁCS FELÍCIA (m. 2004) - 75 de ani de la naºterea profesoarei
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10 octombrie 1963 - EUGENIA MARIA LASCU - 50 de ani de la naºterea învãþãtoarei,
autoarei de manuale
11 octombrie 1913 - UDVARY GYÖNGYVÉR (m. 2000) - 100 de ani de la naºterea
sociologului, publicistului
21 octombrie 1948 - PAVEL ABRAHAM - 65 de ani de la naºterea juristului
28 octombrie 1838 - ZILAHY KISS KÁROLY (m. 1864) - 175 de ani de la naºterea criticului
literar, poetului, ziaristului
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
7 noiembrie 1913 - ALBERT CAMUS (m. 1960) - 100 de ani de la naºterea scriitorului,
eseistului francez, laureat al premiului Nobel pentru Literaturã (1957)
8 noiembrie 1888 - JEAN MONNET (m. 1979) - 125 de ani de la naºterea pictorului
24 noiembrie 1713 - LAURENCE STERNE (m. 1768) - 300 de ani de la naºterea scriitorului
englez
25 noiembrie 1888 - GRIGORE ALEXANDRESCU (n. 1810) - 125 de ani de la moartea
scriitorului, traducãtorului
26 noiembrie 1883 - BABITS MIHÁLY (m. 1941) - 130 de ani de la naºterea scriitorului
maghiar
*
2 noiembrie 1938 - KOVÁCS ADORJÁN - 75 de ani de la naºterea inginerului, cercetãtorului
4 noiembrie 1943 - MARIA-FELICIA MOªNEANG - 70 de ani de la naºterea poetei,
profesoarei
8 noiembrie 1928 - DUMITRU MICU - 85 de ani de la naºterea criticului ºi istoricului literar
10 noiembrie 1938 - VICTOR CRISTEA - 75 de ani de la naºterea inginerului
15 noiembrie 1938 - SZABÓ M. ATTILA - 75 de ani de la naºterea profesorului, istoricului
local
23 noiembrie 1953 - LUCIAN LIVIU PERÞA - 60 de ani de la naºterea profesorului, poetului
DECEMBRIE
•
COMEMORAREA PERSONALITÃÞILOR SÃLÃJENE
1 Decembrie - ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI; MAREA UNIRE
3 decembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PERSOANELOR CU DIZABILITÃÞI
10 decembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A DREPTURILOR OMULUI
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16-20 decembrie - PRIMIM COLINDÃTORI!
18 decembrie - ROMÂNIA: ZIUA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE
25 decembrie - CRÃCIUNUL
o
4 decembrie 1913 - VLAICU BÂRNA (m. 1999) - 100 de ani de la naºterea romancierului,
dramaturgului, criticului literar, memorialistului
13 decembrie 1983 - NICHITA STÃNESCU (n. 1933) - 30 de ani de la moartea poetului
14 decembrie 1863 - ION VIDU (m. 1931) - 150 de ani de la naºterea compozitorului, dirijorului
ºi folcloristului
25 decembrie 1963 - TRISTAN TZARA (n. 1896) - 50 de ani de la moartea poetului, eseistului
27 decembrie 1938 - KAREL ÈAPEK (n. 1890) - 75 de ani de la moartea scriitorului ceh
31 decembrie 1889 - ION CREANGÃ (n. 1837) - 124 de ani de la moartea scriitorului
*
1 decembrie 1928 - NICOLAE POP - 85 de ani de la naºterea poetului
12 decembrie 1953 - VERES KOVÁCS ATTILA - 60 de ani de la naºterea preotului reformat

ACTIVITÃÞI CE SE DESFÃªOARÃ PERMANENT:
- 2013 - ANUL EUROPEAN AL CETÃÞENILOR, desemnat de Parlamentul European
- 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
- POCALUL CUNOAªTERII
- DEGETELE VESELE
- ATELIER DE CREAÞIE
- TEATRU - pregãtirea ºi punerea în scenã a unor piese educative ºi de divertisment
(EOS - Trupa de Teatru a Bibliotecii Judeþene Sãlaj)
- ACTIVITÃÞI CULTURALE ÎN LOCALURI ªI CLUBURI
- VIZIONÃRI ªI AUDIÞII: Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament ACASÃ, Centrul
Social de Urgenþã Zalãu, CLUBUL PENSIONARILOR, Centrul TINEREÞE FÃRÃ
BÃTRÂNEÞE º.a.
- CURSURI DE INIÞIERE PC
- CURSURI DE INTERES PENTRU COMUNITATE, organizate de traineri-bibliotecari:
PHOTOSHOP, CCNA - Discovery, MARKETING EDUCAÞIONAL, DIGITALES,
BIBLIOVOLUNTAR º.a.
- Participare ºi implicare la activitãþile culturale organizate în judeþ
- Lansãri de carte, întâlniri cu scriitori
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