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2013 - ÎNTRE  ÎMPLINIRI  ªI  SPERANÞE  AMÂNATE

A mai trecut un an?! Când oare au zburat zilele, mai aveam atâtea de împlinit! Se aud, din nou,
grupuri vesele de colindãtori. Vin sã ne vesteascã sosirea momentului de bilanþ. Este, ca în fiecare decembrie,
bucurie multã în suflete, peste tot steluþe care ne reîntorc gândurile spre lumina anilor noºtri, iar sacul din
care se împart darurile binemeritate, pentru strãduinþa glasurilor cristaline, rãmâne la final de colind într-un
colþ, gol-goluþ, dar larg deschis spre noi, ne ºopteºte sã aºezãm în el alte daruri, nepieritoare, cele pe care
le-am înscris în paginile volumului 2013.

Cu privirea trecând cu mare atenþie ºi foarte selectiv peste file, cu gândul la cei care mâine vor
deschide volumul dorind sã ºtie ce s-a înfãptuit ieri, spre a putea continua completarea colecþiei de tomuri
inspirate din… viaþa ºi activitatea BJS, subliniem cu o culoare specialã, aceea a cerului, evenimentele,
proiectele, activitãþile… bucuriile, dar ºi o parte din speranþele ce au fost amânate, din motive ce nu au
depins de bibliotecã sau bibliotecarii fãuritori de vise împlinite (ale celor cãrora le-am deschis aripile,
învãþându-i cã pot sã zboare, doar dacã învaþã toate lecþiile predate la bibliotecã).

Fiecare coleg este rugat sã-ºi punã semne la paginile pe care le-a scris cu multã dãruire, dupã o
pregãtire meticuloasã… cât sunt de bucuroºi cu toþii! Interesant este faptul cã nu se vorbeºte despre cifre,
care spun ºi ele multe: cãrþi achiziþionate, timpul necesar prelucrãrii acestora pentru a ajunge în mâna celor
care le aºteaptã, numãrul cursurilor de formare pentru bibliotecari ºi public (mare ºi acesta ºi câte s-au
învãþat ºi în acest an la noi, la Centrul de Formare!), numãrul ºi diversitatea expoziþiilor, a problemelor ºi
nevoilor de informare rezolvate, câþi au fost cei care au reuºit la examene, au luat note maxime la licenþe, ºi-au
întocmit materiale didactice, teze de doctorat, bibliografiile întocmite, activitatea de cercetare ºi materialele
realizate de bibliotecã º.a. Mereu se vorbeºte cu mai mare înflãcãrare despre acele activitãþi ºi evenimente
care nici mãcar nu ar fi obligatorii prin fiºa postului, dar care atrag ºi transmit atâta drag din partea publicului!
S-o fi transformat oare biblioteca în altceva?! Bibliotecarii de ieri nu s-ar mai regãsi printre filele volumelor
scrise în ultimii ani. Achiziþia de carte se fãcea atunci sporadic, nu se edita aºa mulþime de documente, pe
mai multe suporturi, lumea venea la biblioteci mai mult pentru a împrumuta, a citi presa ºi la puþinele
evenimente organizate. Dar când se auzea de evenimente culturale, participa toatã urbea! Ei, da, aici este
marea diferenþã! Când oferta este limitatã, se înghesuie beneficiarii, când e abundenþã… se împart ºi fac
selecþie! An de an noi încercãm sã îmbogãþim oferta de servicii, astfel încât sã fim utili oamenilor, transformând
biblioteca publicã în locul cel mai cãutat ºi de încredere, iar momentele trãite nu pot fi uitate:

- Uite, ce frumos a fost în ziua aceea! Era sã uit. Câtã lume a venit, iar bucuria era pe chipul
tuturor!

- În câte locuri ne-au chemat cu proiectele noastre, nu mai ºtiam cum sã rãspundem tuturor… nu,
nu puteam refuza nici copiii, nici tinerii
care doreau sã intre-n jocul nostru de-a
cunoaºterea.

- Cum sã nu-i ascultãm pe
bunici?! Pentru ei ºi cu ei am creat atâtea
poveºti de spus… nepoþilor!? Le
ziceam Digitales, dar ei înþelegeau
pentru cã au fost la atâtea cursuri
organizate de bibliotecã!

- Cele mai minunate momente
s-au trãit (spune Cãtãlina, cea mai
tânãrã bibliotecarã) în stradã ºi prin
locuri externe bibliotecii. A fost o
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încântare sã jucãm teatru stradal, sã citim
în parcuri, sã colindãm oraºul ºi judeþul cu
Bibliovoluntarii, fãcând promovare sau
transmiþând mesaje importante… a fost un
an bogat, o experienþã de neuitat pentru
mine!

S-a încins din nou o adevãratã
dezbatere pe tema celor mai importante
momente ale anului, fiecare propunea ce
sã punem în sac, spre a nu se uita.

Cât e de frumos! Sã vezi o echipã
de bibliotecari bucurându-se la amintirea
zilelor din an în care ei au fost… centrul
universului comunitãþii! Atât de multe
steluþe au aprins. Când oare a fost posibil!?
Noi, cei de la bibliotecã, nu simþim niciodatã cum trece un an… noroc mare avem cu vestitorii de sãrbãtori,
ei ne opresc pentru o clipã din alergãturã, vin sã mulþumeascã pentru darurile de peste an ºi sunt atât de
frumoºi! Cresc cu noi, învaþã sã zboare la noi, îi urmãrim din momentul când de-abia încep sã vorbeascã ºi
sunt aduºi în braþe de pãrinþi la locul lor preferat, Ludoteca!

ªtiaþi oare cã aici copiii cresc altfel!? Locul acesta este magic, dar prea mic pentru atâtea vise!
Haideþi, dragilor, cu Moºu’ împreunã, sã ne rugãm, din nou, sã creascã odatã cu povestea noastrã ºi locul
în care sã îmbrãþiºãm atâtea ºi atâtea glasuri, paºi ºi vise ce vin sã-ºi deschidã de aici aripioarele…

Cum se lucreazã la Biblioteca Judeþeanã într-un an de zile?! Ca într-un furnicar! Cineva aduce un
bob de… idee, apoi toate furnicile încep sã facã drum ºi casã spre a o adãposti! E tare frumos ºi, chiar
dacã sunt tot mai puþine, nu le auzi lamentându-se, fiecare aduce ceva pentru ca ideea sã rodeascã cât mai
repede ºi sã molipseascã cât mai multe seminþe, muguri sau bobi… de rouã!

Cineva bate din palme:

- Haideþi acum, sã punem în sac cele mai luminoase steluþe, nu vedeþi, bradul e fãcut, colindãtorii
au plecat, iar sacul strigã!

Ce lãsãm scris în paginile acestui nou volum, pregãtindu-l de tipar ºi, bineînþeles, ca mãrturie ºi
document pentru mâine?!

Principalele realizãri - 2013

Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, continuând eforturile pentru obþinerea de finanþãri
nerambursabile, a fost câºtigãtoarea, în anul 2013, a unui numãr de 24 de proiecte care au primit finanþare,
în acestea fiind incluse: instituþia judeþeanã, filialele acesteia, dezvoltarea resurselor umane, schimbul de
experienþã, bibliotecile publice din judeþ, coordonate metodologic ºi profesional, dezvoltarea noilor servicii
de bibliotecã în Zalãu ºi în teritoriu.

Rezultatele ºi confirmãrile primite au fost onorante, convingându-ne, din nou, cã atunci când se
acþioneazã în echipã, cu mare responsabilitate, profesionalism ºi dãruire roadele sunt pe mãsura eforturilor
depuse.
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Proiectele ºi aplicaþiile cu finanþare:

În anul 2013 s-a desfãºurat, propriu-zis, prin multiple activitãþi în Zalãu ºi în localitãþile partenere,
proiectul BIBLIOVOLUNTAR, câºtigat de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj la finalul anului 2012. Acesta este
un proiect finanþat de Fundaþia IREX Bucureºti, în cadrul aplicaþiilor IDEI de 15.000+lei, coordonat de
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi având ca asociaþi bibliotecile publice din Cehu Silvaniei, ªimleu Silvaniei,
Ileanda ºi ªãrmãºag, derulat în parteneriat cu Fundaþia Civitas pentru Societatea Civilã Cluj Napoca,
Consiliul Local al Tinerilor Zalãu, Crucea Roºie Zalãu.

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.

Bibliovoluntar este un serviciu nou de bibliotecã, ce vine în întâmpinarea nevoilor comunitãþii,
motivând tinerii din comunitate sã se implice în activitãþile din cadrul acesteia, dezvoltându-le sentimentul
de apartenenþã ºi dorinþa de a fi utili.

În fiecare bibliotecã implicatã în proiect (Zalãu, Cehu Silvaniei, ªimleu Silvaniei, Ileanda, ªãrmãºag)
s-a constituit câte un grup de voluntari activi, la care bibliotecarul poate apela la solicitãrile primite din
partea membrilor comunitãþii. Voluntarii au organizat, împreunã cu bibliotecarii, activitãþi diverse pentru
informarea, educarea, culturalizarea membrilor comunitãþilor partenere, implicându-se tot mai mult ºi în
social.

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-a ajutat în atragerea ºi selectarea voluntarilor
noºtri. Tinerii care au participat la cursurile organizate în cadrul proiectului, au devenit voluntarii bibliotecilor,
ei exprimându-ºi aceastã dorinþã, înainte.

   Obiectivele proiectului:

· Creºterea nivelului de cunoºtinþe despre voluntariat ºi a abilitãþilor de management al voluntarilor
în rândul a 10 bibliotecari din judeþul Sãlaj prin organizarea unui curs Cum sã devii voluntar/
Managementul voluntariatului

· Dezvoltarea competenþelor necesare pentru a  activa ca voluntari în rândul a 100 de tineri prin
organizarea a 10 serii de curs Cum sã devii voluntar

· Crearea a 5 nuclee de voluntari, câte unul în fiecare dintre bibliotecile publice partenere în proiect
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Film prezentare proiect:

http://www.youtube.com/watch?v=W7-K77L-JYg

Bazã de date despre voluntariat:

http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=Materiale-pentru-bibliovoluntar

Buletin informativ:

http://www.bjs.ro//Document_Files/Documente/00000161/8vdc3_BULETIN%20FINA  L.pdf

http://groups.yahoo.com/group/bibliovoluntarsalaj/

https://www.facebook.com/groups/bibliovoluntarsalaj/

http://www.bjs.ro/detaliu.aspx?t=Noutati&eID=506

 Parteneri: Asociaþia Prietenii Bibliotecii Zalãu, Civitas Cluj-Napoca, Consiliul Local al Tinerilor
Zalãu, Crucea Roºie Zalãu, Primãriile localitãþilor a cãror biblioteci sunt cuprinse în proiect, unitãþile de
învãþãmânt din localitãþile implicate în proiect.

Voluntari: membrii Asociaþiei Prietenii Bibliotecii Zalãu, formatori ai Fundaþiei Civitas Cluj-Napoca,
voluntari ai Consiliului Local al Tinerilor Zalãu, voluntari ai organizaþiei Crucea Roºie Zalãu.

Cost aproximativ: 6000 $

Durata programului: 5 luni pentru dezvoltare, apoi multiplicare ºi continuitate

 Programul este unul original. Numãrul redus de bibliotecari ne-a adus în imposibilitatea de a
rãspunde multor solicitãri. Am solicitat sprijin comunitãþii, aceasta arãtând interes faþã de activitãþile noastre,
dar ºi o lipsã de motivare pentru voluntariat. Organizarea unui curs ne-a ajutat sã convingem, în special
tinerii, sã formeze grupuri de sprijin pe lângã biblioteci. Bibliotecarii au gãsit motivaþie în faptul cã au fost ºi
sunt în continuare ajutaþi de grupul de tineri voluntari, iar tinerii sunt motivaþi sã devinã voluntari pentru a-ºi
îmbogãþi CV-ul ºi a se simþi utili, implicaþi activ în viaþa comunitãþii, fãcându-ºi cunoºtinþe, relaþii, învãþând
cum sã lucreze cu oamenii.

Mai mult decât atât, nivelul la care se situeazã voluntariatul în România este sub media europeanã,
aproximativ 20%, în judeþul Sãlaj procentul fiind ºi mai scãzut (aprox. 15 %). Principala problemã a
judeþului o reprezintã criza economicã, în instituþiile de stat sunt locuri de muncã blocate, nu se fac angajãri,
în sistemul privat nu existã resurse financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor.

În judeþul Sãlaj nu existã, ca
funcþional, niciun Centru de Voluntariat
ºi sunt doar 2 grupãri active de
voluntari, organizate pe lângã Primãrie/
Consiliul Judeþean Sãlaj ºi Crucea Roºie.
30-50% din utilizatorii bibliotecilor sunt
elevi/studenþi între 14-25 de ani, iar ei
pot fi stimulaþi sã devinã voluntari,
voluntariatul fiind nucleul care îi apropie
de comunitatea în care trãiesc, care îi
responsabilizeazã ºi le modeleazã modul
de gândire. Biblioteca Judeþeanã a avut
multe evenimente ºi activitãþi la care a
solicitat sprijinul tinerilor ºi a observat

interesul lor pentru a fi utili, oferindu-ºi timpul ºi competenþele.
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De la tradiþional la contemporan - proiect inedit, finanþat din fonduri nerambursabile din partea
Consiliului Municipal Zalãu

Nevoia identificatã:

România se aflã încã printre puþinele þãri din Europa care pãstreazã vii obiceiurile meºteºugãreºti
transmise din generaþie în generaþie. Acestea sunt însã ameninþate. Ideea noastrã a fost de a încerca sã

valorificãm acest patrimoniu cultural, reprezentat de meºterii tradiþionali, o partedintre ei reprezentând
adevãrate tezaure vii ºi totodatã de a furniza un model economic pentru afaceri în acest domeniu.

Acest program ºi-a propus sã susþinã valorile cultural-tradiþionale ale mediului rural prin conservarea,
valorificarea ºi promovarea meºteºugurilor populare sãlãjene precum ºi a tinerilor meºteºugari, care sã
ducã mai departe tradiþiile, creând totodatã proiecte ce pot fi uºor multiplicate.

Scopul proiectului: Protecþia valorii ºi dezvoltãrii aptitudinilor de creaþie artisticã ori a înclinaþiilor
cãtre meºteºuguri inspirate de tradiþie ºi folclor, promovând legãturi active între copiii cu pasiune ºi talent
cãtre arta tradiþionalã sãlãjeanã ºi persoane adulte sau de vârsta a III- a, cu experienþã în tradiþia meºteºugurilor
populare.

Principalul rezultat atins la finalul proiectului: revitalizarea meºteºugurilor tradiþionale din judeþul
Sãlaj ºi promovarea acestora ca pe un produs turistic specific ºi de mare valoare.

Obiectivele proiectului: sã cultive interesul pentru activitatea meºteºugãreascã tradiþionalã ºi sã
dezvolte abilitãþi, aptitudini ºi competenþe în
practicarea diferitelor meºteºuguri tradiþionale; sã
transmitã arta meºteºugurilor tradiþionale tinerei
generaþii (cunoaºterea ºi punerea în valoare a
patrimoniului tradiþional prin stimularea ºi
revitalizarea meºteºugurilor ºi a unor ocupaþii
specifice din localitãþile sãlãjene); sã dezvolte
capacitãþile de comunicare ºi exprimare artisticã
a grupului þintã prin promovarea ºi cunoaºterea
valorilor culturii populare tradiþionale; sã identifice
ºi sã multiplice valenþele estetice ale costumului
popular tradiþional din bazinul Zalãului; sã
promoveze imaginea municipiului Zalãu prin
intermediul meºteºugurilor locale tradiþionale.
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Teatrul educã spiritul - finanþare nerambursabilã din bugetul municipiului Zalãu - 2013

Scopul proiectului: Susþinere
financiarã pentru organizarea unor
spectacole de teatru destinate comunitãþii
municipiului Zalãu, turiºtilor, invitaþilor ºi
motivarea actorilor amatori.

Principalul rezultat atins la finalul
proiectului: promovarea Festivalului Zilele
Romane ºi a municipiului Zalãu prin
creºterea nivelului cultural-educaþional al
locuitorilor, atragerea spre lectura - teatru
ºi oferirea unei posibilitãþi de recreere
pentru comunitate, prin organizarea de
spectacole în aer liber, spaþii publice ºi în
unitãþi ºcolare.

Obiectivele proiectului: facilitarea ºi îndrumarea populaþiei din municipiul Zalãu spre culturã, prin
lecturã ºi teatru; dezvoltarea de noi competenþe în rândul tinerilor, prin implicarea lor în spectacolele de
teatru-lecturã; creºterea ofertei culturale în municipiul Zalãu, prin posibilitatea participãrii comunitãþii la
piesele de teatru care vor fi puse în scenã; promovarea Festivalului Zilele Romane.

· Schimb de experienþã ºi formare în BELGIA, aplicaþie câºtigatã (TIA- Tineret în Acþiune) de cea
mai tânãrã bibliotecarã de la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, Cãtãlina Marincaº, care este ºi lider pentru grupul
de tineri voluntari din judeþ, în cadrul proiectului Bibliovoluntar SJ, derulat în perioada 2012-2013 ºi
permanentizat prin activitãþi ºi implicare în viaþa comunitãþii zãlãuane ºi sãlãjene.

Programul Tineret în Acþiune furnizeazã tinerilor oportunitãþi importante de a dobândi competenþe.
Este un instrument cheie pentru învãþarea nonformalã ºi informalã, având o dimensiune europeanã.

CR Tineret SALTO pentru Includere, aflat în Belgia, dezvoltã programe de formare, publicaþii ºi
resurse pentru domeniul tineretului privind includerea celor cu oportunitãþi reduse, pentru a facilita ºi amplifica
implicarea acestora în cadrul programului: Tineret în Acþiune!

· Wolters Kluwer România - proiect pilot

Fundaþia IREX în parteneriat cu Wolters Kluwer România (www.wolterskluwer.ro) a lansat,
începând cu anul 2013, un parteneriat prin care oferã acces la informaþii legislative unui numãr cât mai
mare de utilizatori ai bibliotecilor publice din România.

 Prin intermediul acestui demers Wolters Kluwer va oferi utilizatorilor bibliotecilor publice din
programul Biblionet acces gratuit la soluþia profesionalã de informare juridicã iDreptMonitor.

Acum fiecare membru al comunitãþii noastre va putea consulta Monitoarele Oficiale într-o manierã
simplã ºi eficientã!

Câteva dintre avantajele Bibliotecii Judeþene în acest demers sunt:

- Oportunitatea de a dezvolta un nou serviciu pentru utilizatori - serviciul de informare
juridicã (atât pentru biblioteca judeþeanã, cât ºi pentru bibliotecile locale);

- Posibilitatea de a dezvolta abilitãþile unui bibliotecar formator care va participa la un curs
de formare, dar va ºi forma la rândul sãu bibliotecarii locali din judeþ;
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- Accesul gratuit pentru formator (implicit bibliotecã) la platforma de informare juridicã
oferitã de cãtre Wolters Kluwer.

Pentru început, acest proiect a fost pilotat în 10 judeþe din România, printre acestea fiind selectat
ºi Sãlajul, prin aplicaþia Bibliotecii Judeþene.

· Au fost acceptate ca eligibile pentru o nouã finanþare în 2013 Filialele Bibliotecii Judeþene:

- Filiala de la Centrul de Îngrijire ºi Recuperare ACASÃ, Secþia pentru Copii (înfiinþatã în
2013)

- Filiala de la Spitalul Judeþean de Urgenþã Zalãu

· Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, din dorinþa de a promova judeþul ºi de a aduce informaþia aproape de
fiecare cetãþean, a continuat demersurile pentru înfiinþarea unor Centre de informare - Filiale ale bibliotecilor
publice comunale, la sate. Prin buna colaborare ºi aprecierea acestor demersuri, de cãtre autoritãþile locale
ºi comunitãþi, au fost depuse 10 aplicaþii pentru sate din judeþ, în mod special selectând localitãþi cu potenþial
turistic, sau localitãþi în care existã filiale ale bibliotecilor publice.

Dupã verificãrile efectuate  au fost acceptate pentru finanþare:

1. Biblioteca Publicã Meseºenii de Jos - Filiala Aghireº

2. Biblioteca Publicã Mirºid - Filiala Moigrad

3. Biblioteca Publicã Bãlan - Filiala Chendrea

4. Biblioteca Publicã Fildu de Jos - Filiala Fildu de Sus

5. Biblioteca Publicã Plopiº - Filiala Iaz

6. Biblioteca Publicã Dobrin - Filiala Doba, Verveghiu

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, având sprijinul autoritãþilor locale, a continuat proiectul de înfiinþare,
dotare ºi punere în folosul comunitãþii a
bibliotecilor publice sãteºti.

Spaþiile ºi condiþiile au
fost asigurate de Primãriile ºi Consiliile
Locale din MIRªID, MESEªENII DE
JOS, DOBRIN, BÃLAN, PLOPIª,
FILDU DE JOS.

Donaþii de carte au fost
fãcute din partea editurilor partenere ºi a
persoanelor fizice, în cadrul campaniei
Donaþi o carte bibliotecilor de la sate,
demaratã ºi coordonatã  de Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj.

Echipamentele (calculatoare, scanner, imprimantã, videoproiector, ecran º.a.) au fost
obþinute prin proiectele depuse ºi câºtigate de Biblioteca Judeþeanã.

Un mare merit în acest demers le revine autoritãþilor locale care asigurã personal, utilitãþi, mobilier,
abonament internet º.a., din dorinþa de a asigura accesul neîngrãdit ºi nediscriminatoriu la informaþie tuturor
locuitorilor.
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 Conducerea Bibliotecii Judeþene Sãlaj mulþumeºte autoritãþilor locale ºi partenerilor implicaþi, care
au înþeles ºi sprijinit eforturile de atragere în judeþul nostru a investiþiilor destinate  dezvoltãrii informaþionale
a localitãþilor judeþului ºi a comunitãþii, în ansamblul ei.

·  Proiecte cofinanþare:

Acest program urmãreºte suplimentarea echipamentelor din bibliotecile Biblionet, prin co-
participarea autoritãþilor locale cu echipamente adiþionale, pentru a facilita accesul gratuit al publicului la
informaþie prin bibliotecile publice. Aceste echipamente adiþionale vor putea completa numãrul de computere
deja existente în bibliotecã sau le vor putea înlocui, în cazul în care acestea sunt uzate/nefuncþionale. Programul
de cofinanþare se adreseazã, exclusiv, bibliotecilor publice locale (municipale, orãºeneºti, comunale) incluse
în programul Biblionet, în Rundele 1, 2, 3 ºi 4 (respectiv pânã în decembrie 2012).

Dacã autoritãþile achiziþioneazã computere pentru biblioteca localã, aceasta din urmã va primi, prin
donaþie de la IREX, un numãr de maxim 2 computere desktop, împreunã cu softul aferent. Participarea la
programul de cofinanþare va fi coordonatã de bibliotecile judeþene, care pot aplica cu un numãr de maxim
cinci (5) biblioteci locale, a câte maxim douã (2) calculatoare per bibliotecã, care vor fi acceptate în
program în limita bugetului disponibil ºi dacã respectã condiþiile de eligibilitate ale programului de cofinanþare.
În cazul în care autoritãþile locale pot contribui cu mai mult de 2 echipamente în bibliotecã, pentru acestea
IREX va facilita obþinerea de software aferent.

Biblioteca Judeþeanã, prin coordonatorul judeþean, va coordona ºi administra centralizarea aplicaþiilor
din localitãþile în care autoritãþile locale sunt interesate sã participe în cadrul acestui program.

Coordonatorul judeþean, ca întotdeauna când apar oportunitãþi pentru judeþ, a colindat bibliotecile,
a încercat sã convingã autoritãþile, iar rezultatul pentru anul 2013, dupã aplicaþii ºi verificãri, a fost includerea
în programul de cofinanþare a urmãtoarelor biblioteci:

Cehu Silvaniei

Hida

Pericei

Fildu de Jos

ªimleu Silvaniei

·  Sub coordonarea Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu Sãlaj, bibliotecile publice din judeþ se implicã
tot mai mult în viaþa comunitãþii, dezvoltând servicii care sã sprijine nevoile de informare, cunoaºtere,
educaþie.

Bibliotecarii au fost pregãtiþi sã aplice pentru proiecte cu finanþare.

La îndemnul ºi cu suportul nostru, bibliotecarele mai curajoase au întocmit aplicaþii,  astfel cã în
cadrul Competiþiei:

SERVICIU NOU ÎN BIBLIOTECA MEA! Plãþi directe pentru Servicii noi de bibliotecã,  au fost
acceptate pentru finanþare proiectele:

-FANTEZIE ÎN BIBLIOTECÃ - serviciu nou propus de Biblioteca Publicã BÃNIªOR,
bibliotecarã Florica Maioº

-POROLISSUM, O ISTORIE VIE! - serviciu propus de Biblioteca Publicã MIRªID, bibliotecarã
Malica Mezei
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- ATELIER DE CREAÞIE- Decoraþiuni interioare prin tehnica înnodãrii manuale a firelor - serviciu
propus de Biblioteca Publicã ªãrmãºag, bibliotecarã Demjen Elisabeta

 Activitãþile propuse în cadrul acestor proiecte se vor derula în perioada: decembrie 2013 - aprilie
2014.

Finanþarea în bani ºi materiale va fi acordatã de Fundaþia IREX - Bucureºti.

• Schimb de experienþã în CEHIA, la Praga, participare la Conferinþa Internaþionalã

• Vizita de studiu în BELGIA, proiecte pentru tineri (Vaalbeek, Centrul European La Foresta)

• Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu - SÃLAJ, câºtigãtoarea unei burse de studiu la Budapesta,
UNGARIA

La începutul  anului 2013, în luna aprilie, Preºedintele Parlamentului Ungariei a lansat  proiectul:
KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT (BIBLIOTECA - PUNTE DE LEGÃTURÃ!), dedicat tinerilor bibliotecari
maghiari din Lanþul Carpatin. În cadrul acestui proiect, zece participanþi, respectiv doi din Ungaria, opt din
afara Ungariei (Croaþia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina) urmau sã petreacã  împreunã o
lunã la Biblioteca Parlamentului. Câºtigãtorii proiectului, printre care s-a numãrat ºi reprezentanta noastrã,
au fost premiaþi cu o bursã de studiu, în valoare de 250.000 forinþi (brut).

Scopul principal al acestui proiect a fost acela de a  încuraja schimbul profesional  între  tinerii
bibliotecari. Participanþii au petrecut o lunã la Biblioteca Parlamentului, perioadã în care s-au familiarizat cu
fondul bibliotecii, cu serviciile oferite de aceasta, ºi-au îmbogãþit cunoºtinþele profesionale ºi personale. Au
lucrat împreunã, toþi participanþii, la elaborarea  unor proiecte comune, având ºi ºansa de a se familiariza ºi
cu activitatea Parlamentului.

Sarcina câºtigãtorilor proiectului a fost aceea de a-ºi îmbogãþi  cunoºtinþele despre activitatea
diferitelor grupuri parlamentare, de a se informa despre activitatea ºi serviciile Bibliotecii Parlamentului,
despre sistemul bibliotecilor din Ungaria, precum ºi de a realiza un schimb de idei ºi bune practici între
bibliotecarii din þãrile participante. La finalul stagiului participanþii au elaborat un raport scris despre luna
petrecutã în cadrul Bibliotecii Parlamentului, vor multiplica ideile inovative ºi experienþa acumulatã în
bibliotecile unde lucreazã, prezentând, fiecare în þara de origine, impresiile ºi învãþãmintele adunate în
cadrul acestei burse de studiu, astfel încât sã beneficieze de experienþa acumulatã cât mai mulþi bibliotecari,
biblioteci ºi, implicit, comunitãþi.

În perioada 6 septembrie - 6 octombrie 2013, reprezentanta Bibliotecii Judeþene Sãlaj, Fazakas
Éva, s-a aflat la studiu în Budapesta, continuând seria schimburilor de experienþã internaþionalã ºi formarea
permanentã a resurselor umane din instituþie.

Activitãþi deosebite:

În anul 2013 au curs din nou, ca o ploaie binefãcãtoare, din primele zile (debutând cu Luceafãrul
ºi Ziua Culturii Naþionale) activitãþile pentru public.

Nu vom uita BiblioMãrþiºorul, cu bucuria adusã în inimile tuturor, de la mic la mare (copiii s-au
întrecut în confecþionarea mãrþiºoarelor în cadrul concursului Mãrþiºorul meu e mai frumos, am pus în el
dragostea mea!), tinerii au fost provocaþi sã nu uite de romantismul vârstei (Primãvara e o stare de
spirit!- concurs de creaþie literar-artisticã), adulþii (pãrinþi, bunici...) au fost chemaþi sã împãrtãºeascã
experienþe de viaþã (Povestea mea de primãvarã), iar apoi, vârstele reunite, au fãcut schimb de daruri,
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Bibliovoluntarii au molipsit lumea de veselie, descãrcând coºul cu optimism pe care scria cu roºu BJS ºi,
pe lângã zâmbete ºi-mbrãþiºãri, au împãrþit ºi mãr…þiºoare!

Da, credem cã noi am adus cu adevãrat Primãvara în atâtea gânduri ºi suflete! Acestea au fost
mesajele primite de la ei, sutele de prieteni ai bibliotecii.

Am pornit apoi, cei mai talentaþi artiºti, pe strãzi cu… teatrul! Lumea se uita la noi ca la… minuni!
Le-a plãcut, am citit pe chipurile lor ºi chiar de aceea am repetat de multe ori experienþele stradale ºi în
2013, de la lecturi urbane, mesaje, campanii informative sau cu tematicã bine aleasã, pânã la… ºezãtori la
care a participat mulþime de curioºi ºi admiratori. Au venit la noi în habã ºi meºteri populari din judeþ,
învãþând copii ºi tineri, cum era pe-atunci, pe vremea strãbunicilor.

Ne-am transformat mereu ºi rolurile ºi costumaþiile, adaptându-ne repertoriul la evenimentele
urbei, am fost prin judeþ, participând ºi la bucuriile colegilor, am organizat multiple activitãþi de informare ºi
conºtientizare a populaþiei privind importanþa cunoaºterii drepturilor familiale, precum ºi mijloace de prevenire
a bolilor sau violenþei, am fost romani (împãrat, prinþese, vestale, gladiatori, gãrzi…), am lansat cãrþi ºi
promovat valori autentice, am omagiat ºi comemorat, am fost ºi gazde ºi colindãtori, ieºind în toate
spaþiile ºi locurile unde puteau fi semãnate cunoºtinþe ºi… bune maniere! Am croit imaginea oraºului ºi a
judeþului, am realizat zeci de expoziþii tematice…
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Câte ar mai fi de povestit ºi pus în sacul amintirilor frumoase! Nu vom putea cuprinde munca,
perseverenþa, emoþiile ºi dãruirea sau, cel mai important, bucuria celor care au primit darurile bibliotecii.
Acestea vor rãmâne însã, cu siguranþã, în cupa de aur a sufletelor ºi vor lumina gânduri, zile ºi vieþi!

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a organizat un program divers ºi atractiv pentru copii ºi tineri atât în
timpul ºcolii, cât ºi în perioada vacanþei de varã.

Pe lângã activitãþile obiºnuite, am organizat ºi permanentizat evenimente ºi activitãþi care au avut
scopul de a ajuta copiii ºi tinerii sã foloseascã timpul liber într-un mod util, relaxant ºi sã culeagã multe
informaþii. Participanþii la activitãþi au avut ocazia sã-ºi descopere ºi dezvolte talente sau pasiuni, în cadrul
atelierelor creative, sã lege prietenii (cu personaje reale sau literare), au pregãtit bibliografia ºcolarã pentru
clasele urmãtoare, au cãlãtorit, virtual, prin frumuseþile lumii, ºi-au testat inteligenþa participând la jocurile,
cursurile ºi concursurile pregãtite de bibliotecari.

Le amintim pe cele care au atras, precum magnetul firicele de metal, toate categoriile de public:
ªcoala Bunicilor, Degetele vesele, clubul de lecturã Uºile fermecate, ªezãtori literare, Muguri de
luminã, Teatrul educã spiritul, Digitales, Medierea pe înþelesul tuturor, Secretele comportamentului,
Cinemateca de week-end, Maratonul lecturii - competiþie deschisã devoratorilor de lecturã!

Toate activitãþile s-au finalizat, ca de obicei, cu… premii ºi surprize pentru cei mai activi ºi creativi
participanþi! Nu au fost uitaþi de la recompense ºi aprecieri nici colaboratorii.

În perioada premergãtoare evenimentelor importante, la un simplu semnal de… adunare, zilnic, la
Biblioteca Judeþeanã, zeci de tineri ºi copii au venit sã lucreze, în cadrul Atelierelor de creaþie, pictând
întotdeauna pata de culoare vie a activitãþilor de amploare!

Spaþiile noastre au fost mereu neîncãpãtoare pentru mulþimea celor dornici sã înveþe la ºcoala
noastrã, astfel încât, spre a nu-i vitregi de astfel de daruri binefãcãtoare vieþii lor, am transformat, de atâtea
ori, parcul din faþa Bibliotecii ºi alte parcuri într-o grãdinã a bucuriei ºi hãrniciei, admirând, învãþând ºi
jucându-ne împreunã cu ei, într-o atmosferã de basm autentic ºi am reclãdit, mângâiaþi de acordurile
muzicii clasice sau a celei populare sãlãjene, atmosfera în care noi am dori sã trãim ºi sã creºtem copiii
tuturor, asortându-ne cântecele ºi gândurile cu lumina înþelepciunii din cãrþi!

 Am amintit numai câteva rânduri din paginile memorabile, detalierea celor care au atras cele mai
multe aprecieri ºi public o sã-i las pe colegi sã o facã în paginile urmãtoare, lãsându-le bucuria de a-ºi
descãrca puþin din sacul entuziasmului, spre a face loc altor idei, altor vise…

· Invitat special în 2013:

- DUMITRU DORIN PRUNARIU (n. 27 septembrie 1952, Braºov). La 14 mai 1981 a
devenit primul ºi singurul român care a zburat
vreodatã în spaþiul cosmic. A participat la
misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spaþial
Intercosmos ºi a petrecut în spaþiu 7 zile, 20 de
ore ºi 42 de minute. Este de profesie inginer
aeronautic. A fost pe rând ofiþer inginer în cadrul
Comandamentului Aviaþiei Militare, ºef al Aviaþiei
civile române, preºedinte al Agenþiei Spaþiale
Române, ambasador al României în Federaþia
Rusã, preºedintele Consiliului de nemilitarizare a
spaþiului cosmic din cadrul ONU. În prezent are
gradul de general maior (cu 2 stele) în rezervã.
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Omul cosmic, cum i se mai spune, a fost
primit cu mare bucurie, interes ºi curiozitate de sute
de sãlãjeni, de la Zalãu la Porolissum (Moigrad),
ªimleu Silvaniei, Jibou, Meseºenii de Jos, Bãlan
(Gîlgãu Almaºului-Grãdina Zmeilor), Criºeni º.a.,
având multe alte întâlniri ºi discuþii cu diverse categorii
de vârstã ºi interese.

Ne-a onorat prezenþa în judeþul nostru, mai
ales cã aceasta s-a desfãºurat în zilele de aniversare
a zborului cosmic (13-16 mai) ºi în anul centenarului
AUREL VLAICU (100 de ani de la primul zbor
aviatic pe teritoriul României).

Un român cu adevãrat frumos, la chip, în vorbã ºi gânduri, dar, mai ales, la suflet. Copiii ºi tinerii
noºtri au avut în faþa lor un adevãrat model ºi îl întrebau dacã a simþit cumva cã viaþa i-a fost schimbatã
dupã Cosmos, majoritatea amintindu-i de cuvintele rostite în interviul dat la întoarcere:

De mic copil mi-am dorit sã zbor. Închideam ochii ºi simþeam cã plutesc peste munþi, vãi,
descopeream lumi noi. M-au fascinat întotdeauna abisul albastru, înãlþimile infinite. În final, am
ajuns sã zbor în Cosmos. Visele împlinite sunt ca un cerc de luminã pe trunchiul vieþii, o iradiere
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beneficã. În cosmos, universul tãu apropiat nu mai este reprezentat de casã, stradã, vecini, ci de
însãºi planeta natalã. Pãmântul, pe lângã dimensiunea fizicã pe care o poþi aprecia direct, la adevãrata
ei valoare ºi mãreþie, are ºi o puternicã dimensiune moralã. Dintr-un zbor cosmic te întorci mult mai
stãpân pe tine, mai matur, mai apropiat de oameni ºi de naturã, cu o viziune mult mai globalã a
fenomenelor ºi activitãþilor terestre. Cu toate cã nu eºti singur în aparatul de zbor, singurãtatea,
acolo sus, e destul de puternicã. Te simþi dintr-o datã rupt de ambientul tãu natural, în care te-ai
nãscut ºi dezvoltat. (D. D. Prunariu)

Ne-am bucurat sã-i avem oaspeþi pe:

- Dr. Ioan Puºcaº - medic radiolog renumit, care a purtat cu mândrie numele oraºului ªimleu
Silvaniei ºi al judeþului Sãlaj în þarã ºi în lumea-ntreagã (n. 10 iulie 1932, Treznea, Sãlaj), a fost vizitat de D.
D. Prunariu, iar apoi a participat la  lansarea de carte,  Valenþe patologice ale steatozei hepatice,
prezentând aceastã lucrare a Dr. Laurenþiu Ilie Lascu

- Lazãr Octavian Cosma (n. 15 februarie 1933, Treznea, Sãlaj) - muzicolog,  membru
corespondent al Academiei Române, fiind singurul muzicolog care a obþinut aceastã recunoaºtere

- Gheorghe Mencinicopschi  (n. 1 mai 1949, comuna Domneºti, judeþul Argeº) - biolog,
biochimist ºi cercetãtor, directorul Institutului de Cercetãri Alimentare, o personalitate activã în domeniul
alimentaþiei din România, a susþinut douã Conferinþe pe teme de alimentaþie sãnãtoasã

- Horia Bãdescu (n. 24 februarie 1943, Arefu, judeþul Argeº) - poet, prozator ºi eseist român
contemporan, a susþinut la Zalãu - Lecturã publicã

- Gheorghe Vidican - poet, a lansat la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj volumul Aspru sângele

  meu, al nouãlea volum de poezie al autorului

º.a.
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· Biblioteca Judeþeanã I. S. Bãdescu Sãlaj a fost desemnatã câºtigãtoare a douã premii în cadrul
competiþiei naþionale: IDEI pentru mâine@BIBLIOTECA TA .

Cele douã premii au fost acordate pentru temele:

Incluziune digitalã, câºtigãtor fiind desemnat
proiectul: Kilometrul 0, al Bibliotecii Judeþene Sãlaj, prin
care sute de persoane vârstnice au fost iniþiate în tehnologia
de comunicare modernã, scriindu-se astfel multe poveºti
de succes, precum ºi Digitales (povestiri digitale)

Sãnãtate, prevenþie ºi/sau consiliere pe teme
medicale, câºtigãtor fiind proiectul: Biblioteca pentru toþi
al Bibliotecii Judeþene Sãlaj, pentru implicare ºi sprijin
acordat categoriilor defavorizate, amintind aici ºi
deschiderea unor Filiale dedicate acestor grupuri: Centrul
pentru Îngrijire ºi Recuperare ACASÃ, Spitalul Judeþean
de Urgenþã, Centrul Social de Urgenþã Zalãu, Centrul
Tinereþe fãrã Bãtrâneþe º.a.

Menþionãm cã premiile au fost acordate în cadru festiv, la Conferinþa Internaþionalã: Future
Libraries! Future Communities! (Bibliotecile
viitorului = Comunitãþile viitorului).

Tot în aceeaºi perioadã, 30 oct.-1
noiembrie 2013, la Bucureºti, a fost organizat ºi
Târgul de idei: Inovaþia în slujba dezvoltãrii
comunitãþilor, cu largã participare internaþionalã.

 În cadrul evenimentelor organizate un loc
aparte a ocupat prezentarea rezultatelor muncii
Grupului Impact, în care sunt  membrã ºi am
participat la realizarea, fie ca autor, fie în calitate de

consultant al celor douã lucrãri lansate:

Ghidul Activitãþilor de Îndrumare Metodicã în Bibliotecile Publice

SERVICII pentru COMUNITATE în bibliotecile publice din România
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Mesajul IREX:

Vrem sã vã mulþumim tuturor, de la micile biblioteci rurale pânã la Biblioteca Naþionalã,
gazda evenimentelor, pentru cã aþi contribuit în mod esenþial la reuºita Conferinþei ºi târgului
sub umbrela Future Communities - Future Libraries. Prin activitãþile voastre, prin proiectele
prezentate ºi exemplele de bunã practicã pe care le-aþi fãcut cunoscute tuturor, de la comisarii
europeni la colegii din România ºi din alte þãri, aþi arãtat, încã o datã, faptul cã voi sunteþi
principalul motor în promovarea bibliotecilor publice ca instrumente de dezvoltare în þara
noastrã. Fãrã voi nu ar fi existat programul Biblionet ºi toate lucrurile frumoase pe care le-am
fãcut împreunã!

· În perioada 9-12 octombrie 2013 s-a desfãºurat la SIBIU cea de-a XXIV-a Conferinþã a
Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România.

Tema Conferinþei: SMART Libraries, a propus
prezentarea celor mai inedite ºi de succes proiecte realizate
de bibliotecile publice în anul 2013.

Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a fost prezentã la acest
eveniment cu:

Prezentare în plen: FANCY LIBRARY! (Proiecte
inedite pentru public - 2013 )

Grupul Impact ºi realizarea Ghidului Activitãþii
Metodice (coautor Florica Pop)
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Biblioteca Judeþeanã în cifre - 2013

· Frecvenþa medie: 473 utilizatori / zi

· Utilizatori nou înscriºi: 1375

· Utilizatori activi: 4746

· Utilizatori înscriºi 2009-2013: 6310

· Vizite la bibliotecã: 117.373

· Accesare web: 16.252

· Sesiuni Internet: 11.564

· Vizite virtuale: 5938

· Referinþe prin e-mail: 1568 solicitãri

· Împrumut interbibliotecar: 9

· Documente difuzate: 155.072

· Documente consultate la sala de lecturã: 64.433

· Programe ºi evenimente culturale: 267

· Participanþi: 10.501

· Participanþi cursuri de formare: 38 bibliotecari (valoare: 26.600 lei, din proiecte)

· Participanþi externi cursuri diverse: 257

· Livrãri documente electronice: 343 (pt. activitãþi ºi evenimente)

· Rezervãri titluri: 690

· Sesiuni de instruire a utilizatorilor: 176

· Expoziþii realizate în spaþiile proprii sau în alte locaþii: 287

· Volume achiziþionate: 4318 titluri; 6690 exemplare

Valoare: 207.954 lei

· Donaþii: 646 titluri; 745 exemplare

Valoare: 30. 050 lei

· Documente AV (audio - video): 1322 titluri; 1343 exemplare

Valoare: 24.021 lei

· Total achiziþie documente: 231.975 lei

· Total documente: 5640 titluri; 8033 exemplare

· Donaþii carte: 30.050 lei

· Donaþie Programul MÁRAI III - 400 000 Ft (6.000 lei)
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· Proiecte cu finanþare: 24

· Valoare proiecte: aprox. 2559885 lei

· Proiecte resurse umane, schimb de experienþã: 18.00 Euro

· Parteneriate ºi proiecte culturale: 312

· Asistenþã ºi sprijin oferit elevilor în programul After school: aprox. 50/zi

· Emisiuni TV: 295

· Articole presa: 87

· Editarea Nr. 9/2013 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educaþie.
Implicare), care prezintã, anual, sinteza activitãþii instituþiei

· Editarea lucrãrii SÃLAJ - GHIDUL LOCALITÃÞILOR, Zalãu, 2013

Am încercat sã punem în acest volum doar principalele împliniri, sacul este plin ºi ne face semn sã
lãsãm celelalte steluþe pentru ca din ele sã porneascã poveºti… poveºti reale, pregãtite ºi trãite, dar care ar
fi bine sã-ºi gãseascã locul într-un alt volum, acolo unde se adunã detalii, aici se potrivesc numai… esenþe!

În faþa noastrã se deschide, fãrã sã ne lase nicio pauzã, o nouã provocare, o nouã carte cu… 365
de file albe. Rãspundem zâmbind ºi ne rugãm sã scriem aici, cât mai repede, acel vis pe care ni-l dorim
împlinit de multã vreme! Nu mai dorim sã ne fie amânate speranþele! Am putea scrie, dacã s-ar împlini visul
nostru, mult mai multe pagini, cu alt contur ºi nuanþe mai luminoase!

Ce credeþi, oare va fi posibil în 2014?!

Florica Pop, manager
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INDICATORI DE PERFORMANÞÃ REALIZAÞI

DE BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ ÎN ANUL 2012

CONTEXTUL BIBLIOTECII:

PERSONALUL BIBLIOTECII:

COLECÞIILE BIBLIOTECII:

UTILIZARE ªI UTILIZATORI:

1. Cheltuieli curente din finanţare bugetară/capita 22.98 lei

2. Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri/capita 1.29 lei

3. Cheltuieli pentru personal/capita 16.2 lei

4. % Cheltuieli pentru personal 70.47 %

5. Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/capita 3.32 lei

6. Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri/capita 0.73 lei

7. % Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară 14.48 %

8. % Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri 56.42 %

9. Cheltuieli de capital/capita - lei

10. Personal la 1000 de locuitori 0.56 angajaţi

11. Nr. de locuitori/personal de specialitate 2221 loc.

12. % Personal de specialitate 80 %

13. Documente în stoc/capita 3.97 doc.

14. Documente achiziţionate din finanţare bugetară/capita 0.13 doc.

15. Cărţi şi periodice achiziţionate din venituri proprii şi alte
venituri/capita 0.01 doc.

16. Documente achiziţionate la 1000 de locuitori 140.86 doc.

17. Exemplare adăugate/titlu adăugat 1.8 doc.

18. Rata de înnoire a stocului 28 ani

19. Utilizatori înscrişi ca % din populaţie 11.41 %

20. Utilizatori activi ca % din populaţie 8.3 %

21. Cost/utilizator activ 392 lei

22. Documente împrumutate/capita 2.65 doc.

23. Documente împrumutate/ utilizator activ 31.92 doc.

24. Documente împrumutate/angajat 4712 doc.

25. Documente împrumutate/vizită 1.58 doc.

26. Vizite la bibliotecă/capita 1.67 vizite

27. Vizite la bibliotecă/utilizator activ 20.18 vizite

28. Cost/vizită 14.47 lei
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   SCHIMB  DE  EXPERIENÞÃ

CURS  APPETISER  BELGIA - CEA  MAI  FRUMOASÃ

EXPERIENÞÃ  DE  MOBILITATE

Povestea mea începe cu o dorinþã: aceea de a
transforma în frumos lumea din jur, de a o colora ºi
înveseli, de a o reînvãþa sã danseze, sã se implice, sã
fie forþa schimbãrii. Aºa am aflat de Tineret în Acþiune,
programul european ce susþine activitãþile de învãþare
nonformalã pentru tineri, prin finanþarea de proiecte
de cãtre Comisia Europeanã.

În primãvara anului 2013 am aplicat pentru
un training Appetiser - an introduction to
international youth work, organizat de Agenþia
Naþionalã pentru Programe Comunitare în Domeniul
Educaþiei ºi Formãrii Profesionale Bucureºti, în parteneriat cu Agenþia Naþionalã din Belgia.  Întrucât nimic
nu poate sta în calea optimismului ºi curajului, am fost selectatã.

Workshop-ul s-a desfãºurat în localitatea Vaalbeek (Centrul European La Foresta), 7 km distanþã
faþã de oraºul Leuven, în perioada 8-12.04.13. Participanþii au fost în numãr de 22 din urmãtoarele þãri:
Bulgaria, Cehia, Cipru, Italia, Lituania, Polonia, România, Slovenia, Turcia, Marea Britanie, Portugalia.
Reprezentantul Agenþiei Naþionale din Belgia a fost Ronald Keersmaekers, iar activitãþile au fost coordonate
de trainerii Eylem Certel (Turcia) ºi Athanasios Krezios (Grecia). Fiecare participant a primit câte o mapã
ce conþinea programul în detaliu, o listã cu cei prezenþi, un caiet de notiþe, precum ºi un formular intitulat
The Recipe Book of Appetiser în care trebuiau notate, la finalul fiecãrei zile, informaþiile noi, aspectele
care au creat probleme, cu alte cuvinte trebuia realizatã o sintezã a ceea ce s-a discutat. Agenda de lucru
a fost una cât se poate de plinã: exerciþii de cunoaºtere ºi groupbuilding, un bazar al organizaþiilor, conferinþã
de presã, searã interculturalã, activitãþi de filmare ºi montaj video, metode de educaþie nonformalã. Totul a
decurs extrem de natural, într-o atmosferã relaxatã, ca între prieteni vechi.

Ziua 1 (9.04)

• Groupbuilding - notarea pe foi de flipchart a principalelor noastre aºteptãri de la curs (ex: sã
cunosc oameni de succes care au implementat proiecte interesante, sã aflu cât mai multe lucruri despre
organizaþiile participanþilor, sã îmi fac prieteni, sã mã întorc acasã cu idei noi).

• Bazarul organizaþiilor - fiecare participant a trebuit sã îºi prezinte propria asociaþie într-o
manierã cât mai atractivã (se puteau folosi foi de flipchart, markere, materiale video, pliante etc.). Nu a fost
însã un exerciþiu clasic de vorbire în public, participanþii jucând rând pe rând rolul de responsabil PR ºi
potenþial client. Organizaþiile prezentate au fost urmãtoarele: Juvenes Foundation (Bulgaria), Citizen
Association Club Vanguard (Bulgaria), 293 Scout System (Cipru), YEU Cipru, ICM Slany (Cehia),
Non formal Group (Cehia), Associazione Porta Nuova Europa (Italia), Draugija Ariogalos vienybe
(Lituania), Vilniaus r.Nemencines Gedimino gimnazija (Lituania), Lithuanian Maritime Academy
Student Union (Lituania), Caritas-House of Guardian Angels (Polonia), Podlaska Wojewodzka Komeda
Ochotniczych Hufcow Pracy (Polonia), Humanitarian Association FAM (România), Ioniþã Scipione
Bãdescu Sãlaj County Library (România), APP PROCIVITAS Constanþa (România), Sp Duplje 66
(Slovenia), Hacettepe University Economy Connunity (Turcia), HABDER- Hayatboyu Ogrenme
(Turcia), Akademisi Dernegi- Lifelong Learning Academy (Turcia), NW Baseline CIC, Blackpook
(UK), The Beck- Project of re‘new (UK), Do Something (Portugalia).
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• Searã interculturalã - fiecare þarã a amenajat o mãsuþã în cadrul barului cu bãuturi, dulciuri,
mâncãruri ºi produse tradiþionale (la masa româneascã s-a servit þuicã, salam de Sibiu, cârnaþi ardeleneºti.
Alte materiale de decor: broºuri cu Bucovina, ºerveþele brodate manual)

Ziua 2 (10.04)

• Activitate de echipã pe tema învãþãrii culturale (participanþii au fost împãrþiþi în trei grupuri - Roºu,
Verde, Albastru, fiecare cu trãsãturi specifice. Comunitatea Roºie era una formalã, rece, rezervatã, sobrã,
cea Verde spiritualã, religioasã, timidã, iar cea Albastrã nonconformistã, petrecãreaþã. Sarcina a constat în
elaborarea ºi apoi negocierea unui program de patru zile prin care tinerii sã fie familiarizaþi cu valorile,
obiectivele ºi misiunea Uniunii Europene.

• Crearea unor filmuleþe care sã punã în evidenþã caracteristicile diferitelor stiluri de predare (formal,
nonformal, informal)

Ziua 3 (11.04)

• Familiarizarea cu programul Tineret în Acþiune

• Invitaþii speciali ai zilei au fost Hana Miletic (care ne-a prezentat proiectul fotografic The Molem
Collective http://www.molem.be/) ºi Johan din partea European Youth Circus Organisation http://
www.eyco.org/.

• Activitate de echipã: realizarea unei conferinþe de presã intitulatã Global Forum on the Value of
International Youth Work. A trebuit sã elaborãm ºi sã prezentãm beneficiile pe care lucrul cu tinerii la
nivel internaþional îl are asupra urmãtorilor actori: personalului care lucreazã cu tinerii, asupra tinerilor înºiºi,
autoritãþilor locale ºi ONG-urilor.

Trainingul Appetiser mi-a dezvoltat abilitãþile lingvistice de limbã englezã atât sub formã scrisã, cât
ºi sub formã oralã. Activitãþile de echipã au necesitat spontaneitate, creativitate, umor, capacitatea de a
juca diverse roluri. Mai mult decât atât, graþie exerciþiului
Bazarul Organizaþiilor am acumulat informaþii preþioase
care mã vor ajuta pe viitor în acþiunile de PR ºi de
promovare a diverselor evenimente.

De asemenea, am o viziune mai clarã asupra
importanþei unei bune organizãri a procesului de învãþare
în termeni de management al timpului ºi al informaþiei. Am
înþeles cã activitatea de învãþare este una extrem de
dinamicã, iar pentru a asimila cât mai multe informaþii noi e
nevoie atât de implicare activã cât ºi de sesiuni de reflexie.

Datoritã participãrii la seminarul din Belgia, mi-
am lãrgit reþeaua socialã ºi mi-am fãcut prieteni din toatã Europa. Am cunoscut oameni deosebiti ºi pasionaþi,
care au implementat proiecte interesante, mi-au fost oferite exemple concrete de bune practici în domeniul
lucrului cu tinerii la nivel internaþional. Am devenit conºtientã de beneficiile educaþiei nonformale ºi avantajele
colaborãrii cu un grup eterogen.

Am înþeles cã pentru a pregãti, desfãºura ºi implementa un proiect de succes pe termen lung, e
nevoie de abilitãþi atât pentru munca individualã, cât ºi pentru cea de echipã. Elementele cheie sunt
reprezentate de o bunã coordonare, inovare ºi asumare a riscurilor. Consider cã sunt capabilã sã motivez
membrii grupului, sã le solicit ajutorul, sã le las libertatea de a duce la îndeplinire sarcinile în modurile
preferate de ei, dar respectând deadline-urile impuse de mine.

Am realizat cã atât comportamentul, cât ºi credinþele oamenilor, diferã considerabil de la þarã la
þarã, cultura însãºi fiind o entitate fluidã, într-o permanentã transformare. Am înþeles importanþa comunicãrii
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adecvate, a interacþiunii eficiente cu persoane
care provin din medii diferite, în special în cadrul
ONG-urilor sau departamentelor de HR.

Participarea la trainingul Appetiser s-a
dovedit a fi o experienþã valoroasã atât pe plan
profesional cât ºi pe plan personal. În primul
rând mi-a oferit un puternic sentiment pozitiv cu
privire la proiectele internaþionale de tineret,
motivându-mã sã mã implic ºi mai mult pe viitor.
În al doilea rând am descoperit noi posibilitãþi
de a duce la îndeplinire diverse sarcini (prin
intermediul învãþãrii nonformale ºi interculturale),
mi-am gãsit modele de urmat ºi surse de
inspiraþie. Nu în ultimul rând, am aflat mai multe despre valoarea ºi importanþa muncii cu tinerii la nivel
internaþional, atât pentru mine ca individ, cât ºi pentru comunitatea localã din care fac parte.

În concluzie, trainingul din Belgia a fost primul meu contact cu dinamica extraordinarã a reþelei
Youth in Action. Am gãsit modalitatea de a trezi spiritul civic în oamenii de lângã mine, de a-i provoca sã
îºi deschidã ochii ºi de a le dovedi cã viaþa e mult mai frumoasã de pe scaunul pilotului.

Cãtãlina Anca Marincaº

PRAGA

La începutul anului 2013, Academia Internaþionalã a Tinerilor Bibliotecari, finanþatã de cãtre Bill
Gates, a anunþat cã acordã fonduri de cãlãtorie pentru toþi participanþii la Academia desfãºuratã anul trecut
(2012) în Ventspils - Letonia. Tinerii bibliotecari au fost încurajaþi sã depunã o aplicaþie, prin care sã cearã
finanþare pentru orice conferinþã internaþionalã desfãºuratã în Europa sau în Statele Unite. Conferinþa putea
sã aibã ca tematicã subiecte relevante pentru biblioteci sau nu - adicã: învãþãmânt, IT, copii ºi dezvoltarea
inteligenþei lor, management, e-guvernare ºi multe altele. Conferinþele trebuiau sã se desfãºoare în perioada
1 februarie -15 iulie 2013. Valoarea finanþãrii s-a ridicat la suma de 2500 $. Participanþii au fost încurajaþi
sã cofinanþeze.

Aplicaþia trebuia sã conþinã descrierea detaliatã a conferinþei alese, programul conferinþei, precum
ºi modul în care ne vom folosi noi, aplicanþii,
de toate cunoºtinþele dobândite la aceste
întruniri.  A trebuit sã promitem cã vom posta
pe blogul IFLA/ NPSIG toate etapele pe care
le-am parcurs pentru a ajunge la aceste
conferinþe.

Am optat pentru cea de-a XIX-a
Conferinþã Internaþionalã despre resurse
informaþionale profesionale INFORUM
desfãºuratã la Praga, Republica Cehã. Pe
parcursul celor trei zile am participat ºi la un
workshop cu tematica: O idee al cãrei timp
a sosit (atelier despre e-bookuri).

Conferinþa a început în data de 21 mai
2013. Au prezentat conferenþiari cunoscuþi la nivel mondial, cum ar fi: Karen Blakeman (RBA Information
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Services-Regatul Unit), Thomas Mutschler (Germania) ºi Aki Lassila
(Finlanda). S-au dezbãtut tematici referitoare la sisteme informaþionale
folosite în cadrul diferitelor biblioteci (academice în special), tematici care
au legãturã cu e-bookuri  ºi tot ceea ce þine de digitizare (cum, ce ºi de ce
digitizãm). Am auzit foarte multe lucruri noi, am învãþat termeni noi,
informaþii pe care o sã încerc sã le aplic ºi  în cadrul instituþiei noastre.

Mi-au atras atenþia, în mod deosebit, prezentãrile care dezbãteau
problematica tineretului de azi, în legãturã cu noile tehnologii. S-a discutat
despre telefoanele deºtepte, despre reþelele de socializare, despre aplicaþii
pe telefonul mobil, despre cum putem sã le folosim pe acestea în favoarea
bibliotecilor.

Au fost foarte multe prezentãri care au vizat digitizarea. Ni s-au
prezentat mai multe platforme, unde putem sã accesãm informaþii gratuit.
Spre marea mea mirare am descoperit pe anumite platforme ºi cãrþi
româneºti. Cu aceastã ocazie am cunoscut câteva firme care lucreazã pentru biblioteci, fie digitizeazã ei, fie
îºi închiriazã aparatura sau pun la vânzare cele mai sofisticate aparate de digitizare.

Adevãrul este cã în mai 2013, când am fost în Praga, multe informaþii au fost pentru mine puþin
neclare. Nu ºtiam ce sunt termeni ca metadata, cloud etc. Abia dupã  participarea la cursurile din Budapesta
am început sã înþeleg ce înseamnã aceºti termeni ºi cum aº putea sã mã folosesc de ei în munca mea.
Oarecum, cred cã programul din Budapesta a sosit în completarea informaþiilor primite la aceastã conferinþã.

Acest lucru mã face sã cred cã nimic, niciodatã pe lumea aceasta, nu este întâmplãtor ºi cã este
bine sã profitãm de fiecare oportunitate care ne iese în cale… niciodatã nu putem ºti care dintre ele ne va
schimba viaþa…

Fazakas Éva

BUDAPESTA

Tocmai m-am uitat peste pozele din Budapesta… îmi este foarte greu sã încep sã scriu despre
ceva ce pentru mine a însemnat ºi înseamnã foarte mult ºi acum... Este vorba despre perioada în care am
participat la programul cu bursã dedicat tinerilor bibliotecari maghiari. Am sã vã spun cum a început...

Pentru cã anul trecut am scris cã eu cred în ªANSÃ, ea a fost ºi anul acesta de partea mea. Astfel,
în perioada 6 septembrie - 5 octombrie am avut unica ocazie de a participa la un program numit Biblioteca
- punte de legãturã.

La începutul acestui an, în luna aprilie, Preºedintele Parlamentului Ungariei, Kövér László, a lansat
pentru a treia oarã  proiectul: KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT (BIBLIOTECA - PUNTE DE
LEGÃTURÃ!), dedicat tinerilor bibliotecari maghiari din Bazinul Carpatic. În cadrul acestui proiect, zece
participanþi, respectiv doi din Ungaria, opt din afara Ungariei (Croaþia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia,
Ucraina) au avut ºansa de a petrece împreunã o lunã la Biblioteca Parlamentului din Budapesta. Aplicaþia
am trimis-o în ultima clipã, nesperând neapãrat la reuºitã. Trebuia sã conþinã o lucrare de specialitate pe
care a trebuit sã o elaborãm þinând cont de anumite tematici. Lucrarea mea  a avut ca temã Noile servicii
de bibliotecã pentru minoritãþile locale. Am dorit sã punctez fiecare încercare a mea de a atrage utilizatori
de etnie maghiarã la bibliotecã. La mijlocul lunii iulie am primit o înºtiinþare prin poºtã unde eram anunþatã
cã sunt ºi eu participantã la acest program de studiu.

Scopul principal al acestui proiect a fost de a încuraja schimbul profesional între tinerii bibliotecari
maghiari. În aceastã perioadã ne-am familiarizat cu fondul bibliotecii, cu serviciile oferite de aceasta, ne-am
îmbogãþit cunoºtinþele profesionale ºi personale ºi am legat prietenii. Foarte important e cã încã din prima
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clipã am format un grup foarte bine închegat, am lucrat împreunã la elaborarea unor proiecte comune ºi am
avut ºansa de a ne familiariza ºi cu activitatea Parlamentului. Am promis sã pãstrãm legãtura.

Sarcina noastrã, a câºtigãtorilor proiectului, a fost de a ne îmbogãþi cunoºtinþele despre activitatea
diferitelor grupuri parlamentare, de a cunoaºte activitatea ºi serviciile Bibliotecii Parlamentului, de a cunoaºte
sistemul bibliotecilor din Ungaria, precum ºi de a realiza un schimb de idei ºi bune practici între bibliotecarii
din þãrile participante.

Prima sãptãmânã am participat la un curs P.I.M. (Personal Information Management). Cursul, în
valoare de 80.000 Ft., ne-a învãþat cum sã ne organizãm tumultul de informaþii electronice pe care le
recepþionãm pe parcursul unei zile, ne-a învãþat cum sã accesãm diferite linkuri folositoare pentru nobila
noastrã meserie. Principalele reguli ale P.I.M.- ului sunt: sã gãsim, sã filtrãm, sã standardizãm, sã organizãm,
sã salvãm ºi sã securizãm totul. Pentru a obþine rezultate optime, profesorii noºtri - Drótos László ºi
Moldován István, ne-au pus la dispoziþie o bazã de curs, care conþine o multitudine de linkuri ajutãtoare ºi
totodatã poate constitui pentru noi o unealtã în transmiterea informaþiilor cãtre colegii din þarã. La sfârºitul
stadiului am avut de susþinut un examen pe care l-am trecut cu bine, drept urmare ne-am îmbogãþit cu câte
o diplomã acreditatã la nivel internaþional.

Adevãrata aventurã a început în a doua sãptãmânã, când ne-am
primit permisele de intrare pentru accesul în Parlament. Prima întâlnire cu
aceastã clãdire ºi instituþie nu cred cã poate fi descrisã în cuvinte. ªi pentru
cã aceasta a fost pentru o lunã locul meu de muncã, îmi permit sã vã
spun câteva cuvinte despre ea.

Clãdirea a fost proiectatã de cãtre renumitul arhitect Imre Steindl
între anii 1885-1904 în stil neogotic, similar Palatului Westminster (Londra).
Prima ºedinþã a guvernului maghiar a avut loc încã înainte de finalizarea
construcþiei, la data de 8 iunie 1896, cu ocazia aniversãrii unui mileniu de
la înfiinþarea statului maghiar. Clãdirea Parlamentului are o faþadã simetricã
ºi o cupolã centralã. De asemenea, interiorul Parlamentului este simetric
ºi are douã sãli absolut identice, din care una este folositã în scopuri politice,
iar cealaltã pentru excursii ghidate. Clãdirea are 268 de metri lungime ºi

123 de metri lãþime. Interiorul sãu include 10 curþi, 13 lifturi de pasageri ºi de marfã, 27 de intrãri (porþi),
29 de scãri interioare ºi 691 de camere. Cu înãlþimea sa de 96 de metri, Parlamentul este una dintre cele
mai înalte douã clãdiri din Budapesta, împreunã cu Bazilica Sfântul ªtefan. Înãlþimea sa, 96 m, se referã
la fondarea Regatului Ungar din anul 896 ºi la aniversarea unui mileniu de la acest eveniment în anul 1896.

Faþada principalã se aflã pe malul Dunãrii, dar intrarea principalã oficialã este din piaþa aflatã în faþa
clãdirii. În interiorul ºi în afara clãdirii sunt 242 de sculpturi pe pereþi. Pe faþadã se aflã statui ale conducãtorilor
maghiari, ale conducãtorilor din Transilvania, precum ºi ale unor faimoºi lideri militari. Deasupra ferestrelor
sunt reprezentate blazoanele regilor ºi ducilor. Intrarea principalã este pe scãrile situate pe latura de est,
mãrginitã de doi lei.

ªi da!!! Aici am muncit zi de zi timp
de trei sãptãmâni!

Ca gazdã, Biblioteca Parlamentului
ne-a asigurat cadrul profesional ºi
instituþional propice acestui program.
Aceastã sãptãmânã a fost cea în care ne-am
familiarizat, cunoscând pe fiecare dintre
participanþi, ne-am prezentat proiectele cu
care am aplicat, fiind ºi sãptãmâna în care
s-a prezentat  Biblioteca Parlamentului.
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Directorul Bibliotecii Parlamentului, Markója Szilárd, ne-a fãcut o scurtã istorie a bibliotecii, ne-a povestit
despre schimbãrile majore prin care trece instituþia în momentul de faþã, dupã care colegii de la Biblioteca
Parlamentului (Kelemen Ida, Boros Ildikó, Pintér Katalin, Tóth Éva) ne-au prezentat secþiile principale pe
care le-au avut în subordine. Impresionant!

Apoi fiecare dintre noi a trebuit sã elaboreze câte o prezentare PPT în care sã se prezinte, sã arate
zona de unde a venit, instituþia unde îºi desfãºoarã activitatea ºi sã-ºi susþinã pe scurt lucrarea cu care a
aplicat. Prezentarea mea a fost foarte bine primitã.

 Programul variat ne-a permis sã aruncãm atât o privire în cadrul legislativ al Parlamentului Ungariei,
cât ºi în funcþionarea acestuia. Háziné Varga Mária ne-a cãlãuzit drumul în aceastã tematicã. Au urmat apoi
prezentãri ale Biroului Permanent, Biroului Uniunii Europene, Biroului Naþional de Integrare, Biroului de
Informaþii ºi Registru Profesionist, Biroului de Telecomunicaþii ºi multe altele. Am vizitat studioul de unde se
filmeazã toate ºedinþele în plen. Arhiva de aici este fascinantã.

Am luat parte la Conferinþa Preºedinþilor de Comisie unde am fost salutaþi de cãtre vicepreºedintele
Adunãrii Naþionale. A fost foarte încântat cã am participat la sesiunea aceasta, ne-a urat succes pe viitor în
activitatea noastrã ºi drept recompensã ne-a trimis în original, pe numele fiecãruia dintre noi câte un extras
din procesul verbal cu semnãtura ºi parafa sa. Poate pentru unii dintre voi pare puþin, pentru noi a însemnat
foarte mult. Am participat la o ºedinþã în plen unde, spre surprinderea noastrã, am descoperit multe
personalitãþi, care înainte cu doar câteva zile ne-au fost lectori. Am cunoscut, mai apoi, politicieni cu
renume care ne-au primit în birourile lor ºi ne-au dezvãluit puþin din secretele muncii lor. Am aflat cã
aproape în spatele fiecãrui parlamentar stã… un BIBLIOTECAR foarte priceput, care ºtie ce material
sã-i pregãteascã pentru a-ºi scrie un speech cu efect sau a se documenta pentru participarea la o conferinþã
internaþionalã ºi multe altele.

Am fãcut o excursie la Lakitelek, la ªcoala Popularã de Artã, unde ne-a primit vicepreºedintele
Lezsák Sándor. Am vizitat biblioteca renumitã pe plan naþional situatã acolo. Dupã-amiazã am fost aºteptaþi
la Biblioteca Judeþeanã Katona József din Kecskemét, o bibliotecã foarte nouã, foarte în trend. Secþia
pentru copii m-a impresionat în mod deosebit. Am stat de vorbã cu colegele de acolo ºi am povestit
despre proiectele ºi activitãþile pe care le desfãºoarã ele în perioada ºcolii sau în vacanþã.

În principiu, fiecare dupã-masã a fost destinatã vizitelor fãcute la diferite instituþii ºi diferite tipuri de
biblioteci, bineînþeles însoþite de prezentãri cu efect. Astfel am fost musafiri ºi discipoli la: Palatul de Justiþie
ºi biblioteca acesteia, la Biblioteca Centralã a Facultãþii Corvinus, Biblioteca Metropolitanã Szabó Ervin
(ne-a primit domnul director Dr. Fodor Péter - un om cât zece) ºi douã filiale ale acesteia, Facultatea de
Arte Plastice - arhivele ºi biblioteca specialã ale acesteia, la Arhivele Naþionale ºi biblioteca securizatã a
acestora (loc special pentru mine pentru cã pentru prima datã în viaþã am vãzut ºi am atins documente din
secolul XIV!). Am fost gãzduiþi ºi de
Biblioteca Naþionalã de Pedagogie ºi
Educaþie, respectiv Muzeul ºi
Biblioteca din incinta acestei instituþii ºi
am vãzut într-o expoziþie primele cãrþi
pentru copii din Ungaria, iar la muzeu
o colecþie nemaipomenitã de unelte,
ustensile ºi mijloace ajutãtoare folosite
la începutul învãþãmântului ungar. La
Biblioteca Naþionalã a Ungariei am
poposit o zi întreagã ºi totuºi am avut
senzaþia cã nu am  explorat nici mãcar
jumãtate din aceastã instituþie. Colegii
de-acolo ne-au fost lectori, au încercat
sã ne transmitã puþin din experienþa lor.
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În mod deosebit mi-a atras atenþia prezentarea despre aplicaþiile pentru telefoanele mobile, despre bibliotecã
ºi reþelele de socializare, despre codurile QR. O vizitã interesantã ºi fructuoasã a fost ºi cea de la Biblioteca
Universitãþii Publice Naþionale, unde ne-a primit preºedinta Asociaþiei Bibliotecarilor Maghiari, Bakos
Klára. ªi dacã tot vorbesc despre personalitãþi, atunci va trebui neapãrat sã numesc câteva dintre gazdele
noastre, respectiv: Szakály Sándor - rectorul ºtiinþific al Universitãþii Publice Naþionale, Fodor Péter, Hörcsik
Richárd, preºedintele Comisiei pentru Afaceri Europene. Ne-a fost lector Bárdi Nándor, istoric cu renume,
membru al MTA (Magyar Tudományos Akadémia) ºi mulþi alþii. Îndrumãtori ne-au fost niºte oameni
extraordinari, fãrã de care noi nu ne-am fi descurcat: Villám Judit, Maltsik Balázs, Redl Károly, Horváth
Eszter ºi Kis Kapin Károlyné. Le mulþumesc pe aceastã cale!

La sfârºitul stagiului noi, bursierii, a trebuit sã elaborãm câte un raport în care sã însumãm experienþa
profesionalã din aceastã perioadã petrecutã în Ungaria. Ca încheiere a acestui program, Bellavics István s-a
întâlnit cu noi, ne-a mulþumit nouã, le-a mulþumit organizatorilor ºi ne-a înmânat câte o diplomã, în semn de
apreciere. Au urmat apoi discuþii libere, unde am avut ocazia sã ne exprimãm ºi prin viu grai pãrerile.
Ultima noastrã oprire a fost la Tihany, un loc cu gust de istorie. Excursia a fost posibilã prin bunãvoinþa
doamnei directoare a Facultãþii de Arte Plastice, Bibliotecii ºi Arhivei acesteia, Blaskóné Majkó Katalin.

Dacã voi fi întrebatã cândva despre cele mai frumoase clipe din viaþa mea, desigur aceasta va
trona printre ele. Adevãrul este cã am învãþat foarte multe lucruri noi ºi, în afarã de asta, am ºi rãmas cu
multe amintiri frumoase... Aº avea foarte multe de povestit… nu o s-o fac, pentru cã eu consider cã
aceastã experienþã trebuie trãitã. Vã recomand deci, dragi colegi eligibili, încercaþi ºi voi… s-ar putea sã fie
experienþa pe care toatã viaþa aþi aºteptat-o…

EU mã bucur cã am fost încurajatã sã aplic, cã am participat, am adunat multe informaþii, am legat
prietenii colegiale. SPER din tot sufletul cã VA URMA…

Fazakas Éva

SCHIMBARE  ªI  DEZVOLTARE

INGREDIENTE  ALE  BIBLIOTECII  VIITORULUI

Ca în fiecare an, pe agenda programului Biblionet, s-a aflat o nouã provocare: Conferinþa
profesionalã Future Comunities -  Future Libraries, la care am participat noi, echipa de proiect a
Bibliotecii Judeþene Sãlaj: coordonator-manager Florica Pop ºi traineri-bibliotecari Sanda Cherecheº ºi
Maria Demble. Bucureºtiul ne-a întâmpinat cu zilele lui frumoase de toamnã târzie, urându-ne parcã un bun
venit în casa bibliotecilor. Gazda primitoare a evenimentului a fost Biblioteca Naþionalã a României care,
prin prospeþimea vârstei, ºi-a fãcut remarcatã puterea de seducþie fãcându-ne sã ne simþim mândri cã
aparþinem breslei.

Pe durata celor trei zile de întâlniri profesionale, am participat la diferite prezentãri de programe ºi
parteneriate, expoziþii ºi ateliere de creaþie, completate cu interesante sesiuni tematice.

Momentul ales, care a repurtat ºi un mare succes mediatic, a fost deschiderea oficialã a Conferinþei
Future Comunities în sala Atrium a Bibliotecii Naþionale, la care au participat personalitãþi marcante
precum Neelie Kroes, Vicepreºedinte al Comisiei Europene ºi Comisar pentru Agenda Digitalã, Dacian
Cioloº, Comisarul pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã, Dan Nica, Ministrul pentru Societatea
Informaþionalã ºi Paul Andre Baran, directorul programului Biblionet ºi Campionul Digital al României.
Future Communities/Comunitatea viitorului a gãzduit primul târg de inovaþie prin tehnologie pentru
dezvoltarea comunitãþilor din România, care  ºi-a deschis porþile cãtre publicul larg. Timp de trei zile, tineri
inventatori, antreprenori, reprezentanþi ai domeniului public ºi privat precum ºi ai societãþii civile au prezentat
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idei, soluþii ºi tehnologii implementate la nivel local sau regional sau la nivel de concept, despre cum putem
folosi tehnologia pentru a îmbunãtãþi viaþa oamenilor.

În deschiderea Conferinþei Future Libraries/Biblioteca viitorului, reprezentanþi ai bibliotecilor
americane ºi ai statelor europene care fac parte din programul  Global Libraries, ne-au împãrtãºit experienþe,
prezentându-ne aspecte cheie din evoluþia programului în þãrile lor, subliniind beneficiile ºi perspectiva
acestuia, principii ce vor sta la baza unei abordãri durabile.

Aflate pe orbita drumului cãtre durabilitate, bibliotecile publice româneºti,  au deja încheiate o
serie de parteneriate de succes cu autoritãþile locale ºi naþionale în vederea creãrii unor noi servicii de
bibliotecã. Cele mai importante parteneriate (APIA, VISA Europe, Wolters Kluwer România, Microsoft
România, ANPCDEFP, INTUITEX ºi ANBPR) au fãcut obiectul unor prezentãri în plen.

Agenda evenimentului a continuat cu sesiuni tematice, prezentate în paralel, pe patru grupe
importante:

- servicii noi în bibliotecã: Bune practici în incluziunea digitalã, Divertisment@bibliotecata,
Colaborarea bibliotecã-ºcoalã-modele de organizare, Bune practici în educaþia pentru viaþã
sãnãtoasã, Lucrul cu voluntari ºi parteneri în bibliotecã, Biblioteca din afara bibliotecii -servicii
extra - muros;

- formare: A fi sau a nu fi bibliotecar formator sau La vremuri noi, competenþe ºi abilitãþi
noi, ECDL Equal Skills - training pentru îmbunãtãþirea cunoºtinþelor IT organizat împreunã cu
ECDL România, Wolters Kluver- informare juridicã gratuitã în bibliotecile publice, Incluziunea
digitalã ºi socialã a persoanelor de vârsta a treia: de la Iniþiere în IT pânã la Povestire digitalã,
Conceperea ºi pilotarea unui curs nou: Cursul Primii paºi în carierã;

- impact - advocacy ºi mobilizarea comunitãþii. Titlurile acestei secþiuni sunt inspirate din
problemele vieþii cotidiene ºi reprezintã realitãþi incontestabile: SEXUL VS. BARZA - educaþie sexualã
online în bibliotecile publice, Campania 16 zile de activism împotriva violenþei - un exemplu de
parteneriat reuºit între biblioteci ºi ONG-uri, Formarea bibliotecarilor în facilitatea grupurilor de
suport pentru supravieþuitoarele cancerului de sân, Cu advocacy înainte pentru biblioteci ºi comunitãþi
puternice;

- ateliere practice: Gamification - Utilizarea strategiilor de jocuri pentru creºterea gradului
de implicare a utilizatorilor de bibliotecã, Inovaþia - ingredientul magic al bibliotecilor bune, No
cost fundraising.

Un moment special pentru noi  l-a reprezentat ceremonia de decernare a premiilor  Idei pentru
mâine@biblioteca ta! Biblioteca noastrã a câºtigat douã premii constând în douã tablete digitale,

pentru proiectele: Biblioteca pentru toþi - la
categoria sãnãtate, prevenþie ºi consiliere pe teme
medicale ºi Kilometrul 0 -  la secþiunea incluziune
digitalã, proiecte ce au reflectat activitãþile
bibliotecii în spaþii neconvenþionale.

Momentul final a fost prilej de bilanþ  pentru
etalarea celor mai reprezentative idei de succes, a
beneficiilor pe care acest proiect le-a adus în
progresul societãþii în genere, cu implicaþii majore pe
toate palierele cunoaºterii, cu predilecþie în domeniul
informãrii, educaþiei ºi culturii. Rezultatul a fost
incluziunea digitalã pentru sute de mii de cetãþeni
români, dintre care, un numãr apreciabil au folosit
internetul ºi calculatorul pentru prima oarã.
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Concluzia generalã a acestui ºir de evenimente îmbrãþiºeazã ideea comunã cã, dacã lucrurile sunt
clare pentru breasla bibliotecarilor, se constatã totuºi nevoia unei vizibilitãþi ºi promovãri mai puternice a
serviciilor în spaþiul public, de a ne face cunoscute fãrã modestie realizãrile, pentru a conºtientiza societatea
de rolul major pe care-l aduce schimbarea, pãºind astfel, cu încredere, spre biblioteca viitorului.

Maria Demble & Sanda Cherecheº

CURS  DE  FORMARE  PENTRU

BIBLIOTECARI  ÎN  CONTEXT  TIA (Tineret în Acþiune)

În primãvara anului 2013, Fundaþia IREX împreunã cu Agenþia Naþionalã pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educaþiei ºi Formãrii Profesionale (ANCPDEFP) lansa un parteneriat având
ca scop instruirea bibliotecarilor-traineri din întreaga þarã cu privire la accesarea de fonduri europene prin
programul Tineret în Acþiune.

De ce au fost alese bibliotecile publice pentru un astfel de parteneriat? Simplu, biblioteca este
instituþia cea mai aproape de membrii comunitãþii, serviciile sale sunt destinate tuturor categoriilor sociale ºi
profesionale în mod gratuit ºi nediscriminatoriu. Mai mult decât atât, faptul cã segmentul copii ºi tineri
adolescenþi reprezintã ponderea cea mai mare dintre utilizatorii noºtri, face ca biblioteca  sã fie un candidat
eligibil pentru a derula programe cu ºi pentru tineri. Biblioteca publicã tinde sã devinã din ce în ce mai mult
un centru de educaþie nonformalã. Iatã-ne deci, nerãbdãtori sã primim ºi sã deprindem  noi informaþii ºi
abilitãþi de a scrie proiecte finanþabile pentru tineri.

Astfel, în toate bibliotecile din þarã, la propunerea ºi având susþinerea managementului, bibliotecarii-
traineri au completat formularul de înscriere pentru a participa la cele douã module de curs (20-24 mai ºi
17-21 iunie 2013), în urma selecþiei 45 îndeplinind condiþiile impuse. Alþi 33 de bibliotecari au fost desemnaþi
de managerii bibliotecilor judeþene pentru a participa la un curs specific în perioada 17-21 iunie.

Cursul s-a desfãºurat la Poiana Braºov în doua etape: 20-25 mai (Modulul 1) ºi 17-21 iunie
(Modulul 2) ºi a fost susþinut de cãtre formatori ai programului Tineret în Acþiune.

La primul modul, denumit Metode ºi instrumente de educaþie nonformalã ºi facilitarea învãþãrii
în context Tineret în Acþiune, au
participat doar bibliotecarii-traineri, în
perioada 20-24 mai. Cursul s-a axat în
cea mai mare parte pe educaþie
nonformalã, metode de facilitare cu
tinerii, lucrul în echipã, managementul
conflictelor ºi managementul voluntarilor.

Obiectivele acestui modul de
formare au urmãrit ca participanþii:

• sã defineascã/precizeze
caracteristicile educaþiei non-formale

• sã selecteze/adapteze
instrumente ºi metode ale educaþiei non-
formale aplicabile în activitãþile din cadrul
comunitãþii

• sã utilizeze/implementeze ºi sã evalueze instrumente ºi metode non-formale corespunzãtoare
prioritãþilor programului Tineret în Acþiune (TIA)
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• sã dezvolte o viziune comunã a rolului unui coach, lider ºi mentor în programul TIA

• sã schiþeze un plan de acþiune pentru a rãspunde unei nevoi a comunitãþii din care fac parte

• sã dezvolte rolul de promotor al educaþiei non-formale al bibliotecii.

Cursul a fost pregãtit ºi implementat pe baza unei metodologii care pune accent pe participarea
activã ºi angajamentul celor implicaþi.

  La cel de-al doilea modul, denumit Scrierea propunerilor de finanþare ºi managementul

voluntarilor în context Tineret în Acþiune, au participat atât bibliotecarii traineri cât ºi reprezentanþii
bibliotecilor judeþene, în perioada 17-21 iunie.

Agenda cursului a fost centratã în primul rând pe Programul TIA, scrierea cererilor de finanþare,
managementul proiectelor în context TIA, înfiinþarea unui ONG. Zilele au fost pline din toate punctele de
vedere, informaþiile multe ºi diverse, metodele de lucru au fost cu grijã alese, s-a optat în primul rând pentru

metode de educaþie nonformalã. Sigur
cã n-am devenit peste noapte experþi
în a scrie proiecte europene, dar
sesiunile dedicate acestui subiect au
fost în exclusivitate practice - pe o
temã anume, am identificat nevoile
care genereazã proiectul, am stabilit
împreunã scopul ºi obiectivele
proiectului, grupul þintã, ne-am
concentrat apoi pe activitãþile ºi
metodele care vor duce la îndeplinirea
obiectivelor. Am identificat resursele
de care dispunem (umane, materiale,
financiare), am cãutat parteneri
(interni, externi) care sã ne poatã ajuta
în derularea ºi implementarea
proiectului, am elaborat bugetul, am

stabilit modalitãþile de vizibilitate, evaluare, monitorizare a efectelor proiectului ºi impactul produs. De
menþionat ar fi cã acest program încurajeazã tinerii sã se implice activ ºi cu responsabilitate în comunitãþile
din care fac parte. Prin implicarea în proiecte, fiecare tânãr învaþã ºi descoperã - culturi, opinii, locuri,
oameni, se descoperã pe sine, se deschide cãtre noi experienþe, cãtre diversitate, cãtre ceilalþi.

Acest training a fost pentru noi o experienþã extrem de plãcutã ºi utilã în acelaºi timp, am schimbat
idei, am legat prietenii, ne-am îmbunãtãþit abilitãþile de comunicare,  într-un cuvânt, am crescut puþin, atât
personal, cât ºi profesional.

Ce este TIA?

Tineret în Acþiune (Youth in Action) este programul Uniunii Europene care susþine activitãþile de
învãþare non-formalã pentru tineri, prin finanþarea de proiecte. Acesta vine în continuarea programului
Tineret (Youth) ºi va fi implementat în perioada 2007 - 2013. Programul, cu finanþare de la Comisia
Europeanã, vizeazã promovarea cetãþeniei active în rândul tinerilor, dezvoltarea sentimentelor de solidaritate
ºi toleranþã, sprijinirea înþelegerii reciproce între tinerii din diferite þãri, promovarea cooperãrii europene ºi
contribuþia la îmbunãtãþirea calitãþii sistemelor de susþinere a activitãþii de tineret.

Prin Tineret în Acþiune se poate aduce o schimbare în bine la nivelul comunitãþii. TIA înseamnã
implicarea organizaþiilor ºi a tinerilor înºiºi, înseamnã lucru în echipã ºi comunicare, înseamnã a învãþa, a
participa, a împãrtãºi. TIA aduce împreunã diferite realitãþi ºi culturi, creeazã dialog. Nu în ultimul rând,



33

I.D.E.I.

TIA este despre oameni care vor ca vocea lor sã fie auzitã, care vor ca ideile lor sã se materializeze ºi care
vor sã facã aceste lucruri împreunã.

Prioritãþile europene ale Programului sunt: cetãþenia europeanã, participarea activã a tinerilor,
diversitatea culturalã, incluziunea tinerilor cu oportunitãþi reduse.

Candidaþi eligibili în programul Tineret în Acþiune pot fi: organizaþii neguvernamentale, instituþii
publice implicate nemijlocit în lucrul cu tinerii, ºcoli speciale pentru tineri cu dizabilitãþi, grupuri informale de
tineri.

Pentru a-ºi atinge obiectivele, Programul TIA are în vedere cinci acþiuni operaþionale:

1. Tineri pentru Europa

2. Serviciul European pentru Voluntariat

3. Tinerii în lume

4. Sisteme de susþinere a tinerilor

5. Susþinere pentru cooperarea europeanã în domeniul tineretului.

Începând cu anul 2014, programul Tineret în Acþiune va fi integrat în noul program ERASMUS+
alãturi de Învãþare pe Tot Parcursul Vieþii, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ºi programul
pentru cooperare cu þãrile industrializate.

Având un buget cu 40% mai mare, noul program al Uniunii Europene în domeniul educaþiei, formãrii
profesionale, tineretului ºi sportului va fi operaþional pânã în anul 2020 ºi face parte din cadrul multi-anual
de finanþare a Uniunii Europene.

Pentru cei interesaþi sã obþinã informaþii detaliate despre Programul TIA, site-ul www.tinact.ro
este deosebit de util.

Dalia Mintaº & Cãtãlina Marincaº

ASPECTE  PRIVIND DEZVOLTAREA  COLECÞIILOR

  ÎN ANUL 2013

Anul 2013 a fost un an bogat din punct de vedere al achiziþiei de publicaþii la Biblioteca Judeþeanã
I.S. Bãdescu.

Potrivit politicii de achiziþie, care se bazeazã pe informare ºi documentare asupra pieþei editoriale,
eficienta comunicare cu furnizorii ºi buna colaborare între compartimentul de achiziþii ºi secþiile de relaþii cu
publicul, dar þinând seama de limitele resurselor financiare alocate, fondul de publicaþii al bibliotecii s-a
îmbogãþit cu un numãr de 6690 de unitãþi bibliografice (4318
dintre acestea reprezentând titluri noi, un numãr de 745 de
documente provenind din donaþii), în valoare de 231.9874,16.
La acestea se adaugã 1343 de documente audio-vizuale, în
valoare de 24.020,64. Comparativ cu anul precedent, în care
au fost achiziþionate 6618 de unitãþi bibliografice, se constatã cã
numãrul documentelor tip carte intrate în colecþiile bibliotecii a
rãmas aproximativ acelaºi, în timp ce numãrul documentelor
electronice achiziþionate s-a dublat (612 în anul 2012, 1343 în
anul 2013). Faþã de anul 2012, când preþul mediu de achiziþie a
fost 24 de lei, în anul 2013 se remarcã o creºtere a acestuia la valoarea de 29 de lei, aceasta din cauza



34

creºterii preþului la carte pe piaþa editorialã. La achiziþia de carte, o atenþie deosebitã s-a acordat corelãrii
preþului documentelor cu valoarea documentarã, ºtiinþificã a acestora, dar s-au avut în vedere ºi preferinþele
sau solicitãrile utilizatorilor.

Toate documentele achiziþionate au fost luate în evidenþã, prelucrate biblioteconomic, fiecãrei unitãþi
fiindu-i atribuite toate elementele necesare identificãrii în procesul circulaþiei la public: cota sistematico-
alfabeticã, ºtampilã, cod de bare. Acestea au fost repartizate la secþiile bibliotecii astfel:

SL - 1240

SL - carte cu autograf - 30

SL - Sãlaj -170

Adulþi - 3614

Copii - 1448

Spitalul Judeþean - 60

Centrul Acasã - 128,

ele acoperind toate domeniile cunoaºterii. De asemenea, au fost înscrise în evidenþa individualã,
globalã ºi contabilã a bibliotecii.

Cele mai multe documente au fost achiziþionate de la editurile Universal Online, Humanitas sau
Polirom.

De semnalat, apariþia unor publicaþii cu referire la judeþul Sãlaj, îmbogãþindu-se astfel informaþiile
legate de judeþ, deosebit de necesare ºi utile, atât pentru bibliotecã, cât ºi pentru cunoaºterea ºi promovarea
meleagurilor noastre sãlãjene, informaþii care sunt aproape întotdeauna insuficiente atunci când este vorba
de întocmirea unor lucrãri de licenþã, dizertaþie sau doctorat. Pe lângã acestea, trebuie amintite ºi publicaþiile
despre sau ale unor personalitãþi sãlãjene:

- Zalãu - locuri de poveste / coord.: Monica Druþã, Marin Pop.- Zalãu, Editura Porolissum,
2012

- Contribuþii arheologice privind topografia ºi structura internã a satului medieval timpuriu
din nord-vestul României : aºezarea de la Porþ - La baraj (judeþul Sãlaj) / Alexandru V. Matei, Dan
Bãcueþ-Criºan.- Cluj-Napoca : Editura Mega, 2011

- Valenþe patologice ale steatozei hepatice / Ilie Laurenþiu Lascu .- Zalãu : Editura Gil, 2013

- Istoriografia cãrþii româneºti vechi din Transilvania: de la începuturi pânã la 1948 / Ioan
Maria Oros.- Cluj-Napoca : Argonaut, 2011

- Viorel Mureºan : documentar biobibliografic aniversar / Aristiþa Borbei, Liana Pop.- Baia
Mare : Biblioteca Judeþeanã Petre Dulfu, 2013

- Particularitãþile lexicului bãrnuþian: arhaisme, regionalisme, latinisme, italienisme, germanisme
ºi maghiarisme în vorbirea ºi scrierea lui Simion Bãrnuþiu / Sorin Ioan Boldea.- Bucureºti : Editura Nora,
2013

- SÃLAJ - Ghidul localitãþilor, autor Biblioteca Judeþeanã I. S. Bãdescu - Sãlaj, Zalãu, 2013

Toate aceste documente au fost repartizate la Sala Scriitorilor Sãlãjeni, unde se aflã întreg fondul
destinat judeþului Sãlaj.

Nu pot fi trecute cu vederea nici câteva dintre titlurile care au o valoare deosebitã pentru bibliotecã:
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- Integrala manuscriselor Cantemir : manuscris
facsimile inedit / Dimitrie Cantemir ; pref.: Constantin Noica.-
[s.l.] : Editura Revers, [s.a.]

-  Dicþionarul limbii române, 19 tomuri.- Bucureºti :
Editura Academiei Române, 2010

- Enciclopedia personalitãþilor din România -
Fundaþia Who is Who, 2013

   Între lucrãrile solicitate de cãtre utilizatori ºi care se
aflã acum în rafturile bibliotecii, amintim:

-  Charlie ºi fabrica de ciocolatã / Rould Dahl.- Bucureºti : Editura Art, 2012

-  Jurnalul unui puºti / Jeff Kinney.- Bucureºti : Editura Arthur, 2010

-  Însemnãrile unei puºtoaice / Rachel Renee Russel.- Bucureºti : Editura Arthur, 2012

-  Jocurile foamei / Suzanne Collins.- Bucureºti : Nemira, 2011

- Ce poþi face cu douã cuvinte / volum coordonat de Liviu Papadima.- Bucureºti : Editura
Arthur, 2011

- Palatul de cleºtar / Amitav Ghosh.- Bucureºti : Editura Taj Books & Media, 2011

- Jurnalul unei fete greu de mulþumit 1932 - 1947 / Jeni Acterian.- Bucureºti : Humanitas,
2008.

º.a.

Actualizarea colecþiilor presupune, pe lângã achiziþia de documente, ºi casarea exemplarelor uzate
fizic sau depãºite moral. Astfel, în anul 2013 au fost scoase din inventarele bibliotecii un numãr de 618
unitãþi bibliografice, în valoare de 144.3 lei, numãrul total al documentelor existente fiind 217.865,
completarea ºi dezvoltarea colecþiilor cu diverse tipuri de documente fiind în permanenþã în atenþia
managementului.

Mihaela Turian

FILIALELE ACASÃ  ªI  SPITALUL  JUDEÞEAN  DE  URGENÞÃ

- 5 ANI  DE  ACTIVITATE -

La puþin timp dupã angajarea mea la bibliotecã, la nivel decizional, se punea problema deschiderii
unei filiale a Bibliotecii Judeþene într-unul din cartierele mai îndepãrtate de sediul central (Dumbrava Nord,
Brãdet), precum ºi înfiinþarea unei secþii de artã ºi audio-vizuale care sã concentreze atât colecþia de artã ºi
muzicã  deþinutã de bibliotecã, cât ºi documentele pe alt tip de suport decât hârtia: diapozitive, diafilme,
discuri, casete audio ºi video, CD-uri, DVD-uri etc. Au trecut mulþi ani de atunci, pânã ca aceste dorinþe,
gânduri, visuri ale bibliotecarilor, bazate de altfel pe nevoile utilizatorilor, precum ºi pe strategia de dezvoltare
a bibliotecii din acea perioadã, sã devinã realitate, sã se concretizeze. ªi toate acestea pentru cã niciodatã,
pentru bibliotecã, factorii responsabili nu au gãsit un spaþiu corespunzãtor care sã îi permitã sã îºi desfãºoare
activitatea potrivit cerinþelor ºi standardelor societãþii informaþionale actuale, precum ºi noilor tendinþe ºi
transformãri majore petrecute în biblioteci dupã anul 1990.

 Mult mai târziu, în anul 2008, datoritã deschiderii unor manageri de instituþii care au înþeles nevoia
de informare, cunoaºtere, educaþie ºi relaxare a semenilor, s-au încheiat parteneriate cu Spitalul Judeþean
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de Urgenþã ºi Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament Acasã. Astfel, bibliotecii i s-a oferit spaþiul
ºi dotarea cu mobilierul necesar funcþionãrii unei filiale în incinta acestor instituþii.

Deschisã în noiembrie 2008, Filiala Acasã are o activitate dinamicã ºi se bucurã de aprecierea
pacienþilor care vin la Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament din întreaga þarã. Pacienþii sunt
internaþi aici pe o duratã de trei sãptãmâni, iar faptul cã gãsesc o bibliotecã unde pot împrumuta ºi consulta
cãrþi sau reviste îi ajutã sã îºi petreacã timpul din  afara orelor destinate tratamentului de recuperare într-un
mod plãcut ºi util. Cei care revin anual pentru tratament cunosc deja existenþa bibliotecii ºi nu îºi mai aduc
cãrþi din biblioteca personalã, ºtiind cã aici gãsesc ceea ce au nevoie, deoarece biblioteca le satisface
aproape integral interesele de lecturã, dacã titlurile solicitate de pacienþi se regãsesc în colecþiile bibliotecii.
La constituirea fondului de carte destinat filialei s-a avut în vedere alegerea unor cãrþi corespunzãtoare
acestui segment de public aflat temporar în dificultate. În anul 2012, printr-un proiect aplicat de Biblioteca
Judeþeanã, filiala a fost dotatã cu 4 calculatoare, o imprimantã ºi un scanner care au fost puse la dispoziþia
pacienþilor ºi a personalului centrului, calculatoarele fiind conectate la internet. Astfel, li s-a oferit pacienþilor
posibilitatea comunicãrii în spaþiul virtual, a navigãrii pe internet. Odatã cu extinderea Centrului de
Recuperare, Îngrijire ºi Tratament Acasã  prin construirea unui corp nou de clãdire, destinat numai
pacienþilor copii, în anul 2013, printr-un alt proiect, s-a reuºit dotarea ºi aici a spaþiului destinat bibliotecii
cu încã 4 calculatoare, o imprimantã, un scanner ºi un videoproiector pentru diferitele vizionãri ce se vor
face pentru micii pacienþi. Tot în acest sens la achiziþia de carte s-a avut în vedere ºi nevoile speciale de
lecturã ale acestei categorii de utilizatori. Activitatea exprimatã în cifre aratã astfel:

Având în vedere numãrul pacienþilor care se interneazã anual la centru precum ºi orarul de funcþionare
al bibliotecii (2 zile/sãptãmânã câte 2 ore), se constatã cã publicul prezintã interes ºi utilizeazã  serviciile
oferite de cãtre bibliotecã. Datele trebuie întotdeauna corelate ºi cu starea de sãnãtate a pacienþilor care se
interneazã. Pe lângã împrumutul ºi consultarea de publicaþii, accesul la internet, pacienþilor li se oferã ºi
vizionãri colective de douã sau trei ori pe sãptãmânã, aici având ºi sprijinul personalului angajat, cãrora le
mulþumim pentru buna colaborare. Se organizeazã ºi alte evenimente culturale cu diferite ocazii: Mãrþiºor,
8 Martie, Paºte, Crãciun, 1 Iunie etc.

Aprecierea serviciilor puse la dispoziþie de cãtre bibliotecã, venitã din partea pacienþilor care se
trateazã ºi recupereazã aici, ne încurajeazã ºi ne întãresc convingerea cã este nevoie de bibliotecã, cã este
nevoie ºi de hranã sufleteascã care îi ajutã pe oameni în dobândirea sãnãtãþii fizice.

Filiala Spitalul Judeþean de Urgenþã a fost inauguratã în septembrie 2008, înfiinþarea acesteia
fiind posibilã prin încheierea unui parteneriat între Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu ºi Spitalul Judeþean
de Urgenþã. Prin câºtigarea proiectului Biblioteca pentru toþi, la sesiunea din iulie a Concursului de
Participare Comunitarã, filiala a fost dotatã cu 2 calculatoare conectate la internet ºi o imprimantã. Serviciile

Indicator Utilizatori
înscrişi

Utilizatori
activi

Frecvenţa Volume
difuzate

Participanţi la
ev. culturale Internet

2008 36 36 283 137

2009 136 138 622 712 847

2010 124 140 2197 909 1471

2011 129 87 2266 963 1674

2012 74 109 2124 812 1307 307

2013 69 111 3184 861 1686 715
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oferite sunt destinate pacienþilor internaþi, aparþinãtorilor acestora, personalului angajat al instituþiei precum
ºi persoanelor care locuiesc în cartierele aflate în apropierea SJU. Utilizatorii pot veni la bibliotecã sã
împrumute cãrþi, sã consulte presa localã ºi alte reviste, au acces gratuit la internet ºi pot sã îºi listeze la
imprimantã informaþiile de care au nevoie. Biblioteca este des frecventatã de elevii de la ªcolile Postliceale
Sanitare din oraº, care vin individual sau în grup organizat, însoþiþi de profesori ºi îºi desfãºoarã activitatea
în incinta bibliotecii. Pacienþii familiarizaþi cu tehnologia IT frecventeazã biblioteca, de obicei pentru utilizarea
internetului, cei care sunt internaþi pentru o perioadã mai lungã ºi cei care nu agreeazã în mod deosebit noile
tehnologii preferã  împrumutul de carte. Pentru persoanele care nu se pot deplasa se practicã împrumutul
în salon, bibliotecarul fãcând acest serviciu. Personalul angajat al instituþiei preferã mai mult lectura, de
regulã literatura de loisir. Fondul este permanent îmbogãþit prin achiziþii noi. Despre utilitatea bibliotecii pot
sã mãrturisesc ºi eu, când, în calitate de pacient, mã aflam la SJU ºi aveam nevoie de o adeverinþã de la
locul de muncã. Ce utilã mi-a fost atunci biblioteca ºi cât de repede am rezovat problema! Un email ºi o
listare la imprimantã. Economie de timp ºi rezolvarea imediatã a problemei. Este sau nu utilã biblioteca prin
serviciile sale? Cu siguranþã rãspunsul, pentru orice om de bunã credinþã, este unul afirmativ. De fapt,
creºterea indicatorilor de la an la an, ne confirmã cã este nevoie de bibliotecã. Dacã ar fi sã ne referim
numai la indicatorul de frecvenþã, care mi se pare cel mai relevant, acesta a crescut de la peste 2000 de
vizite în 2009  la peste 6000 în 2013. Dar activitatea acestor filiale nu trebuie privitã doar prin prisma unor
cifre, ci mai ales, prin faptul cã ele au în vedere un segment de public aflat temporar în dificultate. Pentru
aceste persoane lectura poate fi la un moment dat terapie, contribuind astfel la însãnãtoºirea pacientului.

Am scris despre aceste douã filiale pentru cã anul acesta au împlinit cinci ani de activitate, dar nu
pot sã nu amintesc ºi punctele de împrumut de la Clubul Pensionarilor, Centrul Social de Urgenþã,
Centrul Tinereþe Fãrã Bãtrâneþe unde biblioteca este solicitatã. Ce mare pãcat cã în municipiul Zalãu nu
s-a înþeles cu mulþi ani în urmã nevoia de a i se oferi spaþii mai generoase bibliotecii! Ne-am chinuit ºi am tot
sperat, am cãutat, de cele mai multe ori, singuri soluþii ºi ne-am bucurat când ni s-au deschis uºi, nu nouã,
ci în primul rând celor care au atâta nevoie de hranã spiritualã! O mânã de oameni, dar cu suflet mare,
suntem mereu peste tot, fãrã sã facem zgomot, dãruind ºi încercând sã redãm speranþe ºi încredere unor
categorii de semeni care se gãsesc în dificultate. De multe ori vindecarea adevãratã depinde de vorbe bune
ºi înþelepte culese din cãrþi! Mulþumirile din atâtea priviri ne conving sã continuãm.

 Doina Maniura

JOCUL - ÎNCEPUTUL  CUNOAªTERII

Jocul este parte integrantã a vieþii umane. A ne juca împreunã înseamnã a trãi împreunã. Regulile de
joc pot deveni ºi reguli de viaþã.

În societatea actualã, dominatã de un ritm de viaþã trepidant ºi de tehnologia ultramodernã, ideea
de joc a decãzut. Dobândirea prestigiului ºi a beneficiilor materiale sunt principalele motivaþii ale omului
modern. În ciuda plãcerii de a te juca, undeva între copilãrie ºi maturitate, mulþi dintre noi se opresc sã se
mai joace. Înlocuim joaca cu munca ºi responsabilitãþile. Cel mai grav este însã faptul cã nici copiii noºtri nu
ºtiu sã se joace, pentru cã noi, ca pãrinþi, uitãm sau nu mai avem timp sã-i învãþãm sã se joace. Pentru a
compensa/suplini absenþa noastrã, preferãm sã-i aºezãm în faþa televizorului/calculatorului sau le oferim
gadget-uri de ultimã generaþie. Astfel, copiii îºi creeazã o lume a lor, dominatã de personajele desenelor
animate sau de jocurile electronice.

În dezvoltarea fizicã ºi psihicã a copiilor jocul ocupã un loc de frunte, fiecare formã de joc fiind o
formã de învãþare, de modelare a personalitãþii. Jocul are valenþe multiple:

- îmbunãtãþeºte contactul cu ceilalþi
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- stabileºte relaþii de prietenie

- dezvoltã cel mai bine spiritul de echipã

- cultivã imaginaþia, creativitatea ºi iniþiativa

- dezvoltã inteligenþa

- exerseazã capacitatea de exprimare a diferitelor trãiri ºi emoþii

- dezvoltã spiritul de competiþie

- dezvoltã sentimentul de apartenenþã la grup

- încurajeazã comunicarea

- oferã bunã dispoziþie, relaxare

- dezvoltã abilitãþi de rezolvare a problemelor

- ne învaþã cum sã administrãm ºi sã transformãm sentimentele negative în experienþe

- obligã la respectarea unor reguli, norme

- stimuleazã capacitatea de înþelegere a legãturilor dintre diferite situaþii

Prin joc, copiii se descarcã energetic ºi-ºi rezolvã anumite conflicte, se formeazã ºi se informeazã,
socializeazã unii cu alþii.

Jocul poate avea ºi  rol terapeutic pentru cei care nu au dezvoltatã iniþiativa ºi curajul de a intra într-o
competiþie. Prin joc se elibereazã de timiditate, nu se mai tem aºa de tare de critica celorlalþi, deoarece personajul
poate spune orice, iar reproºurile nu i se adreseazã lui personal, ci personajului.

Nu mi-am propus în acest articol sã descriu în cele mai mici amãnunte importanþa ºi rolul jocului în
formarea ºi dezvoltarea personalitãþii copilului; existã multe studii ºi cãrþi de specialitate pe acest subiect,
scrise de persoane mult mai avizate.

Ca mamã, dar ºi în activitatea mea zilnicã în permanent contact cu copiii, am sesizat aceste aspecte
(lipsa sau prea puþinul timp destinat jocului de cãtre copii). În consecinþã, la Secþia pentru Copii a Bibliotecii
Judeþene Sãlaj, în cadrul Bibliovacanþei din aceastã varã, printre multitudinea de activitãþi desfãºurate, o

parte destul de generoasã am alocat-o
jocului, sub diferitele lui forme. Astfel, pe
parcursul celor douã luni ale
Bibliovacanþei (iulie-august 2013) am
încercat, împreunã cu colegele mele, sã
redãm magia jocurilor care ne-au încântat
nouã, adulþilor de azi, copilãria. Ne-am
jucat împreunã cu copiii în parc Flori,
fete, filme ºi bãieþi, Omul negru, Þarã,
þarã vrem ostaºi, Raþele ºi vânãtorii,
Þãranul e pe câmp, 1,2,3 la perete stai,
Podul de piatrã etc., ºi dacã am fi avut
suficientã energie ºi cãldura nu ne-ar fi
toropit, am fi putut s-o þinem pânã seara
târziu tot într-un joc. Bucuria, exuberanþa
ºi încântarea nemãsuratã a copiilor ne-a
molipsit ºi pe noi.
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Jocurile de interior n-au fost nici ele
uitate. Astfel, ne-am îmbogãþit cunoºtinþele de
geografie jucând Þãri, oraºe, ape, munþi, Prin
Europa; cultura generalã ºi imaginaþia le-am
verificat ºi stimulat prin jocuri precum: Alias (joc
de explicare a imaginilor sau cuvintelor de pe
jetoane), Remi, Monopoly, Descoperã
minunile lumii, am dezlegat cuvinte încruciºate.
Nici cei mai mici dintre utilizatorii noºtri, care
ºi-au însoþit fraþii mai mari la bibliotecã, n-au
fost lãsaþi pe dinafarã. Pentru ei am avut

pregãtite puzzle-uri,  lego-uri, Piticot, Nu te
supãra frate, Moara sau am ieºit afarã ºi am
sãrit coarda ori am jucat ªotron. Ei, ºi pentru cã
se aflau totuºi la bibliotecã, înconjuraþi de cãrþi,
i-am provocat ºi la pantomimã - sã recunoascã/
sã mimeze un personaj sau o scenã dintr-o
poveste; ne-am jucat de-a poezia - exerciþii de
scriere creativã pornind de la un numãr de
cuvinte alese aleator care sã alcãtuiascã apoi un
vers.

În acest mod deosebit de plãcut petrecut la bibliotecã, nu e de mirare cã vacanþa li s-a pãrut
dragilor noºtri utilizatori mult prea scurtã. Dar ne-am luat rãmas bun de la Bibliovacanþã cu promisiunea
fermã ca anul ce vine sã repetãm experienþa ºi s-o îmbogãþim.

Nu rãmâne decât sã tragem cu toþii o singurã concluzie - trebuie sã ne facem timp sã ne jucãm cu
copiii noºtri ºi sã-i învãþãm sã se joace cu copiii de vârsta lor. Cu siguranþã vor creºte altfel ºi vor privi viaþa
cu mai mult optimism!

 Dalia Mintaº

BIBLIOTECA  ÎN  CONTEXTUL  EDUCAÞIEI

INTERCULTURALE  ªI  MULTICULTURALE

 Definiþie IFLA: activitãþile multiculturale ale bibliotecilor sunt o sumã de servicii oferite de
bibliotecã, care trebuie sã satisfacã cerinþele unei societãþi multiculturale

 Biblioteca Judeþeanã I. S. Bãdescu Sãlaj funcþioneazã într-o comunitate multiculturalã ºi
interculturalã.

 Studiul de faþã se axeazã, în special, pe managementul serviciilor de bibliotecã într-o unitate cu
caracter multicultural, cu utilizatori de diferite naþionalitãþi: românã, maghiarã, germanã ºi romã.

Ca municipiu reºedinþã de judeþ, Zalãul este centrul cultural al Sãlajului, având populaþie mixtã
formatã din români - populaþia majoritarã, maghiari, germani, romi, ºi alþii, acesta fiind un exemplu de
multiculturalitate.
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Biblioteca Judeþeanã acþioneazã conform cerinþelor mediului în care îºi desfãºoarã activitatea, prin
construirea unui sistem complex de servicii.

Având utilizatori de diferite etnii, respectând fiecare om, respectiv copil, cu istoria ºi cultura sa, la
noi în instituþie se implementeazã permanent educaþia interculturalã.

Interculturalitatea este înainte de orice respectul diferenþelor, indiferent de ce naturã sunt acestea.

Utilizatorii care frecventeazã secþiile noastre provin:

- din mediul urban (Zalãu),

- din mediul rural (localitãþile judeþului Sãlaj).

De asemenea sunt utilizatori care provin din familii mixte. Copiii care studiazã în limba românã,
maghiarã sau germanã în funcþie de opþiunea pãrinþilor, vor utiliza serviciile bibliotecii în scopul completãrii
materialelor didactice ºi a informaþiilor primite în ºcoalã ºi, de asemenea, pentru a socializa ºi a comunica
cu ceilalþi copii din oraº, indiferent de naþionalitate.

Biblioteca noastrã ºi-a asumat misiunea nobilã ºi generoasã de a permite fiecãrui copil sã creascã,
sã-ºi dezvolte spiritul, corpul ºi inima, deci inteligenþa, sensibilitatea, creativitatea, indiferent de mediul
social din care provine sau cultura cu care s-a nãscut. De asemenea, aceea de a permite copiilor sã înveþe
sã trãiascã împreunã, unii cu alþii, cu persoane diferite, sã-ºi poatã ocupa progresiv locul în societate, sã
poatã deveni cetãþeni activi ºi responsabili. Bibliotecarii sunt garanþii acestor rigori ale spiritului care vegheazã
asupra diferenþelor, pentru a învãþa, a cunoaºte ºi a înþelege ceea ce ne leagã, ceea ce ne face asemãnãtori,
ceea ce ne apropie.

Performanþele obþinute în munca de bibliotecã depind de calitatea organizãrii ºi planificãrii acestor
servicii.

Munca de organizare a bibliotecii presupune, pe lângã cunoºtinþele de biblioteconomie modernã
pe care le posedã fiecare bibliotecar, cunoaºterea aspectelor specifice mediului în care îºi desfãºoarã
activitatea biblioteca respectivã ºi a principiilor de modernizare a învãþãmântului actual.

Prin colecþiile ei de documente ºi prin activitãþile pe care le organizeazã pe baza colecþiilor constituite,
biblioteca noastrã contribuie la:

1. Formarea culturii generale

2. Consolidarea conceptului de interculturalitate ºi multiculturalitate

3. Lãrgirea orizontului de cunoaºtere

4. Sprijinirea procesului instructiv-educativ

5. Petrecerea în mod plãcut a timpului liber

Cunoaºterea ºi înþelegerea celuilalt este un proces progresiv ºi complex. Primele contacte între
oamenii de culturi diferite sunt însoþite de sentimentul de insecuritate, de fricã, de adversitate deschisã faþã
de celãlalt.

 Datoritã învãþãrii relaþionale, pe mãsurã ce contactele devin frecvente, indispensabile (datoritã
unor circumstanþe, ºcoalã, bibliotecã, locuri de muncã etc.) acceptarea ºi înþelegerea celuilalt devin
comportamente de bun simþ. Diversitatea culturalã reprezintã un fenomen de bazã al unei societãþi. Aceasta
vizeazã diferenþele culturale existente între oameni ºi pe cele dintre diverse grupuri, luate ca identitãþi multiple:
tradiþii, obiceiuri, modul de abordare a educaþiei din perspectivã interculturalã.
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 Proiect anual educaþional intercultural ºi multicultural,

   aplicat de Secþia pentru Copii a Bibliotecii Judeþene - exemple concludente

 15 Ianuarie - Mihai Eminescu - Ziua Culturii Naþionale

 Dacã facem o incursiune în istoria diferitelor culturi ale lumii din anumite perioade de timp, þinând
cont ºi de aspectele spirituale ºi a rolului acestora în dezvoltarea civilizaþiilor, vom constata cã toate operele
europene ºi universale, au fost mai înainte de toate opere naþionale.

 La noi, Mihai Eminescu era considerat de Tudor Arghezi foarte universal tocmai datoritã faptului
cã el a fost foarte român. Astfel, cultura europeanã ºi universalã creeazã bunuri culturale prin mijlocirea
culturilor ºi creaþiilor naþionale. Acest lucru oferã
posibilitatea naþiunilor de a se cunoaºte, conferind
un grad mai mare de sprijin, toleranþã ºi preþuire
reciprocã.

În fiecare an, ªcoala Gimnazialã Mihai
Eminescu din Zalãu, în cadrul Zilelor ªcolii,
organizeazã în colaborare cu Secþia pentru Copii a
Bibliotecii Judeþene o activitate complexã cu
muzicã, poezie, date biografice, citate din opera
marelui scriitor. ªcoala amintitã este singura ºcoalã
din judeþ cu caracter multicultural: are secþii cu
predare în limba românã, maghiarã ºi germanã.
Activitatea din anul 2012 a fost filmatã ºi prezentatã
la Palatul Culturii din Bucureºti, ca urmare a unui multiplu parteneriat.

 În data de 14 februarie am participat la Sãrbãtoarea Fãrºangului. ªotiile, glumele, versurile
speciale, poeziile, dar ºi gogoºile tradiþionale au animat carnavalul de Fasching sau Farsang, cum este

denumit de maghiari ºi germani, la ªcoala
Gimnazialã din Guruslãu. Copiii împreunã cu
cadrele didactice din ºcoalã ºi pãrinþii au organizat,
în parteneriat cu secþia pentru copii a bibliotecii
noastre, un bal mascat cu ocazia Fãrºangului.
Aceastã sãrbãtoare pe care o mai pãstreazã
maghiarii ardeleni este un obicei preluat de la saºi
prin sec. XVI. Maghiarii ºi germanii sãrbãtoresc
Fãrºangul, eveniment care marcheazã încheierea
iernii (cu toate relele de peste an) ºi intrarea în
Postul Paºtelui, eveniment
similar cu cel de la români
Lãsata secului. Numele
sãsesc al sãrbãtorii -

Fasching - provine de la cuvântul vastschang (fastschank), în traducere liberã
ultima bãutã (ultima petrecere, ultimul chef) înainte de începutul Postului Paºtelui.
Odatã cu îngroparea Fãrºangului sunt alungate duhurile rele ºi iarna cu toate greutãþile
ei. Mãºtile ºi costumele au rolul de a speria duhurile rele. Copiii costumaþi în diverse
personaje au spus poezii, au cântat, a fost de fapt ºi un concurs cu cea mai reuºitã
mascã ºi prestaþie, totul s-a încheiat cu o petrecere la care elementul forte au fost
Gogoºile, aurii, rumene, pufoase… un deliciu.
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8 Aprilie Ziua Internaþionalã a Romilor în întreaga lume.

Scopul activitãþilor noastre în aceastã zi este îmbunãtãþirea situaþiei
educaþionale, pãstrarea culturii romani ºi integrarea copiilor de etnie rromã
în activitãþile bibliotecii. S-au fãcut expoziþii de carte ºi prezentarea cãrþii
Katitzi scrisã de Katarina Taicon unui grup de copii de etnii diferite, cartea
fiind foarte solicitatã dupã aceastã activitate.

Ziua Mamei - Ziua Tatãlui

Zilele Pãrinþilor sunt marcate în România prin lege, oficial ca Ziua
Mamei în prima duminicã a lunii Mai ºi ca Ziua Tatãlui în a doua duminicã a
lunii Mai. Rolul acestei iniþiative este acela de a sublinia importanþa fiecãruia
dintre cei doi pãrinþi în viaþa de familie ºi în universul copilului. Astel, încercãm sã apropiem atât copiii între
ei cât ºi pãrinþii acestora cu copii de alte etnii, dar ºi cu pãrinþii acestora. Vizionare de film, desene ºi
confecþionare de felicitãri sunt câteva din activitãþile propuse.

În perioada ce coincide cu Postul Paºtelui catolic ºi ortodox s-au organizat ateliere de creaþie cu
tema Tradiþii ºi obiceiuri Pascale. Copiii au participat cu încântare la activitãþile noastre de picturã pe
sticlã, desene cu temã religioasã, lecturarea legendelor ºi a povestirilor Pascale.

20 martie România celebreazã, alãturi de celelalte state francofone, Ziua Internaþionalã a Francofoniei
printr-o serie de manifestãri culturale, artistice ºi educaþionale. Nume mari din cultura româneascã, precum
Constantin Brâncuºi, Mircea Eliade, George Enescu º.a. fac parte din patrimoniul cultural francofon. Pentru
a marca aceastã datã, în bibliotecã organizãm expoziþii ºi prezentãm viaþa ºi activitatea unui reprezentant al
culturii româneºti.

Luna Mai - Ziua Europei ºi Ziua Uniunii Europene

Prin organizarea unor workshop-uri de creaþie artisticã am contribuit la integrarea socialã a diferitelor
culturi ºi minoritãþi: picturã pe ceramicã, confecþionarea (din carton), a unor rochii pe care s-au desenat sau
pictat motive populare specifice culturii tradiþionale a fiecãrui participant ºi a altor culturi din Europa. De
asemenea, s-a promovat cartea Micii europeni, o carte care ne conduce prin þãrile Europei cu ajutorul
copiilor þãrilor respective, având ca suport în prezentare ºi o prelucrare vizualã a imaginilor din carte. A fost
un real succes în rândul celor mici care au înþeles cã, deºi suntem diferiþi sau locuim în þãri diferite, ne
asemãnãm.

Ca o continuare a acestei activitãþi, la începutul anului ºcolar am fost solicitaþi sã mergem la douã
ºcoli din oraº ºi sã prezentãm aceastã carte mai
multor clase mixte de copii. Feed-backul a fost
cel la care ne aºteptam: cartea Micii Europeni
nu a mai stat la raft.

Întâlnirile lunare din cadrul clubului de
lecturã Uºile fermecate sunt speciale deoarece
se întânesc aici copii români, maghiari ºi de alte
naþionalitãþi ºi îºi recomandã unii altora lectura
preferatã, chiar dacã a fost cititã într-o altã limbã,
recomandarea se face totuºi în limba românã, iar
discuþiile pe marginea lecturii sunt deosebit de
interesante, fiecare copil având pãrerea lui proprie
în funcþie de educaþia culturalã pe care o are.
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Activitãþile din acest amplu proiect s-au
încheiat cu organizarea atelierelor de creaþie
Podoabe, obiceiuri ºi tradiþii de iarnã. Astfel,
lunile noiembrie ºi decembrie au fost un prilej de
bucurie ºi veselie pentru copiii care au
confecþionat, au desenat, au lipit, au pictat dupã
modele proprii sau inspirându-se din cãrþi, betealã
ºi podoabe pentru împodobit bradul de Crãciun.
De asemenea au vopsit nuci ºi conuri de brad cu
auriu ºi argintiu, obiceiuri aduse de la bunicii lor.
Scrisorile ºi felicitãrile adresate Moºului sau celor
dragi au fost deosebit de atent lucrate. În preajma
Crãciunului, copiii au colindat ºi au învãþat urãturi
din diferite zone ale judeþului, unii de la alþii.

Voi sãrbãtoriþi într-un fel, la noi e diferit. Suntem diferiþi, dar nu înseamnã cã unul este mai bun
decât celãlalt, cu toþii avem un potenþial valoric egal. Toþi avem o culturã asemãnãtoare, dar în acelaºi timp
ºi culturi diferite. Acestea þin de religiile noastre, de grupul nostru etnic, de valorile politice, sociale, de
familiile noastre. Unica posibilitate ca oamenii sã devinã solidari este recunoaºterea ºi estimarea acestor
diferenþe ºi similitudini.

Interferenþa diferitelor culturi într-o anumitã zonã geograficã nu ameninþã cultura fiecãrei etnii în
parte sau a naþiunii de care acestea aparþin, ci doar oferã o patã de culoare, de diferit, beneficã tuturor.
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 O  CARTE  SAU  O  VORBÃ  BUNÃ

Auzim foarte des o afirmaþie: copiii de azi nu mai citesc. Motivele sunt multiple ºi nuanþate. Copiii
au numeroase mijloace de a-ºi petrece timpul liber, iar lectura a rãmas doar un instrument în sprijinul orelor
de limba românã ºi eventual al celor de limbi strãine. E adevãrat, televizorul, jocurile pe calculator, internetul
ºi telefonul fac o serioasã concurenþã lecturii cu care generaþiile mai puþin tinere îºi bucurau zilele de vacanþã
ºi timpul liber. Însã, copiilor de azi nu li se mai citeºte atunci când sunt mici ºi mulþi pãrinþi îi lasã în grija
electronicelor încã de la o vârstã foarte fragedã. În acest fel nu mai este stimulatã gândirea ºi programele
TV au acum înregistratã ºi reacþia publicului, încât copilul nu mai trebuie sã gândeascã ºi sã înþeleagã
umorul situaþiilor, el primind informaþia în acelaºi timp cu tipul de reacþie.

La vârsta ºcolarã, copiii se întâlnesc în manuale cu numeroase texte care nu oferã satisfacþia lecturii.
Nu se þine seama de contextul în care se nasc, se dezvoltã ºi cresc copiii de azi, atât de diferit de cel ilustrat
în textele din manuale. Ei nu au cum sã rezoneze cu secvenþe total strãine de universul lor, dar care le
amintesc pãrinþilor ºi cadrelor didactice de propria copilãrie. Studiul istoriei literaturii române ar trebui lãsat
în seama studenþilor la litere, altfel riscãm sã pierdem din vedere demersul esenþial pentru educarea ºi
formarea sufleteascã a unui copil: lectura de plãcere. Este foarte important ca primele experienþe de lecturã
sã lase copilului o amintire plãcutã, pentru ca el sã-ºi doreascã repetarea acestei experienþe.

Dar ajungem la o altã problemã: copiii n-au cum sã-ºi doreascã repetarea experienþei de lecturã,
când majoritatea personajelor suferã sau mor. E suficient sã ne amintim de emisiunile TV de ºtiri, unde
majoritatea materialelor redau evenimente tragice, accidente, tâlhãrii, crime ºi violuri. De ce sã oferim
aceste experienþe copiilor ºi încã propunându-ne un scop educativ? Ponderea textelor cu mesaj pozitiv,
constructiv ar trebui sã fie covârºitoare. În realitate este exact invers, iar experienþa se repetã în cazul
lecturilor suplimentare. ªi nu vorbesc aici de faptul cã unele opere literare depãºesc cu mult puterea de
înþelegere ºi de receptare a copiilor, cum sunt romanele Toate pânzele sus! ºi Cireºarii, vol. 1 la clasa a
IV-a sau Marile speranþe la clasa a VI-a, dar unele texte au un conþinut total nepotrivit. Mã voi opri
deocamdatã la Morcoveaþã, a lui Jules Renard. Vã mai amintiþi de copilul roºcovan? Dar contextul? Vã
ajut eu, iar la sfârºit vã las pe dumneavoastrã sã decideþi dacã textul este potrivit pentru copii de 11-12 ani.

Încã din primul capitol vedem cum Morcoveaþã, cel mai mic membru al familiei Lepic este tratat în
mod diferit faþã de fratele ºi sora sa. În capitolul urmãtor, intitulat Potârnichile, este nevoit sã ucidã douã
pãsãri prinse în laþ de tatãl sãu. Copilului îi repugnã aceastã activitate ºi totuºi este obligat sã o facã. Scena
este respingãtoare, mai ales datoritã faptului cã restul familiei presupune cã îi place sã sugrume potârnichile,
fãcându-i o favoare cu repartizarea acestei sarcini în gospodãrie. Ipocrizia familiei faþã de cel mai mic
membru al ei este izbitoare. Bietul Morcoveaþã este nevoit sã izbeascã potârnichile, pentru cã tentativele lui
de a le suprima eºuaserã.

În capitolul Un vis urât leacul pentru sforãit aplicat lui Morcoveaþã de chiar mama lui este cã îi
înfige unghiile pânã la sânge în poponeaþã. Copilul adoarme cu mâinile lipite de zona agresatã pentru a
preveni o eventualã corecþie aplicabilã urmãtorului sforãit. Ce ar trebui sã înveþe de aici un copil?

Evenimentele neplãcute se þin lanþ. Sã vedem capitolul Sã ne fie cu iertãciune, unde, dupã ce
Morcoveaþã a urinat noaptea în pat, mama i-a adus o supã gustoasã, în care a amestecat, cu un beþiºor, un
strop din ceea ce fãcuse el noaptea trecutã în aºternut, o, doar un pic! Mai mult, aºtepta alãturi de ceilalþi
doi copii reacþia pe care ar fi trebuit s-o aibã Morcoveaþã atunci când i se spunea ce mai conþinuse supa.
Doar cã bietul de el se aºteptase, lãsându-ne sã înþelegem cã nu era pentru prima datã, iar resemnarea sa
este înduioºãtoare.

Credeþi cã acestea sunt singurele neplãceri ale lecturii lui Morcoveaþã? Vã înºelaþi. Întâlnim scene
de cruzime faþã de copil, dar ºi faþã de animale, se fac glume pe seama degetelor sale de la picioare, stâlcite
de încãlþãmintea prea strâmtã. Doamna Lepic este o femeie ce manifestã cruzime ºi rãutate atât faþã de
copilul ei, dar ºi faþã de slujnica bãtrânã ori de cerºetorul orb din sat.
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În inima ºi pe buzele copilului rãsare o întrebare care n-ar trebui sã aparã în sufletul niciunui copil:
Oare tãticul nu mã iubeºte? Sigur, tatãl se ferea de îmbrãþiºãrile copilului, ce þinea tocul cu peniþã dupã
ureche, dar substratul întrebãrii e sfâºietor.

Asistãm mai departe la o scenã discutabilã, petrecutã în internatul unde bãieþii Lepic sunt în timpul
anului ºcolar, departe de ocrotirea paternã de care cel puþin Morcoveaþã are mare nevoie. Pedagogul
internatului îl sãrutã pe unul din elevi, pe frunte dupã afirmaþia sa, dar Morcoveaþã detecteazã un
comportament deviant ºi îl denunþã directorului. Pedagogul, surprins, îl persecutã, dar este destituit de
director, însã Morcoveaþã, deºi avea dreptate, este pedepsit. La plecarea pedagogului copilul recunoaºte
cã, de fapt, invidia atenþia pe care acesta o acorda colegului sãu. Concluzia e înfiorãtoare: Morcoveaþã
este un copil privat de afecþiunea pe care ºi-ar fi dorit-o chiar ºi din partea unor persoane nepotrivite, cu un
comportament cu tendinþe pedofile. Oare tocmai asta trebuie sã înveþe copiii noºtri?

Nici tatãl sãu nu se detaºeazã faþã de mamã în ceea ce priveºte comportamentul faþã de copil.
Domnul Lepic îºi aratã bucuria de a-l revedea în vacanþã necãjindu-l: când pleacã de acasã îi trage un
bobârnac peste ureche, când vine acasã îl împunge cu cotul ºi Morcoveaþã râde din toatã inima. Pânã la
urmã, copilul preferã un bobârnac decât sã fie ignorat.

Câteva întrebãri apar de-a lungul cãrþii ºi ele sunt elocvente pentru întreg conþinutul ºi mesajul
acestui roman:

Morcoveaþã, eºti aici?

(…) Nu-i aici dihania. Pe unde dracu’ o fi?

 Cine spune cã pisicile plâng când mor? se întreabã Morcoveaþã.

Regula se aplicã ºi la unele expresii deplasate, care nu mai mirã pe nimeni, dar nu par a fi tocmai
lectura potrivitã unui copil:

ªi eu, care n-am copii, aº linge ºi o maimuþã în dos, dacã maimuþa asta ar fi copilul meu!
Dracu’ sã mã înþeleagã!

Gura, pocitanie!

Copilul este de multe ori la mijloc, între cei doi pãrinþi care nu-ºi prea vorbesc ºi, uneori, e apãsat
de aceastã stare de fapt, încât ajunge sã-ºi doreascã sã nu fi avut pãrinþi: Nu oricine poate fi orfan.

Când Morcoveaþã este trimis de mamã dupã unt la moarã el refuzã ºi e prima datã când îi spune nu
mamei sale, dar e dispus sã meargã dacã i-ar cere-o tatãl sãu: pentru tine mã duc, dar numai pentru
tine. Pentru mama nu mã duc nici în ruptul capului.

Mãrturisirea copilului din capitolul urmãtor e edificatoare: Tãticule dragã, am stat mult în
cumpãnã, dar toate au un sfârºit pe lumea asta. Mãrturisesc: n-o mai iubesc pe mama.

- Ce spui? ªi de ce? De când?

- Pentru toate. De când o cunosc!

- Asta-i rãu, bãiete. Spune-mi mãcar ce þi-a fãcut.

- Ar fi prea multe de spus. (…) Aº vrea sã trãiesc departe de mama. (…)

ªi dacã þi-aº spune, tãticule, cã am încercat sã mã omor?

- Ei, le cam umfli, Morcoveaþã.

- Jur cã ºi ieri am vrut sã mã spânzur.
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- ªi uite cã eºti teafãr. (…) Morcoveaþã, prietene, nu te mai gândi la fericire. Ascultã vorba
mea, niciodatã n-ai sã fii mai fericit decât eºti acum, auzi, niciodatã!

(…) - Au ºi ceilalþi necazurile lor, fãrã îndoialã. Dar pe ei o sã-i plâng mâine. Azi cer dreptate
pentru mine. Orice soartã e mai bunã decât a mea. Am o mamã care nu mã iubeºte ºi pe care nici eu
n-o iubesc.

- Îþi închipui cumva cã eu o iubesc?

(…) - Pe mine n-o sã mã iubeascã nimeni niciodatã!

Un copil cu idei ºi tendinþe suicide, ale cãrui suferinþe sunt ignorate de tatãl sãu nu pare a fi tocmai
subiectul potrivit de lecturã.

Morcoveaþã renunþã la vinul de dupã mâncare, i se oferã rom ºi îi bea tatãlui rachiul din ploscã la
vânãtoare. O fi consumul de alcool la minori educativ?

Scena în care Morcoveaþã ucide o pisicã pentru cã din carnea ei ar avea cea mai bunã momealã
pentru peºti este una de o violenþã atroce, sângeroasã, care agreseazã psihologic nu numai sufletul unui
copil, dar ºi al unor adulþi mai sensibili. Un asemenea episod n-ar trebui nici trãit, nici relatat. Din nefericire
el se repetã, iar de data aceasta victima este chiar doamna Lepic, în degetul cãreia i s-a înfipt un cârlig de
pescuit. Tatãl decide cã singura metodã de a îndepãrta acul este spintecarea degetului. Scena este descrisã
în amãnunþime, cu expresii penetrante, mult peste ceea ce ar trebui sã se gãseascã într-o carte destinatã
copiilor:

Briceagul sfârtecã, fierestruieºte la întâmplare, iar doamna Lepic, dupã ce a murmurat:
Mãcelarule!, din fericire, leºinã. Domnul Lepic nu scapã prilejul. Alb la faþã ºi înnebunit, ciopârþeºte,
scormoneºte prin carne ºi iatã cã, din degetul care nu-i decât o ranã sângerândã, cade ºi cârligul!

Evident, textul conþine suficiente întâmplãri cu tentã moralizatoare, exemple negative de
comportament, atent semnalizate ºi corijate. Mai mult, Morcoveaþã are câteva intervenþii memorabile,
care dovedesc sensibilitate sufleteascã ºi o gândire profundã.

Contradicþiile între aceste fragmente ºi cele evocate mai sus sunt izbitoare ºi definesc, în tuºe clare,
portretul personajului principal. El se detaºeazã evident ca fiind net superior familiei sale, care, neînþelegându-i
judecãþile, îl minimalizeazã, îl batjocoresc ºi-i adreseazã cuvinte jignitoare, în faþa cãrora copilul se apãrã în mod
pasiv, preferând autodenigrarea.

Un fragment uluitor, Furtuna frunzelor face notã puternic discordantã faþã de restul volumului.
Este unul descriptiv, profund, sensibil, cu numeroase procedee artistice ºi poetic pe final.

(…)  furtuna de afarã pãtrunde la el în odaie cu þipetele ºi vijelia ei.

ªi-i culege inima ca pe un petic de hârtie de pe uliþã.

I-o strânge, i-o mototoleºte, o face boþ ºi-o duce de-a rostogolul.

Aºa cã Morcoveaþã a mai rãmas doar cu un bob de inimã.

Acesta e capitolul care ar trebui sã-ºi gãseascã loc în manuale. Are toate ingredientele necesare ºi
oferã multiple posibilitãþi de introducere de noi informaþii ºi noþiuni, dar cel mai important, oferã satisfacþia
lecturii.

Nu ºtiu dacã trebuie sã mai aºteptãm ca psihologii sã ne comunice noutãþile în ceea ce priveºte
influenþa lecturilor, pe lângã filme ºi jocuri video, asupra comportamentului copiilor de vârstã ºcolarã, dar
un lucru e sigur. În aceastã epocã de vãditã exacerbare a extrovertirii mediatice,  utilizatorii reþelelor de
socializare îºi fac cunoscute trãirile, de la banale comunicãri a ceea ce preferã sau detestã, de la muzica pe
care o ascultã, fotografii din viaþa privatã ori publicã, pânã la sumare ori ample descrieri ale unor manifestãri
de tulburare psiho-mentalã. ªi departe de a fi catalogat drept lipsit de originalitate, acest comportament
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devine unul de tip imitativ, este amplificat, diversificat ºi continuat cu o obsesivã ciclicitate, încât multiplicarea
sa se face de-a dreptul exponenþial. Sigur, veþi spune, comportamente deviante au existat de când e lumea
ºi pãmântul, manifestãri suicidare, perversiuni, comportament abuziv, agresivitate fizicã, verbalã sau psihicã,
drame de familie sau ale întregii umanitãþi ºi nimeni n-a simþit nevoia sã-ºi  creascã sub un clopot de sticlã
copiii. Da, ei nu pot fi feriþi de toate pericolele la nesfârºit ºi ar fi de-a dreptul pãgubos sã încercãm asta,
dar asaltul mediatic asupra copiilor ºi tinerilor este uriaº. Niciodatã informaþiile nu au circulat cu atâta
repeziciune ºi de aceea cred cã ar trebui sã existe un refugiu de existenþã pozitivã, unde sã poatã gãsi ºi
oaze de armonie, de fericire, de bucurie. Poate ar trebui sã avem grijã sã le oferim copiilor noºtri cãrþi unde
sã fie mai puþinã tristeþe ºi mai puþinã violenþã. Cãrþile ar trebui sã fie pentru ei, mãcar la vârstele fragede,
adevãrate rezervaþii de îngeri.

Sper ca fiecare pãrinte sã înþeleagã un lucru extrem de important, cã timpul petrecut cu copiii noºtri
este mai important decât orice altã activitate, iar comoditatea ºi, mai grav, indiferenþa cu care tratãm
generaþia de azi va fi atitudinea pe care o vor avea  faþã de noi într-un viitor nu foarte îndepãrtat, iar
violenþa, sub toate formele ei, va produce mutaþii grave la nivel comportamental, care nu vor mai putea fi
atenuate cu o carte sau o vorbã bunã.

Alice Valeria Micu

DE  LA  TRADIÞIONAL  LA  CONTEMPORAN

Arta popularã s-a nãscut la intersecþia marilor civilizaþii cu acest pãmânt binecuvântat, unde omul
era nevoit sã-ºi fãureascã singur uneltele trebuincioase muncii, îmbrãcãmintea ºi tot ceea ce popula universul
rural. Într-o manierã diferenþiatã ºi atenuatã, aceastã stare este continuatã pânã în zilele noastre, chiar ºi în
þãrile cele mai civilizate ºi mã gândesc aici la experimentele de viaþã rusticã, ce reproduc cu fidelitate
secvenþe de viaþã din diferite epoci. Urbanizarea acceleratã a civilizaþiei a generat un proces de diferenþiere
tehnicã, dar întoarcerea la rãdãcini este un demers nu doar util, dar generator de satisfacþii. Copiii manifestã
bucurie nedisimulatã atunci când vãd rezultatul muncii ieºit din mâinile lor.

Meºteºugurile reprezintã un cumul al spiritului practic cu arta, indiferent de natura lor, ele sunt o
sintezã a vocaþiei creatoare, practice ºi inovatoare a poporului român, modelatã într-o formã perenã.
Românul a încercat mereu sã-ºi configureze existenþa, proiectând elementul estetic într-o asemenea manierã,
încât sã prelungeascã ºi sã îmbogãþeascã necesarul cu valenþe suplimentare.

A fost odatã ca niciodatã, cã de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost ºi va rãmâne mereu povestea
neamului românesc, bogatã, frumoasã ºi unicã, împodobitã cu flori ºi stele. Dar, ca sã descoperim aceastã
lume fabuloasã trebuie sã pornim pe o cãrare ce începe din adâncul vremurilor de demult ºi pe care putem
cãlãtori cu ajutorul minunilor ieºite din mâinile meºteºugarilor. Aceastã poveste am încercat s-o depãnãm la
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, alãturi de copii, tineri, pãrinþi sau bunici în timpul vacanþei, într-o împletiturã
mãiastrã de tradiþii, obiceiuri, basme, cusãturi, cântece, cu adevãrate epopei încrustate în lemn ºi piatrã,
modelate în lut ori þesute în rãzboi.

Este o lume a amintirilor aceasta. ªi am pornit, adulþi ºi copii, o cãlãtorie în care ne-au zâmbit Ilene
Cosânzene torcând lânã ºi mãiestrind cu acul costume populare de o rarã frumuseþe. ªi Feþi Frumoºi am
întâlnit, cioplind lemnul ºi însufleþind lutul.

A fost odatã… ºi sub semnul basmelor de demult am deschis copiilor poarta meºteºugitã a creatorilor
populari. ªi ne-am jucat ca odinioarã, confecþionând pãpuºi din coceni de porumb, din deºeuri textile sau
folosind ca suport linguri de lemn.
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Am deschis ferestre de vis, de unde am luat culorile
curcubeului. Cu ele au pictat copiii pe sticlã, dezvãluind adevãrate
talente artistice, dar mai ales dorinþa de-a arãta tuturor frumuseþile
din sufletul lor.

Acul ºi aþa au prins viaþã în degetele harnice care-au scris
versuri populare ºi strigãturi pe pânza albã,  decupând secvenþe de
umor ºi spiritualitate din folclorul zonal.

Cei mici au învãþat sã împleteascã fire de lânã ºi au colorat
pe hârtie costume populare. Le-am stimulat imaginaþia ºi ei au
reprodus în carton, în mãrime naturalã costume populare, pe care
le-au decorat, de aceastã datã dupã imaginaþia ºi pofta inimii.

Am îmbrãcat cu drag ia româneascã ºi, în bibliotecã ori în
mijlocul naturii, ne-am bucurat sufletul cu cântecele care odatã alinau
dorul, alungau tristeþile sau înveseleau horele.

În vremurile de azi, când vorbim mult, dar comunicãm tot
mai puþin, am încercat sã investim obiectele ce populau lumea satului
românesc de odinioarã cu putere simbolicã ºi sã le recunoaºtem astfel iscusinþa de a transcende vremurile
ºi a ne proiecta în decorul în care bunii noºtri învârteau roata, vârtelniþa, fusul ºi acul.

Mãrturiile vremurilor îndepãrtate, grefate pe fondul unitar al artei locale au farmecul lor inconfundabil
în ansamblul diversitãþii stilistice a ornamentaþiei româneºti ºi susþin indubitabil cã viaþa spiritualã a poporului
român a fost întotdeauna racordatã ºi în continuã osmozã creatoare cu cea universalã, dar pãstrându-ºi
propria identitate.

Alice Valeria Micu

Minunata lume a folclorului, cu tot ceea ce cuprinde el: tradiþii, obiceiuri, artã popularã,
meºteºuguri ºi port tradiþional este, de fapt, certificatul
nostru de identitate în multiculturalitate.

Acesta a fost ºi motivul pentru care Consiliul Local
al Municipiului Zalãu a susþinut financiar activitãþile
organizate de Asociaþia Prietenii Bibliotecii-Zalãu,
bucurându-ne de un numãr impresionant de copii ºi tineri
care au învãþat, cu mare entuziasm, sã realizeze adevãrate
comori de artã popularã sãlãjeanã. Avem încredere cã
astfel, investind în formarea ºi dezvoltarea tinerei
generaþii, identitatea noastrã nu se va pierde în valul
globalizãrii.

Daniela Coþa, viceprimar - Municipiul Zalãu
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Aºe am învãþat de acasã, din familie, de când sã
seamãnã cânepa sau se tunde oaia ºi pânã sã îmbracã haina,
toate operaþiunile, toate le ºtiu ºi mã bucur dacã îi pot învãþa
pe copii ºi tineri sã ducã mai departe tradiþiile noastre
româneºti. Ar fi bine sã-i învãþãm ºi poveºtile din bãtrâni, sã
vadã ce multe legãturi se pot face între trecut ºi prezent.

Florica Criste - Cizer, meºter popular

Da, la Cizer este un colþ de rai pe care trebuie sã-l
facem cunoscut, oamenii trebuie reîntorºi la tradiþii, acolo
vor reînvãþa cum sã-ºi creeze acea stare de bine atât de
necesarã pentru sãnãtatea omului de azi, iar aceasta se va
rãsfrânge asupra gândurilor noastre ºi a vorbelor pe care le
rostim. Meºteºugul popular, lucrul cu propriile mâini ne ajutã
sã fim oameni mai profunzi. Tehnologia de azi ne face sã fim
mult prea superficiali.

ªtefania Criste - meºter popular

Cât voi trãi voi învãþa copii, tineri ºi pe oricine doreºte
sã facã lucruri frumoase, sã ºtie cum lucrau bunicile noastre,
iar acestea le vor prinde bine pânã la bãtrâneþe. E bine sã-i
atragem din faþa televizoarelor ºi calculatoarelor, sã-i învãþãm
sã facã ceva cu mânuþa lor. Ei vor fi apoi tare mândri ºi vor
arãta tuturor rodul muncii lor.

Ileana Graþiana Pop - meºter popular

Am rãmas plãcut surprinsã vãzând cât de dornici sunt copiii,  tinerii
sã înveþe diverse meºteºuguri. S-au descurcat excelent la toate atelierele
organizate: cusãturi, broderii, picturã pe sticlã, confecþionat pãpuºi, mãrgele,
cercei sau brãþãri, fãcând minuni din hârtie sau carton… am realizat
împreunã cu ei lucruri minunate. Pentru mine acest proiect a fost o experienþã
de viaþã, deoarece nu doar copiii ºi tinerii au învãþat de la mine, ci ºi eu de
la ei. Mã bucur cã am lãsat deoparte calculatorul ºi televizorul pentru a
veni la bibliotecã sã ne reîntoarcem la tradiþii, sã ne bucurãm de lucrul ieºit
din mâinile noastre, sã cântãm ºi sã jucãm aºa, ca pe vremea bunicilor.

Alina Gordan - meºter popular
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IMPRESII DE LA PARTICIPANÞI

În data de 25 iulie 2013 participând la activitãþile care au avut loc în parcul din faþa bibliotecii
am rãmas cu o impresie foarte bunã.

Am participat împreunã cu nepoþii mei care  s-au simþit foarte bine ºi au învãþat sã
împleteascã, în trei, în ºase, au fãcut pãpuºi ºi urmeazã sã înveþe sã coase. Am povestit împreunã cu
pãrinþii ºi bunicii care-ºi însoþeau copilaºii sau nepoþii cât de necesare sunt astfel de ATELIERE,
unde sã fie învãþaþi sã-ºi foloseascã creativitatea, pe noi ne-au învãþat pãrinþii, dar azi mulþi sunt
uitaþi în faþa unui ecran rece, iar apoi ne mirãm cã nu ºtiu mai nimic. Exemplu pentru astfel de
iniþiative ar fi bine sã ia ºi alþii.

Vã felicitãm pentru cã aþi organizat aceste activitãþi!

O sã mai participãm ºi data viitoare! (F.)

Treceam întâmplãtor prin faþa bibliotecii când un grup de copii însoþiþi de doamnele de la
bibliotecã mi-au atras privirea cãtre grupul lor, dar mai ales spre lucrurile foarte, foarte frumoase
care-i înconjurau. Entuziasmul copiilor faþã de ceea ce confecþionau, de ceea ce învãþau sã facã, sã
împleteascã, sã confecþioneze diferite podoabe din mãrgele, rãbdarea acestora… ºi se vedea cã le
place ceea ce fãceau.

    Felicitãri organizatorilor ºi cât mai multe activitãþi de acest fel ºi la „scarã cât mai
largã”.                                                                                                                                        (Filip)

Aprecieri pentru munca titanicã ºi rãbdarea de care aþi dat dovadã!

A fost o reîntoarcere în timp care ne-a fãcut bine.

Mulþumim!  (Oltiþa)

Felicitãri pentru multitudinea de activitãþi pe care le organizaþi pentru copiii din comunitate.

O reîntoarcere în timp pentru a le arãta copiilor noºtri vremuri de odinioarã.

Mulþumim! (H.)

Vã felicitãm pentru activitãþile ºi superba iniþiativã. Este de apreciat cum o instituþie se
poate mobiliza sã organizeze un eveniment atât de plãcut, util ºi frumos pentru generaþia tânãrã.

Mult succes ºi sincere felicitãri!

(Zahorte Sarah ºi Elena)

Am fost foarte bucuroºi ºi rãmânem recunoscãtori Bibliotecii Judeþene pentru cã mereu se
gândesc sã ajute copiii ºi tinerii sã înveþe lucruri atât de utile în viaþã. A investi timp ºi dragoste în
formarea ºi educarea unui copil este, credem, cel mai de preþ „sacrificiu”!

          Felicitãri colectivului BJS, precum ºi autoritãþilor care vã acordã sprijin!

 (Valentin M.)
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 De obicei copiii cred cã la bibliotecã doar împrumutãm sau citim cãrþi. Nu este chiar aºa,
datoritã multelor activitãþi la care suntem invitaþi aici. Una foarte frumoasã a fost în aceastã
vacanþã Clubul de creaþie: þesãturi, cusut, broderii, picturã pe sticlã, confecþionat mãrgele, pãpuºi
ºi alte lucruºoare. Copii mici ºi mari au învãþat sã coase modele interesante ºi viu colorate. Desigur,
toate acestea nu ar fi fost posibile fãrã ajutorul înþelegãtoarelor ºi îndemânaticelor bibliotecare.
Multor copii din Zalãu le place la bibliotecã, acest fapt fiind dovedit de numãrul mare de copii
prezenþi la activitãþi. Au venit chiar ºi copii din strãinãtate ºi au spus cã este minunat  aici la
bibliotecã. Un prieten al meu, venit din Irlanda, a recunoscut cã acolo nu a vãzut la bibliotecã
atâtea activitãþi interesante ºi creative.

   (Antonia Grec)
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SÃLÃJENI LA EI ACASÃ

Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, sub egida Consiliului Judeþean Sãlaj a organizat întâlnirea
aniversarã: SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ, Ediþia a IX-a.

Eveniment devenit tradiþie ºi foarte apreciat de cei care au reuºit ca numele lor sã intre, prin operã,
în lumea eternã, fãcând cinste judeþului nostru.

An de an se scrie o paginã încãrcatã de cele mai nobile emoþii. Creaþiile, fie cã acestea sunt din
domeniul literar, artistic, istoric, plastic, sportiv… dãinuie peste vremi, vorbind despre idei, imaginaþie,
talent, pasiune ºi foarte multã ºi meticuloasã muncã. Realizãrile adevãrate nu ar prinde viaþã fãrã emoþia
specialã ºi visul de-a lãsa urme durabile. Lacrimi, emoþii, aprecieri, aplauze… toate trãite într-un cadru
festiv, între oameni speciali! Aceste momente nu pot fi redate în cuvinte, ele se trãiesc doar… în direct!

Recunoºtinþa este memoria inimii!

Cu aceastã ocazie Sala Scriitorilor Sãlãjeni a gãzduit Expoziþia Omagialã dedicatã celor aniversaþi.

Au fost omagiaþi:

Octavian Lazãr Cosma - muzicolog

Gheorghe Rusu - profesor

Tiberiu Vanca - avocat

Maria Pia Badiu - artist plastic

Aurel Contraº - sculptor

Ioan Sorin Boldea - jurist

Szabó M. Attila - istoric

Viorel Tãutan - profesor, poet

Ileana Graþiana Pop - artist ºi meºter popular

Balajti Károly László - arhitect, grafician

Birtalan István - handbalist

Viorel Mureºan - profesor, poet

Sepsi Iosif - sculptor

Lucian Liviu Perþa - profesor, poet

Ion I. Piþoiu - artist plastic

Notã: informaþii despre cei omagiaþi puteþi gãsi în dicþionarul Sãlaj - Oameni ºi Opere, editat
de Biblioteca Judeþeanã în anul 2011, disponibil ºi electronic: www.bjs.ro (Publicaþii electronice)
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CUVINTE  PESTE  VREMI...

Gânduri profunde în aceastã frumoasã zi, la adresa oamenilor Sãlajului, pe care îi am în
inimã. Sunt onorat de ce reprezintã acest pitoresc colþ de þarã, de care sunt legat cu întreaga mea
fiinþã.

Acad. Octavian Lazãr Cosma

Astãzi, cu ocazia sãrbãtoririi Sãlãjenilor la ei acasã, la 3 oct. 2013, eu, Maria Pia Badiu
mulþumesc bibliotecii prietene pentru prietenie.

Maria Pia Badiu

Tot respectul pentru personalitãþile Sãlajului. Vã iubesc ºi vã admir pentru contribuþia la
cultura sãlãjeanã.

Aurel Contraº

Sunt copleºit de emoþii, de onoarea ca la trei sferturi de veac de când am scâncit prima datã
în Bocºa - Sãlaj, sã fiu bãgat în seamã într-un mod atât de distins ºi plãcut. Mulþumesc conducerii
ºi cadrelor acestei minunate instituþii de culturã pentru organizarea ºi realizarea prezentei acþiuni.
Cunoscându-ne trecutul, vedem mai clar prezentul ºi prospectãm bine viitorul!

Ioan Sorin Boldea

Sunt mândru ºi fericit cã pot participa la aceastã manifestare emoþionantã, deºi am plecat
din Sãlaj de mulþi ani, am pãstrat legãtura cu þinutul natal. Aº fi fericit sã fiu din  nou invitat la
Zalãu.

Activitate rodnicã doresc întregului colectiv al bibliotecii sub conducerea doamnei Pop.

Prof. Szabó M. Attila
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Of, Doamne, ce zi! Câtã dragoste în jurul meu! Sunt demn, oare, de ea? Probabil pentru cã
ºtiu sã iubesc! Mulþumesc Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu Sãlaj, prin intermediul distinsei ºi graþioasei
doamne Florica Pop, pentru ocazia pe care mi-a creat-o sã scriu aceste rânduri, cu un sens plãcut
de emoþie. Sunt onorat cum n-am mai fost ºi urez sãnãtate ºi bunãtate celor care fac totul sã fie cât
mai multã prietenie ºi iubire între oameni.

Viorel Tãutan

Picãturi de lacrimi

Stau sã cadã

ªi am rãmas

Doar cu tristeþea mea.

Nimeni pe lume

Nu o sã înþeleagã

Inima mea ce vrea

Nicio razã caldã de luminã

n-a cãzut din sufletu-mi stingher

Astãzi vieþii îi cer o zi seninã

ªi un colþ la o margine de cer!

O zi seninã, o zi cu soare

eu vã doresc!

O zi seninã azi trãiesc.

Ileana Graþiana Pop - Ciumãrna

Nu sunt orator ca poeþii, dar cartea pentru mine înseamnã o lume de poezii, întâmplãri, o
lume a visurilor, iar prin lucrãrile mele umile de graficã încerc sã aduc atmosfera realului zilelor de
azi.

Balajti Károly László, arhitect-grafician

Biblioteca e locul unde mã simt acasã. Mulþumesc Bibliotecii Judeþene I. S. Bãdescu Zalãu
pentru omagiul poeziei, fãcut prin luarea mea în seamã.

Cu mulþumiri, Viorel Mureºan

Mulþumesc pentru aceste momente înãlþãtoare, încãrcate de multã spiritualitate.

Cu respect, Sepsi Iosif

Drag ºi dor în toate!

El e! Atât!

Ion I. Piþoiu
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I.D.E.I.

O  NOUÃ  ABORDARE  CRITICÃ  A  ROMANELOR

HORTENSIEI  PAPADAT-BENGESCU

În hãþiºurile unor politici editoriale scãpate de sub orice control, fie
el ºi cel de odinioarã al unor planuri anuale doar orientative, unui debutant
în volum îi e foarte greu sã fie remarcat. De aceea devine meritorie ideea
unui concurs de debut, lansat în 2005 de Filiala clujeanã a Uniunii
Scriitorilor. Ceea ce e ºi mai bine e cã, din douãzeci ºi patru de titluri
apãrute pânã acum în colecþia Biblioteca tânãrului scriitor, doar patru
sunt de beletristicã, celelalte fiind eseuri ce-acoperã o largã arie tematicã.
Spun cã e normal sã se acorde o atenþie sporitã debutului unor critici,
având în vedere cã poeþii ºi prozatorii au la îndemânã puzderie de manifestãri
de gen, unde se pot afirma. Prin urmare, un debut în criticã vom avea în
vedere în paginile urmãtoare: Carmen Georgeta Ardelean, Hortensia
Papadat - Bengescu, marea europeanã a literaturii române, Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2013.

Autoarea are un bun ºi din ce în ce mai vizibil exerciþiu al criticii de
întâmpinare pe la diverse periodice, cu predilecþie din arealul transilvan. Chiar ne-am fi dorit s-o vedem
debutând cu o carte de cronici ºi scurte eseuri, de obicei mai alertã decât tratatele greoaie, care pot,
uneori, sufoca debutanþii. Aflãm, dintr-un argument al cãrþii, cã destinul literar al Hortensiei Papadat -
Bengescu este, pentru Carmen Ardelean, o vie obsesie, transformatã cu timpul în tezã de doctorat ce ºi-a
propus sã demonstreze modernitatea diferitã a autoarei abordate, faþã de cea a celorlalþi prozatori români
interbelici. Un prim capitol de Preliminarii anunþã intenþia de comparatism, ca principalã metodã de
investigare a subiectului. Se procedeazã întâi la descoperirea ascendenþilor literari ai Hortensiei Papadat -
Bengescu. Sunt vehiculate nume ilustre, repere ale unor direcþii fecunde în literatura epicã europeanã, de la
Flaubert, Balzac sau Zola ºi John Galsworthy, la Marcel Proust, Virginia Woolf, Thomas Mann sau Gide.
În acest efort comparatist sunt aliniate forþe critice din toate generaþiile, de la George Cãlinescu ºi câþiva
dintre congenerii scriitoarei, la Edgar Papu, Constantin Ciopraga, Mircea Zaciu, Ion Negoiþescu, Nicolae
Manolescu, Liviu Petrescu, Gheorghe Glodeanu ºi chiar mai apropiaþi de vârsta celei care semneazã
cartea. Din efortul lui Carmen Ardelean de a defini formula epicã a Hortensiei Papadat - Bengescu reiese
opþiunea ei pentru marca prustianã.

Urmãtorul capitol, nuanþat intitulat Reflexivitate ºi autoreflexivitate, elucideazã în prima sa
parte validitatea unor tatonãri teoretice la Hortensia Papadat - Bengescu. Opiniile
criticilor sunt iarãºi de o largã diversitate, de la cea a lui George Cãlinescu ºi Mircea
Zaciu, care îi declinã prozatoarei orice calificare teoreticã, pânã la aceea a lui Radu.
G. Þeposu, care identificã la ea o intuiþie conceptualã a evoluþiei romanului. Opinia,
importantã, a lui Carmen Ardelean e cã autoarea Fecioarelor despletite are o
concepþie proprie despre roman, chiar dacã lipsa unui corpus teoretic al autoarei e
suplinitã de documente aparent minore, cum sunt interviurile, scrisorile, fragmentele
de jurnal, puþinele articole, anchetele sau mãrturisirile autobiografice. Concepþia ei
esteticã, afinã grupãrii de la Sburãtorul, care i-a influenþat definitiv destinul literar,
nu e departe de cea a teoreticienilor artei pentru artã. O constatare ne surprinde în
modul cel mai plãcut: într-un articol intitulat Respiraþia poeziei noi ºi semnele
grafice Hortensia Papadat - Bengescu era preocupatã de problema abolirii punctuaþiei. Nimic mai evident
aici decât efortul de sincronizare. Prozatoarea constatã aici chiar o uºoarã rãmânere în urmã a publicului
cititor faþã de evoluþia rapidã a scriiturii româneºti. În contextul aceluiaºi capitol, Carmen Ardelean dezvoltã
câte o paralelã cu câte douã dintre prozatoarele europene, aproximativ contemporane cu Hortensia Papadat
- Bengescu. Întâi, nuvelistica prozatoarei de la Sburãtorul e comparatã, sub aspectul unor pattern-uri
comune, cu opera Simonei de Beauvoir. În ce priveºte romanele, comparaþia se face cu scrierile Virginiei
Woolf. Aceastã din urmã paralelã se desfãºoarã pe direcþia autoreferenþialitãþii ºi a veridicitãþii vãzute,
uneori, prin prisma psihanalizei. Binomul conceptual de bazã în urmãrirea desfãºurãrilor diegetice la cele
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douã prozatoare îl constituie termenii trup sufletesc ºi trup fizic, precum ºi prezenþa unui personaj reflector.
Protagoniºtii din ciclul Hallipa sunt înrobiþi trupului fizic, pe când cei ai Virginiei Woolf îºi percep corporalitatea
spiritual. Acesta e ºi punctul, esenþial, în care se despart cele douã scriitoare.

Bunã cunoscãtoare a naratologiei, Carmen Ardelean vede, ºi mai ales ºtie sã evite, capcanele
indeciziei terminologice în acest învolburat ºi aproape nelimitat domeniu. Dupã douã capitole în care fixeazã
semne sigure la care sã se poatã raporta, cartea ei se clarificã definitiv în cel de-al treilea. Intitulat Arhitecturã
romanescã, acesta e un studiu critic ce îºi propune, mai înainte de orice, sã punã în luminã caracterul
polifonic al textului literar. Procedând metodic, prima lãmurire are ca referent structura bazatã pe modele
muzicale a romanului bengescian. Astfel, cu termenii din domeniu, contrapunctul se referã la cuplurile cu
evoluþie în ritmuri ºi tonalitãþi diferite, dar care vor rãmâne interdependente. Polifonia imitativã se manifestã
la nivelul temelor ºi motivelor, proliferate la nesfârºit în romanele ciclului. Perspectivele narative sunt
perceptibile sub forma polifoniei prin divizarea unei voci. Urmãtoarea clasificare operatã de Carmen
Ardelean o constituie înscrierea personajelor prozatoarei în tipologia picarescã. O ilustare de substanþã a
acestei idei e fãcutã prin personaje precum Licã Trubadurul ºi Ada Razu. Locul unde exegeta se desprinde
de bibliografia criticã, zburdând în voie pe teritoriile narative, e un eseu despre un bestiar romanesc sui
generis. Concret, se referã la frecvenþa supranumelor, a poreclelor sau a metaforelor preluate din câmpul
semantic al animalitãþii, preponderent în romanele Fecioarele despletite ºi Concert din muzicã de
Bach. Este explicatã cu subtilitate preferinþa prozatoarei pentru insecte ºi pãsãri. Observaþiile din acest
subcapitol aºazã scrisul Hortensiei Papadat - Bengescu sub zodia barocului. Alte subcapitole referitoare la
perspectivele narative, la cronotop, cu accentuarea ideii cã personajele analizate opteazã pentru toposurile
interiorizãrii, care faciliteazã dezvoltarea unor triunghiuri conjugale, sunt pledoarii asupra coerenþei interne
a romanelor bengesciene.

De-a dreptul ispititoare ni se pare ideea altui capitol, de-a identifica, în scrisul prozatoarei analizate,
referinþe la artele ºi ºtiinþele vremii. Toþi scriitorii importanþi simt o atracþie pentru ineditul ºtiinþei fie ºi pentru
eternul din domeniul sensibilitãþii ºi al reflecþiei, dar aici, interesul de ordin intelectual imprimã personajelor
o notã de mondenitate. Adicã, factorul care o transformã pe autoare în unul dintre ctitorii de la noi ai
romanului. Capitolul acesta este ºi un nou prilej de a adânci paralela cu Virginia Woolf, prozatoarea
europeanã cu care scriitoarea de la Sburãtorul pare a avea cele mai multe afinitãþi. ªi, desigur, de a iniþia
noi posibile comparaþii, bazate pe diverse tipuri de corespondenþe, cu Knut Hamsun, Sidonie - Gabrielle
Colette. Un mic studiu de tipologie literarã, consacrat dandy-ului, este o ocazie pentru Carmen Ardelean
sã radiografieze varianta femininã a acestui prototip, mai consistentã în romanele supuse analizei sale.
Odatã cu ultimul capitol, Carmen Ardelean se mutã, din critica literarã, în istorie literarã. Întreg capitolul e
un dosar al romanului, pierdut, Strãina. Analizând, în felu-i caracteristic, fragmente recuperate din roman,
autoarea face ºi criticã de text, poate pe alocuri, prea minuþioasã, unor fragmente dintr-un întreg care
lipseºte. Bazatã pe o bibliografie criticã impresionantã, cartea cu care debuteazã Carmen Ardelean
dovedeºte cã erudiþia ºi supleþea stilisticã se pot contopi armonios într-un eseu de înaltã calitate.

Viorel Mureºan

Notã: Viorel Mureºan, omagiat de Biblioteca Judeþeanã în anul 2013, a editat la final de an un nou
volum de poezie, Salonul de toamnã (Bucureºti, Ed. Tracus Arte), cunoscând
încã de la apariþie, ca ºi întreaga sa operã, aprecieri critice deosebite, în cronici
literare, atât în reviste locale, cât ºi de nivel naþional.

Cultivând, în egalã mãsurã, comparaþia dezvoltatã, metafora ºi
paralelismul sintactic, Viorel Mureºan e adeptul unei poezii caracterizate prin
eleganþa, sobrietatea ºi laconismul rostirii. Scrisã cu o mare delicateþe
sufleteascã ºi construitã cu multã ingeniozitate, placheta Salonul de toamnã
probeazã, încã o datã, faptul cã ne aflãm în faþa unui autor ce provine din
nobila stirpe a poeþilor expresioniºti. (Marcel Lucaciu: Poetica absenþei, în
Caiete Silvane, nr. 107, p. 8)
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I.D.E.I.

DESTINE  SÃLÃJENE  ÎN  PERIMETRUL  MUZICII

Evident, titlul este pretenþios, deoarece nu ne propunem
sã aducem în atenþie decât sumare aspecte din calea spinoasã
spre afirmare a trei tineri ce absolviserã liceul la Zalãu, într-o
perioadã de radicale transformãri dramatice, bãtând la poarta
Conservatorului Gheorghe Dima din Cluj, pentru a-ºi desãvârºi
studiile. Ne aflam ºi noi în aceeaºi situaþie, dar absolvisem la Blaj,
proveneam din Treznea, adjudecându-ne calitatea de coleg, fapt
de naturã sã ne permitã aceastã succintã abordare. Avertizãm din
start cã nu despre persoana noastrã va fi vorba.

Sunt vizaþi trei tineri, Viorica Pop, Corneliu Fânãþeanu,
care tocmai obþinuserã diploma licealã, în vara anului 1951 ºi
Vasile Pop, din promoþia anterioarã cu doi ani. Erau cu toþii
încrezãtori în viaþã, în plinã putere, dornici sã-ºi valorifice valenþele
muzicale înnãscute, deci ºi sã escaladeze culmile perfecþiunii în

domeniul mirific al artei sunetelor, deþinãtor al atâtor frumuseþi fãurite în decursul secolelor.

Vremurile erau însã tulburi, adeseori foarte potrivnice, totalitarismul îºi manifesta cu veracitate
resorturile opresive, nimicind cu brutalitate orice indiciu de adversitate. Conservatorul clujean nu fãcea
excepþie, de la instituþiile universitare supuse presiunilor ºi mutaþiilor, cãutând sã-ºi regãseascã identitatea ºi
echilibrul dupã refugiul timiºorean fortuit, revenindu-ºi cu dificultate dupã reforma  învãþãmântului impusã
de noua ideologie stalinistã ce derula o acerbã furie contra stabilimentelor româneºti anterioare, inclusiv a
vechilor intelectuali, implementând lupta de clasã, cu întregul cortegiu pe care-l presupunea, cãlcând, nu o
datã, peste cadavre. Clãdirea medievalã care fusese alocatã Conservatorului, de pe strada Matei Corvin,
era improprie, strâmtã, cu sãli puþine ºi inadecvate, menite sã adãposteascã ceea ce fuseserã lãcaºurile de
învãþãmânt muzical universitar român ºi maghiar din anii interbelici. În plus, fusese strãmutat de la Iaºi o
parte a Conservatorului, desfiinþat fãrã discernãmânt, cu doi ani înainte, profesorii ºi studenþii poposiþi pe
meleagurile transilvãnene aclimatizându-se cu multã dificultate. Decurgeau de aici, o sumedenie de probleme,
ce se cereau reconfigurate ºi înscrise pe noile coordonate.

Este greu de imaginat contexul în care se afla noua generaþie de studenþi, asaltaþi de norme ideologice
rigide, în procesul anevoios de asimilare al unor programe încãrcate, bântuite permanent de atribute parazitare
colaterale de nuanþe politice, care contau enorm în acele timpuri. Clujul însã exulta de tinereþe ºi vigoare
datoritã marelui numãr de studenþi, viaþa artisticã, reprezentaþiile de operã, concertele orchestrale, camerale
ºi corale; turneele unor soliºti celebrii din strãinãtate ºi din þarã, întreþineau focul sacru al muzicii. Toate
manifestãrile acestea erau luate cu asalt de cãtre studenþi, mari iubitori de frumos. Într-un asemenea climat,
prea general descris, neînchipuit de complex, au trebuit sã se integreze tinerii sãlãjeni deciºi sã-ºi adjudece
carierele de muzicieni. Desigur, profesiuni  extrem de pretenþioase, ce solicitau intensã muncã, dominatã de
pasiune, traversându-se nesfârºite greutãþi, inclusiv de naturã materialã, familiile celor vizaþi dispunând de
resurse modeste. Însã asupra acestui aspect, deloc de neglijat, nu insistãm.

Viorica Pop a susþinut cu succes examenul de admitere, hotãrâtã sã devinã solistã de operã,
frecventând ºi secþiunea pedagogicã. Fusese descoperitã ºi încurajatã, la fel ca ºi Corneliu Fânãþeanu, de
cãtre distinsul profesor ºi dirijor de cor, Marius Cuteanu, care, strãmutat în oraºul de pe Someº, le urmãrea
paºii artistici. Acesta le crease platforme de afirmare, încã la Zalãu. Viorica Pop, beneficiara unui chip
plãcut, cu trãsãturi rafinate, deþinea atribute vocale ieºite din comun: timbru percutant, muzicalitate,
sensibilitate, amplitudine, naturaleþe, ce ieºeau în evidenþã, în pofida unei anumite timiditãþi. Însuºirile descrise
erau dublate de seriozitate ºi putere de muncã. În curând s-a vãzut cã ºtia sã fie o bunã colegã, altruistã ºi
perfect integratã în colectivul anului de învãþãmânt. ªi-a fãcut prezenþa în cadrul producþiilor artistice,
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susþinând lieduri, iar mai apoi, momente lirice de profundã expresie, precum
aria Laurettei din opera puccinianã Gianni Schicchi.

Ca studentã, nu a beneficiat de un parcurs tocmai favorabil, deoarece
n-a avut ºansa unei îndrumãri vocale adecvate, ceea ce i-a pricinuit clipe
grele, inclusiv deziluzii,  întârziindu-i afirmarea. Totuºi, în 1956 a ajuns sã-ºi
încheie studiile, cu brio, fiind repartizatã solistã la nou înfiinþatul Teatru Muzical
din Galaþi.

În oraºul de la Dunãre a fãcut o frumoasã carierã, abordând rol dupã
rol, fiind distribuitã în opere ºi operete, precum Voichiþa în Ana Lugojana de
Filaret Barbu, Leonora în Trubadurul de G. Verdi, Stela în Vânt de libertate
de I. Dunaevski, Contesa în Nunta lui Figaro de W.A. Mozart, Aennchen în
Freischutz de C.M. Weber, rolurile titulare din Madame Butterfly ºi Tosca
de G. Puccini, deasemenea, rolul principal din Motanul încãlþat de C.
Trãilescu, Bertha în Lãsaþi-mã sã cânt de G. Dendrino.

Dupã cãsãtorie, soþul a convins-o sã emigreze în Israel, unde ºi-a revãrsat prea plinul talentului ºi
mãiestriei în domeniul formãrii tinerilor cântãreþi.

O traiectorie aparte, frântã devreme, a înregistrat studentul Vasile Pop, tânãr foarte dotat, care
venea cu o bunã educaþie muzicalã din familie, mama sa, Magdalena Pop fiind o eminentã pianistã, cu un
aport notabil la viaþa artisticã a municipiului Zalãu, fiind foarte preocupatã de educaþia pianisticã a copilului
ce manifesta înclinaþii deosebite pentru muzicã. Încet, dar sigur, Vasile Pop ajunge sã stãpâneascã tainele
acestui pretenþios instrument, având chiar un puternic atu faþã de mulþi dintre proaspeþii sãi colegi de la
Conservator. Disciplinat, dispunând de o robusteþe desãvârºitã, încãrcat de entuziasmul vârstei sale, îºi
vedea sârguincios de studiu, necãutând sã iasã din comun, bun coleg, nu foarte înfipt, probabil, din raþiuni
extramuzicale, care aveau sã-i fie funeste. Ne explicãm, Vasile Pop intrase la admitere cu o situaþie familialã
nefavorabilã în ochii autoritãþilor, tatãl sãu renumit avocat, Simion Pop, fusese fruntaº þãrãnist, colaborator
al lui Iuliu Maniu ºi Corneliu Coposu, fapt de naturã, ca fiul, sã pãstreze în surdinã aceste aspecte ale
biografiei, ce puteau sã-i aducã grave neplãceri în respectiva perioadã.

A trecut, nu fãrã emoþii, prin filtrele supervizorilor de la cadre, care i-au parcurs dosarul în faza
intrãrii în rândul studenþilor. Avusese ºi noroc deoarece nu se completaserã locurile alocate de Minister,
candidând cu succes într-un al doilea val, fiind primul pe lista celor admiºi.

Mereu cu surâsul pe buze, studios, obþine note mari, impunându-se drept unul dintre fruntaºii
anului, la secþia pedagogicã. Datoritã prestaþiilor sale universitare a scãpat de exmatriculãrile survenite la
începutul anului secund, când studenþii cu dosare pãtate, provenind din familii de burghezi, moºieri, chiaburi,
politicieni, foºti demnitari, intelectuali de vazã, au fost îndepãrtaþi din rândurile studenþilor. Rectorul de
atunci, Max Eizicovici, compozitor cu unele reuºite, dar complexat, era total aservit cauzei roºii, oportunist
fãrã discernãmânt, a cãlcat în picioare mlãdiþe talentate fãrã ezitare.

Vasile Pop nu s-a lãsat ademenit de structurile tineretului revoluþionar, deoarece continua sã
creadã în virtuþile politice, cãrora tatãl sãu se dedicase ºi pentru care fãcuse ani grei de temniþã. Astfel se
explicã  aderarea eminentului student din anul doi, la grupul de colegi din Conservator ce intraserã în, sã
spunem, organizaþia Stânca de granit, o iniþiativã de asociere antitotalitarã, pentru care se depusese
jurãmânt într-o bisericã de a se respinge, prin toate mijloacele, doctrina comunistã. Deconspiraþi, foarte
repede, pãrtaºii acestei forme de luptã au fost arestaþi, maltrataþi ºi condamnaþi la închisoare. Un fapt se
cere ºtiut, la aflarea ridicãrii de cãtre siguranþã s-a produs în Conservator o panicã generalã, fiecare temându-
se cã ar putea fi privat de libertate.

Repercusiunea pentru cei în cauzã s-a dovedit dezastruoasã, cãci ºi dupã ispãºirea pedepsei, erau
prigoniþi, interzicându-li-se, pentru o vreme, accesul în  instituþiile universitare. Ca atare, n-a încercat sã
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revinã în Conservator. Mare pierdere pentru promiþãtoarea carierã muzicalã ce se întrevedea în ce-l privea
pe Vasile Pop. Dupã eliberare, a traversat o perioadã de frustãri ºi umiliri, putându-se angaja numai ca
muncitor necalificat.

ªi-a reluat studiile, la o facultate de drept, ajungând jurisconsult la Zalãu. Din fericire, soarta i s-a
schimbat radical dupã 1989, când s-a înscris în Partidul pãrintelui sãu, devenind deputat de Sãlaj în
Parlamentul þãrii, probabil, douã mandate. Ne-am regãsit o singurã datã la telefon, bucuroºi, dornici sã ne
revedem.

În schimb, cu Corneliu Fânãþeanu, artistul liric de talie internaþionalã, am legat o trainicã prietenie,
dovadã fiind ºi  faptul cã, în vara anului 1956, la logodna sa cu Stela, care-i va deveni soþie devotatã,
eveniment ce a avut loc în casa pãrinteascã din Zalãu, de pe uliþa Crasnei, am fost singurul invitat din afara
familiei.

Nãscut într-o onorabilã casã de dascãli sãlãjeni, care au dat culturii româneºti cinci talente vocale
remarcabile, Corneliu, odatã înscris la Conservator, a devenit o figurã emblematicã de student al secþiei
canto. Numele sãu a început sã  figureze frecvent pe afiºele producþiilor artistice studenþeºti. Avea o înfãþiºare
plãcutã, radioasã, blond, cu ochi albaºtri, mereu cu zâmbetul pe buze, plin de viaþã. Era foarte dotat,
dispunea de un glas fermecãtor, timbru liric generos, ce etala egalitate în registre, fiecare notã emisã revãrsa
un torent de sensibilitate. Învãþa uºor partiturile, memoria lui  se dovedea prodigioasã. În plus, beneficia de
un auz rafinat, solfegia cu dexteritate, iar la orele de teorie, când studentul manifesta vreo ezitare, severul
profesor ºcolit la Viena, Cornel Givulescu, repeta ostentativ, întrevãzându-i viitorul: Maestre, maestre,
parcã te vãd cum vei ajunge, curând, sã mã împroºti cu noroi dintr-o limuzinã spaþioasã…

Remarcat de conducerea Operei Române, încã din ultimii ani de facultate, i se oferã roluri
pretenþioase în reprezentaþii, debutul îl face dând viaþã personajului Igoreevici din Cneazul Igor de A.
Borodin. Apoi, dificila partidã a lui Lenski din Evghenii Oneghin de P.I. Ceaicovski, în compania soliºtilor
experimentaþi. Succesele obþinute, glasul mlãdios, cu o culoare rãscolitoare, penetrantã, subtilitatea redãrii
trãirilor, profesionalismul de care dãdea dovadã, i-au asigurat priza la public, ceea ce explicã angajarea sa
ca solist, la absolvirea Conservatorului, în prestigioasa instituþie liricã din Cluj, unde abordeazã cu
consecvenþã, rol dupã rol: Almaviva în Bãrbierul din Sevilla de G. Rossini, Alfredo din Traviata de G.
Verdi, Edgardo în Lucia di Lammermoor de G. Donizzeti, rolurile titulare din Faust de Ch. Gounod ºi
Don Giovanni de W.A. Mozart, Sandu în opereta Ana Lugojana de Filaret Barbu, Nastasi din Lãsaþi-mã
sã cânt de G. Dendrino, Aga în opera Panã Lesnea Rusalim de P. Constantinescu, Walter în Tannhauser de
R. Wagner ºi multe altele. Curând, întreprinde repetate turnee peste hotare, apãrând pe scenele unor
importante teatre de operã. Totodatã, devine cadru didactic la Conservator, învãþãmântul, iniþierea tinerilor
în arta bel canto-ului, îl va pasiona întreaga viaþã, din acel moment.

Nu poate fi omisã din activitatea artisticã a lui Corneliu Fânãþeanu atenþia acordatã, pe tot parcursul
vieþii, interpretãrii liedului, gen vocal-instrumental de autenticã vigoare, abordat în numeroase recitaluri ºi
înregistrãri. Paleta stilisticã a acestui gen în viziunea tenorului este foarte cuprinzãtoare, incluzând sute de
titluri, de compozitori foarte diverºi. Numai dacã s-ar aprecia mãestria sa artisticã dupã felul cum a redat
cântecul lui Gheorghe Dima De ce nu-mi vii?, pe versurile lui Mihail Eminescu, s-ar realiza înalta clasã de
aprofundare, muzicalitatea desãvârºitã ºi fiorul trãirii.

Linia ascendentã a carierei sale continuã cu aceeaºi intensitate la Bucureºti, unde devine solist la
Ansamblul Armatei ºi apoi, la  Teatrul de Operã ºi Balet, susþinând spectacole de mare prestanþã în
tovãrãºia celor mai valoroºi artiºti lirici, din þarã ºi din strãinãtate. Dintre personajele abordate aici reþinem,
Don Carlos ºi Andreea Chenier din omonimele creaþii,  datorate compozitorilor G. Verdi ºi U. Giordano,
Cavaradossi în Tosca ºi Pinkerton în Madame Butterfly de G. Puccini, Jenek în Mireasa vândutã de B.
Smetana,  Siegmund în Walkiria de R. Wagner, Bãlcescu de C. Trãilescu... Dacã se are în vedere cã, în
decursul impunãtoarei sale cariere a creat 64 de roluri, dintre care 42 principale, în cele aproape 40 de
stagiuni în care s-a aflat pe diferite scene lirice, se poate obþine o imagine clarã a dimensiunii personalitãþii



60

sale. A avut o carierã de excepþie, purtând însemnele ºcolii lirice româneºti,
pe care a slujit-o cu probitate ºi dãruire, înscriindu-ºi numele alãturi de
glorioºii cântãreþi lirici pe care i-a dat omenirii þara noastrã.

În acest context, se cuvine reþinut ºi cã a fost invitatul unor
prestigioase teatre de operã din lume, întreprinzând turnee de rãsunet,
cronicile la spectacolele în care a evoluat, semnate de iluºtri critici muzicali,
buni cunoscãtori ai fenomenului artistic, fiind mãrturie convingãtoare a
talentului sãu înnãscut, a calitãþii vocii sale robuste ºi atât de distincte, a
interpretului profund care reuºea sã imprime carismã personajelor ºi
convingere sentimentelor redate. A deþinut  angajamente permanent mai
multe stagiuni la Bremen, în Germania, dar ºi în teatre lirice din Spania.
Nu pot fi lãsate deoparte, imprimãrile unor creaþii celebre de operã
realizate în prestigioase companii, fiind mereu programat în emisiuni la
radio ºi televiziune, unde a acordat ºi numeroase interviuri, deconspirând
frumuseþile artei de operã ºi operetã, pledând pentru înþelegerea acestei
sublime manifestãri de artã.

Din palmaresul sãu nu poate lipsi o semnificativã etapã când a condus soarta Operei bucureºtene
în calitate de director general artistic, precum nici stagiul sãu în diplomaþie, în posturã de consilier al Ambasadei
României la Roma, unde  a stabilit relaþii durabile cu înalte personalitãþi, nu numai artistice.

În ultimele douã decenii, stabilit la Bucureºti, s-a consacrat lecþiilor de canto, afirmându-se drept
unul dintre cei mai avizaþi maeºtri, formând reputaþi soliºti în domeniu, bucurându-se de o deosebitã
consideraþie. Mãrturie a preþuirii de care se bucurã sunt numeroasele decoraþii, distincþii, diplome, inclusiv,
titlul de Doctor Honoris Causa a Universitãþii Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca.

Nu vom scãpa ocazia de a aminti, în final, cã, în august 1953, am avut bucuria de a organiza ºi
prezenta un recital de canto, la Zalãu, în sala Palatului Culturii, protagoniºti fiind tenorul Corneliu Fânãþeanu
ºi soprana Viorica Pop, acompaniaþi la pian de doamna Magdalena Pop. Recitalul a beneficiat de generoase
aplauze din partea publicului, în rândul cãrora se afla ºi studentul în medicinã, Ionel Puºcaº.

 Acad. Octavian Lazãr Cosma

 ÎNTREBÃRI  LA  GRANIÞA  DINTRE  ANI

Vreau sã vã fac o mãrturisire: sunt unul dintre aceia (mulþi, puþini, numai Dumnezeu ºtie!) care îºi
pun întrebãri, cautã rãspunsuri, fac tot felul de socoteli ºi planuri în preajma frontierei temporale dintre ani.

Adicã, nu-mi trãiesc existenþa cu detaºare faþã de tot ce miºcã-n jurul meu.
Altfel zis, îmi pasã. Chiar dacã îmi divulg din ce în ce mai rar acest mod de
abordare. Iatã, de pildã, parcurg zilnic zeci de pagini ale unor publicaþii, fie
în format tipãrit pe hârtie, fie electronic, ºi mã bucur sã constat existenþa
multor confraþi de vârste diferite punând în evidenþã sentimente de real respect
pentru culturã, în general, sau pentru literatura românã, în special, scrupuloºi
în respectarea normelor fonologice, morfologice ºi sintactice. ªi mã întristez
pânã în pragul revoltei dificil de stãpânit, atunci când unii dintre cei care
posteazã în paginile virtuale refuzã dialogul decent, amical în urma reproºului
cã nu ºtiu (sau sunt doar neglijenþi) sã-ºi transcrie corect sentimentele, o
parte dintre ele spectaculos de interesante prin ineditul imaginii artistice.
Aflat la circa douã sãptãmâni de startul cãtre viitorul an, constatam cã în
anul care tocmai începe sã agonizeze, prins în câteva acþiuni colaterale
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îndeletnicirii de bazã, cititul, n-am fost suficient de atent la derularea unor evenimente culturale, cum obiºnuiam
pe vremea când þineam o rubricã de Aniversãri ºi Comemorãri la una dintre publicaþiile de culturã din ce în
ce mai cunoscute ºi prestigioase. Probabil cã intervenþia întemeiatã din partea unui coleg vizând douã, trei
erori de informaþie ºi, vai, de acord gramatical, generate de graba expedierii pe cale electronicã a materialelor,
nesoluþionate de corecturã înaintea tipãririi revistei, a determinat sistarea respectivei rubrici. În acest timp,
însã, alte reviste de culturã continuau sã aniverseze ºi sã comemoreze diverse etape de la naºterea sau de
la moartea unor personalitãþi ale vieþii culturale interne ºi internaþionale. Cu acceptul conducerii Bibliotecii
Judeþene, voi încerca, în cele ce urmeazã, sã-mi rãspund acestei curiozitãþi.

ªi, precum altã datã, în alte pagini, daþi-mi voie sã vã amintesc câþiva oameni de o probatã celebritate
care au fost aniversaþi, aºa cum scriam ceva mai sus, în viziunea colectivelor de muncã ale mai multor
instituþii culturale (din þarã ºi de peste hotare) în anul 2013. Sã vorbim despre aceºtia doar la timpul
prezent:

- Giovanni Boccaccio este scriitorul pre-renascentist sau unul dintre pãrinþii Renascentismului literar
italian, alãturi de Francesco Petrarca ºi Dante Alighieri, cea mai cunoscutã scriere a sa fiind colecþia de
povestiri în ramã Decameronul. În 16 iunie s-au împlinit 700 de ani de la naºtere;

- Denis Diderot - scriitor ºi filosof francez, reprezentant important al Iluminismului european împreunã
cu Voltaire (Francois-Marie Arouet), Jean Jacques Rousseau, George-Louis Leclerc de Buffon, Jean le
Rond d’Alembert º.a. Cele mai rãspândite, deci cunoscute, scrieri ale sale sunt Cãlugãriþa, Nepotul lui
Rameau, Scrisori/scrieri despre orbi cãtre cei care vãd. S-a nãscut în urmã cu 300 de ani, la 5 octombrie;

- 200 de ani s-au împlinit de când au venit pe lume scriitorul, filosoful ºi teologul danez Soren
Kierkegard (5 mai), pãrinte al teoriei existenþialismului, apoi compozitorul, în egalã mãsurã dirijor, dramaturg
ºi teoretician german, Richard Wilhelm Wagner (23 mai), autor al nu mai puþin celebrelor opere Olandezul
Zburãtor, Lohengrin, Inelul nibelungilor º.a., precum ºi prolificul compozitor italian Giuseppe Verdi (10
oct.), autor, printre altele, al cunoscutelor opere Traviata, Aida, Rigoleto, Nabucco, Trubadurul etc. La
25 martie 1813 s-a nãscut poetul romantic român Cezar Bolliac;

- Tot în anul recent trecut a fost aniversat centenarul naºterii compozitorului ºi dirijorului polonez
Witold Lutoslawski (23 ian.), cunoscut mai ales melomanilor, unul dintre cei mai importanþi compozitori
europeni ai secolului XX, al scriitorilor francezi laureaþi ai Premiului Nobel pentru literaturã: 1985 - Claude
Simon (10 oct.) ºi 1957 - Albert Camus (7 nov.), al sculptorului maramureºan Vida Gheza, al scriitorului
Mihail Chirnoagã ºi al dramaturgului Aurel Baranga.

Câte dintre aceste fapte de culturã, în componentele sale artistice, au stimulat curiozitatea
concetãþenilor noºtri? Prin intermediul cãrei instituþii abilitate s-a fãcut promovarea activitãþilor tematice
respective? Ce efect au avut? A fost realizatã vreo analizã de impact? În ce proporþie intelectualii cunosc
mãcar generalitãþi despre viaþa ºi creaþia unuia sau altuia dintre personalitãþile ºi evenimentele aniversate?
ªi, în cele din urmã, cui foloseºte, pe cine intereseazã astfel de analize, când aceia care se simt, se cred ºi
îºi zic intelectuali sunt proverbial prinºi de asigurarea traiului zilnic decent? În astfel de condiþii, cine ºi în ce
numãr vor fi interesaþi de acþiunile culturale, de aniversãrile ºi comemorãrile cuprinse în parcursul anului
2014? Iatã, de exemplu, anticipez câteva dintre acestea:

- În 21 martie se va celebra Ziua Internaþionalã a Poeziei, iniþiatã de UNESCO în 1999 pentru
a susþine creaþia poeticã ºi a se stabili dialogul dintre genurile ºi speciile literare; În 27 martie este sãrbãtoritã
Ziua Mondialã a Teatrului, instituitã de cãtre Institutul Internaþional al Teatrului, în 1961; 2 aprilie este
ziua de naºtere a lui Hans Christian Andersen, în memoria cãruia a fost iniþiatã, în 1967, Ziua Internaþionalã
a Cãrþii pentru Copii; La 15 aprilie este celebratã, începând din anul 1999,  Ziua Internaþionalã a
Culturii, din iniþiativa Ligii Internaþionale Pentru Protecþia Culturii; În sfârºit, uf! la 23 aprilie, deci sub
protecþia Sfântului Gheorghe, se vor derula acþiuni provocate de Ziua Mondialã a Cãrþii ºi a Drepturilor
de Autor, generatã de UNESCO începând cu anul 1995, precum ºi Ziua Bibliotecarului, cel mai asiduu
ºi competent mijlocitor al lecturilor obligatorii ºi, mai ales, facultative.
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- Oho! 800 de ani de la naºterea filosofului ºi naturalistului englez Roger Bacon; 450 de ani ar fi
atins (!) în acest an omul de ºtiinþã Galileo Galilei, sculptorul, pictor, arhitect ºi poet Michelangelo
Buonaroti, ºi dramaturgul,  poet, ºi actor Whiliam Shakespeare; 300 de ani de la înfiinþarea Academiei
Domneºti de la Iaºi, precum ºi de la naºterea compozitorului austriac Wilebald Christoph Gluck,
reformator al operei clasice; Vor fi aniversaþi la BICENTENAR: Taras Sevcenko - poet, prozator ucrainian,
Mihail Lermontov - poet romantic rus, Matei Millo - actor ºi dramaturg; CENTENAR: Octavio Paz
– poet eseist mexican, Grigore Adam - prozator ºi eseist, Bogdan Istru - poet ºi prozator, Simion
Pasico - scriitor, Alexandru Raicu - scriitor pentru copii, Marika Tove Jansson - scriitoare finlandezã,
Julio Cortazar -prozator argentinian, Aleksandr Raskin - scriitor rus pentru copii, Pavel Vezinov -
scriitor bulgar.

Argumentul acestei suficient de ample inventarieri este dorinþa de a rememora pe câþiva dintre
semenii noºtri pãmânteni care au reuºit sã ne însenineze viaþa cu valoroase creaþii artistice, ºtiinþifice ºi
sociale, fapt pentru care meritã veneraþi ºi pãstraþi în seifurile inexpugnabile ale memoriei urmaºilor!

Viorel Tãutan

DUBLU  JUBILEU  LA  BÃNIªOR - SÃLAJ

Se întâmpla sã fie într-o zi de Sfântã-Mãrie, zi de mare praznic în satul de un ban mai mic, un
bãnuþel, dezmierdat Bãniºor, când unul din nãscuþii satului, îl numim pe Artemiu Vanca, fiu al învãþãtorilor
Valeriu ºi Leontina, avea sã pice în locul sfânt al naºterii sale, locul în care antecesorii sãi, pãrinþi ºi bunici,
i-au pus pe pruncii satului sã se aplece pe litere ºi socoteli în vederea accederii pe câmpurile cunoaºterii cu
îndemnul de a se cantona în sferele celeste ale civilizaþiei. ªi dupã ce avea sã observe, ceea ce se vedea de
la o poºtã, faptul cã demnii sãi antecesori au lãsat firave locuri  pe care se mai pot pune niscaiva cãrãmizi
întru completare s-a aºternut pe efort chibzuit. Alãturi de congenerii sãi, îi numim pe Ioan Mocanu, Florian
Maioº ºi ceilalþi, a pus-o de o asociaþie, cãreia i-au zis Asociaþia Fii Satului, cãreia pentru exactitate i-au
redactat ºi un statut de funcþionare ºi, esenþial pentru demersul de faþã, au hotãrât sã punã în circulaþie o
publicaþie cãreia i-au spus Anuarul Asociaþiei Fii Satului Bãniºor, înzestrând astfel satul cu o publicaþie
periodicã ce s-a dovedit a fi un succes deplin, nu numai prin faptul existenþei sale, cât în mod special pentru
cã prin aceasta s-a cules ºi notat spre nestingere ºi aruncare, pe scara secolelor ºi mileniilor ce vor urma,
suflul de-a exista, întru demnitate ºi constructivitate socialã, a oamenilor locului. Numai cã marele ºi inimosul
fiu al satului, care s-a dovedit a fi Artemiu Vanca, a rãmas izolat, în altfel spus prizonierul iniþiativei sale,
ºi cu încãpãþânarea specificã, poate, genei sale antecesorale, a continuat, cam de unul singur, ºi forþând atât
cât se poate lucrurile a ajuns la rezultate spectaculoase.

A bãtut arhivele, de unde avea sã culeagã informaþia privind prima atestare documentarã a satului,
localizatã în anul De la Domnul 1213. I-a localizat pe primii noºtri antecesori locali ce au lãsat posteritãþii
valori spirituale. Îi avem în vedere pe Diacul Filip ºi Popa Toader, ambii slujitori ai Bisericii din Ban, care au
lãsat posteritãþii cartea  întitulatã Cazanie pentru morþi, lucrare ce se dezvoltã pe 102 pagini, din care 85
de pagini cu predici pentru morþi, douã file Versu frumos; 9 file Ertãciuni la oamenii morþi; una filã
Versul lui Adam; cinci file Versuri religioase. Cazania pentru morþi aparþine în coautorat Diacului Filip
(30 de pagini) ºi Popii Toader din Ban (diferenþa pânã la 102). Reþinem data redactãrii ºi înscrisul blestem
de sub mâna Popii Toader la adresa celui ce ar atenta  în vreun fel la distrugerea cãrþii:3. Aceastã carte
(este) Cazania morþilor, ca sã se ºtie. ªi aceastã carte a fãcut Popa Toader din Banu. Cã de s-a
întâmpla sã o mistuiascã în oarece formã (cineva - nota lui A.V.) pãmântul trupui sã nu-l primeascã,
peatra mucezeascã, afurisit sã fie acel om. Amin. Eu Toader din Banu. Anul 1805. (depozitarul cãrþii
Biblioteca Academiei Române din Bucureºti - Numãr de inventar 3784). Sau notaþia Diacului Filip:1.
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Scris-am eu Filip diacul, fiind locuitor în Bãniºor. Ani Domnului 1758, meºiþa ghemvarie în 17 zile,
i proci. ªi s-au scris lui cinstit popa Ioan dându-sã (în) mâini le sale la Ban.

Informaþia culeasã ºi probatã de Artemiu Vanca ne oferã privilegiul de a nota existenþa în anul 1758
ºi 1805 în Bãniºor (Ban) existenþa a douã personalitãþi ce prin bucuria creaþiei s-au înregimentat în rândul
primilor scriitori români cunoscuþi.

Depisteazã un numãr de 23 comori bibliofile bisericeºti ale Bisericii din Bãniºor, aflate în depozitul
de carte bisericeascã din ªimleu Silvaniei.

Identificã ºi propune cunoaºterii observatorilor din contemporaneitate a preoþilor ºi învãþãtorilor,
bãniºoreni pe un segment temporal de peste douã secole. Portretizeazã opt preoþi ce au pãstorit credincioºii
bãniºoreni ºi zece cadre didactice ce au osârdit la luminarea sãtenilor locului.

A redactat ºi oferit tiparului un numãr de zece ediþii a Anuarului Asociaþiei Fii Satului Bãniºor
(2004-2013) dintre care, cel omagial al jubileului de zece ani de apariþie, se prezintã sub forma unui op
iluminat întins pe 263 de pagini.

Referindu-ne la anuare, putem afirma cã acestea au concurat pe de o parte la recuperarea memoriei
istorice a satului ºi a oamenilor locului.
S-au referit ºi la obiceiurile ºi tradiþiile
locale.  Între acestea o amintim pe Cadar
Oniþa Ana - Oniþa Vilii - localnicã nãscutã
în 1936- care sub iscusitul spirit de
intervievator al Luminiþei Gliguþa, pune în
valoare un numãr de douãzeci ºi trei de
evenimente cultice ºi etnologice ale
oamenilor locului. Ceea ce ne-a atras
atenþia este faptul nu lipsit de importanþã
cã o seamã din obiceiurile narate de Oniþa
Vilii au corespondent cu instituþii analoage
existente în Tratatul de Istoria Religiilor
semnat de cãtre Mircea Eliade. Dintre
acestea amintim Semãnatul ºi
semãnãtorul, Sfântul Ilie, Floriile etc.

Artemiu Vanca pune în discuþie existenþa unei variante locale a cunoscutului poem Mioriþa, titratã
în Bãniºor drept Fata de Maior -  colindã popularã - (identificatã de cercetãtorul V. Medean ºi publicatã
de Augustin Mocanu).

*

Joi 15 august 2013 s-a derulat la Bãniºor jubileul aniversar a 800 de ani de atestare
documentarã a localitãþii.

Socotim cã ar fi fost util sã se sãrbãtoreascã ºi Un deceniu de la apariþia publicaþiei
sãteºti Anuarul Fiilor Satului Bãniºor

*

Gestul lui Artemiu Vanca de a scormoni arhivele, de a invita fii satului sã concure la decopertarea
trecutului istoric al localitãþii, este un act de credinþã fãrã precedent, în folosul oamenilor ºi locului natal.
Avem în vedere, când spunem cele de mai sus, pe de o parte valorile descoperite, iar pe de altã parte
împrejurarea esenþialã cã s-a creat un precedent, cã s-a pus sub ochii viitorimii un material tematic, temeinic,
fundamentat care sã poatã fi dezvoltat prin eforturile urmaºilor. De importanþã covârºitoare este iniþiativa
sa ºi efortul personal de a edita o publicaþie localã care sã-i prezinte pe sãteni în marea lor frumuseþe
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moralã. Spunem efort personal pentru cã în cei zece ani de apariþie a fost în parte autor, în parte editor ºi,
nu în ultimul rând, salahorul ducerii acestei iniþiative la bun sfârºit. Astãzi când servituþile acestei publicaþii nu
mai trebuiesc dovedite, administraþia localã va trebui sã ia în calcul necesitatea anuarului ºi sã concure
hotãrâtor la editarea acestuia, ne referim la cheltuiala materialã ºi la efortul redacþional, sã se treacã de la
anuarul în regim de autor la un anuar în regim de redacþie.

Cu regret trebuie sã precizãm cã nu împãrtãºim, speculaþia lexicalã Cãludã/Cãlãdãu ºi propunerea
privind existenþa unui loc suplicator, socotindu-le nesustenabile, dupã cum credem cã s-a dat mult prea
mare importanþã informaþiei privind îngroparea ºi existenþa pe dealul Majarului a unor valori materiale, aur
ºi obiecte din aur.  Ne-a supãrat desistarea de la denumirea locului Majar, în profitul unuia necunoscut ºi
neuzitat de cãtre sãteni, respectiv, Magiar. Dupã cum neplãcutã ni s-a pãrut invitaþia privind mobilizarea
sãtenilor pentru cãutarea … ºi propunerile de valorificare a acesteia între cãutãtori ºi administraþia localã.

Propunem Bibliotecii Judeþene Ioniþã Scipione Bãdescu Zalãu sã denumeascã Biblioteca Comunalã
Bãniºor drept: Biblioteca  Toader ºi Filip - scriitori.

Tiberiu Vanca
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PRINCIPII  ORTODOXE  ÎN  FORMAREA  FIL-OLOGULUI

ION  PIÞOIU - fiu lu’...

Intelectualismul, prin atributul raþiunii, a devenit normalitatea
în care o societate poate fi construitã, prin eticã ºi principii
valorice. Însã modalitatea conservatoristã prin care se formeazã
avizaþi ai cunoaºterii carenþeazã. Reiterãm din miile de exemple
lipsa de modele, elita ocultã a managerilor ezoterici,
neocomunismul birocratic ºi yoghinizarea unei
pseudospiritualitãþi de cult egocentric. În mod evident,
intransigenþa gândirii, pentru aducerea la nivel a pulsului unui
neam nu poate fi realizatã altfel, decât prin asimilarea unei drepte
credinþe. ªi, fiindcã filologul e liantul înspre actul de religiozitate,
în diacronia devenirii, propunem trecerea în revistã a unui studiu
incipient adaptat: atitudini ºi acte de memorie comparativ
adaptate pentru viitorii promotori ai societãþii creºtine. Un astfel
de itinerariu va fi devoalat în singura religie cu dogma nepãtatã
- ortodoxia. Dintr-un unghi de abordare succint, însã cu elanul

unei perspective al unui posibil sistem de gândire, studiul de faþã exemplificã modul evaziv în
care principii teoretice filologice devin procese de învãþare, ºi nicidecum o transformare ca
individ în regãsirea fiinþei.

„Cititorii noºtri n-au nevoie de culturã, ei nu citesc cãrþi de-astea ºi nu merg la lansãri. Ceva

despre templieri sau masonerie ai putea face, în schimb. Un ordin mai puþin cunoscut, eventual.” afirma,

redactorul-ºef al unui ziar clujean, în discuþia preliminarã pentru acceptul unui articol despre o lansare de

carte. În mod surprinzãtor, intenþia pentru formarea cetãþenilor în spiritul cultural, moralizator a fost limitatã.

Ulterior, câteva replici similare primite, au constituit atitudinile -eºafod1 atât în presa scrisã, cât ºi la

iniþiativele de integrare în revistele de profil filologic.

Viziunea recalcitrantã (lipsa unei mentalitãþi de tranziþie între dictaturã ºi democraþie ocultã),

radicalismul sistematic (poziþia/funcþia impune autoritate în numeroase domenii - cu precãdere cele în care

umanismul ar constitui, chiar ºi birocratic, iar nu o transformare cu principii divine, care pot extinde

percepþia asupra vieþii), în plinã carenþã pragmaticã de duh2, structuralismul de masã ºi ermetismul

valoric.

Plasând ocurenþele de ordin motivaþional (întâmplãrile amintite) în contextul unei

contemporaneitãþi în plin ocultism dirijat (nu e o noutate evidenþa tupeului masonic3), ne

punem întrebãrile: “Lipsa a ce ne reduce setea de absolut, a unei constante tranformãri în

1 Referinþã personalã în delimitarea stereotipiilor care ocultesc formarea individului prin atitudini pragmatice
Termenul de eºafod ilustreazã, indirect, schelãria pe care se aºtern pattern-uri sociale nefavorabile
2 Sintagma oximoronicã înglobeazã douã sintagme: prima, carenþa de duh - în care înþelegem lipsa (carenþa)  valorilor
care ne transformã în oameni conºtienþi AI CUI  suntem, adicã ai lui Dumnezeu (carenþa de duh) ºi cea de-a doua, în care
termenul pragmatic ar fi edificiul concret prin care binefacerile lui Dumnezeu  ar fi nu abstract, ci observabil directe.
Pragmatismul acestui fapt constã în marketingul cerere spre Dumnezeu ºi prezenþa lui concretã lãuntricã sau observabilã
ca înfãptuire a negocierii cerere la om-oferta de la Dumnezeu.
3 „Forþa aceasta demonicã ce stãpâneºte lumea se întrece, într-adevãr, prin metode care se concentreazã asupra vieþii
umane.” Pr. Iustin Pârvu
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procesul devenirii, imanente unei trãiri spre firesc4?”, “Care este cauza pentru care teleghidarea prin

mijloacele de consum ºi îndoctrinarea de masã ne fac sã pierdem discernãmântul în alegerea unui bine

înþeles, iar nu al unui bine propriu spre deservirea fãrã bariere egocentrice a semenilor?”, “New-age-

ismul5 ºi cultul individualitãþii pot constitui porþile de refulare spre toleranþa unei societãþi atât de teoretizate?”.

Pentru construirea unor concluzii, aparent simple, subînþelese din punct de vedere moral, la reacþia

unei societãþi ermetice ºi dirijate dispersiv (spre exemplu, diversificãrile ufolatrice6, conceptul de crizã

mondialã etc.), apelãm la un studiu „clasic” de tip cauzã-efect, propunând un reper de ghidaj pentru

domeniul literar, de la idee la imagine  (accentualizând insesizabilul evident al instrumentalizãrii universale),

pe care îl dorim util. Mai mult, având în vedere cã literatura e (ar trebui, cel puþin) sprijinul educativ al

sistemului de gândire uman, în general, ne gândim cã un concept în care sistemul teoretic, prin regulile

binecunoscute (conceptul epic preluat de la cunoscuþii teoreticieni: naraþiune-acþiune-personaje, caracterul

sine qua non al intrigii la conceptul de naraþiune etc.) sã fie comparat cu principiul devenirii umane, prin

filtru creºtin. Valorificat principial, credem cã sporeºte formarea individului dincolo de evazivul spiritualului.

Mai exact, dacã formarea este continuã ºi ea are loc într-un progres de inerenþã socialã, individul

absoarbe constructul social de omniprezenþã: media, mijloace de manipulare ºi sistem coercitiv. Literatura

pare sã ofere ori un profil filologic, mai mult sau mai puþin teoretizat, ori o libertate de petrecere a timpului

liber, ca cititor inocent. Oricare ar fi contactul operã-cititor, acesta se întâlneºte nu numai cu informaþia, nu

doar cu îmbogãþirea pseudoculturalã, ci, ca efect perlocutoriu, cu valorile promovate de autorul în cauzã.

Acestea, implicit, construiesc crezul propriu, caracterial, dobândit empiric. Comparativ, dacã duhul, adicã

legãtura vie între om ºi Dumnezeu (permanentizarea ei, mai exact) are un procent semnificativ, stimulul

înspre alteritate ca desevire interumanã, atribut cognitiv ºi autocognitiv devine, astfel, lucrãtor (transformã

individul într-o persoanã integratã cunoºterii lumii, pãrtaº la VOIA7 ºi Creaþia lui Dumnezeu. Distincþia este

fãcutã pentru diferenþierea atitudinii între starea de a fi spectator al vieþii sau actor implicat al acesteia). În mod

imanent, demersul devenirii (cu transformãri înþelese din ocurenþele vieþii, nu cliºeizate în concluzii sporadice), nu

4 „De la Dumnezeu ieºim (Ioan 5, 19), petrecem pe pãmânt o vreme ºi iarãºi la Dumnezeu ne întoarcem. Fericit cine se
întoarce s-ajungã iar Acasã, rotunjind ocolul. Aceasta e cãrarea.” Arsenie Boca

5 New-Age-ul comportã o radicalã fracturã între modul tradiþional de a trãi religia ºi noul context cultural. Spre exemplu,
sectele sunt forme concrete ale miºcãrii New-Age. Ca miºcãri de disidenþã în raport cu marile Biserici creºtine, acestea
reprezintã ‘o formã de protest, caracterizatã de radicalism, expresie a straturilor inferioare ale societãþii‘

http://www.crestinortodox.ro/secte-culte/sectele-forme-concrete-miscarii-new-age-72852.html

6 Concepþie pãgânã potrivit cãreia lumea va fi salvatã de fiinþe supranaturale, extrapãmântene.

7 Voia lui Dumnezeu - intenþia desãvârºirii potenþialului cu care am fost înzestraþi
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rãmâne pasivã la nivelul artei ºi culturii, ci stimuleazã gândul de însingurare8. Atunci, comparând direcþiile

devenirii omului, care ar aduce mai mult folos9?

Dintr-un punct de vedere social, am tinde sã esenþializãm cã menþiunile precedente nu fac decât sã

afiºeze, uºor zavistnic, ilustrarea unor sisteme înrãdãcinate în mentalitatea universalã (starea inoculatã de

stres naþional ºi judecatã a superiorilor). Însã, restrângând unghiul de abordare în spaþiul românesc, par

oportune: ieºirea dintr-un simulacru al progresului10 unei societãþi de imitaþie, transferul de la automatismul

de atitudine laicã, dar afectatã, la spiritul de cutezanþã, la asumare, la apelul memoriei unor martiri ºi, mãcar

la valorificarea unei cadenþe de duhovnicie cu sânge vãrsat (Sfinþii Mãrturisitori ai închisorilor comuniste).

Mai mult, am tinde sã credem cã deciziile de un aºa-zis “echilibru” (manipularea în masã prin metode

mediatice de diversificare) ar avea punctul de aplicaþie în deciziile politice (desigur, obsesiile financiare

constituie mereu deliciul ocult). Totuºi, cum vectorul direcþiei nu are soluþie de ordin legislativ, ci dimpotrivã,

induce neocomunist, obscuritate ºi dirijare în masã, astfel de studii pot constitui sursa unui proiect mãcar de

trezire a moralitãþii. Desigur, apelul la conºtiinþã este în prim-plan vizat.

Propunem ca parcursul intermediar în elucidarea pertinentã a concluziilor sã aibã un filtru predominant

religios ºi ca reper comparativ efectele în arta extinsã (interdisciplinaritate literaturã-religie-artã) contemporanã.

Din punct de vedere istoric, dar nu numai, existenþa religioasã, aºa cum s-a dezvoltat din originile creºtine,

s-a pãstrat integratoare prin ortodoxism. Astfel, vom oferi, prin comparaþii ºi exemple adecvate, argumentul

interdisciplinaritãþii (amintit precedent) care converg spre reintegrarea setului de valori: religie-mod de

viaþã-concretizare, de altfel, punctele de interes esenþiale care stau la baza unei formãri de multiplã dimensiune.

Înaintând specific, dintr-un context în care filologia - cu izul ei diacronic structuralist, dar ºi cu lacunele în

adaptarea la explozia de evenimente mondene - nu oferã, prin oameni ºi „instrumente” de lecturã, analizã,

interpretare, decât un profil de specializare care nu se impune unitar în societate, ci pãstreazã eºafodul prin

care e condusã, formalitatea unei etici de acceptare culturalã, elemente insuficiente în devenirea unei persoane.

Spre exemplu, un tânãr filolog, dupã 3 ani de dictãri ºi trimiteri la bibliografii îmbracã, din empirismul

unor cadre didactice înrãdãcinate meseria de profesor, în faþã cu explozia de contemporaneitate obscenã

(mediatizarea din posturile conduse de afaceriºtii evrei), plinã de mânie (pe ideea viaþa e o junglã) ºi

egocentrism pe fond de false principii comuniste (frica de superiori, birocraþia excesivã). Poate el schimba

ceva?

8 Principiul adoptat în ultimul paragraf, prezentat aparent într-o paradã evazivã a vocabularului þinteºte un proces de
vectorizare spre interiorizare. Principiul narativ, are în proprietatea desfãºurãrii lui o povestire, o exprimare a unei
întâmplãri. Activitatea lecturii, analizatã mai amãnunþit, implicã  întâlnirea cititorului (fie el ºi neofit în domeniul literar cu
valorile construite de crezul autorului. Acest sistem de gândire face ca momentul acestui fenomen sã reveleze douã
crezuri în formare: cel al cititorului ºi cel al autorului. Din acest fapt a fost subliniatã asumarea fiecãrui act al nostru,
indiferent de unghiul de abordare ales. Acest proces, numit al vectorizãrii spre singurãtate, adicã implicã o stare de
dialog cu sinele, în conºtiinþã, spre formare, este unul esenþial.

9 Metaforã folositã pentru plinirea unui empiric de itinerariu divin: roadã sufleteascã ºi cunoaºtere inter/intrapersonalã
a lumii

10 „Diavolul s-a întrupat în acest sistem politic ºi se luptã cu noi, prin ei” Pr. Iustin Pârvu
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Îndrãzneºte acesta la riscul funcþiei pentru afirmarea unui profesionalism aproape inexistent în

„sistemul de în-vã-þã-mânt”.

Mãrcile unor lipsuri etice în atitudinile umane se observã, în primul rând, în libertatea de gândire

(occidentul impune steagul laicizãrii ºi toleranþei prin abordãri legislative, mijloacele media se pierd în

deºertãciunea comercialã a subiectelor de impact ºi neocomunismul afiºeazã imagini „în lipsã de”, fãrã

tranziþia perspectivei unui sistem asumat, unde profesia vorbeºte, corectitudinea, iar nu cinstea ºi transmiterea

înþeleasã a prezentului din om, ca singura creaþie desãvârºitã). Anarhizând gândirea, se obstrucþioneazã

discernãmântul formãrii ºi astfel, cãile de personalizare valoricã prin lecturã devin în cultul uman o perioadã

istoricã de senzaþie.

Studiul nostru nu presupune trecerea în revistã a diferitelor constatãri cliºeizate ale societãþii ºi

nicidecum o îndoctrinare de tip religios, ci încearcã sã ofere, prin acurateþea uneltelor de viziune ortodoxã

cãile de redirecþionare spre o literaturã - nu religioasã, cãci existã una de acest fel - însã principialã, oferind

în viziunea teoreticienilor contemporani (ex: Umberto Eco) principii din personalitãþile autohtone (ex: Petre

Þuþea).

Ca prim exemplu ilustrativ, menþionãm cartea „Interpretare ºi suprainterpretare”, care oferã concluzii

la întrebãri de tipul ”Cât de mare este libertatea cititorului?”, “Câtã libertate conferã textul în sine?”, “Ce rol

joacã autorul în acest triunghi autor-narator-cititor?”, “Existã interpretãri bune ºi interpretãri ?” axându-

se pe clasificãri ale intenþiei textului, iar nu al cititorului, realizând, astfel, un principiu constrângãtor al

interpretãrilor. Mai exact, din conferinþele cu rãspunsuri teoretice ale profesorului (cel mai studiat în facultãþile

de profil), s-a construit concluzia conform cãreia semnificaþia textului în structura ei va prima (de unde ºi

excesul de suprainterpretare ºi negativismul efectului posibil produs), iar nu cea care poate conferi orizonturi

mai mult sau mai puþin acceptabile în descifrarea semnificaþiei textuale. ªi, preluând, neavizat poate, pãrerea

conform cãreia Umberto Eco încearcã sã reducã ponderea cliºeizatã între Autor Model ºi Cititor Model

prin conceptul intentio operis, dar oferã, în schimb, uneltele de imanenþã filologicã, de analizã textualã,

adicã referire la cum-ul din actul creator, la tehnica de structurã, iar nu la cea de sens, survine problematica:

unde e elucidarea sensurilor evazive? Individul face parte integrantã a procesului empiric al studiilor

literare. Însã, dacã existã o mutualitate creatoare, transferul comunicãrii spre cititor, dinspre lecturã (concretul

unei intenþii auctoriale) cãtre stimulul cognitiv al cititorului, cel care stimuleazã afectul spiritual (exemplificat

în paginile de început), poate fi acesta sesizat prin ghidaje de intenþie?

În actualitate se studiazã nivelarea de gen dintre literaturã ºi teorie literarã. Numeroase dezbateri

actuale conduc spre concluzia cã o astfel de “nivelare” evidenþiazã un aspect valoric - reflectarea esenþei

umane. Sã avem speranþa cã se formeazã o tipologie asumatã a formãrii umane, vrednicã de mãrturisirea

sensului vieþii? În acest sens, ne întrebãm care ar fi din practica filologicã folosul integritãþii umane, dacã

acesta nu încropeºte gândiri de fapt spre Absolut?

Acceptând itinerarul de studiu ales, cu riscurile aferente, mãrturisim cã Absolutul nu e ciorba

spiritualizãrii unor erezii de cele mai diverse, ci sensul creºtin al vieþii, în Hristos Dumnezeu, prin Sfinþii Lui

ºi Sfânta Fecioarã. Nu din întâmplare am ales ortodoxismul ca oglindire filtratã ºi personalitãþile de vie

mãrturie ale acestuia.
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Este cunoscut faptul cã ortodoxia ºchioapãtã la nivelul suprafeþei de interpretare prin care i s-a

suprapus o imagine inadaptatã, intelectualizatã în tradiþionalism laic ºi chiar constrângãtoare într-o anumitã

libertate11, însã, paradoxal, pânã ºi aºa-zisele “religii” orientale îºi ramificã “viziunea” din Sfânta Tradiþie12.

Astfel, vom exclude din mentalitatea mediocrã a intelectualismului gudurat viziunea de popealã13 asupra

Bisericii Ortodoxe.

Însã referirile noastre vor viza principiile unei mentalitãþi drept-credincioase, nicidecum ilustrarea

moravurilor comerciale prezente în aspecte discutabile. În direcþia aceasta, ca personalitate de translaþie în

viziunea de îndreptare a demersului prezentat, s-a impus Petre Þuþea. Argumentul de notorietate ar fi

redundant prezentat aici. Un citat edificator, ales din „Filosofia nuanþelor” va reflecta poziþia pe care o vom

aborda: “Omul e guvernat pe pãmânt de douã morale: de morala dogmelor, care e creºtinã ºi

eternã, adicã absolutã, ºi de morala normelor, care, ca moralã laicã, e construitã pe puþinãtatea ºi

imperfecþiunea omului. Morala laicã nu poate fi desprinsã de morala absolutã ºi ea aratã cã omul

se miºcã asimptotic la perfecþiune, pe care n-o poate atinge niciodatã”. Ilustrul reitereazã, într-un

spaþiu speculativ caracterul de liber arbitru dihotomic, atingând transcedentalul în univocitate. Mai exact,

reitereazã, printr-un proces de esenþializare, dimensiunea esenþialã a credinþei. Afirmaþia, parafrazatã, ar fi

dumnezeirea hristicã la capacitatea deplinã este cea care integreazã mecanica omului în coaculare

perpetuã spre obârºia firescului.

Pe de altã parte, confluenþa literaturii cu principiile religiosului ortodox ar conferi o poziþie ºi în arta

vizualã, care, în reprezentarea opticii contemporane, s-a dedat politicului ºi excesului postmodernist. E de

ajuns sã intrãm la un muzeu de artã ºi vom observa ponderea actualului cotidian atât de bine redatã prin

metode (materiale, tehnici, instalaþii din cele mai diverse) de rutinã originalã. Astfel, aceasta reflectã starea

de actualitate a societãþii (ex: Dan Perjovschi), iar interpretarea ei pe plan mondial se defineºte ermetic,

elitist, selectoriu. Cotarea artiºtilor ºi a lucrãrilor a devenit asemãnãtoare sistemului de burse bancar. Cu

toate acestea, diferenþa între artiºtii de imagine ºi cei de concept o realizeazã ideea ºi stimulul mesajului (în

postmodernism transmiterea mesajului e cel mult secundar). Iar dacã acesta e doar o viziune hipertextual-

graficã, separarea între formare (transmiterea unui sens al devenirii spectatorului, prin participarea la actul

creator) ºi denunþare (judecare, ironizare, senzaþia unui elitism ori a unui moment de recul în ocurenþele de

act plastic) e tot mai acutã. De aceea religiosul integrat (cu revectorizare spre moral, spre împlinire ºi

rãdãcinare divinã) poate restabili vectorii existenþiali, înãspri revalorizarea spiritualului ºi chiar proiecta

plastic rezultatul asimilat.

11 Libertatea  de duh, firea omului. Pr. Rafail Noica afirma în „Despre vremurile în care trãim” : “Biserica Ortodoxã nu
este o bisericã între altele, ci este, pur ºi simplu, firea în care Dumnezeu l-a creat pe om

12 Sf. Tradiþie sau Sf. Predanie este învãþãtura datã de Dumnezeu prin viu grai Bisericii ºi din care o parte s-a fixat în
scris mai târziu. Ca ºi Sf. Scripturã, Sf. Tradiþie cuprinde Descoperirea dumnezeiascã trebuitoare mântuirii noastre. Ea
este viaþa Bisericii în Duhul Sfânt, sau permanenta prezenþã a Duhului Sfânt în viaþa Bisericii.    http://biserica.org/
Publicatii/1992/NoIV/04_index.html

13 Excesele mediatice, deseori argumentate ºi adevãrate, potrivit cãrora preoþii ortodocºi obligã enoriaºii la plata
slujbelor (înmormântare, botez,cununie) sau a ierurgiilor (slujbe de sfinþire/rugãciuni pentru diferite ocurenþe)
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Studiul nostru, de perspectivã, nu schiþeazã spre cercetare un “îndreptar” filologic în sensul propriu,

ci realizeazã, prin rapoarte interdisciplinare, efectele unui mod de aplicare, dinspre cognitiv, sugerând

vectorul repoziþionãrii înspre devenire14. Astfel, serveºte, conºtient, ºi ca instrument în reorganizarea unor

principii de interpretare de text (filologic, deci), cât ºi ca mediere cateheticã în procesul de transformare al

omului, nu numai ca individ, ci ca profesionist al lui Dumnezeu (un posibil nobil ideal), parcurgând, intransigent

ºi tangenþial temele: spiritualitate în diversitate, religiozitate de tradiþie, ecumenism ocult ºi masonerie religioasã.

Aspectele vizate înspre confluenþele literaturã-religie sunt  reprezentate de teoriile contemporane (care

sunt ºi devin numeroase, însã ne-am rezumat la teoriile arhetip) ºi caracterul de studiu de profil de transformare

filologic. Particularitatea celor prezentate constã în stimulul-test, pe care-l punem ca un bun început, adicã

participarea la invitaþia de reevaluare ºi autoevaluare a propriului sistem de valori, dar, mai ales, la reliefarea

direcþiei de perpetuã transformare, ca fiinþe vii, creaþii ale Proniei divine.

În concluzie, indiferent de operã (literarã sau plasticã), literatura, fãrã slujirea în credinþã

(parafrazându-l pe V.Voiculescu), e moartã. Literatura cu atât mai mult. ªi nu evenimentele sau proiectele

europene vor impulsiona avântul unui neam la împlinirea îndemnului din titlul imnului þãrii, ci asumarea unei

direcþii, trãitã împãrtãºit. Astfel, filologul-scriitor, filologul-profesor ºi filologul-om de culturã, nu va trãi în

religia relativismului, ci împlinit în cunoaºterea ºi accesul plenitudinal, transmiþând, din aproape-n aproape,

câteva ºoapte ale lui Dumnezeu.

Bibliografie:
· Ne vorbeºte pãrintele Iustin, Ed. Fundaþia Iustin Pârvu, 2011, p. 186.

· BOCA, A. O sintezã a gândirii pãrintelui Arsenie Boca în 800 capete, Ed. Teognost, Cluj-
Napoca, 2002.

· GRÃDINARU, C. Discursul filosofic ca strategie de seducþie  teza de doctorat
versiune online
 http://www.fssp.uaic.ro/argumentum/numarul%202/5.C.GRADINARU-
Discursul_filosofic_ca_strategie_de_seductie...p_119-156.pdf

· Introducere în Teoria Literaturii - Antologie de texte, Ediþia a II-a, Editura Universitãþii din
Bucureºti, 2007.

· ECO, U., Interpretare ºi suprainterpretare,Traducere de ªtefania Mincu, ediþie îngrijitã
de ªtefan Collini, Ed. Pontica, 2004, Constanþa, p.160.

· ÞUÞEA, P. Tratat de antropologie creºtinã, Ed. Timpul, 2010.

· ÞUÞEA, P. Filosofia Nuanþelor, Ed. Diana Press, 2012.

· DANION, V.  Evanghelia versus Iuda, Ed. Bunavestire, Galaþi, 2003

14 Cu toate cã termenul pare abstract, devenirea, în concepþia  noastrã, e înþelesul aprobat al drumului de rouã aprobat

la Cer.
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Sitografie:
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o http://teorialiteraturii.blogspot.ro/2012/05/conceptul-de-cititor.html

o http://www.crestinortodox.ro/secte-culte/sectele-forme-concrete-miscarii-new-age-72852.html

Articole:

· Umberto Eco ºi literatura, Catrinel Popa, România literarã, rubrica Cartea Strãinã, nr.51, 2002.

· Umberto Eco - Interpretare ºi suprainterpretare, Gabriela Chirilã, Observatorul Cultural, martie

2005, nr. 262.

Ion I. Piþoiu
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SÃ  CITEªTI, SÃ  TE  ÎNDRÃGOSTEªTI

Anul acesta, cele zece zile de iubire de la Ziua Îndrãgostiþilor la Dragobete au fost oarbe, precum
se spune cã e iubirea, dar animate de întâlniri pe nevãzute cu o carte. Ca sã nu fim acuzaþi cã preluãm
sãrbãtori ale culturii americane, am fãcut un
pas mai departe ºi ne-am jucat de-a peþitoarele
pentru cititorii secþiei de copii. De data aceasta
am propus Blind date cu câte o carte, oferind
ocazia unei întâlniri neaºteptate cu poveºti ºi
eroi de care te poþi îndrãgosti pentru o viaþã.

Am pregãtit cu toatã dragostea cãrþi
minunate pentru toate gusturile ºi de toate
genurile, le-am ambalat, le-am decorat
sugestiv ºi le-am oferit cititorilor.

Jocul nostru a fost primit cu entuziasm,
noutatea demersului fãcând o serioasã
concurenþã mediului virtual pentru câteva zile.
Am fost nevoite sã repetãm experienþa cu noi
cãrþi, pentru a putea rãspunde tuturor solicitãrilor. Magia erei digitale s-a umbrit, iar vraja cãrþilor necunoscute
a cuprins mai mult de 60 de utilizatori.

La returnare, copiii au primit câte o inimã în dar, unde am consemnat cartea cu care au avut
bucuria sã împartã întâlnirea pe nevãzute.

Succesul de care s-a bucurat iniþiativa noastrã ne-a convins ca anul viitor sã continuãm joaca
noastrã, completând-o cu noi faþete, pentru ca cititorii noºtri sã aibã parte de o experienþã de neuitat.

Alice Valeria Micu

CU  DRAGOSTEA  LA  BIBLIOTECÃ

- AZI  E  DRAGOBETELE, SE  SÃRUTÃ  FETELE... -

Biblioteca nu este doar un spaþiu al cãrþilor, al informaþiilor, locul unde ne documentãm sau cercetãm,
dar ºi un loc al sentimentelor, al iubirii, al întâlnirilor sub semnul acestui sentiment, pentru cã iubirea joacã un
rol esenþial  în vieþile noastre.

Anul acesta am dorit sã sãrbãtorim  pe 24 februarie  alãturi de tineri acest sentiment minunat, sã
închinãm cãteva ore iubirii, dar ºi obiceiurilor. În calendarul românesc aceastã zi apare ca o sãrbãtoare a
iubirii, iar în tradiþie semnificã începutul primãverii, al renaºterii ºi al împerechierii pãsãrilor. În aceastã zi se
sãrbãtoreºte Dragobetele, simbolul iubirii, dar ºi al tinereþii, al bunei dispoziþii ºi revigorãrii naturii.

În luna februarie tinerii sãrbãtoresc, de fapt, doi patroni ai iubirii, Dragobetele, fiul cel chipeº,
puternic ºi iubãreþ al Dochiei ºi Sfântul Valentin. În ultimii ani, însã, aniversarea Sfântului Valentin a luat
proporþii tot mai mari ºi a câºtigat o mare popularitate în rândul tinerilor. Dragobetele, în schimb, a pierdut
teren. Cu toate cã aceastã sãrbãtoare nu a cucerit niciodatã oraºele, riscã sã se piardã cu totul, pãstrându-se
doar în amintirea bãtrânilor. Aceastã sãrbãtoare veche româneascã, aºteptatã cândva cu nerãbdare de cãtre
tineri, riscã sã fie înlocuitã cu sãrbãtoarea Sfântului Valentin, ce nu are legãturã cu spiritualitatea româneascã,
dar capãtã valenþe comerciale pe an ce trece.
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Cu scopul de a readuce în prim plan
aceste obiceiuri ºi tradiþii, sã aflãm mai multe
despre sãrbãtoarea iubirii în tradiþia
româneascã, am decis sã organizãm o micã
întâlnire sub semnul iubirii în stil românesc.
La întâlnire au venit numai fete. Bãieþii au
rãmas acasã! A fost seara fetelor!

La sosire am întâmpinat fetele cu câte
un citat despre iubire, deoarece despre acest
sentiment s-au scris multe ºi am dorit ca
fiecare sã ducã acasã un gând, un citat frumos
pe care-l poate reciti de câte ori doreºte.
Colega noastrã, Pap Erika, a prezentat în
câteva cuvinte scopul întâlnirii, trecând pe
urmã la sãrbãtoarea Dragobetelui. A pus
accent pe tradiþiile ºi obiceiurile acestei sãrbãtori, multe dintre acestea nefiind cunoscute de tineri. În aceastã
zi de sãrbãtoare tinerii se îmbrãcau frumos, obiºnuiau sã se strângã în pãduri sã culeagã primele flori
apãrute, iar la prânz fetele porneau în fugã cãtre sat, în timp ce bãieþii îi fugãreau, încercând sã le prindã ºi
sã le sãrute. Fetele adunau zãpadã curatã ºi proaspãtã pe care o topeau ºi apoi se spãlau cu ea pe cap ºi
pe faþã. Dragobetele ocroteºte îndrãgostiþii ºi le poartã noroc, fiind socotit un veritabil Cupidon românesc.

Pentru ca întâlnirea sã fie mai interactivã, mai interesantã le-am rugat pe fete sã alcãtuim un cerc
pentru un mic joc. Regulile jocului: cel care avea în mânã periniþa roºie în formã de inimã trebuia sã
rãspundã la întrebarea: ce înseamnã pentru tine dragostea?, iar dupã rãspuns trebuia sã arunce inimioara
la cine dorea. Au fost minute de veselie, râsete ºi am avut parte de împãrtãºiri, gânduri frumoase.

Câteva din rãspunsuri:

• dragostea este cel mai profund ºi adânc sentiment

• este sentimentul care-þi face viaþa plinã, îþi înfrumuseþeazã, lumineazã zilele

• prin dragoste poþi sã dai totul din tine

• dragostea este ca un zâmbet: te lumineazã pe tine, dar ºi persoana cãreia îþi împãrtãºeºti
sentimnetele

• este sentimenul cel mai mãreþ

• dragostea ... poate un pic greu de definit – este veºnicã, cine suntem, oare, fãrã dragoste,
fãrã iubirea faþã de semeni

• cel mai nobil sentiment

• dragostea te înalþã.

A fost interesant sã auzim pãrerile adolescentelor. E plãcut sã auzi cã într-o lume schimbãtoare, cu
tot mai multã rãutate, relaþii destrãmate... unele lucruri nu se schimbã. Chiar ºi în ziua de azi iubirea, mai
mult ca oricând, este veºnicã ºi ne dã puterea sã întâmpinãm fiecare zi indiferent de ce ne aºteaptã. Aflaþi
la o vârstã atât de vulnerabilã, e important ca tinerii sã înþeleagã sensul iubirii, cã este un act de voinþã din
partea celui ce iubeºte, nefiind doar un sentiment trecãtor.

Dupã joc am vizionat un filmuleþ care a stat la baza discuþiei pe tema dragostei ºi iubirii. În cadrul
discuþiei am încercat sã-i implicãm cât mai mult, punându-le întrebãri referitoare la tema iubirii, deoarece
n-am vrut sã le þinem un curs, sã vorbim prea mult. Scopul nostru a fost sã-i implicãm pe ei mai mult, sã-
ºi împãrtãºeascã gândurile, opiniile, sã se exprime ei mai mult. Vorbind despre iubire, am subliniat faptul cã
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iubirea nu se confundã cu dragostea, cu
pasiunea. Din iubire suntem în stare sã
escaladãm munþii, sã traversãm oceane ºi
mãri, sã îndurãm chinuri. Fãrã iubire, toate
astea nu sunt posibile, iar chinurile sunt o
permanenþã. În schimb, dragostea are o
tentã de egoism. Totul se învârte în jurul meu
pentru cã sunt îndrãgostit. Este mai mult o
stare de spirit, un ansamblu de emoþii, care
ba ne poartã prin ceruri, ba prin adâncuri.
Dupã ce ne trezim din aceastã îndrãgostire,
nevoia de iubire iese din nou la suprafaþã
pentru cã este o trãsãturã fundamentalã a
naturii noastre. Am avut nevoie de iubire
înainte de a ne îndrãgosti ºi vom avea nevoie
toatã viaþa. (Chapman, Gary: Cele cinci limbaje ale iubirii). Fiecare dintre noi iubim ºi dãruim bucurii
celor din jur într-un mod propriu, fiecare dintre noi are propriul sãu limbaj al iubirii: cuvintele de încurajare,
timpul acordat, primirea de daruri, serviciile ºi mângâierile fizice.

Am evidenþiat faptul cã e foarte important ca fiecare dintre noi sã-ºi descopere limbajul iubirii încã
din tinereþe, iar pe urmã pe cel al partenerului, deoarece acesta constituie o etapã esenþialã în construirea
ºi pãstrarea unei relaþii afective sãnãtoase, pline de iubire ºi armonie.

Pe lângã cele cinci limbaje, am vorbit pe scurt ºi despre cele patru tipuri ale iubirii, evidenþiind, la
fiecare tip, trãsãtura distinctã. Agape este iubirea necondiþionatã, reprezentatã cel mai bine prin iubirea lui
Dumnezeu faþã de om. Are la bazã preþuirea celuilalt. Eros - aºa cum sugereazã ºi numele este iubirea
pãtimaºã. Phileo este iubirea dintre prieteni, o legãturã strânsã între oameni ce împãrtãºesc interese sau
activitãþi comune. Storge reprezintã afecþiunea cu caracter familial, cea mai naturalã, emotivã pe scara
iubirilor. (Lewis, C.S. : Despre minuni. Cele patru iubiri)

Dragobetele este sãrbãtoarea iubirii în stil românesc ºi noi, împreunã cu tinerele vizitatoare, am
închinat la bibliotecã o dupã-amiazã iubirii, tradiþiilor, învãþând unul de la celãlalt, împãrtãºind gânduri
frumoase, emoþii ºi momente vesele.

Szöllõsi Ingrid

CARTEA  sau  CALCULATORUL - INTERNETUL?

interviu cu domniºoara prof.  Denisa-Maria Tout,

cititoare fidelã a Bibliotecii Judeþene

Prin comunicarea cu utilizatorii bibliotecii poþi afla multe despre modul lor de a gândi, cât de
(valoroasã) importantã este pentru ei CARTEA, ce preþuiesc ei mai mult: CARTEA sau CALCULATORUL
- INTERNETUL?

Este o temã de actualitate, deoarece tot mai mulþi oameni - în special adolescenþi - îºi pierd timpul
fiind prinºi în mrejele internetului, stând ore în ºir în faþa calculatorului. Unii adolescenþi cautã referate sau
citesc cãrþi în faþa calculatorului numai pentru simplul fapt cã sunt comozi, drumul spre o bibliotecã fiind
mult prea obositor pentru ei. De ce toatã lumea aderã la tehnologie ºi confort? De ce nu putem face la fel
ca pãrinþii noºtri: sã mergem la bibliotecã sã împrumutãm cãrþi, sã compunem eseuri, sã ne consultãm cu
profesorii - ºi toate acestea fãrã sã fim subjugaþi de internet. De ce? Doar pentru cã ei constituiau o altã
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generaþie? Calculatorul a devenit în zilele noastre un instrument de lucru indispensabil pentru adulþi, jucãria
preferatã a copiilor, dar ºi un mijloc de comunicare rapidã. Este unul dintre acele aparate electronice care
dã naºtere dependenþei. Acest fenomen mondial înregistreazã o pondere mare în rândul copiilor ºi
adolescenþilor, care preferã mai degrabã calculatorul, internetul ca mijloc de divertisment (destindere)
decât o carte.

Ca dascãl, fiind tot timpul în mijlocul elevilor, am rugat-o pe domniºoara prof. Tout Denisa-Maria,
absolventã a Facultãþii de Filologie Cluj-Napoca, prof. de lb. ºi literatura românã la ªcoala Gimnazialã
ªamºud, cititoare fidelã a Secþiei pentru Adulþi, sã ne împãrtãºeascã câteva aspecte referitoare la tema
dezbãtutã CARTEA / INTERNETUL, care este punctul ei de vedere ºi care sunt preferinþele elevilor.

- Fiind dascãl, ce înseamnã pentru tine cartea, cum ai putea defini cartea?

- Cartea este un obiect cultural, este un cufãr ce ascunde zestrea de aur lãsatã în dar de strãmoºi,
prin transmiterea cunoºtinþelor din generaþie în generaþie. Acestea se concretizeazã în valorile morale,
istorice, sociale, culturale etc. care devin bijuteriile tinerilor pe care ar trebui sã le poarte cu mândrie,
reprezentând identitatea lor familialã ºi naþionalã. Cartea e mereu în aºteptarea cititorului, implorându-l
parcã sã o scoatã din întunericul tainic, din ghearele prafului ºi ale nepãsãrii. Ea surprinde contrastul dintre
aparenþã ºi esenþã, dintre formã ºi conþinut - la suprafaþã e o piatrã oarecare, iar în esenþã rãmâne diamantul
care-þi acoperã privirea cu vãlul strãlucirii.

- Care sunt avantajele cãrþii? Care sunt aspectele cele mai importante ale cãrþii?
Argumenteazã, te rog!

- Un prim avantaj al cãrþii este acela cã o putem asocia iubirii. Astfel, ca într-o iubire medievalã,
cartea e o partenerã de dans în termenii lui Gabriel Liiceanu, în care lectorul, fie el inocent sau model,
invitã cartea la dans ºi dansul începe: un blues, un vals, un tango sau un rock. Partenerul care cunoaºte paºii
dansului lasã impresia, în unele situaþii, cã el sau ea conduce dansul. În cazul în care lectorul/partenerul nu-
ºi sincronizeazã paºii cu ai lecturii/partenerii atunci cartea e valoroasã, ea aduce inovaþia, insolitul, este
momentul în care orizontul de aºteptare al cititorului nu este acelaºi cu universul cãrþii ºi atunci partenera îºi
schimbã lectorul.

Un alt avantaj al cãrþii este acela privitor la renaºterea existenþei textuale. Cartea, odatã deschisã,
scoate la luminã o nouã lume, un univers ale cãrui persoane sunt personajele ºi care prind viaþã - ele renasc
prin propriul nostru filtru raþional ºi spiritual. Sufletele lor încep sã batã, vitalismul pulseazã având o mai
mare intensitate. Sã vorbeºti despre carte e ca ºi cum ai vorbi despre o fiinþã vie.

Lista avantajelor continuã prin facilitatea transportãrii ºi lecturãrii acesteia. În orice împrejurare
va fi deschisã: într-o bibliotecã, într-o camerã, pe masa de studiu, în pat, în tramvai, în autobuz, sub un
felinar, în tren, lectorul nu va pierde gustul savuros ºi ademenitor al lecturii, dimpotrivã contextul acesteia va
spori gradul de adâncire ºi implicare al spiritului în pãdurea narativã a textului în termenii lui Umberto
Eco.

Un aspect important al cãrþii este conturat de cunoscuta expresie cartea este prietenul adevãrat
al omului - un prieten de suflet care nu trãdeazã, care nu minte ºi care nu se ascunde sub masca falsitãþii.
Este acea persoanã care nu oboseºte aºteptând… mereu aºteptând... chiar dacã nu rãspunde ea umple
golurile sufleteºti ºi alungã pentru o clipã tristeþea.

Un alt avantaj al cãrþii, pe care l-au notat ºi elevii mei din clasa a VIII-a la realizarea compunerii cu
titlul Rolul cãrþii în viaþa tinerilor, este acela cã odatã deschisã - cartea devine un labirint în care rãtãceºti,
eºti prins în hora dansatã nu de iele, ci de idei, de fantezie ºi fantasme. Te ajutã sã-þi îmbogãþeºti vocabularul,
sã-þi dezvolþi imaginaþia. Lectura permite o pluralitate de reprezentãri ºi de interpretãri. Este personalã ºi
subiectivã, ea te invitã mereu într-o cãlãtorie imaginarã, fiind capabilã de salturi majore în alte repere
spaþio-temporale.
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- Argumentele în favoarea cãrþii tipãrite sunt multe. Care ar fi posibilele dezavantaje?

- Un posibil dezavantaj al cãrþii/al cititului ar fi acela de a plictisi lectorul dacã acesta nu-ºi centreazã
atenþia asupra textului.

Un alt dezavantaj se axeazã pe cititor, dacã e lector inocent atunci comprehensiunea textului pare
mai dificilã, pe când acel model lasã impresia cã se joacã cu universul ficþional.

În cadrul dezavantajelor se înscrie ºi lipsa cãrþilor. Mã refer la mediul rural unde inexistenþa cãrþilor
din biblioteci devine o piedicã în realizarea jurnalului de lecturã utilizat la orele de literaturã românã. Din
pãcate elevii pasionaþi de lecturã nu au acces nici mãcar la cãrþile necesare studiului. Soluþia pe care am
gãsit-o este aceea de a le duce câte trei exemplare ºi de a permite fiecãruia sã lucreze câteva zile. Din
aceastã cauzã mulþi elevi apeleazã la calculator/internet.

- În final, pentru care dintre variante optezi? De ce?

- Eu optez pentru cartea de hârtie în detrimentul celei digitale. De ce? Fiindcã îmi permite o mai
mare libertate: mã pot aºeza comod la masa de lucru, pe fotoliu, pe canapea, în mijlocul de transport etc.
Între mine - lectorul ºi carte - lectura, nu apare intermediarul/zidul - ecranul; sunt doar eu ºi ea: o pot
atinge, mirosi, iar cititul devine o plãcere. Consider cã lectura digitalã e dificilã, e obositoare mai ales
pentru vedere ºi concentrare. Mai mult decât atât, existã posibilitatea de a întâlni greºeli de naturã diferitã.

- Dar elevii, pe care o preferã? Cartea de hârtie sau cea digitalã?

- Ei citesc online, deoarece e micã probabilitatea sã existe la biblioteca comunalã chiar ºi operele
celor mai renumiþi autori, în multe cazuri fiind foarte deteriorate. Am bunul obicei sã vorbesc cu elevii mei
despre valoarea cãrþii ºi a cititului. O sã fiþi surprinºi sã aflaþi cã nici ei nu sunt fani ai cititului de pe calculator.
Doar când nu au încotro. Când trebuie sã citeascã o operã literarã, preferã sã citeascã cartea tipãritã.

- Meritã sã renunþãm la cãrþi în favoarea internetului? Meritã sã copiem rezumate de pe
internet  fãrã sã cunoaºtem conþinutul operei?

- Pentru a rãspunde concret la întrebare, aduc ca exemplu lecþia deschisã pe care am susþinut-o în
cadrul Comisiei Metodice în acest an ºcolar, în luna noiembrie, împreunã cu elevii clasei a VII-a. Tema
acesteia a fost Jocul de rol - cheia înþelegerii lecturii. În debutul activitãþii trei eleve au realizat un prim
joc de rol: Nu citesc cartea, ci urmãresc filmul ºi citesc rezumatul de pe internet. În urma dezbaterii elevii au
ajuns la concluzia cã, în cadrul orelor de literaturã ºi nu numai, esenþialã rãmâne lectura integralã a operei/
a cãrþii, fiindcã, în lipsa lecturii, ei pot cãdea cu uºurinþã în capcanele internetului.

- În ce mãsurã informaþia postatã pe internet este utilã? Ce pãrere au elevii? Cunosc
riscurile internetului?

- De asemenea copiii au remarcat faptul cã ei utilizeazã internetul greºit: citesc comentarii ºi rezumate,
neavând certitudinea corectitudinii acestora. De multe ori le-am demonstrat elevilor mei, cã nu tot ceea ce
iau de pe internet este bun, sunt foarte multe informaþii eronate ce provin din surse neavizate.

- La urma urmei, care este pãrerea ta personalã despre calculator, internet? E totuºi
necesar?

- Bineînþeles cã ºi internetul are pãrþile lui utile, punctele lui forte constând în facilitatea gãsirii unor
informaþii, a comunicãrii la distanþã, a fi la curent cu noutãþile din toate domeniile de activitate ºi nu numai.
Totuºi nu putem renunþa la utilizarea computerului, pentru cã în era noastrã, acesta este la fel de necesar
dezvoltãrii umanitãþii, ca ºi scrisul ºi vorbitul. Putem, în schimb, sã luãm unele mãsuri, astfel încât sã înlãturãm
eventualele dezavantaje. Este necesar, dar  nu trebuie sã ocupe o pondere mai mare în viaþa copiilor,
adolescenþilor faþã de alte activitãþi, care ºi-au demonstrat importanþa covârºitoare în dezvoltarea armonioasã
a acestora.
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În concluzie, consider cã ideal ar fi sã împletim
utilul cu plãcutul ºi sã îmbinãm în mod
echilibrat cartea cu internetul/calculatorul. Sfatul
meu este sã nu renunþãm la lecturã, deoarece lectura
ne hrãneºte spiritul.

- Un gând, o sugestie sau un reproº pentru
bibliotecã sau pentru cei care lucreazã în aceastã
instituþie!

- În ceea ce priveºte relaþia cu Biblioteca
Judeþeanã mã declar mulþumitã din toate punctele de
vedere. Fiind foarte dotatã ºi în ton cu noutãþile
apãrute, m-a ajutat pe durata anilor de facultate ºi de
masterat cu aproximativ 93% din divesele cãrþi pe care trebuia sã le parcurg integral.

Numai cuvinte de laudã, de mulþumire le pot adresa ºi bibliotecarilor care sunt foarte primitori,
bine pregãtiþi ºi informaþi pentru a veni în sprijinul publicului larg indiferent de vârstã.

Când deschid uºa bibliotecii am impresia cã am sosit acasã. Cãldura, simpatia ºi rãbdarea
bibliotecarilor ajutate de parfumul cãrþilor ºi de ambientul plãcut mã relaxeazã, iar pentru o clipã am impresia
cã mã aflu într-un cadru feeric, în lumea cãrþilor care mã desparte de realitate ºi mã invitã la dans - dansul
cu lectura.

- Îþi mulþumim mult pentru colaborare, pentru gândurile frumoase pe care ni le-ai adresat.
Încercãm în continuare sã rãspundem solicitãrilor tuturor utilizatorilor, iar ce ne dorim noi,
bibliotecarii Secþiei Adulþi, precum ºi managementul Bibliotecii Judeþene, de câþiva ani, este sã
ne aºteptãm utilizatorii într-un spaþiu mai accesibil, mult mai primitor decât acesta în care
funcþionãm.

Sã ne lãsãm, aºadar, captivi mirajului cãrþii ºi al ficþiunii!

Interviu realizat de Pap Erika

UN  CLICK  FÃRÃ  VÂRSTÃ

O nouã iniþiativã a Bibliotecii Judeþene Sãlaj s-a materializat prin proiectul de parteneriat realizat
cu Centrul Multifuncþional pentru Persoane Vârstnice Tinereþe fãrã Bãtrâneþe, gestionat de Unitatea
Administrativ Teritorialã a Municipiului Zalãu, parteneriat în cadrul cãruia SENIORII au fost iniþiaþi în
utilizarea calculatorului ºi a facilitãþilor oferite de Internet.

Utilizarea de noi tehnologii îºi face drum prielnic printre vârstnici dar, cu un oarecare efort, existând
încã temeri faþã de ideea cã ei trebuie sã cunoascã mai întâi matematici superioare ori alte chestii sofisticate
legate de bariere lingvistice, de comunicare sau complexitatea interfeþei calculatorului. Însã experienþa
dobânditã de-a lungul celor cinci ani de proiect Biblionet în Biblioteca Judeþeanã sau la Clubul Pensionarilor,
ne demonstreazã cã avem capacitatea de a elimina toate aceste temeri sau bariere ba, mai mult, avem
resursa interioarã necesarã de a le oferi o nouã ºansã, de modificare atitudinalã, de a reaprinde în viaþa lor
acea scânteie a tinereþii, iar ºtiinþa despre calculator ºi internet sã-i facã mult mai tineri decât numãrul ID-
urilor înscrise în paginile site-urilor accesate.

Cu aceste gânduri de bine, ne-am aventurat spre noua ºtiinþã, învãþând sã dãm primul click pentru
a fi în mãsurã de a lua parte la peisajul digital, atât de râvnit de copiii sau nepoþii lor.
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Pentru a simplifica ºi a face cât mai
accesibil modul de asimilare ºi dezvoltare
de noi competenþe, experienþele anterioare
m-au obligat, oarecum, sã abordez câteva
strategii utile de învãþare.

Învãþarea asistatã prin utilizare
- presupune învãþarea prin a face - am
învãþat sã utilizãm câteva programe de bazã
ale calculatorului cu beneficiile conectãrii
lui la internet, merite deosebite revenindu-
i aici Corneliei care, încurajatã de grup,
mai ofta printre suspine ºi cu o ultimã
sforþare (vorba ei), dãdea bice
dinozaurului.

Învãþarea prin explorare - acest
tip de strategie are avantajul substanþial cã
utilizatorul/ seniorul este sprijinit ºi încurajat sã exploreze sistemul prin prisma activitãþilor, sarcinilor pe care
le are de realizat. Astfel cã, dupã nici o sãptãmânã de curs, ajunsesem la performanþa de-a fi stãpânii
facebook-ului, unde la mare cãutare erau colegii ºi prietenii din tinereþe. Desigur, nu scãpau nepuricate
paginile copiilor lor cu listele-ncãrcate de prieteni sau poze de te miri ale cui...?

Învãþarea prin descoperire - aici trainerul are rol de ghidare non-directivã a utilizatorului/ seniorului,
la cerere sau în situaþii de impas, tocmai pentru a da posibilitate acestuia sã descopere instrumentele ºi
funcþiile lor prin propria sa interacþiune cu sistemul. Pentru a nu rãmâne marii anonimi ai web-ului, acum c-
avem de-acela precum adeseori era denumit ID-ul, ne-am pozat,… ca sã ne vadã ºi pe noi alþii! mândri
de performanþa la care am ajuns, descoperind astfel o nouã utilitate a computerului ºi misterul pozei digitale.

Învãþarea permanentã rãmâne metoda de acum cea mai uzitatã, corelând astfel conþinutul
trebuinþelor, al sarcinilor, cu tehnologia informaþiei, desigur, într-o continuã evoluþie, de aceastã datã prezenþa
on line, confirmând standardul atins.

Întreaga activitate s-a desfãºurat într-un cadru nonformal, dinamic ºi relaxat, iar aceste câteva
strategii au avut menirea sã þinã pasul cu aceastã evoluþie, care va conduce în mod implicit, la adoptarea
unui nou stil de viaþã, cãci vorba fetelor: …Puºcã-l Doamne!, cã de toate gãseºti, fãcând referire evident,
la spaþiul virtual.

Dacã în rândul tinerilor, studiile aratã cã utilizarea calculatorului ºi Internetul poate fi asociat cu stãri
de izolare sau singurãtate, în rândul seniorilor s-a dovedit contrariul. Dupã ce ne-am creat cont de E-mail,
Messenger, Skype, sau Facebook, am evadat într-o nouã lume, cu totul magicã, fascinaþi de ideea de-a
descoperi tot mai mult.

Logarea la reþelele de socializare, ori comunicarea on line cu familia sau cei dragi, au trezit
sentimentul de relevanþã, capacitatea de a-ºi gestiona cu uºurinþã sarcinile de zi cu zi ºi… de ce nu? dorinþa
de a-ºi realiza un vis, sentiment regãsit atât de frumos în acordurile celebrului cântec Forever Young, al
formaþiei Alphaville, devenit, peste vremuri, hit universal:

Atât de multe vise risipite,

O micã oazã de har în marea pustie a lumii,

Lasã-le sã devinã realitate.

Maria Demble
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TASTATURA  CU  POVEªTI...

Vremurile ne cer sã þinem pasul cu ele! Încercãm astfel, an de an, sã învãþãm ce ne este util, atât
nouã, cât mai ales celor care au nevoie de îndrumãrile noastre ºi care, pornind de multe ori de la un îndemn
primit la bibliotecã, pot sã-ºi reorienteze gândurile, planurile sau chiar sã schimbe drumul vieþii lor. Câte
poveºti de neuitat scriem împreunã, bibliotecari ºi utilizatori, în vastitatea de necontestat a miilor de idei ºi
scrieri înþelepte, la bibliotecã!

De ani buni vorbim mai mult de taste decât de litere, de tastaturã, în loc de caiet cu notiþe,
comunicãm zi de zi prin acest mijloc rapid, nu prin scrisori în care, atunci când le concepeam, eram foarte
atenþi la cuvinte ºi semne trimise apoi, în plic, la distanþe mai mari sau mai mici, în funcþie de locul unde se
aflau prietenii, colegii… ce aºteptau o razã de gând, o vorbã bunã sau chiar articole ºi studii bine documentate,
importante pentru dezvoltare într-un domeniu sau altul, toate având menirea sã aline doruri, sã dea rãspunsuri,
sã sprijine evoluþia umanitãþii!

Suntem mai bogaþi oare cu aceste mijloace moderne, comunicãm mai eficient, rezolvãm mai simplu
problemele!? Ce luãm din toate ca benefice ºi unde este graniþa între tastaturã ºi povestea realã din gândul
nostru?!

Au fost 7 ani în care ºi noi am încercat sã ducem tehnologia ºi serviciile moderne în toate bibliotecile
sãlãjene ºi filialele acestora. Nu a fost nici simplu, nici comod. Multe schimbãri s-au produs ºi tare ne-am
fi dorit ca acestea sã continue sau cel puþin sã se menþinã la stadiul de funcþionare normalã.

Ne-am bucurat atunci când judeþul nostru a fost primul din România care a reuºit sã modernizeze
toate bibliotecile publice, anul 2013 ºi finalul programului Biblionet ne-a dovedit cã am rãmas singurul
judeþ cu astfel de palmares. Nu ne-am oprit, am continuat sã deschidem filiale sãteºti, sã înmulþim filialele
Bibliotecii Judeþene, sã atragem, din nou, fonduri substanþiale, dotãri ºi premii. Am scris cu responsabilitate
aplicaþii, ne-am pregãtit, apoi am pus în practicã proiectele, am raportat ºi urmãrim mereu schimbarea,
numai aºa înþelegând dacã munca ºi dãruirea dau roade. În ce se mãsoarã acestea la noi, la biblioteci?!

Tastatura are taste fermecate, asemeni notelor muzicale, trebuie doar sã apãsãm cu hotãrâre, cu
suflet cu tot!

Când am pornit în acest joc al fanteziei
de a pune toate degetele sãlãjenilor, care nu aveau
aceste facilitãþi, pe taste, aveam atâtea idei despre
poveºtile pe care le vom scrie, an de an, tastã de
tastã, culegând bucurii, împliniri, deschizând porþi
ºi vise…

Am format bibliotecarii, i-am rechemat sã
înveþe ceea ce ar trebui sã ºtie pentru a rãspunde
întrebãrilor, tot mai multe ºi diversificate, ale
oamenilor locului sau ale trecãtorilor ocazionali.
Mereu aproape de toþi colegii din judeþ, rugându-i ºi provocându-i sã fie curioºi, sã punã întrebãri, sã fie
informaþi, altfel cum sã sprijine cunoaºterea ºi dezvoltarea!?

Ce se întâmplã cu adevãrat în bibliotecile noastre?! Ce povestesc tastele an de an?!

Trecem prin judeþ, de câte ori este posibil. Câtã bucurie când tastele sunt uzate ºi încep sã spunã
poveºti! Da, sunt câteva foarte… atinse: C, B, D, G, H, M, S, V… acestea au scris parcã poveºti ce ar
putea fi rescrise ºi de altele, care, nu ºtim de ce, prea sunt prãfuite: A… nu, nu spun mai multe din teama de
a nu se molipsi ºi altele… nu de inactivitate am dori sã molipsim judeþul, dar pentru asta avem nevoie de
ajutorul tuturor degetelor ºi ideilor, de la A la Z, de la Agrij la… Zimbor!
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Acolo unde cãrþile dorm, înþepenesc pânã ºi… tastele!

Cum rãspundem vremurilor ºi celor care doresc sã se dezvolte?!

HELOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

BIBLIONET- lumea în biblioteca mea!, nu înseamnã numai dotare, perfecþionare, modernizare,
intruire, intrarea în rândul lumii civilizate, conectare, comunicare fãrã limite! Înseamnã, în primul rând,
schimbare de atitudine, performanþã, idei ºi perseverenþã, dorinþã de a fi mereu în pas cu nevoile oamenilor
ºi a le preîntâmpina, înseamnã sã fii în centrul atenþiei tuturor, prin competenþã ºi utilitate! Ai primit ceva…
dãruieºte mai departe, nu închide poarta cunoaºterii, de acum TU eºti responsabil, altfel te vei întoarce de
unde te-am gãsit ºi am încercat sã ºtergem praful timpului sau al indiferenþei!

Bibliotecari, idei, cãrþi ºi... taste active ne dorim, de la A la... Z!

Tastatura culege poveºti, an de an!

F.P.

POVESTE  DIN  BIBLIOTECÃ...

Precum în majoritatea satelor mai mici, unde bibliotecile nu prea aveau mare importanþã în viziunea
autoritãþilor locale, tot aºa ºi în comuna Meseºenii de Jos, jud. Sãlaj, biblioteca comunalã a fost închisã
timp de 5 ani, pentru cã aºa a dorit un anume om de la conducere.

În tot acest timp, oamenii au uitat cã existã posibilitatea citirii unei cãrþi, iar de copii ºi elevi nici nu
se mai punea problema, aceºtia nici mãcar nu mai ºtiau cã ar putea sã meargã sã cearã o carte cu poveºti.
Dupã acea perioadã lucrurile s-au schimbat ºi s-au schimbat în bine, aºa cã, începând cu anul 2005 s-a
deblocat ºi postul de bibliotecar al comunei Meseºenii de Jos, iar uºa, de mult închisã, a început sã se
deschidã, celor care o cãutau.

Cu greu am reuºit sã adun copiii ºi tinerii în acel loc, unde rafturi pline de cãrþi vechi ºi pline de praf,
cu un miros puternic de mucegai, aºteptau sã fie rãsfoite. Încet-încet, cu mult efort s-a reuºit sã se facã
puþinã luminã în biblioteca noastrã. Timizi, copiii au fost cei care cãutau locul îmbâcsit de cãrþi în cãutarea
unor poveºti cu basme, zâne, feþi frumoºi însã, cu fiecare carte care pleca de pe raft, intra o razã de luminã
în bibliotecã ºi în sufletul meu. Doream mai mult ºi speram ca biblioteca sã fie vãzutã ºi utilizatã la adevãrata
sa valoare.

Începeam sã ne cunoaºtem mai bine cu acei tineri ºi copii care treceau pragul bibliotecii. Simþeam
cã îºi doresc ºi ei ceva nou aºa cã, de Crãciun, reuºeam sã organizãm primul spectacol de colinde ºi dans
popular, spre bucuria pãrinþilor, bunicilor
ºi spre mulþumirea celui care a fãcut
posibilã deblocarea postului de
bibliotecar ºi anume domnul primar,
Sandu Bercean.

A fost primul impuls spre
comunitate, impuls care nu a rãmas unic.
În timp, a luat amploare, organizând ºi
participând la diferite festivaluri, alãturi
de formaþia de dans Socãciþele din
Meseseºenii de Jos ºi, bineînþeles, cu
multã implicare ºi dorinþa conducerii
comunitãþii de a realiza ceva frumos.
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Numele satului a fost cunoscut pe raza întregului judeþ ºi în þarã, prin aportul acestor copii ºi al
întregii comunitãþi. Aºadar, cu multã implicare ºi dãruire, biblioteca se transformã, încet- încet, investind în
ceea ce avem noi mai drag pe lume ºi anume copiii.

Unicul scop care ne leagã pe toþi este mântuirea neamului.

Simion Bãrnuþiu

Noi nu ne-am îngropat iubirea

Într-un întins adânc de apã,

Nici în pãmânt n-am doborât-o,

Iubirea noastrã n-are groapã.

Octavian Goga

ªi aºa, biblioteca îºi gãseºte un nou sediu, în incinta primãriei, cu un spaþiu luminos, cald ºi frumos
amenajat, putând spune cu mândrie cã Bibliotecile nu se fac... ele cresc!

Acest sediu frumos a fost încununat cu dotãri, prin programul naþional Biblionet - lumea în biblioteca
mea! coordonat de Biblioteca Judeþeanã în colaborare cu IREX. Dupã multã muncã, am putut organiza o
inaugurare a serviciilor moderne care a avut un real succes spre mulþumirea celor care au contribuit ºi au
fãcut posibilã aceastã reuºitã , împreunã cu
reprezentanþi ai conducerii primãriei.

Accesul la internet ºi toate atu-urile
pe care le putea oferi acest serviciu a fãcut
posibil ca uºa bibliotecii sã fie tot mai mult
deschisã.

Sigur, mulþi dintre cei care au venit
provin din familii cu condiþii precare ºi cu
minime cunoºtinþe în tehnologie. Aceºtia nu
au venit doar sã caute teme pentru ºcoalã,
au venit pentru cã era un loc cald, frumos,
curat ºi primitor ºi era cineva care îi înþelegea
ºi dorea sã-i ajute. Astfel, desenele animate,
poveºtile lui Creangã, muzica ºi jocurile
pentru copii aduc luminã ºi strãlucire în ochii
lor. Condiþionat, rãsfoiesc ºi câte o carte, cei care ºtiu sã citeascã, iar cei care nu, au la dispoziþie o fiºã de
desen, acest lucru aducându-i cu un pas mai în faþã ºi mai aproape de o dezvoltare ºi cunoaºtere a bunelor
maniere ºi comportament în societate. Toate acestea sper ºi tind sã cred cã ne ajutã sã dezvoltãm ºi sã
oferim copiilor o mai largã viziune asupra a tot ce îi înconjoarã, fãcând un pas mãrunt, dar important, spre
civilizaþie ºi dezvoltare.

Am primit ceva gratuit ºi vom dãrui necondiþionat pentru generaþiile viitoare.

Atunci când se deschide o bibliotecã se închid porþile necunoaºterii, aripi multe prind avânt, iar
visele încep sã se transforme în realitate!

Valeria Mureºan, bibliotecar, Meseºenii de Jos
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O  STEA  PRINTRE  STELE

a strãlucit ºi la noi, la Meseºeni, în 2013

O stea printre stele, aºa pot sã îl descriu pe unicul român care pe data de 14 mai 1981 a fãcut
primul zbor cosmic din istoria României, rãmânând, deocamdatã ºi singurul. O legendã vie!

Spre marea noastrã bucurie, a comunitãþii Meseºenii de Jos, am avut onoarea de a-l avea în
mijlocul nostru dupã 32 de ani de la primul salt în cosmos, pe domnul Dumitru Prunariu. Emoþiile pe care

le-am trãit alãturi de întreaga comunitate nu se pot descrie în cuvinte, aveai
impresia cã este o poveste, un vis al copiilor de altã datã care au crescut
cu legenda tânãrului astronaut. Azi, fiind ºi el cu tâmplele albite, oamenii
vârstinci care odinioarã visau alãturi de acest minunat om, copiii care au
învãþat doar la ºcoalã printre rânduri... de cosmonautul Dumitru Prunariu
au venit cu mare interes în întâmpinarea lui.

Cãminul din localitatea Meseºenii de Jos a devenit neîncãpãtor ºi
pe buzele fiecãrui om se citea un singur nume: Dumitru Prunariu. La ora
19.00, punctual ca un ceasornic, alãturi de doamna directoare a Bibliotecii
Judeþene Sãlaj, Florica Pop, cea care ne-a ascultat dorinþa de a-l avea ºi
noi oaspete, cosmonautul mult aºteptat este întâmpinat cu pitã ºi sare de
cãtre un grup de copii îmbrãcaþi în straie de sãrbãtoare alãturi de oficialitãþile
comunei noastre.

   Întâlnirea a fost de neuitat, chiar dacã au trecut 32 de ani de când a fost printre stele, a coborât
cu atât de multã luminã printre oameni, încât pãrea cã se învãluie culorile curcubeului în vorbele ºi gesturile
pe care le fãcea, fiecare cuvânt ºi întâmplare
pe care o povestea te ducea cu gândul la un
zbor spre necunoscut dând impresia cã eºti
acolo, acolo unde puþini ajung ºi mulþi sperã...
printre stele.

Dupã scurta prezentare s-a vizionat,
în premierã, filmul Omul Cosmic, adus ca o
încununare a muncii, fãcându-se mai bine
cunoscut ºi apreciat, readucând în mintea
celor prezenþi imagini ºi momente ale zborului,
apoi  întrebãrile au curs din mulþime ºi cu multã
rãbdare ºi blândeþe Dumitru Prunariu a
rãspuns fiecãrei persoane.

Seara s-a încheiat, dupã o vizitã în
comunã, unde a poposit în fiecare sat aparþinãtor, întâlnind oameni deosebiþi ºi locuri minunate. Având
aproape tinerii care încã mai pãstreazã tradiþia localã, am pregãtit un scurt moment artistic care a adus
minunatului om pe care l-am gãzduit, bucurie ºi bunã dispoziþie.

Pentru cei care am fost prezenþi, pe data de 13 mai 2013, a rãmas o amintire frumoasã, un moment
unic. Sper ºi vreau sã cred cã domnul Dumitru Prunariu va duce în gând ºi, poate, în suflet, o amintire în
lumea mare, pe unde îl poartã multele sale atribuþii în scopul promovãrii României,  cã a poposit ºi într-un
loc minunat din þarã, cu oameni speciali, care iubesc ºi preþuiesc cu adevãrat valorile reale ale neamului,  în
localitatea MESEªENII  DE  JOS, judeþul Sãlaj.

  Valeria Mureºan, bibliotecar, Meseºenii de Jos
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***

- 27 septembrie 2013, s-a deschis oficial prima bibliotecã sãteascã modernã din judeþul Sãlaj-
Biblioteca din Moigrad, Filialã a Bibliotecii Publice Mirºid.

Acest eveniment a fost posibil prin implicarea:

   - Bibliotecii Judeþene Sãlaj care a iniþiat Proiectul amplu de înfiinþare a bibliotecilor sãteºti, a
depus ºi câºtigat o aplicaþie ºi pentru
dotarea bibliotecii din Moigrad cu
echipamente moderne: calculatoare cu
acces internet, soft performant,
imprimantã, scanner, videoproiector,
ecran º.a. Un mare merit a avut în
derularea ºi deschiderea acestui spaþiu
pentru educaþie, cunoaºtere, relaxare ºi
gãsirea informaþiilor necesare,
bibliotecara de la Biblioteca Publicã
Mirºid, Malica Mezei;

   - Primãriei ºi Consiliului Local
Mirºid, care au oferit spaþiul, l-au
renovat ºi dotat cu mobilier, realizând ºi
conexiunea internet, precum ºi toate utilitãþile necesare funcþionãrii în condiþii optime;

   - Voluntarilor Tenaris Silcotub Zalãu, care în cadrul Proiectului Doneazã o carte pentru biblioteca
satului au ales ca un numãr de 650 de volume sã fie donate bibliotecii nou înfiinþate de la Moigrad.

Prezenþi la eveniment: Cãlin Augustin Bereschi - primarul comunei, Ovidiu Bodea - viceprimar,
Ghiþã Silaghi - consilier local, dna Mirela Mihalcea, coordonator Dezvoltare Socialã Tenaris Silcotub,
reprezentanþi ai ºcolii din localitate ºi ai Bibliotecii Judeþene.

A fost apreciatã aceastã iniþiativã, precum ºi utilitatea unui astfel de demers în comunitate.

În curând Biblioteca din Moigrad va fi dotatã cu alte rafturi noi, precum ºi cu un numãr de 1500 de
volume, carte nouã, din toate domeniile cunoaºterii umane, precum ºi cãrþi pentru copii, printr-o donaþie
specialã ºi foarte valoroasã a Fiului satului, Teodor Ardelean, personalitate recunoscutã a culturii sãlãjene
ºi naþionale, în prezent manager la Biblioteca Judeþeanã Petre Dulfu, Baia Mare, judeþul Maramureº.

 Biblioteca Publicã MIRªID, anul 2013. Bibliotecara, harnicã ºi bucuroasã de realizãri, aminteºte
o parte dintre acestea...

F. P.

DIN  BIBLIOTECÃ  ADUNATE...

E ceva sã ai o bibliotecã, însã e ºi mai mult sã te serveºti de ea cu înþelepciune.

O bibliotecã  este un þinut vrãjit, un palat cu desfãtãri, un adãpost în care te poþi adãposti
împotriva furtunilor… Oricine va avea cheia de aur care deschide uºa tãcutã a bibliotecilor  va
gãsi în ele încurajare ºi mângâiere, odihnã ºi fericire. ( John Lubbock)
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O uºã deschisã spre cunoaºtere, informare, cercetare, educare ºi recreere, un loc unde deopotrivã
cei mici vrãjiþi de lumea minunatã a poveºtilor ºi a cãrþilor, vin cu drag sã asculte o poveste, sã vizioneze un
film, sã coloreze, elevi ºi studenþi cautã informaþia necesarã, iar pensionarii ºi adulþii sã-ºi împãrtãºeascã
lecþiile de viaþã pe care le-au trãit.

Multe activitãþi pe care fiecare dupã puterea noastrã încercãm sã le desfãºurãm în biblioteci, le
organizez ºi la Biblioteca Mirºid, activitãþi diverse de-a lungul unui an: expoziþii de carte, aniversãri de
autori: Eminescu, Creangã, Topîrceanu, expoziþii pe diverse teme: 24 Ianuarie - Unirea Principatelor Române,
9 mai - Ziua Europei, 1 decembrie - Ziua Naþionalã a României, activitãþi în parteneriat cu ºcolile din
comunã ºi multe altele.

Biblioteca mobilã mai funcþioneazã ºi astãzi la Mirºid.

Periodic, cu cãrþile în traistã, strãbat drumurile comunei spre satul Popeni, unde micii cititori
aºteaptã cu nerãbdare sã intre în lumea minunatã a poveºtilor.

Prietenii cãrþii a fost o activitate în parteneriat cu ªcoala din Popeni, învãþãtoare doamna Codat
Ancuþa, unde elevii clasei a III-a, dupã ce au citit mai multe poveºti, au realizat câte un desen cu personajul
preferat, am organizat o expoziþie de
desene, iar la final, ca o recompensã pentru
munca lor, copiii au fost premiaþi.

Cu mare bucurie spun cã anul
2013 a fost un an deosebit.

• Înfiinþarea Filialei din localitatea
Moigrad - Porolissum a fost o reuºitã
deplinã, doamna Director Florica Pop ne-a
provocat pe câteva biblioteci comunale sã
înfiinþãm filiale ºi în satele din comuna
noastrã, printre care, ne-am bucurat cã a
fost selectat câºtigãtor ºi Moigradul.

Spaþiul frumos pregãtit cu rafturi
noi, cãrþi primite ca donaþie din partea
voluntarilor de la Tenaris Silcotub, în numãr de 650 volume prin proiectul Doneazã o carte pentru biblioteca
de la sate ºi încã o donaþie importantã de 1500 volume care a venit din partea domnului director Teodor
Ardelean - Directorul Bibliotecii Petre Dulfu Baia Mare, fiu al satului Moigrad - Porolissum, iar prin
proiectul Biblionet filiala a fost dotatã cu douã calculatoare, scanner, imprimantã ºi videoproiector.

Inaugurarea a avut loc pe data de 27 septembrie 2013 în prezenþa doamnei director Florica Pop,
Gabriela Balogh de la  Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, autoritãþi locale membri ai comunitãþii, cadre didactice
ºi elevi de la ªcoala din Moigrad.

Bucuria cea mai mare este a copiilor care deschid paginile cãrþilor din care se revarsã înþelepciunea
ºi faptul cã aici gãsesc un mod de a petrece timpul liber cât mai plãcut.

• Un eveniment deosebit a fost, tot la Moigrad, vizita domnului Dumitru Dorin Prunariu - primul
cosmonaut român care a ajuns în spaþiul cosmic, la Complexul arheologic Porolissum. Autoritãþi locale
împreunã cu un grup de elevi de la ºcoala din Mirºid, am fost onoraþi ºi bucuroºi sã-l primim cu mare drag
în acest loc încãrcat de istorie, deºi vremea nu a fost destul de prietenoasã, distinsul oaspete a fost impresionat
de istoria noastrã ºi de locurile vizitate.

 Cei prezenþi au vizionat filmul Omul cosmic ºi au fost foarte emoþionaþi sã stea de vorbã cu
celebrul cosmonaut.
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• Conferinþa ANBPR de la Sibiu, 10-12 octombrie, la Biblioteca Judeþeanã Astra a fost locul
unde împreunã cu bibliotecari din întreaga þarã, timp de trei zile, dupã deschiderea oficialã, cu prezentãri
protocolare... ideile deºtepte ne-au fost prezentate, iar atelierele Smart au fost un bun prilej de împãrtãºire
a bunelor practici în bibliotecile publice. A fost o experienþã ºi un prilej de a cunoaºte colegi ºi locuri
deosebite.

• O altã provocare care a venit tot din partea doamnei director, Florica Pop, a fost îndemnul  ºi
încurajarea de a încerca  ºi noi sã scriem proiecte.

Am reuºit sã înfiinþez un nou serviciu de bibliotecã prin care sã ne facem cunoscutã zona ºi locurile
încãrcate de istorie.

Proiectul se numeºte Porolissum o
istorie vie, din fericire proiectul a fost câºtigãtor
ºi va fi finanþat.

Prin acest proiect vom achiziþiona un
aparat foto pentru bibliotecã, un numãr de 50
de copii vor învãþa sã prelucreze ºi sã descarce
pozele pe internet ºi vom încerca sã ne
promovãm comuna.

Prima vizitã la Biblioteca Publicã
Mirºid a micilor prieteni ai bibliotecii a fost la
final de an unde cu emoþie ºi bucurie copii au
colindat ºi ne-au încãrcat sufletul de bunãtate
ºi speranþã

 Am amintit aceste câteva realizãri care îmi dau curajul ºi parcã ºi forþa sã încerc sã fac mai mult
pentru cã... totuºi, se poate!

Biblioteca va rãmâne mereu cu porþile deschise pentru comunitate, pentru cã doar ea,
BIBLIOTECA, ne oferã posibilitatea de a pãtrunde în universul cunoaºterii, informãrii, educaþiei…

Malica Mezei, bibliotecarã, Biblioteca Publicã Mirºid

***

15 august, lansare de carte ºi prezentarea filmului  Bãniºor - 800

A fost un eveniment special în judeþ ºi ne-am bucurat sã fim aproape de colega noastrã, Florica
Iepure, de autoritãþile locale ale comunei, de fiii satului, care au dorit sã organizeze, într-un mod cu totul
special, aniversarea satului lor. Ideea noastrã de a realiza un film cu realitãþile satului Bãniºor la 800 de ani
de la prima atestare documentarã a prins contur prin dãruirea de excepþie a oamenilor locului.

Recomandãm tuturor colegilor bibliotecari sã ia exemplul colegei noastre, sã se implice cu
responsabilitate în viaþa locului unde ei ar trebui sã fie cei care, prin culegerea informaþiei, nu lasã sã se uite
vremuri, oameni, fapte…

F. P.
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BÃNIªORUL  LA  CEAS  ANIVERSAR

Acest an, 2013, a fost unul plin de realizãri ºi împliniri pentru satul meu. A fost anul în care Bãniºorul
a împlinit 800 de ani de la prima atestare documentarã.

Emoþionant ºi, totodatã, frumos!

Festivitãþile care au marcat acest
eveniment au fost deosebite. De altfel,
toatã ziua de 15 august a fost o reuºitã
deplinã. Toate au fost pregãtite, cum se
spune, ca la carte.

Cei implicaþi ºi-au fãcut pe deplin
datoria, pânã ºi natura a fost de partea
noastrã: un cer aproape senin, câþiva nori
pictaþi pe albastrul infinit ºi un soare plãcut
au fãcut din aceastã sãrbãtoare a noastrã
un adevãrat regal.

Lume multã a fost prezentã: de
la oficialitãþi la fii ai satului, de la localnici
la oamenii din satele vecine, toþi au dorit
sã fie alãturi de noi la acest moment festiv.

Nu se putea ca de la aceastã manifestare culturalã sã lipseascã reprezentanþii Bibliotecii Judeþene,
care au dorit sã ne ajute, într-un mod extraordinar, sã marcãm acest eveniment pentru a rãmâne mãrturie
peste timp.

Filmul documentar Bãniºor 800 a fost dat spre vizionare întregii lumi, va rãmâne o mãrturie în
imagini a satului ºi îl vom lãsa moºtenire urmaºilor noºtri.

Sunt mândrã cã sunt fiicã a satului Bãniºor, toþi trebuie sã fim mândri de originile noastre ºi sã ne
implicãm în comunitatea din care facem parte, ajutând ºi, chiar impunând unele idei care ar putea scoate în
evidenþã satul ºi comunitatea. Sã aºternem pe hârtie gânduri, idei care pot deveni fapte, dacã dorim.

Dna directoare Florica Pop a spus cã Bãniºor 800 este un început, cineva trebuia sã spargã
gheaþa ºi mã bucur cã eu am fost deschizãtorul de drum.

Vã doresc tuturor sã-mi urmaþi exemplul, sã salvãm imaginea satului, pânã nu e prea târziu. Haideþi,
fiecare în comuna sa poate sã facã ceva!!! Bucuria trãitã ºi aprecirile culese meritã tot efortul ºi dãruirea,
pentru ieri, pentru azi, dar mult mai mult pentru… mâine!

REMEMBER  2013,

   momente pe care nu le voi uita ºi meritã menþionate

Acum, când anul 2013 trage cortina, când bradul e împodobit ºi în casã miroase a cozonaci ºi
cetinã vreau sã trec în revistã principalele activitãþi care au avut loc în Biblioteca Publicã Bãniºor, pe
parcursul anului, pe lângã momentul aniversar amintit.

Dacã ar fi sã-l etichetez, aº spune cã a fost un an încãrcat de activitãþi ºi proiecte, care s-au finalizat
cu succes.
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Prima lunã a fost de gânduri ºi frãmântãri, de gãsirea unor soluþii prin care biblioteca sã iasã din
ritmul ei, care mi se pãrea cam monoton, spre un ritm mai alert, mai plin de viaþã. Am gândit o strategie care
avea nevoie de ajutor ºi l-am gãsit prin parteneriatul încheiat cu ªcoala Gimnazialã Bãniºor ºi cea care m-
a susþinut ºi ajutat a fost doamna profesoarã Luminiþa Gliguþã. Împreunã am pornit la muncã.

Dorinþa mea era sã realizãm ceva deosebit pentru femeile din comunitatea noastrã, adicã mãrþiºoare,
pe care am reuºit sã le facem împreunã cu minunaþii copii de la ºcoala din localiatate.

Toate bune ºi frumoase, acum trebuia aflat mijlocul prin care acest mic simbol al primãverii sã
ajungã la cele sãrbãtorite. ªi, dacã începi sã cauþi, gãseºti. Sprijinul a venit din partea preotului. Mãrþiºoarele
au fost înmânate la bisericã, unde a avut loc ºi un program artistic cu aceastã ocazie.

Au urmat apoi activitãþi  dedicate sfintelor sãrbãtori pascale. Am început sã pictãm figurine din
ghips ºi ouã, am fãcut tablouri în tehnicã quilling, zile întregi de muncã, dar toate trec atunci când lucrezi cu
pasiune ºi dãruire.

Pentru a rãsplãti munca copiilor implicaþi în aceste proiecte am hotãrât cã e timpul ºi pentru un
moment cultural dedicat cãrþii.

Cartea - Lumina dintre rafturi a fost un eveniment minunat, cu o participare atât din partea
elevilor cât ºi a cadrelor didactice. Biblioteca a devenit neîncãpãtoare. Am selectat o serie de filme ºi
imagini prin care Cartea era Lumina pentru suflet, am fãcut chiar ºi o micã piesã de teatru: Ai carte, ai
parte prin care elevii din clasa a doua ºi a treia s-au dovedit a fi  niºte mici actori foarte pricepuþi. Copiii au
fost foarte activi, au participat la concursuri, totul a fost minunat.

Sufletul mi s-a umplut de bucurie, nu credeam cã vreodatã în biblioteca mea sã batã deodatã
atâtea inimi.

Dar nu avem timp de respiro, ne aºteaptã o zi importantã, 15 august - 800 de ani de la prima
atestare documentarã a satului.

Trebuia sã gãsim soluþii sã ne implicãm: biblioteca, ºcoala, primãria, biserica, sã ne unim forþele
pentru acest mare eveniment.

Ca ºi bibliotecã, am luat partea culturalã, nu a fost uºor având în vedere cã  avea loc o lansare de
carte, lansarea filmului documentar Bãniºor 800 ºi, bineînþeles, organizarea unui program artistic.

Mi s-a pãrut mult, dar gândul cã cineva, cândva îºi va aminti ºi de eforturile noastre mi-au dat aripi.

 Romanul Zori întunecate de Artemiu Vanca, fiu al satului, a fost  lansat de dna directoare, Florica
Pop, de la Biblioteca Judeþeanã. Cuvinte frumoase spuse la adresa romanului, cât ºi la a scriitorului. Filmul
Bãniºor 800 a fost vizionat pentru prima datã, am fost emoþionatã ºi fericitã,  un adevãrat regal cultural în
satul meu.

Tot aici s-a lansat ºi Anuarul nr. 10 al
Asociaþiei Fiii satului Bãniºor, apãrut cu
sprijinul   Centrului de Culturã ºi Artã al Judeþului
Sãlaj.

Toamna cea blândã ºi însoritã mi-a adus
o mare bucurie, participarea la Conferinþa
bibliotecarilor de la Sibiu. Alãturi de dna
directoare ºi de colega mea de la Mirºid, Malica,
am asistat aici la dezbateri ºi activitãþi pe ateliere
de creaþie, deosebit de interesante. Am fost
bucuroase cã ne-a ales pe noi, înseamnã cã au
fost observate ºi apreciate eforturile din acest
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an, nu-i aºa!? Bineînþeles, ºtim noi cã întotdeauna vin ºi recompensele… Am vizitat ºi câteva obiective
turistice din acest frumos oraº.

Participarea la aceastã conferinþã ºi discuþiile care au avut loc acolo, precum ºi susþinerea dnei
directoare m-au fãcut sã accesez finanþarea lansatã de Biblionet Servicii noi în biblioteca mea. Titlul
proiectului este FANTEZIE LA BIBLIOTECÃ. Am reuºit sã câºtig o altã finanþare! Vedeþi, dragi colegi
cum toate au legãturã!? Nu întâmplãtor se spune cã pe cei curajoºi îi urmãreºte ºi norocul! Nu banii sunt
mulþi, dar pentru o bibliotecã micã este ceva, cu aceºti bani o sã-mi procur obiectele necesare activitãþilor
de creaþie.

Buna colaborare cu ºcoala a fãcut ca multe ore de lecturã, dirigenþie... sã se desfãºoare chiar în
bibliotecã.

Am sã evidenþiez doar ora de dirigenþie de la clasele a VI-a ºi a VIII-a, cu tema: Reguli de
comportament în societate, iar la final câteva jocuri distractive.

De Moº Nicolae, biblioteca a devenit din nou mult prea micã pentru atâþia participanþi. Poveºti la
gura sobei a fost titlul activitãþii, s-au spus poveºti, s-a colindat ºi, bineînþeles, la sfârºit a bãtut sfios la uºã
Moº Nicolae, care a lãsat cadouri pentru toþi copiii.

Activitãþile intitulate Magia Crãciunului au avut loc la ºcoalã, cu clasele gimnaziale. Sub îndrumarea
dnei prof. Luminiþa Gliguþã ºi a mea, am reuºit sã facem felicitãri ºi brãduþi foarte frumoºi.

Clasele a II-a ºi a III-a, ajutate de doamnele învãþãtoare Simona But, Angela Radomir ºi de mine
au fãcut niºte coroniþe deosebit de frumoase.

Nu în ultimul rând, cei mai mici,
grãdinarii noºtri frumoºi, ajutaþi de mine ºi
de dna educatoare, Otilia Onica, au fãcut
decoraþiuni ºi un brãduþ minunat.

Toate aceste lucrãri frumoase au
fost dãruite de copii pãrinþilor, cadrelor
didactice, oficialitãþilor ºi, bineînþeles,
Bibliotecii Judeþene, de unde mi-a venit
ideea, încurajarea ºi îndrumarea.

Sfârºitul anului a fost marcat de un
spectacol de colinde la care a participat ºi
Moº Crãciun, care a rãsplãtit micii
colindãtori cu daruri.

În cadrul acestui spectacol, am
înmânat din partea Bibliotecii Publice
Bãniºor ºi a mea Diplome de Cititor fidel celor trei fete care, pe parcursul anului 2013, au împrumutat
cele mai multe cãrþi. Sper ca acest lucru sã-i facã ºi pe alþii sã citeascã cât mai mult.

Acestea fiind spuse, sper cã nu v-am plictisit cu povestea mea despre câteva din activitãþile  pe
care le-am organizat în anul 2013. Spor la idei ºi nu uitaþi cã peste tot sunt… bulgãri de aur, trebuie doar
sã-i descoperim, sã ºtergem praful, spre a-ºi rãspândi lumina!

Florica Iepure, bibliotecar, Bãniºor
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800 DE  ANI  DE  EXISTENÞÃ  ZBUCIUMATÃ

• 1213 - 2013… 800 de ani de existenþã zbuciumatã. Multe generaþii, multã trudã, sãrãcie, bogãþie,
bucurii, necazuri, pace, rãzboi, dezvoltare economicã, socialã, culturalã. Acestea sunt generalitãþile valabile
pentru toate aºezãmintele omeneºti. Multe faze diferite, cu trãsãturi comune.

În anul 2013, satul nostru, una dintre cele mai mari dintre localitãþile judeþului Sãlaj, a împlinit 800
de ani. În anul 2000, ªcoala din Nuºfalãu a aniversat 400 de ani.

Douã evenimente importante, sãrbãtorite cu cinste
ºi recunoºtinþã faþã de cei care au contribuit, de-a lungul
timpului, la dezvoltarea localitãþii.

Castelul familiei Bánffy ºi Biserica Reformatã, doi
martori solidari care pãstreazã în tãcere secretele timpului
trecut, vegheazã ºi prezentul. Au fost martorii invaziei
otomane, reformãrii bisericii, asupririi Habsburgilor,
rãzboaielor mondiale. Mulþi eroi au pierit ºi nu toþi se
odihnesc în cimitirele noastre, ci undeva, departe, unde aerul
îngheþat transpirã de truda ºi oboseala muritorilor. Undeva,
unde gerul îngheaþã sângele în trupurile înfometate, bãtute ºi chinuite. Undeva, unde vântul ºi astãzi poartã
pe aripi suspinele celor dispãruþi.

Eroi au fost, eroi sunt încã ºi vor fi mereu. Pãstrãm momente de tãcere ºi depunem coroane la
monumentul ridicat în cinstea lor.

Avem tot dreptul sã ne mândrim cu succesele obþinute pe plan economico-social, mai ales în
epoca modernã. Situarea Nuºfalãului pe DN1H, aºezarea geograficã are o
însemnãtate mare în dezvoltarea satului. În ultimii ani, aºezarea noastrã a
înflorit. Realizãrile cele mai importante sunt: baza sportivã, grãdiniþa, primãria,
sala de sport, reamenajarea grãdinii moºtenite de la familia Bánffy ºi altele.
Viaþa culturalã a renãscut din cenuºã. Ne mândrim cu douã asociaþii culturale,
douã formaþii de dans popular, douã formaþii de teatru pentru elevi ºi una
pentru adulþi, cor bãrbãtesc, taraf þigãnesc. Trupa de teatru a fost apreciatã
la Festivalul de Teatru pentru elevi din anul 2013.

Au fost organizate multe evenimente culturale importante la care a participat activ întreaga
comunitate. La aniversarea a 800 de ani de atestare documentarã s-au urcat pe scenã peste 200 de elevi.
Au fost douã zile superbe, încãrcate de emoþie, dar ºi de responsabilitate.

Ne mândrim cu trecutul, ne mândrim cu prezentul ºi trãim pentru viitorul satului. Copiii noºtri sunt
viitorul ºi avem încredere în ei.

LA  MULÞI  ANI,  NUªFALÃU!
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La începutul secolului XXI, în urma unor cercetãri amãnunþite, domnul profesor Major Miklós a
descoperit informaþia potrivit cãreia familia marelui poet maghiar, Arany János, provine din Nuºfalãu.

În cinstea acestei aniversãri, Primãria Comunei Nuºfalãu a reeditat cele mai importante lucrãri
ºtiinþifice referitoare la trecutul localitãþii noastre:

Major Miklós - Szilágynagyfalu monográfiája (Monografia Nuºfalãului)

Srankó Ferenc - 400 éves a szilágynagyfalui közoktatás

Srankó Ferenc - Szilágynagyfalu vallásfelekezeteinek története.

Cei doi autori au fost dascãlii ºcolii generale din localitate, timp de mai multe decenii. La acest
eveniment cultural au participat reprezentanþii mai multor þãri: Olanda, Ungaria, Slovacia.

În cadrul programului de douã zile am avut ºi o expoziþie de carte a profesorilor Major Miklós,
Srankó Ferenc, Ioniþã Stela ºi alte apariþii editoriale în diferite reviste scrise de mine sau de prof. Ioniþã
Stela, precum ºi cãrþile unor poeþi populari din Nuºfalãu: Balázs Zoltán, Nagy Anna ºi Varga Karolina.

Momente ºi evenimente majore în comuna mea la care am participat atât cu sufletul, cât ºi cu ideile
ºi strãdania de a dãrui ceva de neuitat, prin culturã, demonstrând cã biblioteca este centrul universului
informaþional, cã aici se gãsesc cei de ieri, de azi, vorbindu-le, în limba înþelepciunii, celor ce vor veni.

Somogyi Vengli Judith, bibliotecar, Nuºfalãu

SPOVEDANII  ÎN  AMURG - 2013

                                                          Nicolae Breje-Cizereanu

MOTTO:

Se-ntoarce apa în izvor

…………………………

Dintre sturzuci, de la Vandroci,

Dintre tufe ºi pietroci,

S-a trezit cu mare zoalã

Sã meargã ºi el la ºcoalã.

… ªi s-a dus! N-a fost uºor

Sã ajungã PROFESOR în Bãniºor.

ªi, apoi a pribegit,

Pe unde a trebuit.

Azi se-ntoarce iar acasã
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ªi urmaºilor le lasã

Un crâmpei de la Vandroc.

Sãnãtate, mult noroc! AD-HOC!

Cizer, 3 nov. 2006. Versuri dedicate autorului la lansarea cãrþii La fântâna dorului (folclor de
sub Meseº), la ªcoala Generalã Horea din Cizer, jud. Sãlaj, scrise de înv. Petru Galiº

(Nicolae Breje, A fost odatã… ca niciodatã, Satu Mare, 2007, p. 6)

Nicolae Breje s-a nãscut în anul 1936 în fundul Susenilor (satul Cizer are douã pãrþi: Joseni ºi
Suseni, despãrþite de cãtre Râpa Þulii), acolo de unde izvorãºte Râul Crasna din Valea Bendrii (Sãcãturii)
ºi Crãsniºoara (Valea Frumoasã), care - zicem noi, (P. Galiº) - dã denumirea Râului Crasna.

Acolo unde se aflã Holumbii Niculesii (tumuli de origine slavã, dupã Vasile Lucãcel), Groapa
Tãtarului, Casa Iºpanului, Cãldarea cu Bani (în hotarul Malului), Fagul Cãlugãrului de la Mãnãstire ºi alte
locuri cu rezonanþã istoricã.

Când i-a venit vremea sã meargã la ºcoalã, pãrinþii lui nu s-au învrednicit sã facã acel lucru, ei fiind
neºtiutori de carte, punând accent pe munca câmpului pentru câºtigarea existenþei. L-a descoperit popa
Mitru (Dumitru Pop) când a mers cu Iordanul la Boboteazã, iar Culiþa avea 10 ani. A fãcut 6 clase la ºcoala
din Cizer, iar clasa a VII-a la Crasna, pentru cã rãmãseserã doar 5 elevi.

Aºa-ºi începe Nicolae Breje cãrticica de 50 de pagini cu titlul de mai sus. În cele 12 capitole
prezintã oglinda veridicã a vieþii economice, social-culturale, spirituale ºi morale a þãranului român
dintr-un sat ardelean de zonã submontanã în a doua jumãtate a secolului al XX-lea, dar ºi obstacolele
trecute de (...) erou de la situaþia fiinþei marginalizate social la o persoanã folositoare societãþii.
(Prefaþã, p. 7)

 Acþiunea povestirii se petrece în staþiunea Amara, unde se întâlnesc, întâmplãtor, un pensionar din
N-V Ardealului, Luca, fost dascãl ºi un altul din nordul Bucovinei, Nicanor, fost preot, stând la coadã sã li
se repartizeze locul de cazare. Primesc cãsuþa cu numãrul 13.

Dupã ce se instaleazã, merg la nãmol, unde continuã prezentãrile:

- Ei, eu, pe scurt îþi spun cã vin dintr-o familie care ºi-a dus traiul vieþuind în pãdure, crescând
animale domestice ºi cultivând plante necesare pentru pitã. - zice Luca (Cula)

- Strãbunii mei s-au ridicat din rãzeºi odatã cu brazii din pãdurile Bucovinei. La pãrinþi
eram 11 fraþi. Traiul nu ne era uºor. Eu, ca fiu mai mare, am fost dat pe lângã mãnãstire care m-a
ajutat sã ies din cele rele, spune ºi Nicanor (Nica).

În timpul ºederii în staþiune, Luca se spovedeºte lui Nica. Vom spicui câteva dintre spovedaniile
eroului nostru.

La naºtere nu l-a asistat nicio moaºã, locul acesteia fiind preluat de bunica din partea mamei, care
în timpul ieºirii în lume i-a provocat o zgârâieturã la spate în dreptul ºalelor, zgârâieturã ce s-a transformat
în bubã pe care a crescut, ulterior, un pãr fin. Pãrinþii s-au speriat cã va deveni strigoi. Dupã ce a mai
crescut, ca sã nu fie dus în cãtãnie, pãrinþii i-au pus într-un ochi tipãruº iute (ardei iute) ca sã nu mai vadã
cu acel ochi.

Dupã terminarea clasei a VII-a, trecuse de 18 ani, iarna mergea în habã, clãci, danþ, dar cu
gândul sã-ºi termine studiile. Între timp a fost operat ºi-a scãpat de bubã. În primãvara urmãtoare a plecat
în lume dupã bani, tocmai la Deva, unde i s-a întãrit dorinþa de-a continua ºcoala.
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La început de august a venit de la lucru cu bani frumoºi, bucurându-ºi pãrinþii. Dar n-a stat mult pe
gânduri, ci, într-o bunã zi, cu merinde în hatijac (raniþã) ºi cu cãrþi de ºcoalã ºi certificatul de ºcolar, s-a suit
în tren, dar n-a mai ajuns la Deva, ci a coborât la Cluj, unde s-a oprit la o ºcoalã la care se mai fãceau
înscrieri pentru admitere. A fost înscris, cu toate cã era depãºit de vârstã,cu aprobare specialã de la
tovarãºul director. A fost admis cu cele mai mari medii. A primit bursã ºi-a terminat liceul, gândul zburându-
i la studenþie. A dat la limbi strãine (francezã), dar n-a intrat.

A revenit în familie destul de îngândurat. Directorul ºcolii din satul natal l-a invitat sã predea limbi
strãine, dar a refuzat pe motiv cã nu poate intra în clasã numai cu liceul.

Gândul la studenþie îl tot apãsa. A încercat la ºtiinþe juridice cu gândul cã dupã terminare sã facã
dreptate. N-a fost sã fie!

De la examenul de admitere, în drum spre casã, s-a oprit la Secþia de învãþãmânt de la raion, unde
i s-a aprobat sã lucreze ca suplinitor, la început într-un cãtun unde nu era învãþãtor, apoi în satul natal. A
intrat în ritm normal, întocmindu-ºi documentele necesare, ajutat de colegii mai experimentaþi.

Era perioada colectivizãrii. El trebuia sã-ºi lãmureascã pãrinþii sã se înscrie, iar aceºtia nu voiau.
Între timp s-a cãsãtorit ºi avea familie separatã. Împreunã cu soþia a plecat la altã ºcoalã, în alt sat, unde nu
erau cadre didactice, pentru a scãpa de lãmurire. În urma unei inspecþii la ºcoalã a ieºit foarte bine ºi a fost
promovat ca director. Aici i s-a nãscut primul copil. Ziua se ocupa de treburile ºcolii, iar noaptea, la lumina
lãmpii, învãþa pentru admitere la Institutul Pedagogic de 3 ani.

A intrat la facultate ºi-a fost transferat într-o localitate cu condiþii de trai mai bune, unde s-a afirmat
rapid ºi pe tãrâm cultural. ªi-a continuat studiile ºi-a devenit licenþiat al unei facultãþi. Copiii creºteau,
creºteau ºi pretenþiile familiei. Dorea sã se mute la oraº. Cum în judeþul sãu nu s-au scos posturi la concurs,
a concurat într-un judeþ vecin ºi-a câºtigat un post de profesor tocmai în oraºul de reºedinþã de judeþ.

Iatã ce face perseverenþa cu omul!

Dupã 41 de ani de dãscãlie (16 la þarã ºi 25 la oraº) a ieºit la pensie ºi a început sã scrie. Aceasta
este a patra carte dupã trilogia Cizerului: La fântâna dorului (folclor de sub Meseº), Satu  Mare, 2006,
A fost odatã… ca niciodatã, Satu Mare, 2007, Cizer - sat cu vârstã venerabilã (790 de ani), Satu
Mare, Ed. Eco Print, 2009, plus Vandrocii, arborele genealogic al familiei sale.

Fiind un om fãrã astâmpãr, mai ºtii de unde sare iepurele? O sã vedem.

P.S. Titlul cãrþii Spovedanii în amurg i-a fost sugerat de cãtre duhovnicul Nicanor din Bucovina,
iar apelativul Cizereanul de cãtre etnologul Augustin Mocanu din Slobozia, mentorul ºi prietenul autorului.

Petru Galiº - Cizer
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CHENDREA, filiala de la sat, scrie primele poveºti de succes

CALCULATOARELE  ªI  INTERNETUL

De multe ori tindem sã credem cã anumite proiecte nu-ºi au rostul sau nu ar avea nicio utilitate.
Însã, biblioteca din comunã, nu-mi e deloc strãinã. Cãrþile, discuþiile, schimburile de reþete, sfaturile doamnei
bibliotecare erau uneori sãptãmânale.

Cãlcând deseori pragul bibliotecii auzeam:
doamnã, s-a închis; doamnã, îmi porniþi vã rog
calculatorul sau... Uite, am reuºit!, erau expresiile
copiilor adresate doamnei bibliotecare. Inocenþa, dar
ºi dorinþa de a cunoaºte cât mai multe, de a exploata
acest necunoscut - INTERNETUL - care pentru unii
dintre ei era de domeniul SF-lui, a fãcut ca biblioteca
sã aibã o mare utilitate, mai ales cã, aveau acces
gratuit la toate serviciile.

De câteva luni sunt membrã a corului Bisericii
Ortodoxe din Bãlan, unde aveam mare nevoie ca pricesnele, cântãrile bisericeºti ºi colindele sã fie redactate
pe calculator. Povestindu-i doamnei bibliotecare, rãspunsul ei a venit prompt: Bineînþeles, am sã te ajut!
ºi astfel am început, sub îndrumarea ei, sã redactez ceea ce ne era necesar pentru buna desfãºurare a
corului. Pentru mine era ca un proiect, iar fãrã sprijinul ºi colaborarea bibliotecarei nu aº fi reuºit.

Cu siguranþã, dacã veþi trece pragul bibliotecii în aceastã lunã, a Crãciunului, colindele vã vor
încânta, apropiindu-vã sufleteºte de Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, iar de veþi fi cuminþi veþi primi nuci ºi
bomboane.

Aºadar, prin acest proiect, serviciile bibliotecii s-au diversificat, biblioteca este Centrul de informare
ºi documentare în comunitatea noastrã, unde uºa este deschisã pentru oricine, eºti bine primit, ajutat sã-ºi
rezolvi orice problemã ºi poþi sã-þi petreci, în mod plãcut, timpul liber. De aceea, trebuie s-o pãstrãm cu
sfinþenie ºi sã o ducem mai departe pentru generaþiile care vor veni.

Felicitãri doamnei directoare de la Biblioteca Judeþeanã, doamnei bibliotecare de la Biblioteca
Bãlan ºi tuturor celor care s-au implicat ºi au fãcut posibilã derularea acestui proiect în comuna noastrã,
incluzând ºi satele pe lista… conectaþi cu lumea-ntreagã!

Crina Rodina, utilizatoare a Bibliotecii Bãlan
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IN  MEMORIAM  IOAN  POPIÞIU

(16 august 1946 - 9 mai 2013)

Ioan Popiþiu s-a nãscut  pe data de 16 august 1946 în localitatea
Bocºa, din judeþul Sãlaj, într-o familie de oameni simpli, þãrani harnici,
muncitori ºi cu credinþã în Dumnezeu, fiind ultimul din cei cinci copii ai
familiei. ªcoala o începe în satul natal, unde efectueazã primele ºapte
clase, dupã care se înscrie la ªcoala medie nr. 1 din Zalãu, secþia realã,
absolvind-o în anul 1964 ºi obþinând diploma de maturitate. Posibilitãþile
materiale ale familiei nu îi permit continuarea studiilor, astfel încât, dupã
efectuarea stagiului militar, se angajeazã la ªcoala Generalã Sãlãjeni.
Aici a activat atât ca învãþãtor, cât ºi ca profesor suplinitor, predând
mai multe discipline, atât umaniste, cât ºi reale. Tot aici avea sã o
cunoascã ºi pe viitoarea soþie, Rodica Hosu, cãreia, o scurtã perioadã
de timp, i-a predat istoria ºi geografia. A fost un dascãl iubit de copii ºi
a rãmas în amintirea celor cãrora le-a predat ca un om blând, bun,
deschis, dar în acelaºi timp ºi exigent, ce îºi fãcea meseria de dascãl

temeinic ºi cu simþ de rãspundere. Dragostea de copii, abilitatea nativã de pedagog  ºi, cu siguranþã,
tinereþea de atunci, i-a fãcut pe elevi sã îndrãgeascã nu numai profesorul, ci ºi disciplina/disciplinele susþinute
de acesta. A predat de la istorie, geografie, chimie, fizicã, desen ºi chiar educaþie fizicã, lipsa de cadre
didactice necesitând acest lucru.

Dupã debutul sãu profesional la Sãlãjeni, la scurtã vreme îl vom gãsi în Bocºa natalã, la ªcoala
Generalã din localitate. Aici îºi continuã activitatea de profesor suplinitor, dar îl gãsim activând ºi ca director
de cãmin cultural. Revenirea în localitatea natalã, aproape de pãrinþi, pe care îi putea ajuta ori de câte ori
era nevoie, având propriul venit, îl face sã se gândeascã la continuarea studiilor, astfel încât, în anul 1974,
îl gãsim absolvent al Universitãþii din Craiova, Facultatea de Istorie-Geografie, secþia pedagogicã de 3 ani,
specialitatea istorie-geografie. Este perioada în care se împlineºte atât pe plan profesional, prin continuarea
studiilor, cât ºi familial prin cãsãtoria cu Rodica, în anul 1972. Nu este lipsit nici de bucuria de a avea copii,
pentru care a fost un pãrinte model, ocupându-se îndeaproape de creºterea ºi educarea lor. Nu neglijeazã
nici latura profesionalã, completându-ºi studiile la Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea
de Istorie ºi Filozofie, specializarea istorie, obþinând diploma de licenþã în istorie, cu media zece la examenul
de diplomã, în anul 1979. Chiar dacã profesia de dascãl l-a împlinit, i-a dat satisfacþii deosebite ºi i s-a
potrivit foarte bine, având vocaþie pentru aceastã meserie, pentru apropierea de familie, în 1980, se angajeazã
la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj. Aici va rãmâne pânã la pensionare, în anul 2010.

I-au fost încredinþate toate bibliotecile publice din judeþ. Experienþa dobânditã la catedrã, dar ºi
calitãþile umane, capacitatea deosebitã de a interacþiona ºi comunica cu oamenii l-au ajutat în munca de
metodist al bibliotecii. În aceastã perioadã, a pus bazele organizãrii colecþiilor în bibliotecile comunale ºi
înfiinþãrii primelor cataloage de bibliotecã, a iniþiat ºi instruit bibliotecarii în munca de bibliotecã, toate, dupã
pregãtirea sa profesionalã în domeniul biblioteconomiei, prin parcurgerea cursurilor de perfecþionare în
domeniu. A fost repede îndrãgit ºi respectat de cãtre toþi bibliotecarii, majoritatea femei, cãrora le spunea
atât de frumos fetele mele. Comunicativ ºi deschis, având o fire blândã ºi un umor aparte, reuºind sã
descreþeascã frunþile oamenilor atunci când problemele le întunecau chipurile, a reuºit sã dinamizeze activitatea
în biblioteci ºi sã organizeze diferite manifestãri culturale în mediul rural, valorificând experienþa dobânditã
pe vremea când a fost director al Cãminului Cultural din Bocºa. Mi-amintesc cum ne povestea despre
manifestarea Luna Cãrþii la Sate, care se desfãºura în fiecare an, în luna februarie, în toate bibliotecile
comunale ºi erau prezentate cãrþi ºi invitate personalitãþi marcante ale culturii româneºti, publicul având
posibilitatea sã intre în dialog cu acestea. Cãminele Culturale erau pline la astfel de evenimente. Oamenii
erau mai buni, mai sinceri, mai iubitori de carte, de frumos ºi de adevãr. Avea nostalgia acelor vremuri.
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Recunoºtea partea bunã a tehnologiei intratã dupã 1990 în biblioteci, ca, de altfel, în toate domeniile, dar
vedea ºi partea negativã a acesteia, aceea a îndepãrtãrii oamenilor de la adevãrata comunicare ºi trãire a
sentimentelor celor mai frumoase. Simplitatea ºi modestia, bunul simþ al omului de la þarã, crescut în mediul
natural ºi cu privirea ridicatã spre cer, dragostea de oameni ºi capacitatea extraordinarã de a socializa cu
aceºtia, uºurinþa de a se coborî sau ridica la nivelul intelectual al interlocutorului toate au contribuit în a-l
face plãcut, agreat ºi iubit în toate mediile pe care le-a frecventat. Pentru fiecare avea o întrebare, o glumã,
un zâmbet, o încurajare ºi aproape întotdeauna un compliment pentru doamne sau domniºoare. Practica
foarte des sãrutul mâinii doamnelor ºi domniºoarelor, obicei din ce în ce mai rar folosit în ziua de azi, tinerii
considerându-l adesea depãºit. Era o plãcere sã lucrezi împreunã cu el, având o fire deschisã ºi veselã, dar
care ascundea, în aparenta joacã, un adevãrat ºi bun profesionist.

În viaþa de familie a fost un soþ, un tatã ºi un bunic model, având o contribuþie majorã în creºterea
ºi educarea copiilor ºi nepoþilor. Avea rãbdarea, atât de necesarã multora, de a-i asculta pe cei mici ºi de
a intra în jocul lor, învãþându-i multe lucruri prin joc ºi povestiri încãrcate de învãþãminte. Avea acea capacitate
de a-i face pe cei mici sã se deschidã ºi sã îi mãrturiseascã toate nedumeririle specifice vârstei. Tocmai de
aceea, golul pe care l-a lãsat în inimile celor apropiaþi ºi dragi este atât de mare, iar trecerea fulgerãtoare
din aceastã viaþã îi face sã îl aºtepte încã, sã se întoarcã de la vie. Durerea este atenuatã la gândul cã
Dumnezeu l-a chemat la El în Sãptãmâna Luminatã, când cerurile sunt deschise pentru toate sufletele ce
pãrãsesc viaþa aceasta.

Pentru mine personal, pentru colegii de la Biblioteca Judeþeanã ºi, cu siguranþã, pentru bibliotecarii
din judeþ, domnul Popiþiu rãmâne colegul manierat, sensibil, blând, vesel ºi cu mult umor, alãturi de care am
lucrat foarte bine în întocmirea situaþiilor statistice pe judeþ ºi în multe alte împrejurãri.

Doina Maniura

IOAN  POPIÞIU  -  ULTIME  AMINTIRI…

S-au întâmplat lucruri frumoase la Biblioteca Publicã Bocºa pe parcursul anului 2013 ºi, când spun
aceasta, mã refer la numeroasele acþiuni organizate de bibliotecã în parteneriat cu ªcoala Gimnazialã
Simion Bãrnuþiu Bocºa, Grãdiniþa de copii Bocºa ºi cu celelalte ºcoli aparþinãtoare comunei. Totodatã,
biblioteca a fost reabilitatã, consolidatã ºi dotatã cu mobilier nou, adecvat, printr-un proiect demarat în
2012 de cãtre Primãria Bocºa, proiect ce se aflã încã în derulare ºi urmeazã a fi finalizat în cursul anului
2014, când va avea loc ºi inaugurarea clãdirii.

Deºi ar fi multe de spus despre toate acestea, am ales sã scriu câteva cuvinte, spre aducere aminte,
despre o persoanã dragã sufletului meu, care s-a stins din viaþã anul acesta, pe data de 9 mai. Este vorba
despre dl Ioan Popiþiu, fost profesor ºi bibliotecar-metodist, cunoscut fiind ca o persoanã ce ºi-a îmbrãþiºat
vocaþiile cu responsabilitate, dãruire ºi profesionalism.

Plecarea sa din aceastã lume i-a întristat pe toþi aceia care au avut privilegiul sã-l întâlneascã ºi sã-l
cunoascã personal ºi, cu atât mai mult, pe mine, deoarece legãtura dintre noi era una specialã, datoratã în mare
mãsurã gradului de rudenie ce ne lega ºi, pe de altã parte, faptului cã fãceam parte din familia bibliotecarilor,
în ale cãrei taine, el m-a iniþiat.

Ziua de 9 mai 2013 s-a dovedit a fi nefastã pentru Nelu, deºi a început-o cu atâta veselie… L-am
întâlnit în drum spre bibliotecã, era-n maºinã. Eram adâncitã-n gânduri în acea dimineaþã ºi, cu privirea-n
jos, n-am dat importanþã faptului cã o maºinã venea din faþã, aproape de mine, pe marginea drumului, tot
mai aproape… Asta m-a iritat puþin ºi-n sinea mea m-am gândit: Oare cine-o fi  acesta, de nu-i ajunge
drumul?!? Era Nelu al nostru, pus pe glume ºi faþa-i radia de bucurie… Zâmbea. Am început sã povestim,
vroia sã afle atât de multe în dimineaþa aceea: despre copiii mei, despre bibliotecã, despre unul sau despre
altul, iar eu mã grãbeam sã ajung la serviciu. I-am spus cã sunt în întârziere, cã mã grãbesc, dar cã vom
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povesti, cu siguranþã, la întoarcere, mai multe. N-am avut ocazia sã mai povestim… L-am revãzut duminicã,
pe 12 mai, înconjurat de lumânãri ºi flori, multe flori ºi… Doamne, era atâta de tãcut!!!

S-a stins ºi a plecat printre îngeri, mult prea devreme, lãsând în urmã-i râuri de lacrimi ºi durere,
dar ºi amintirea a ceea ce a fost, adicã un om deschis, optimist, comunicativ, plin de compasiune, înþelegere
ºi bunãtate.

Esenþialã este întrebuinþarea vieþii, nu durata sa - aceastã frazã a lui Seneca, aº spune cã i se
potriveºte perfect dragului nostru Ioan Popiþiu, deoarece, în scurta-i viaþã, amprenta faptelor ºi învãþãmintelor
sale a rãmas adânc impregnatã în formarea generaþiilor de elevi ºi, deopotrivã, a multor bibliotecari.

A fost frumos… A fost real… A fost ºi nu mai este… rãmân faptele, amintirile ºi lumina chipului
sãu, care mereu încerca sã ne înveseleascã pe toþi.

Florica - Liliana Popiþ

*

1 DECEMBRIE 2013 - în faþa Bibliotecii Judeþene, cãrþi multe ºi frumoase despre þara noastrã…
muzica aceea care-þi miºcã inima ºi-þi redã mândria de a fi ROMÂN, lume multã… un panou mare pe care
scria:

UN  GÂND  PENTRU  ROMÂNIA

am cules dintre file:

• Þarã - colþ de rai

• 1 Decembrie 1918 - Naºterea României Mari!

• O þarã, un popor ºi-un singur suflet!

• Pace, bucurie, bunãstare!

• La mulþi ani, dragã þarã, la mulþi ani, drag popor  român!

• Aveþi grijã de noi tinerii, þineþi-ne în România!

• Un viitor mai bun pentru România ºi români; Românie îþi urez sã fii aºa cum te doresc
românii!

• Un trai mai bun

• Românie ºi români, treziþi-vã pentru a avea un viitor mai bun, mãcar copiii noºtri!

• Tot ce e mai bun pentru o þarã frumoasã!

• Te iubesc România! Nu trebuie sã ne fie ruºine cã suntem români!

• Pace ºi bogãþii, Românie!

• Luptaþi pentru un viitor mai bun

• Pace, iubire ºi mai multã toleranþã!

• Un gând frumos pentru Sãlaj - Zalãu

• De ziua Sfântã a României doresc tuturor românilor sã aibã un an bun ºi fericit, multã
sãnãtate!
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• România este a noastrã, a românilor, indiferent de etnie, nu se va diviza niciodatã.
Românilor, treziþi-vã, aveþi iniþiativã, trãiascã România!

• Dragã Românie, în aceastã zi de 1 Decembrie îþi doresc practic ºi teoretic, multã sãnãtate!

• Prosperitate, bucurii ºi oameni cu gând curat!

• Intrare în Alba Iulia

Sã intrãm în cetate ca-n odãile vântului

Sã ne punem degetele peste fluierul sfântului

Iancu, peste cântecul lui întunecat

În care maicile noastre ne-au îmbrãcat!

Sã intrãm în cetate ca-n odãile graiului

Sã ne punem cuviinþã peste cânepa straiului

Noi morþii, noi viii, noi cei nenãscuþi

În care Ardealul pe gurã-l sãruþi!

                       (Horia Bãdescu)

• România este ca o mamã pentru noi, s-o respectãm ºi s-o iubim! Sã trãieºti România!

• România este þara înzestratã cu toate podoabele celorlalte þinuturi ale Europei. La mulþi
ani, România!

• Dacã inima, care este viaþã, nu vibreazã cu viaþa, vom cãuta þara, poate, fãrã s-o gãsim!
Este (ºi acum) momentul sã rostim: Mamã - þarã! La mulþi ani, Sfântã Românie! (Ion Piþoiu Dragomir)

ONOR UNIRII

Mi-e dor de voi, MIHAI ºi CUZA,

Mi-e dor de tine, FERDINAND!

Mã înfrãþesc acum cu muza

ªi-odatã cu UNIREA, ard!

Ostaºi din urbea mea silvanã,

Flori presãraþi pentru EROI

ªi lacrimi limpezi, de sub geanã,

Sã mai vãrsãm, curat, din noi.

ªi-n Ziua Reîntregirii noastre,

Sub sceptrul ãstor oameni mari

Vã fie mândre sufletele voastre

Ostaºi, Eroi ai ROMÂNIEI MARI!

(col.(r) Alexandru Liviu ªerban, vicepreºedinte al Asociaþiei Cultul Eroilor - REGINA MARIA)
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IMPRESII din Cartea de aur...

Cu ocazia zilei bibliotecarilor din România - ºi aº adãuga - ºi a bibliotecilor, ca surori întru
actul de culturã popularizatã cu muzeele ºi arhivele (trei entitãþi cu pãrinþi diferiþi) îmi este deosebit
de plãcut ºi mã simt onorat sã vã felicit ºi sã vã urez multe succese în nobila dumneavoastrã muncã
pentru spiritualitatea cititorilor.

Deºi mijloacele moderne de comunicare (enumerate de dumneavoastrã: site, Facebook, e-
mail º.a.) sunt foarte folositoare, reversul neplãcut este cã utilizatorul (mai cu seamã copil) se
îndepãrteazã de carte (adicã de câmpul alb, oile negre) care a educat ºi instruit la opaiþ, lampã (cu
fotoghin) sau bec electric generaþii de prunci sau adulþi, fãcându-i sã ajungã oameni cu carte.

Din pãcate, astãzi zicala ai carte, ai parte e parþial neîmplinitã ºi din multiple cauze, dar ºi
din lipsa îndemnului învãþaþi, învãþaþi, învãþaþi! sau  învãþaþi, învãþaþi ºi iar învãþaþi! (indiferent
cine le-a pronunþat), dar mai cu seamã din prezenþa nedemnului îndemn nu învãþaþi, nici eu n-am
învãþat bine ºi uite cine am ajuns!, (iarãºi indiferent cine a lansat maleficul mesaj).

Am vizitat ºi utilizat numeroase biblioteci din þarã ºi câteva din lume, dar cu mândrie local
- patrioticã afirm cã Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu ºi cei care îi dau viaþã se aflã la
loc de frunte!

Cinste lor ºi urãri de succese viitoare!

Zalãu, 23 aprilie 2013

SS. ind.

Sunt bucuros ºi îmi face plãcere cã am prilejul ca de 23 aprilie, Ziua bibliotecarului, sã vã
transmit felicitãri dumneavoastrã ºi colectivului, urãri de sãnãtate ºi realizãri multe ºi la nivelul la
care ne-aþi obiºnuit deja. Citind Caietele Silvane ºi cele scrise despre biblionet ºi multele proiecte
realizate de dumneavoastrã, sincer sunt impresionat.

Încã o datã, FELICITÃRI!

Dr. Mocuþa, Zalãu, cititor ºi admirator al bibliotecarilor

Când spui simplu bibliotecã asociezi termenul cu un locaº al cãrþii în care oamenii vin sã se
documenteze, sã citeascã, în care sunt îndrumaþi asupra unor noi sau mai vechi apariþii ºi unde

participã la lansãri de noi cãrþi. Acest concept a fost substanþial
dezvoltat ºi diversificat de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj sub
managementul foarte performant al directoarei actuale, dna Florica
Pop. Devizul a devenit a satisface nevoile de cunoaºtere ale
oamenilor, de la copii pânã la pensionari, oriunde poate fi realizat
acest lucru, de la bibliotecã pânã la orice alt aºezãmânt cultural, de
la asociaþii la centre de îngrijire a sãnãtãþii. Dezvoltarea prin
câºtigarea de proiecte naþionale ºi internaþionale reprezintã un
exemplu deosebit pentru întreaga societate privind învingerea
obstacolelor birocratice, perseverenþa ºi performanþa!

Felicitãri!

16.05.2013

cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu
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CURSA  DE  DIMINEAÞÃ

Pavel fusese cel de-al treilea fecior al lui Mitrofan ºi Lucreþia ªoºoiu din Corbeni. Fiind sãraci, cãci
nu prea aveau pãmânt, doar cât cãpãtase bunicul la reformã, taicã-sãu l-a dat ucenic la un tâmplar, sã-ºi
afle un rost în lume. Copilul a crescut, a prins încetul cu încetul multe dintre tainele meseriei ºi, în cele din
urmã, ºi-a gãsit ºi o nevastã din aceeaºi breaslã, Florica. Dupã cununie, s-a mutat în atelierul lui Dionisie
Opriº, socrul sãu, dar n-a fost sã fie cu noroc, cã naþionalizarea din 1948 i-a tãiat avântul. A reuºit sã-ºi
gãseascã de lucru la o ºcoalã, ca om de serviciu ºi, tot umblând dintr-o salã în alta sã aducã lemne ºi
cãrbuni, sã goleascã cenuºa, a prins gustul cãrþii, aºa cã s-a înscris la liceul seral, pe care l-a absolvit al
treilea din promoþia sa.

Pe când i s-a nãscut ºi Todoruþ, cel de-al treilea prunc al sãu, a intrat în partid, drept care a fost
angajat ca administrator, cu ºansa de a-ºi continua studiile. A învãþat cu sârguinþã pânã s-a vãzut contabil.
Mai sus n-a dorit niciodatã sã ajungã, deºi, într-o vreme, i s-a oferit chiar sã conducã o fãbricuþã de curele.
La Stejarul, unde, într-un sfârºit, a ajuns contabil-ºef, l-a mânat doar dragostea dintâi, de rãmâneau
meºterii uimiþi vãzându-l adesea prin secþie, unde lua câte un picior de masã ori o speteazã de scaun, se uita
cum le-au întocmit, încruntându-ºi sprâncenele. Alteori îºi trecea palma peste o scândurã de brad proaspãt
geluitã, cãlduþã ºi mirosind a rãºinã ºi surâdea cine ºtie cãrei amintiri din tinereþe. De-aici a plecat cu
bastonul de pensionar în mânã.

Locuinþa de la bloc a trecut-o pe numele lui Floruþ, feciorul sãu cel mare, iar el s-a mutat la
marginea oraºului, pe strada Orizontului, în casa unor nemþi fugiþi în R.F.G. Avea acolo o grãdinã mare, de
zece ari, cu un pic de vie ºi pomi ce rodeau pe rând, din primãvarã pânã-n toamnã, unde ar fi dorit sã-ºi
creascã nepoþeii. N-a fost sã fie cu noroc nici de aceastã datã, pentru cã Florica s-a îmbolnãvit ºi s-a stins
în trei luni de zile, lãsându-l vãduv, iar apoi a venit Revoluþia, rânduielile s-au schimbat, nemþii ºi-au cerut
casa înapoi, au bãgat acte sã se judece ºi, în cele din urmã, dacã a vãzut herr Paul cã n-are nici temeiul,
nici banii sã insiste, s-au înþeles sã-l lase sã stea într-o odãiþã din pivniþã, pânã va fi sã dea seama dinaintea
lui Sânpetru.

Degeaba l-au chemat copiii, sã ºadã când la unul, când la altul, se sãturase de traiul la bloc ca de
mere pãdureþe. A ÎNÞELES CÃ SIMÞEA UN LUCRU PE CARE NU-L MAI SIMÞISE: vroia sã
trãiascã la casa lui, împãcat cu toþi ºi cu toate. Dumnezeu îi dãduse ani în ºir de viaþã fericitã, ar fi fost un
pãcat sã se arate nemulþumit, îi rãmânea doar sã încerce s-o ducã cât se poate de bine, cât timp îl vor ajuta
puterile. Nici nu era un tip pretenþios. Televizor nu avea, cã Diamant-ului i se arsese tubul. Nu-ºi luase
altul, color, cã-l dureau ochii ºi capul ori de câte ori stãtea sã se uite la vreunul. Nu se descurca nici cu
nenumãratele butoane minuscule ale telecomenzilor. Prefera sã se scufunde în fotoliu ºi sã asculte emisiunile
de la radio, care începuserã sã devinã tot mai variate ºi mai incitante. La un moment dat, începu sã urmãreascã
constant Vârsta de aur, un magazin radiofonic dedicat anume pensionarilor. Îi plãcea mai ales emisiunea
Cassandrei, Oameni alãturi de oameni, unde cei de vârsta sa îºi mãrturiseau temerile ºi necazurile, îi
ascultau pe cei aflaþi în situaþii asemãnãtoare ºi cãpãtau puþinã alinare. Odatã, îndrãznise sã-i trimitã ºi el o
scrisoare, cu gândul cã, auzind lumea cã trãise o viaþã printre bilanþuri contabile, ºi-ar fi putut gãsi din nou
un rost.

La o sãptãmânã dupã difuzarea emisiunii, s-a trezit cã are ceva în cutia poºtalã. A deschis-o cu
mâinile tremurânde, dar în locul unei oferte de serviciu, a gãsit un mesaj bizar. Nu-i venea sã-ºi creadã
ochilor:

Onorabile domn,
Energia ºi optimismul dumitale m-au surprins. Un om cu o asemenea putere de viaþã nu va

fi ocolit de noroc. Coboarã pânã în staþia de autobuz de pe strada Báthory ºi cursa de 8,15 þi-l va
duce într-o bunã zi.

Stãruieºte ºi vei izbândi,
Speranþa.
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Ciudat. Chiar dubios. Oare cine sã fie aceastã Speranþã? O fi fost vreo ghicitoare din neamul
Mamei Oglinda, specialistã internaþionalã în facerea ºi desfacerea farmecelor? În niciun caz! Scrisul era al
unei persoane educate, cu litere atent rotunjite, perfect trasate cu cerneala de un albastru ultramarin, nu cu
pixul, înºirate ca niºte mãrgele pe firul ideii, dezvãluind preocuparea pentru cultivarea frumosului ºi claritatea
exprimãrii. Hârtia era de o calitate superioarã, evident, o comandã specialã: subþire, albã, vag lucioasã ºi
elasticã. Plicul era elegant, francat loco, cu un timbru comun, expediat de la oficiul din centru. Nu pãrea sã
fie opera unui farsor.

În vremea petrecutã printre cifrele exact aliniate în coloanele trase cu creionul colorat în registrele
contabile, Pavel s-ar fi arãtat sceptic în privinþa oricãror semne sau prevestiri. Pe atunci, nu cãuta semne ºi
înþelesuri în zaþul scurs de pe fundul unei ceºcuþe de cafea, nu punea sare în douãsprezece coji de ceapã, ca
sã afle cum vor fi lunile noului an ºi nici nu se întorcea din drum când îi tãia calea Nelson, motanul cel negru
din cãsuþa cu poartã verde unde trãise Baba Aglaia ºi acum se mutaserã niºte tineri cãsãtoriþi, cu condiþia
sã aibã grijã ºi de bietul mârtan, care ajunsese sã fie pomenit cu îngãduinþã ca Moº Cotoi, pentru cã-ºi
pierduse opt din cele nouã vieþi pisiceºti ºi aºtepta doar sã se îndure Dumnezeu de el, sã-l mute alãturi de
fosta lui stãpânã.

Bãtrânul contabil aruncã neîncrezãtor scrisoarea pe mãsuþa unde-ºi aduna mesajele publicitare
pânã se va hotãrî sã le arunce la gunoi. Îºi aduse aminte de rãvaº abia a doua zi de dimineaþã, când, dupã
rubrica meteo, crainica de la radio anunþã ora exactã: La urmãtorul semnal va fi ora opt ºi cincisprezece
minute. Strada Orizontului era una lãturalnicã, puþin circulatã, totuºi, dupã bip, auzi cum trece pe acolo un
vehicul greu, cu motorul puternic ºi rãguºit, capabil sã provoace vibraþia prelungã ºi stridentã a geamurilor
dinspre drum. O fi fost maºina portocalie a gospodãriei locale? Gunoiul se adunã numai miercuri, când
toatã lumea îºi trage tomberoanele la marginea trotuarului ºi apoi aºteaptã sã le întoarcã golite în curte.
Parcã vãzuse ºi niºte reflexii pe perdele, deci trebuie sã fi fost o maºinã cu geamuri mari, probabil cã ele
deviaserã razele de luminã ºi le proiectaserã prin fereastra demisolului. Un autobuz? Ce sã caute aici, în
acest cartier ocolit de bulevarde?

Peste o sãptãmânã, poºtaºul i-a adus pensia, iar Pavel a început sã adune diferitele facturi, ca sã
plãteascã apa, curentul electric, gazul ºi telefonul. În mod obiºnuit, fãcea douã drumuri în oraº: primul, în
primele zile ale lunii, la medicul de familie ºi la farmacie; al doilea, la bancã, dupã mijlocul lunii, deoarece
strada Orizontului începea cu litera O ºi îi venea rândul abia dupã Tudor Arghezi, Demostene Botez,
Ciubãr-Vodã etc.

Nãscut în semnul Capricornului, Pavel era un om înfiorãtor de ordonat, un specimen reprezentativ
din specia pedanþilor. Cum trãia singur cuc ºi ajunsese la vârsta când oricând putea sã i se stingã lumânarea
vieþii, gãsise câte un loc tuturor lucruºoarelor ºi le aºezase dupã un sistem uºor de desluºit, astfel încât, dacã
va veni vremea sã i se alãture Floricãi, copiii sã se descurce cât mai uºor. Dar, în ciuda automatismelor ºi
meticulozitãþii, ca un fãcut, de aceastã datã nu gãsea niciunde foaia de la compania naþionalã de telefonie.
A frunzãrit ºi mesajele publicitare, astfel încât i-a cãzut iarãºi în mânã rãvaºul Speranþei, dar nu ºi-a fãcut de
lucru cu el. În cele din urmã, a gãsit factura cãutatã în cartea galbenã cu abonaþii din oraº. Nu-ºi amintea
când a pus-o acolo ºi s-a speriat un pic, sã nu fie vreun semn cã a dat în boala aceea care începe cu litera
S ºi a început sã se ramoleascã. Bine cã a dat de ea. A adunat hârtiile, a calculat totalul, ºi-a fãcut lista de
cumpãrãturi. Încetul cu încetul, trebuia sã comande coroana de Luminaþie. Luase încã în varã lumânãrile de
tip candelã cu capac, deºi întotdeauna aduceau ºi copiii. Cu cât vor fi mai multe luminiþele aprinse pe
mormântul Floricãi, cu atât va fi mai frumos. Îºi scoase costumul din dulap, o cãmaºã curatã ºi îºi înnodã
cravata. Se examinã în oglindã: Un om în vârstã nu e un om bãtrân, îºi spuse în vreme ce îºi aranjã pãrul.
Poate cã ar trebui sã treacã ºi pe la frizer, sã fie cu noroc.

Era un octombrie însorit. Închise poarta ºi admirã casa. Îi plãcea cum aratã, cu acoperiºul þeapãn,
streºinile strãlucitoare, tencuiala curatã, fãrã gãuri în zid sau tencuiala crãpatã. În niciun caz, proprietarii nu
s-ar fi putut plânge cã ºi-a bãtut joc de ea. Desigur, se vedea cã nu-i îngrijitã ºi de o mânã de femeie.
Lipseau florile din ferestre. La numãrul 10, pervazurile erau pline de muºcate roºii. Probabil cã aveau o fatã
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de mãritat, crescutã de o doamnã pe care o vãzuse adesea, când uda plantele. Avea o înfãþiºare plãcutã, un
chip rotund de bunicuþã ºi un zâmbet care inspira încredere. Nu intrase niciodatã în vorbã cu ea, deºi
probabil cã i-ar fi fãcut plãcere sã discute despre una, despre alta cu cineva de vârsta lui. Simþea cã odatã
se va întâmpla ºi aceasta.

Porni cu un pas egal cãtre centru. Echipele de la spaþii verzi tãiau ramurile copacilor. Cocoþaþi în
vârful scãrii, muncitorii râdeau arãtând cãtre ciorchinii albi rãsãriþi dintre crengile înspinate: Au înnebunit
salcâmii... Într-adevãr, înfloriserã în prag de iarnã, semn cã se înstãpânise vara babelor. Lui Pavel îi plãcea
melodia lui Tudor Gheorghe, aºa cã fredonã mai departe: ... ºi cu boala lor, odatã,/ S-a-ntâmplat ceva,
îmi pare/ ªi cu lumea asta toatã... Când a cotit pe strada Báthory ºi a vãzut staþia pustie, ºi-a adus aminte
de rãspunsul primit de la misterioasa Speranþa. Era deja dimineaþã târzie, vremea se apropia de amiazã,
ora din zi când în instituþii era mai puþinã aglomeraþie.

Desigur, acum facturile se puteau plãti ºi la bancomate, ori la oficiile poºtale, ori de pe telefonul
mobil, mai nou chiar ºi de la chioºcurile de ziare. În incinta bãncii era un robot multicolor cu butoane
argintii, iar gardianul cel sãritor ºtia ce ºi cum trebuie apãsat. Mergea repede, mai iute decât statul la coadã,
dar bãtrânul contabil avea timp berechet ºi-i plãcea sã le urmãreascã pe fetele de la ghiºeu, îmbrãcate
elegant ºi cu coafuri dichisite, veºnic zâmbitoare, chiar ºi la patru ºi jumãtate dupã-amiaza, cu numai o
jumãtate de orã înainte de închidere. Degetele lor, cu unghii îngrijite, purtau ineluºe discrete ºi numãrau
banii la fel de repede ca automatele cu luminiþe roºii. Cea brunetã ºi cu o aluniþã ca un sâmbure de pepene
lipsea. Fusese înlocuitã de o fetiºcanã cu pãrul vopsit, revãrsat peste gulerul dantelat imaculat, cu o privire
speriatã. Probabil cã oficianta dinainte îºi luase concediul de maternitate. În ultima vreme purtase rochii tot
mai largi, pieptul i se mãrise considerabil, iar obrajii netezi ºi fragezi radiau lumina inconfundabilã a mândriei
de a creºte sub vârful inimii o nouã viaþã. Oare sã fi fost primul copil?

Pe drumul de întoarcere, Pavel se lãsã cuprins de un vãlmãºag de gânduri. Cum strãlucirea blândã
ºi caldã a zilei îi accentuase predispoziþia de a filosofa, fãcuse un bilanþ al gândurilor din dimineaþa respectivã
ºi îºi dãdu seama cã, poate, totuºi, socotise pânã acum într-un fel greºit. Viaþa înseamnã mai mult decât
mulþumirea de sine. Ea pare sã fie cu adevãrat împlinitã abia atunci când e trãitã într-o tovãrãºie, pânã în
ultima clipã, ca în legenda lui Filemon ºi Baucis, pe care Dumnezeu ºi Sânpetru1 i-au binecuvântat sã moarã
deodatã. De fapt, nici n-au murit, pentru cã moºul s-a prefãcut într-un stejar viguros, iar baba într-un tei cu
flori înmiresmate. Omul este o fãpturã obiºnuitã sã fie înconjuratã de semeni, mãcar de douã-trei ori pe an.
Poate cã scrisoarea era o aiurealã, dar totodatã ea reprezenta o provocare. În clipa aceea, se simþea
slobod ºi neînfricat ca feciorul de 16 ani care-ºi tãiase drum prin via popii, fãrã sã-i pese de zãvozii
paznicului de noapte, numai ca sã ajungã cât mai repede sub fereastra Gherghinei, care îi fusese dragã ºi
drãguþã pe vremuri, pânã sã fie trimis la oraº. Stãruieºte ºi vei izbândi, scria în mesajul Speranþei.

Ce-am de pierdut?, se întrebã omul. TOCMAI POSIBILITATEA SÃ-ÞI ÎMPLINEªTI UN VIS
FACE VIAÞA INTERESANTÃ. Iar noua sa aspiraþie era sã încerce, sã vadã ce noroc îi va aduce cursa
de dimineaþã. Au înnebunit salcâmii,/ ªi tu vrei sã fiu cuminte? fredonã binedispus, cu gândul la mustaþa
haiduceascã a cantautorului din Bãnie.

A doua zi, la opt ºi zece fix, s-a postat în staþia de pe strada Báthory. ªi-a ales un loc plasat lateral,
lângã chioºcul de ziare ºi a privit cu atenþie. Autobuzele veneau unul dupã altul, îºi deschideau uºile, cãlãtorii
se revãrsau în mulþimi pestriþe de persoane grãbite, molecule anonime dintr-un nor cu o evoluþie uºor de
descris statistic. A încercat sã examineze chipurile oamenilor, însã ei treceau meteoric, prea iute, dintr-o
parte în alta: femei de la þarã cu gãleþi pline de ouã, pungi cu brânzã de vacã sau borcane cu smântânã,
agenþi de vânzãri cu genþi burduºite, mame cu copilaºi în braþe sau atârnaþi în hamuri, ºmecheraºi care
chiuleau de la ºcoalã, controloare cu ecusoanele scoase la vedere, paznici de noapte somnoroºi ºi obosiþi,
studente atente sã calce fãrã sã se dezechilibreze pe pantofii cu toc cui...

1 Aici, Pavel face o confuzie între legendele populare româneºti ºi mitologia greacã. De fapt, cãlãtorii care au cerut

adãpost ºi hranã au fost Jupiter (Zeus Olimpianul) ºi zeul mesager Mercur (Hermes); vezi „Metamorfozele” lui Ovidiu,

repovestite pentru copii de Alexandru Mitru în „Legendele Olimpului”.
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Nimeni nu pãrea sã-l bage în seamã. Oare eu pe cine aºtept? se întrebã Pavel ºi-ºi aduse aminte
de Florica lui. Ca fatã, fusese foarte frumoasã, cu faþa rumenã, sprâncene prelungi, dese ºi arcuite, ochii
mari, negri precum cel mai tainic cotlon al lumii. Toþi ucenicii, toate calfele stãteau cu ochii pe fãptura ei
mãruntã ºi mlãdie, oftând când îi auzeau vocea în curte, unde se îngrijea de orãtãnii sau atârna rufele pe
sfoarã. Îl alesese pe el, chiar dacã meºterul l-ar fi vrut ca ginere pe Toma Varvarei Crudului. De altfel, taþii
mireselor niciodatã nu se aratã întru totul mulþumiþi de preferinþele fiicelor. Adesea se recunosc în ele ca-
ntr-o oglindã a vremurilor când erau flãcãi ºi aceasta îi face sã-ºi aducã aminte de ireversibila trecere a
timpului, ranã vindecatã numai de apariþia lui Floruþ, primul nepot, pe care Dionisie l-a iubit nespus de tare
ºi i-a împlinit toate poftele, ca ºi cum s-ar fi simþit dator cu o cãruþã umplutã pânã-n vârf cu dragoste faþã de
tinerii pãrinþi.

Stãtea lângã chioºcul de ziare, cu ochii atenþi ºi privirea cãutãtoare, dar inima îi spunea cã în zadar
cerceteazã feþele trecãtoarelor cu dorinþa de a o regãsi pe Florica în ele. ªtia cã roata sorþii nu putea fi datã
îndãrãt. Poate, dacã ar fi fost tânãr, ºi-ar fi dorit o altã femeie de seama ei, sãnãtoasã ºi în putere. ªi-ar fi
alinat durerea ºi ar fi uitat de lungile nopþi petrecute în spital, unde s-au despãrþit pe neaºteptate, mai iute
decât se aºteptaserã doctorii. A plâns-o, a jelit-o ºi ºi-a ferecat-o în inimã, de unde acum nu dorea sã iasã
în niciun chip tras la indigo. A stat în staþie pânã când ceasul bisericii evanghelice nemþeºti a bãtut orele
nouã. PLECÃ DEZAMÃGIT ªI HOTÃRÂT SÃ NU MAI CREADÃ NICIODATÃ ÎN VISE.

Dar, a doua zi, se întoarse în staþie la fel de încrezãtor. De data aceasta, nu dorea sã gãseascã pe
cineva, ci sã fie gãsit. Seara, rãsfoise albumul familial, apoi recitise îndemnul scris cu litere perlate de mâna
necunoscutã. Speranþa întotdeauna îþi acordã rãgazul aºteptat2, îºi amintise de o ºansonetã de pe
vremuri, redifuzatã la Vârsta de aur ºi se culcase împãcat cu sine, gata sã ia de la capãt cãutarea norocului
pierdut. De aceastã datã, dimineaþa era mohorâtã. Sufla un vânt rece, semn cã toamna încerca sã-ºi reintre
în drepturi. Se îmbrãcase bine, sã nu riºte vreo rãcealã. Oamenii erau ºi ei mai puþin zâmbitori ºi mai grãbiþi.
Stãtu pânã când apãru prima razã de soare. ÎªI AMINTI CÃ AVEA MAI MULTE DE REZOLVAT.
MERSE LA MAGAZIN SÃ CUMPERE DE MÂNCARE. La intrare era un automat de cafea, care
fãcea ºi un ceai aromat de fructe. Apãsã pe butonul cu porþie dublã de zahãr ºi sorbi pe îndelete lichidul
fierbinte. Îºi aminti de episodul cu majordomul concediat de moºtenitorul lordului, devenit putred de bogat
dupã ce deschisese un lanþ de ceainãrii într-o Londrã a pub-urilor ºi fastfood-urilor moderne. De ce nu
existã locuri unde bãtrânii sã se întâlneascã, sã stea de vorbã cu cei de vârsta lor? Iarna nu poþi juca table
sau ºah la mãsuþele din parc. Singura instituþie pentru pensionari care funcþiona în continuare era Casa de
Ajutor Reciproc, unde-ºi fãcuse ºi el un fond, ca tot omul prevãzãtor. Se întoarse acasã agale ºi porni
radioul.

Toate cele bune vin câte trei, îºi spuse în dimineaþa urmãtoare, în timp ce asculta cum curge apa
pe streaºinã. Nu ploua cu bulbuci, ci, în buna tradiþie a lui octombrie, burniþa. Îºi scoase umbrela cea mare,
neagrã, cum aveau numai afaceriºtii din City, care acoperea o arie semnificativã ºi un palton uºor. Avea
ºi unul din piele de porc, impermeabil, dar nu-l mai purtase de ani de zile, i se pãrea prea greu. Echipat
adecvat, ajunse cu cinci minute mai devreme. Femeia care vindea ziare îºi acoperise marfa cu folii de
plastic, probabil ambalajele de la bax-urile cu þigãri. Se plasã un pic mai departe, sã nu-i stropeascã
publicaþiile cu apa prelinsã de pe ploier. Autobuzele sosirã rând pe rând, stropindu-i pe neatenþii de pe
buza trotuarului. Pavel privi cu atenþie, poate umbrela va fi norocul sãu. Cea mult aºteptatã va coborî de pe
trepte, îºi va ridica gulerul paltonului, se va uita speriatã împrejur, iar el, cavaler, se va oferi s-o adãposteascã
ºi s-o conducã. Dar, ca un fãcut, toatã lumea îºi adusese câte o umbrelã, aºa cã la coborâre înfloreau în
valuri cercuri roºii, convexitãþi policolore, calote sumbre, cerculeþe transparente cu urechiuºe de pisicã,
ploiere cu spiþe rupte, rãsucite de prima rafalã mai serioasã de vânt.

2 Traducere dupã ureche. Citatul corect: „Le temps d’aimer se perd, le temps est ce qui passe./ Le temps est ce qui meurt,

l’espoir est ce qui naît./ Regarde ces garçons, ces filles qui s’embrassent./ Il va naître pour eux le temps que tu

voulais.” (Jean Ferrat - La Jeunesse) Adicã: „Vremea dragostei se risipeºte, clipele se scurg fãrã milã./ Timpul este cel

ce se duce, speranþa este cea care naºte./ Priveºte-i pe tinerii ce se îmbrãþiºeazã,/ Li se va naºte rãgazul pe care-l

vrei.”
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Asta e, oftã bãtrânul, SUNT ªI EU CA TOÞI CEILALÞI OAMENI: VÃD LUMEA AªA
CUM VREAU EU SÃ FIE, NU AªA CUM ESTE.

Se pregãti sã se întoarcã acasã. Cerul suriu ºi ploaia mocãneascã nu-i ofereau decât aceastã
opþiune.

ªi mâine va fi o zi.

- Nene, nu te supãra, îºi scoase capul de dupã uºã vânzãtoarea de la chioºc ºi-l interpelã. Vãd cã
vii zi de zi la cursa de dimineaþã. Aºtepþi pe cineva?

Pavel rãspunse cinstit:

- Da.

- Pe cine?

- Sincer sã fiu, nici eu nu ºtiu. I-am scris Cassandrei, cea de la emisiunea pensionarilor ºi mi-a
rãspuns sã vin aici, cã îmi voi afla norocul.

- ªi-a bãtut joc de dumneata ! râse femeia.

- Nu cred, surâse încãpãþânat bãrbatul, ca unul care ºtie mai bine.

- Deci þi-ai gãsit norocul?

- Nu, dar...

- Ei, vezi ? E o escroacã. Te-a pus sã baþi drumurile degeaba, pe frig ºi pe ploaie...

Pavel nu se supãrã. Femeia, cam de patruzeci de ani, stãtea de dimineaþa pânã seara în cuºculiþa
acoperitã cu tablã ca sã vândã þigãri ºi tot felul de alte mãrunþiºuri, câºtigând câte un procent infim de
fiecare datã, veºnic atentã ca nu cumva cineva s-o înºele sau s-o fure. Zâmbi înþelegãtor :

- Poate cã încã n-a sosit clipa sorocitã.

- Aº! Te vãd om bãtrân, trecut prin viaþã. Dumneata mai crezi în semne ºi închipuiri?

- De ce n-aº crede?

- Pentru cã nu se împlinesc niciodatã. Uite, o þigãncuºã i-a prezis mamei în tinereþe cã se va mãrita
din nou la ºaizeci ºi ºapte de ani cu un om care se pricepe la bani. Acum stã ºi îºi face sânge rãu, cã
sãptãmâna viitoare va împlini ºaizeci ºi opt ºi încã tot nu l-a gãsit.

Pavel îi examinã chipul cu atenþie, trãsãturile femeii îi pãreau atât de familiare.

- Doamnã, nu vã supãraþi, parcã vã ºtiu de undeva. Unde locuieºte mama dumneavoastrã?

- Pe strada Orizontului.

- La numãrul 10? tresãri Pavel.

- Da, de unde ºtiþi?

- Semãnaþi foarte bine cu ea. Sãrut mâna!

ªi plecã în mare grabã, fãrã sã-i pese cã ºi-ar putea stropi pantofii, zicându-ºi: O OPERÃ DEVINE
DESÃVÂRªITÃ NUMAI ATUNCI CÂND ÞELUL ESTE ATINS.

Ca-n mai toate poveºtile romantice, parcã ºi vremea þinea cu el. Pe când ajunse, burniþa încetase,
iar norii dãdeau semne cã încearcã sã-i facã loc soarelui pe cer. Se bãrbieri, îºi puse cravatã, îºi netezi
ºuviþele de lângã frunte ºi ieºi. Culese o mânã de trandafiri de pe tufele din mica alee de la intrare ºi aruncã
o privire în susul strãzii. Fereastra cu muºcate roºii era deschisã, dar nu se zãrea nimeni înãuntru.
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Oare sã fie acasã? se întrebã Pavel. Drept rãspuns, perdeaua trasã într-o parte se ridicã cuprinsã
de o mânã din interior, sãltã peste ramele geamurilor ºi cãzu fâlfâitoare peste cadrul gol. Era un rãspuns,
poate chiar o invitaþie.

Piti buchetul de flori în spate, apoi trecu strada. În faþa porþii cu numãrul 10, se întrebã încã o datã
dacã ceea ce vrea sã facã e bine. Oare acesta sã fie norocul sãu ? El fãcuse totul precum i se ceruse,
coborâse zi de zi la autobuz, convins cã va izbândi. Poate cã tocmai vecina îi trimisese scrisoarea, ca sã-l
provoace... Cine ºtie? Nu pierdea nimic dacã întreba. Poate cã piranda spusese adevãrul ºi vãzuse ceea ce
avea sã se împlineascã doar peste mulþi-mulþi ani.

Vom trãi ºi vom vedea! îºi zise Pavel ºi apãsã hotãrât butonul soneriei.

Remarcã:

Fragmentele scrise cu majuscule au fost copiate literã cu literã dintr-un cunoscut roman scris de
Paulo Coelho, unde un ciobãnaº are niºte vise prevestitoare, pleacã via Tanger la Piramidele din Egipt ºi
gãseºte douã comori. În Parabolele lui Iisus, Andrei Pleºu aminteºte ºi el de pãþania rabinului Eisik din
Cracovia. Ceva foarte asemãnãtor am citit ºi într-o antologie de poveºti japoneze, aºa cã n-am stat sã mã
întreb cine de la cine s-a inspirat. Se pare cã subiectul du-te departe ca sã preþuieºti ce-i chiar lângã
tine a circulat de jur-împrejurul pãmântului ºi face parte din fondul de aur al umanitãþii. (Autorul)

Györfi-Deák György

UN  PRIETEN  IMAGINAR

Dorian era un bãieþel obiºnuit: nici prea înalt ºi nici prea scund, nici dolofan, dar nici prea slab. O
faþã rotunjoarã, încadratã de bucle blonde, angelice, privire agerã ºi iscoditoare, un nãsuc mereu în vânt ºi
un zâmbet larg, cât sã cuprindã o lume întreagã.

Fiu unic la pãrinþi, provenea dintr-o familie ai cãrei membri erau harnici peste mãsurã ºi mai mereu
ocupaþi cu câte ceva. Dar, cum bine ºtim cu toþii, existã ºi o categorie de oameni care, înafarã de a pierde
vremea, nu fac mare lucru. Iar Dorian se gândea adesea cã sunt mult mai fericiþi copiii acelor familii.

Realitatea este cu totul alta: o situaþie poate fi fericitã sau tristã în funcþie de unghiul din care e
privitã.

Dacã-mi permiteþi comparaþia, e întocmai ca ºi cu lentilele de contact: dacã þi le pui pe cele fericite
te vei simþi minunat, iar dacã le alegi pe celelalte, totul în jur îþi va pãrea sumbru ºi monoton.

Ei bine, Dorian obiºnuia sã poarte lentile de contact medii, adicã puþinã fericire de ici, puþinã
tristeþe de acolo, deci era un copil - sã zicem-mulþumit de ceea ce se întâmpla în viaþa lui.

Totul pãrea în regulã, pânã când, într-o dimineaþã, se trezi aºa, pe nepusã masã, cu lentilele triste ºi
din clipa aceea nu mai scãpã cu niciun chip de ele. Nu înþelegea de ce era mereu trist ºi unde dispãruse
zâmbetul de pe chipul lui? Era ca ºi cum lumea ar fi fost, deodatã, lipsitã de orice bucurie. Ce sã se fi
întâmplat? Sã fi fugit fericirea lui spre alþi copii, lãsându-l pradã pentru totdeauna împãrãþiei tristeþii?

Dorian se simþea neînchipuit de singur, ba chiar privea cu invidie la cei din jur. Era un sentiment
ciudat, deoarece el era obiºnuit sã se joace cu dinozaurii lui de plastic, iar acum pânã ºi asta îi pãrea
plictisitor. Noaptea avea vise care pãreau atât de reale, încât se trezea în miez de noapte buimac, neînþelegând
unde se aflã. Îi venea tot mai greu sã se trezeascã ºi de fiecare datã era dezamãgit atunci când realiza cã
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dinozaurii rãmãseserã acolo, în visul lui ºi cã în realitate nu existau. Într-o noapte, însã, se întâmplã ceva cu
totul straniu. În timp ce visa dinozaurii, observã cã unul dintre ei fugise din visul sãu. Deschisese o fereastrã
spre lumea realã ºi dispãruse ca ºi cum nici n-ar fi fost. Se trezi de îndatã ºi începu sã cerceteze camera în
cãutarea lui, dar nici urmã de dinozaur.

Trecurã câteva zile. Dorian ieºi la plimbare într-un parc, se aºezã pe o bancã ºi în timp ce privea
plictisit copiii care zburdau în jurul lui, zãri un brontozaur uriaº care alerga de colo pânã colo, încercând sã
sperie trecãtorii. Se avântã cu curaj spre el, dar nu micã îi fu mirarea când, apropiindu-se puþin, observã cã
dinozaurul semãna întocmai cu cel care fugise din visul lui. Dar, oare, cum ajunsese el aici, în grãdina
publicã? Pãrea un mister, iar Dorian îºi puse în gând sã îl dezlege.

Aºadar, un brontozaur enorm alerga prin parc ºi nimeni înafarã de Dorian nu pãrea sã îl vadã. ªi,
cu toate cã pãrea destul de deranjat de faptul cã rãcnetele lui nu aveau niciun efect asupra oamenilor, ochii
îi erau plini de bunãtate ºi o adâncã tristeþe. Dorian înþelese atunci cã brontozaurul purta, pesemne ºi el
lentilele de contact nepotrivite. Atunci se gândi cã poate, dacã ar încerca sã-i fie prieten, sã se apropie mai
tare, tristeþea lor s-ar mai risipi, iar dinozaurul nu ar mai dori sã înspãimânte trecãtorii. Voia sã facã asta cu
atât mai mult cu cât se simþea foarte vinovat cã dinozaurul scãpase din visul sãu. Nu îi era teamã de el,
deoarece ºtia cã nu e real ºi, deci, nu-i putea face niciun rãu. Se apropie, privindu-l fix în ochii aceia enormi
ºi triºti, apoi schiþã un zâmbet în colþul gurii. Brontozaurul se opri, îl privi lung ºi, cu o uºoarã sfialã, încercã
sã-i imite zâmbetul.

- Bunã. Cum te numeºti? întrebã Dorian.

- Denver, rãspunse dinozaurul.

Era începutul unei  frumoase prietenii. Dorian nu mai avea nevoie de dinozaurii lui de plastic, acum
avea unul mare, în carne ºi oase.

Încet, încet, din ochii lui tristeþea dispãru ºi devenirã luminoºi ºi veseli. Cei doi prieteni îºi petreceau
tot timpul împreunã. Faptul cã doar el îl putea vedea pe Denver nu îl deranja câtuºi de puþin pe Dorian.
Ceea ce conta cu adevãrat era cã avea pe cineva care îi dedica tot timpul sãu ºi întreaga atenþie, jucându-
se împreunã. ªi ce mai jocuri! Dorian i se urca pe spinare pânã suuuusss în creºtetul capului, iar de acolo
se lãsa sã alunece ca pe un tobogan uriaº. Alteori, Denver îl legãna pe vârful cozii, de unde fãcea un salt
uriaº, aterizând pe covorul moale de iarbã. Se jucau ºi de-a v-aþi ascunselea, doar cã Denver era, dupã
cum bine vã puteþi imagina, foarte uºor de gãsit: ba îi ieºea un deget din ascunzãtoare, ba coada lui prea
lungã îl dãdea de gol. Pe Dorian nu-l deranja, ba chiar se prefãcea cã nu observã ºi cãuta minute în ºir pânã
sã-l gãseascã.

În parcurile unde se jucau cei doi erau mereu mulþi copii care se jucau ºi ei, dar uneori ajungeau la
ceartã ºi la îmbrânceli. Dorian era fericit cã el ºi Denver se înþelegeau de minune ºi nu se certau niciodatã.

UN  PRIETEN  REAL

Într-o zi, apãru în parc o fetiþã nostimã, drãgãlaºã, cu un pãr negru ºi des, o cãciuliþã mov ºi începu
sã îi urmãreascã pas cu pas. Le spiona fiecare gest, fiecare miºcare ºi nu-i scãpa din ochi nicio clipã.
Dorian deveni, deodatã, suspicios: De ce nu-ºi vedea de treabã fetiþa aceea? Oare îl vedea ºi ea pe
Denver? Dacã va vrea sã se joace cu Denver? Nu, aºa ceva nu avea sã se întâmple! Denver era brontozaurul
sãu ºi prietenul lui cel mai bun, fugise din visele sale. Era doar al lui ºi vai de cel care ar fi îndrãznit sã i- l
fure! Îmbufnat ºi mereu agitat, Dorian era cu ochii-n patru, ca nu cumva sã se apropie prea tare de ei. ªi
uite aºa, începu sã poarte, fãrã sã îºi dea seama, lentilele de contact ale geloziei ºi sã o vadã pe fetiþa cu
cãciuliþã mov chiar ºi acolo unde nu era. Nu-i plãcea deloc aceastã fetiþã veselã ºi zglobie ºi ajunse sã
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creadã cã Denver ar fi preferat-o pe ea. Astfel cã îºi puse în gând ca pentru câteva zile sã nu mai iasã în
parc cu Denver.

Trecu o zi, trecurã douã… trei… ºi Dorian observã o schimbare în comportamentul prietenului
sãu. Denver devenise trist, plictisit ºi nu prea mai avea chef de joacã. Dorian era îngrijorat, cu atât mai mult
cu cât se gândea cã Denver îi duce dorul fetiþei din parc ºi acest gând îl mãcina tot mai tare, provocându-i
multã suferinþã. Dar nu era singurul care îºi fãcea griji. ªi Denver simþea tristeþea plutind în aer. Nemaiputând îndura
una ca asta, într- una din zile îºi luã inima- n dinþi ºi spuse:

- Vino sã mergem în parc! Mi-e tare dor de jocurile noastre! Ne vom distra de minune ºi
poate ne vom face noi prieteni, prieteni adevãraþi, reali.

Dorian nici nu voia sã audã, se împotrivi cu înverºunare, agitându-se ºi bolborosind, dar pânã la
urmã acceptã de dragul prietenului sãu. Ajunºi în parc, fetiþa era acolo ca de obicei, punctualã ca un ceas
elveþian. La vederea celor doi, începu sã þopãie ºi sã batã din palme.

Dorian încercã sã se ascundã în spatele unui copac cu trunchiul foarte gros, pentru a nu mai fi în
centrul atenþiei ei, dar nu izbuti sã scape cu niciun chip. Fetiþa îl urmãrea cu încãpãþânare ca o umbrã.

- Pot sã ºtiu ce vrei de la mine? o întrebã iritat Dorian. De ce mã tot urmãreºti?

- Vrei sã te joci cu mine? întrebã timid fetiþa cu cãciuliþã mov.

Dorian o privi bãnuitor:

- Tu nu vrei sã te joci cu mine, vrei brontozaurul meu.

Fetiþa ridicã din umeri nedumeritã:

- Nu ºtiu despre cine vorbeºti.

- Aaa, pe mine nu mã pãcãleºti. Eu ºi Denver plecãm chiar acum.

- Denver e prietenul invizibil cu care vorbeºti mereu?

- Denver nu e prietenul meu invizibil! E dinozaurul meu! îi rãspunse rãspicat bãiatul.

- Adevãrat??? întrebã fascinatã copila.

- Vrei sã spui cã… nu ºtiai cã Denver e un brontozaur? Adicã… tu nu-l vezi?

- Nu, dar am ºi eu o prietenã imaginarã. Se numeºte Cris ºi e perna mea. Însã noi ne vedem
doar noaptea, iar ziua îmi lipseºte foarte tare ºi mã simt atât de singurã! ªi vãzându-te pe tine cum
vorbeºti ºi te joci cu prietenul tãu, mã gândeam cã… poate… ai vrea sã te joci ºi cu mine puþin. Cu
siguranþã eu mã pricep mai bine decât prietenul tãu sã mã joc de-a v-aþi ascunselea.

Lui Dorian nu-i venea sã creadã cã fetiþa aceea dorea sã se joace cu el, un copil obiºnuit ºi nu cu
Denver, care era un tovarãº de joacã mult mai interesant.

- Dar dacã prietenul meu se va supãra? Poate se va simþi abandonat.

- Cheamã-l ºi pe el! Ne putem juca împreunã, spuse fetiþa.

Dorian fãcu întocmai ºi din clipa aceea cei trei devenirã de nedespãrþit. Jocul lor preferat era,
evident, de-a v-aþi ascunselea, iar Clara, cãci aºa se numea fetiþa cu cãciuliþã mov, reuºea, într-adevãr sã
se ascundã mai bine decât Denver. Clara era o fetiþã foarte amuzantã ºi pe deasupra, ºtia o mulþime de
jocuri. Azi aºa, mâine aºa, pânã când…

De la o vreme, ceva ciudat se petrecea. Denver pãrea cu fiecare zi tot mai mic, iar coada i se
scurta tot mai tare. Într-o dupã-amiazã, pe când se jucau de-a v-aþi ascunselea, nu reuºirã sã-l gãseascã
pe Denver. Îl cãutarã iar ºi iar, rãscolind tot parcul, dar… nimic. Parcã brontozaurul intrase în pãmânt.
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Dorian era tare necãjit, se întreba dacã nu cumva îl supãrase pe prietenul sãu ºi se gândea cã nu-l va mai
vedea vreodatã când, de undeva din apropierea lui, se auzi o voce slabã, abia ºoptitã. Da, aºa era! Nu i se
pãruse, glãsciorul acela subþirel venea de jos, de la picioarele lui. Privind mai bine, sub un smoc de iarbã
dãdu cu ochii de brontozaurul lui care acum nu era mai mare decât o broscuþã.

- Cum ai reuºit sã te transformi aºa? întrebã Dorian peste mãsurã de mirat.

- Ca sã mã pot ascunde mai bine, rãspunse Denver.

- Dar acum eºti mult prea mic sã te mai poþi juca! se bosumflã Dorian.

Atunci Denver îi dezvãlui prietenului sãu dorinþa lui arzãtoare, aceea de a fi alãturi de semenii sãi,
dinozaurii de plastic. Le ducea dorul, iar lui Dorian i se pãru foarte firesc acest lucru ºi îi dãdu voie sã
meargã sã se joace cu prietenii lui dinozauri. Oricum, ei doi aveau sã se întâlneascã searã de searã în vise,
în cel mai rãu caz. Îºi luarã bun rãmas, Denver plecã, iar cei doi copii îºi continuarã joaca. Seara, în vis,
Denver îi povestea lui Dorian toate aventurile prin care trecuse cu prietenii lui dinozauri, iar acesta se
prãpãdea de râs  ascultându-l ºi era fericit cã avea acum nu doar un prieten imaginar, o avea ºi pe Clara,
fetiþa cu cãciuliþã mov, care era cât se poate de realã. Era atât de frumos sã ai un prieten în realitate ºi unul
fantastic, sã poþi sã alegi cu care dintre ei sã te joci în momente diferite ale zilei. Viaþa i se pãrea acum
minunatã, iar lentilele care atâta vreme îl împiedicaserã sã-i vadã frumuseþea, dispãruserã. Pentru totdeauna…

Dadiana Horincar

CÃLÃTORIA  UNEI  IDEI...

Ce cuvânt bogat în vocabularul limbii noastre, chiar dacã are doar trei litere: idee!

Tot ce este în jurul nostru a pornit de la… idei! Viaþa lumii întregi nu ar fi fost nimic dacã nu era
scânteia… ideea! Creatorul a rostit: Fiat Lux! (Sã fie luminã!)

La început a fost Cuvântul ºi Cuvântul era la Dumnezeu ºi Dumnezeu era Cuvântul!

Cuvânt, idee… Luminã! Oare nu aici ar trebui sã cãutãm mereu esenþa?!

Biblioteca le adunã pe toate spre a nu se pierde esenþe ºi-nþelesuri, iscodiri de gând, buchete de
cuvinte alese, care sunt pentru minte ºi spirit raze de luminã ºi rouã de stele!

Într-o nu ºtiu care searã,

Într-o nu ºtiu care þarã,

…Într-un nu ºtiu care sat…

Fiindcã aflase dintr-o carte!!!

Pânã ºi ºlagãrul binecunoscut ne reaminteºte cã toate au izvorul în ideile
citite în cãrþi. Câte ne povestesc cãrþile! Sunt atât de cuminþi, au multã rãbdare,
nu se supãrã, nu ne ceartã, nu ne cer nimic, nu concureazã cu nimeni, nu se
fãlesc, doar aºteaptã sã dãruiascã… toate nuanþele înþelepciunii cuprinse în
paginile lor.

Idee, de la ea pleacã toate… câte idei au prins viaþã ºi în 2013!!! Vã amintim numai douã:

Doneazã o carte copiilor de la sate…  idee ce a prins contur, foarte bine marcat, în anul 2013.
Noi am lansat-o, ca atâtea altele, iar apoi ni s-au alãturat tot mai mulþi. Voluntariatul se pare cã este mult
mai prezent în viaþa urbei silvane, spre binele ºi ajutorul tuturor! Grupul voluntarilor de la Tenaris Silcotub
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Zalãu ne-au surprins foarte plãcut prin dorinþa lor ca un numãr mare de cãrþi adunate (aprox. 650) sã fie
donate bibliotecii sãteºti Moigrad, unde aveam ºi un alt proiect pentru dotarea cu echipamente moderne.

Cãlãtoria unei cãrþi… ce idee genialã au avut tinerii de la Consiliul Judeþean al Tinerilor Sãlaj,
chiar în prag de Crãciun! Colind, colindã, colindãtori… Deschide uºa, creºtine… Larg deschideþi poarta
sufletelor voastre… plata pentru colindul lor a fost în CARTE! Elevii din liceele sãlãjene, precum ºi alþi
participanþi au donat atât din cãrþile pe care le-au citit, cât ºi cãrþi noi, cumpãrate cu drag pentru a le pune
în sacul de daruri nepieritoare. Au adunat aproape  1000 de cãrþi pentru a le dãrui apoi celor care nu au
posibilitatea sã ºi le cumpere, neavând nicio bibliotecã în localitatea lor ºi vor fi bucuroºi sã simtã mirosul
hârtiei pe care sunt picuraþi stropi de înþelepciune!

Aºa a fost finalul de an 2013, iar la început de an 2014 se va deschide o nouã bibliotecã, poate
într-un alt sat sãlãjean, acolo unde vor alege ei, tinerii care au avut ideea! Din ideea ºi strãdania lor am dori
sã se deschidã alte porþi spre cunoaºtere, poate alte drumuri, alþi copii care vor citi ºi vor putea deveni
tinerii de mâine care, la rândul lor, vor avea idei dãruite spre a îmbogãþi ºi schimba în bine alte vieþi, pentru
cã, aºa cum spuneau ei, dacã tu ai citit o carte ºi ai gãsit în ea lumina care þi-a cãlãuzit apoi paºii în viaþã, nu
e bine sã fii egoist, împarte bucuria ta cu alþii, dãruieºte cartea altora, spune-le cã acolo sunt comori
preþioase ºi uite cum, de la cãlãtoria unei idei la cãlãtoria unei cãrþi am putea deschide sau redeschide
în fiecare sat acele case de citit, cum le numeau cei de ieri sau biblioteci publice, cum le spunem noi azi, iar
de aici, culegând gândul cel bun, s-ar pune mâine lacãte pe alte locuri, unde sunt închiºi cei care au cãlãtorit
în întuneric. Vom continua, împreunã cu toþi cei care vor avea mintea ºi gândurile asortate înþelepciunii, sã
dãruim raze de luminã, de nãdejde, de… drum bun ºi cu folos!

Tinerii noºtri au îmbrãþiºat ideea de a înfiinþa, având ca bazã de pornire cãrþile adunate de Crãciun,
o nouã bibliotecã sãteascã, iar propunerea lor este ca noul sat sãlãjean care se va bucura de o astfel de
binecuvântare sã fie DERªIDA, din comuna Bobota.

Idee, idei… cine nu le are sã vinã sã le culeagã din cãrþi! Acolo sunt mulþimi ºi se dãruiesc, nu se
vând!
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Ei, dar ºtiaþi oare cã ºi ele, cãrþile, se supãrã uneori!? Ele care vorbesc despre toate cele vãzute
sau nevãzute, despre trecut, prezent ºi viitorul îndepãrtat, prevãzând ceea ce vor aduce vremurile viitoare,
cã doar noi, þinând cartea deschisã, le pregãtim, nu-i aºa!? Ele care ne sunt mereu aproape, cei mai fideli
prieteni, ascultându-ne bucurii sau tristeþi, împliniri sau amãgiri, vorbindu-ne (dacã le ascultãm) despre
fiecare detaliu al lumii, al vieþii, al… modei! Ele când vor fi trecute la capitolul: moda anului!?

Simþind de multã vreme aceastã supãrare ºi auzind de vreo opt ani gâlceava cãrþilor am fost
foarte atentã la predicþiile anului 2014 ºi ºtiþi ce am aflat?! Nu se mai vorbea despre culoarea anului ca ºi
pânã acum, se spunea cã înþelepciunea va fi la mare cãutare, numai nuanþele ei vor sclipi pe toate chipurile,
iar când se exprimau specialiºtii despre ceea ce se va purta începând din acest an tot mai mult, rosteau
foarte apãsat cuvântul… lecturã!

Cãrþile încep sã zâmbeascã, sã-ºi priveascã chipul, sã scuture praful de pe file îngãlbenite ºi sã
trimitã raze spre cei care doresc sã fie… la modã!

Se poartã, la toate vârstele, lectura! Moda aceasta a mai fost în vogã în alte vremi, iar atunci,
demult, toatã lumea i-a îmbrãþiºat… culoarea, înþelegând cã altfel ar ieºi din circuit, negãsindu-ºi locul ºi
rostul. Reîncepe moda cunoaºterii reale, ºtergând fardul de pe imagini, redevenind oameni - purtãtori
legal de cap ºi de idei responsabile… ce avem de fãcut?! Sã respectãm aceastã predicþie astralã: sau ne
adaptãm ºi reînvãþãm ce se poartã, sau ieºim din moda lumii ºi chiar din… propria istorie!

Cine sã dea tonul pentru noua linie ºi orientare?! Credeþi cã ar fi cel mai potrivit sã fim noi aceia:
biblioteci, bibliotecari, oameni ai cãrþilor!? Învãþãm pentru a-i învãþa pe alþii, traducem mesajul cãrþilor ºi-
l rãspândim…

 2014  - Start pentru competiþia… nicio zi fãrã lecturã!

Citiþi ºi rãspândiþi mãcar o idee! Cãlãtoria ei o vom urmãri ºi vom scrie în volumul urmãtor unde a
ajuns, ce porþi a deschis, câte stele a pus în… constelaþia lumii!

F. P.
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Autori sãlãjeni - cãrþi editate 2013
în colecþiile Bibliotecii Judeþene

· Ardelean, Georgeta Carmen: Hortensia Papadat-Bengescu, marea europeanã a literaturii
române. Pledoarii. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2013

· *     *     * Armata romanã de la Porolissum. Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2013

· *     *     * Arta în grãdinã. Simpozion de arte vizuale. Grãdina Botanicã Jibou. Cluj-
Napoca, Ed. Eikon, 2013

· *     *     * Barangolás öregfiúkkal a Szilágyságban. Zalãu, 2013

· Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu. Sãlaj - Ghidul localitãþilor. Zalãu, 2013

· Boldea, Sorin Ioan: Curvia în Biblia Vulgata ºi Tora, Profeþi, Scrieri. Bucureºti, Ed. Nora,
2013

· Boldea, Sorin Ioan: Plante în Biblia Vulgata ºi Tora. Bucureºti, Ed. Nora, 2013

· Breje-Cizereanu, Augustin: Spovedanii în amurg. Satu Mare, Ed. Eco Print, 2013

· Buhãþel, Teodor: Biserica din Glod: printre însemnãri ºi consemnãri istorice. Zalãu, Ed.
Caiete Silvane, 2013

· Bulgãreanu, Ioan Vasile: Sub semnul fecioarei. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Burghele, Camelia Corina: Asumarea identitãþii culturale în comunitãþile româneºti din
Maramureºul ucrainean (Transcarpatia - Ucraina) conservare ºi/sau dinamicã socio-
culturalã în context multietnic. Bucureºti, Editura Muzeului Naþional al Literaturii Române,
2013

· But-Cãpuºan, Dacian: Cãlãuzele teologiei dogmatice ºi simbolice. Zalãu, Ed. Episcopiei
Sãlajului Credinþã ºi viaþã în Hristos, 2013

· Ciumãrnean, Carmen: Cafea de anul trecut. Bucureºti, Ed. Herg Benet, 2013

· Cochinescu, Nicolae: Oglinda fermecatã ºi alte povestiri. Timiºoara, Ed. Brumar, 2013

· *     *     * Colecþii ºi colecþionari din Sãlaj. Editori: Emanoil Pripon, Daniel Mureºan. Zalãu, Ed.
Porolissum, 2013

· Coposu, Corneliu: Jurnal din vremuri de rãzboi. Ediþie îngrijitã de Marin Pop, Cristina Fulger.
Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Corbeanu, Dumitru: Adevãr ºi mit despre tezaurele ºimleuane. ªimleu Silvaniei, Ed. Tipovid,
2013

· Coste, Gheorghe; Coste, Daniela; Moldovan, Cristina: Dicþionarul aºezãrilor sãlãjene. Zalãu,
Ed. Caiete Silvane, 2013

· Croitoru, Grigorie M.: Floare de primãvarã, iubirea. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2013

· Croitoru, Grigorie M.; Croitoru, Maria V.: Obiceiul de a colinda ºi colindele din satul Aluniº.
Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2013
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· *     *     * Descoperim Sãlajul. Vol. IV. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Eperjesi Noémi: Sã desenãm împreunã. Rajzoljunk együtt. Zalãu, 2013

· Fãrcaº-Brustureanu, Iosif: Relatãri despre un sat din Sãlaj. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star,
2013

· Gavra, Augustin: Istoria parohiei Motiº. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Gârdan, Gabriel-Viorel: Episcopia Sãlajului: 5 ani de activitate (2008-2013). Zalãu, Ed.
Episcopiei Sãlajului Credinþã ºi viaþã în Hristos, 2013

· *     *     * Ghidul activitãþilor de îndrumare metodicã în bibliotecile publice. Coautor:
Florica Pop. Brãila, Ed. Proilavia, 2013

· Györfi-Deák György: Techergheli sãlãjene. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Hallam, Carole; Marincaº, Ramona: Primum Non Nocere - În primul rând sã nu faci rãu.
Recomandãri de prevenire a infecþiilor asociate îngrijirilor medicale. Zalãu, Ed. Caiete
Silvane, 2013

· Hîrza, Radu Cãlin: Mistica iubirii. Zalãu, Ed. Ordo Ab Chao, 2013

· Horvath, Florin: Vecernie la amiazã. Zalãu, Ed. Ordo Ab Chao, 2013

· *     *     * Ioan Sima. Zalãu, Ed. Porolissum, 2013

· Ira-Tãutan, Doina: Dor de vis. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· *     *     * Játék és tanulás a választott órákon. Zalãu, 2013

· Lapoº, Elena: Biologie. Teste de evaluare, clasa a V-a. Zalãu, 2013

· Lascu, Ilie Laurenþiu: Valenþele patologice ale steatozei hepatice. Zalãu, Ed. Gil, 2013

· *     *     * Lãcaºuri de cult din Municipiul Zalãu. Coordonatori: Marin Pop, Monica Druþã,
Emanoil Pripon, Szabó Attila. Zalãu, 2013

· Lucaciu, Marcel: Scriitori din Þara Silvaniei. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Lucãcel, Flavius: Ospiciul local. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Mãruþoiu, Victor Constantin: Ora soarelui/The hour of the sun - poeme. Ed a II-a, traducere
de Carolina Orãºean. Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2013

· Mocanu, Augustin: Cultura popularã tradiþionalã. Vol II. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Mocanu, Augustin: Folclor literar din vechiul judeþ Sãlaj. Slobozia, Ed. Star Tipp, 2013

· Mocanu, Augustin: Între sat ºi oraº. Frânturi de memorie cu valoare antropologicã. Slobozia,
Ed. Star Tipp, 2013

· *     *     * Monografia localitãþii Bobota între istorie ºi memorie. Coordonator Pop, Marin,
Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2013

· Mureºan, Viorel: Salonul de toamnã. Bucureºti, Ed. Tracus Arte, 2013

· Mureºan, Viorel: Colecþia de cãlimãri. Vol. II. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013
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· *     *     * O altfel de istorie a literaturii române contemporane. Vol. I. Târgoviºte, Ed.
Singur, 2013

· Papp Lajos: Mitológiai kisokos. Izelitõ a legendák, mitoszok, mondák, regék és a biblia
világából. Zalãu, Ed. Asante, 2013

· *     *     * Pãrintele Simion Man, crâmpeie din viaþa sa. Târgu Lãpuº, Ed. Galaxia Gutenberg,
2013

· Pintea, Vasile: Totuºi speranþa. Timiºoara, Ed. Eurostampa, 2013

· Piþoiu-Dragomir, Ion: Pescar de oameni. Zalãu, Ed. Ordo Ab Chao, 2013

· Pop, Florica: Petale cu... inscripþii. Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2013

· Pop, Florica: Straiþa cu merinde - Amintiri sãþioase din satul meu. Cluj-Napoca, Ed. Ecou
Transilvan, 2013

· Pop, Ioan F. Poemele poemului nescriS. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· *     *     * Primãvara Poeziei/A Költészet Tavasza. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Sãuca, Daniel: Cumetrii molcome. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2013

· *     *     * Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din România. Coautor: Florica
Pop. Brãila, Ed. Proilavia, 2013

· Sonea, Ciprian Bogdan: Fenomenul religios la Blaga ºi Cioran. Cluj-Napoca, Ed. Limes,
2013

· Souca, Valentina Lucia: Integrarea curricularã în grãdiniþã. Zalãu, Ed. ªcoala Noastrã, 2013

· Szõke Anna: Táncolj lábam, táncolj. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· ªerban, Radu: Altera natura. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2013

· ªtefan, Marin: Retrospectiva sportului ºimleuan. Rezumat 1935-2013. Zalãu, Ed. Silvania,
2013

· ªtirb, Nicolae: Sângeorgiu de Meseº - schiþã monograficã. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Taloº, Daniel: Satul Jac: priviri spre trecut. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· Vanca, Artemiu: Zori întunecate. Bucureºti, Ed. Arefeana, 2013

· Veres Piroska: Gyermek versek. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2013

· *     *     * Zalãu, culturã ºi spiritualitate. Coordonatori: Ozana-Maria Lucaciu ºi Marcela
Bãbãnaº. Zalãu, Ed. Porolissum, 2013
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CALENDAR  CULTURAL  2014

Legendã:

• Zile festive

o Aniversãri ºi comemorãri

* Personalitãþi sãlãjene

IANUARIE

•

 1 ianuarie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PÃCII - proclamatã de Vatican

15 ianuarie - ZIUA  CULTURII  NAÞIONALE

24 ianuarie 1859 - UNIREA  PRINCIPATELOR  ROMÂNE

27 ianuarie - ZIUA  COMEMORÃRII  INTERNAÞIONALE  A  HOLOCAUSTULUI

30 ianuarie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  PENTRU  NONVIOLENÞÃ  ÎN  ªCOLI

o

1 ianuarie  1939 - EMIL  BRUMARU - 75 de ani de la naºterea poetului

15 ianuarie 1850 - MIHAI  EMINESCU (m. 1889) - 164 de ani de la naºterea poetului

19 ianuarie 1839 - PAUL  CÉZANNE (m. 1906) - 175 de ani de la naºterea pictorului francez

20 ianuarie1889 - SÍK SÁNDOR (m. 1963) - 125 de ani de la naºterea scriitorului ºi
traducãtorului maghiar

23 ianuarie 1834 - ALEXANDRU  ODOBESCU (m. 1895) - 180 de ani de la naºterea
scriitorului, omului de ºtiinþã

23 ianuarie 1989 - SALVADOR  DALI (n. 1904) - 25 de ani de la moartea pictorului spaniol

24 ianuarie 1889 - VICTOR  EFTIMIU (m. 1972) - 125 de ani de la naºterea dramaturgului

*

23 ianuarie 1949 - IOAN  CIOCIAN - 65 ani de la naºterea profesorului, istoricului

24 ianuarie 1949 - ALEXANDRU  LIVIU  ªERBAN - 65 de ani de la naºterea ofiþerului,
poetului

28 ianuarie 1939 - KUI JÁNOS - 75 de ani de la naºterea profesorului, ziaristului

30 ianuarie 1949 - CORNEL  GRAD - 65 de ani de la naºterea profesorului, cercetãtorului
ºtiinþific
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FEBRUARIE

•

14 februarie - ZIUA  SFÂNTULUI  VALENTIN

21 februarie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  LIMBII  MATERNE

24 februarie - DRAGOBETELE (cap de primãvarã)

o

1 februarie 1852 - ION  LUCA  CARAGIALE (m. 1912) - 162 de ani de la naºterea
dramaturgului, nuvelistului, pamfletarului

12 februarie 1894 - OTILIA  CAZIMIR (m. 1967) - 120 de ani de la naºterea scriitoarei

18 februarie 1564 - MICHELANGELO  BUONARROTI (n. 1475) - 450 de ani de la
moartea sculptorului, pictorului, arhitectului ºi poetului italian

20 februarie 1924 - EUGEN  BARBU (m. 1993) - 90 de ani de la naºterea prozatorului

22 februarie 1814 - GRIGORE  ALEXANDRESCU  (m. 1885) - 200 de ani de la moartea
fabulistului

22 februarie 1864 - JULES  RENARD (m. 1910) - 150 de ani de la naºterea  romancierului,
poetului ºi dramaturgului  francez

*

 1 februarie 1939 - GRIGORIE  M. CROITORU - 75 de ani de la naºterea profesorului,
scriitorului

13 februarie 1939 - FEJÉR  LÁSZLÓ - 75 de ani de la naºterea ziaristului

13 februarie 1944 - TÖRÖK  ÁRPÁD - 70 de ani de la naºterea profesorului, naturalistului,
autorului de  monografii

23 februarie 1939 - TEODOR  PONEAVÃ - 75 de ani de la naºterea preotului, poetului

26 februarie 1954 - TEODOR  SÃRÃCUÞ-COMÃNESCU - 60 de ani de la naºterea
profesorului

MARTIE

•

 1 martie - ZIUA  MÃRÞIªORULUI

 3 martie - ZIUA  MONDIALÃ  A  SCRIITORILOR

 8 martie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  FEMEII
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15 martie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PROTECÞIEI  DREPTURILOR
CONSUMATORILOR

20 martie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  FRANCOFONIEI

20 martie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  TEATRULUI  PENTRU COPII  ªI
TINERET

21 martie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  POEZIEI

21 martie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  DE  LUPTÃ  PENTRU  ELIMINAREA
DISCRIMINÃRII   RASIALE

27 martie - ZIUA  MONDIALÃ  A  TEATRULUI

o

 1 martie 1837 - ION  CREANGÃ (m. 1889) - 177 de ani de la naºterea scriitorului

 9 martie 1814 - TARAS  SEVCENKO (m. 1861) - 200 de ani de la naºterea prozatorului,
pictorului ucrainean

14 martie 1854 - ALEXANDRU  MACEDONSKI (m. 1920) - 160 de ani de la naºterea
poetului

15 martie 1964 - ALEXANDRU  OSVALD  (PÃSTOREL)  TEODOREANU (n. 1894) -
50 de ani de la moartea scriitorului, publicistului

16 martie 1839 - RENÉ  ARMAND  FRANÇOIS  PRUDHOMME (m. 1907) - 175 de
ani de la naºterea poetului francez, laureat al Premiului Nobel (1901)

21 martie 1839 - MODEST  MUSORGSKIJ (m. 1881) - 175 de ani de la naºterea
compozitorului rus

30 martie 1989 - NICOLAE  STEINHARDT (n. 1912) - 25 de ani de la moartea
scriitorului, publicistului ºi teologului

31 martie 1914 - OCTAVIO  PAZ (m. 1998) - 100 de ani de la naºterea poetului, eseistului
mexican, laureat al Premiului Nobel (1990)

*

9 martie 1914 - PALADI  JÁNOS (m. 2005) - 100 de ani de la naºterea compozitorului

10 martie 1944 - PAPP LAJOS  SÁMUEL - 70 de ani de la naºterea redactorului, editorului

17 martie 1954 - FLORIAN  ONICA - 60 de ani de la naºterea preotului, profesorului

17 martie 1954 - BAJUSZ  ISTVÁN - 60 de ani de la naºterea muzeografului, cercetãtorului
ºtiinþific

20 martie 1939 - VASILE - ROMUL  POP - 75 de ani de la naºterea preotului, eseistului

31 martie 1939 - EUGEN  FÂNÃÞEANU - 75 de ani de la naºterea cântãreþului de operã
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APRILIE

•

 1 aprilie - ZIUA  PÃCÃLELILOR

 2 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  CÃRÞII  PENTRU  COPII

 7 aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  SÃNÃTÃÞII

12 aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  AVIAÞIEI  ªI  COSMONAUTICII

(instituitã de Federaþia Internaþionalã a Aviaþiei pentru a comemora primul zbor al unui om în spaþiul
cosmic, 1961)

13 aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  HOLOCAUSTULUI

15 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  CULTURII (Se sãrbãtoreºte din 1998 la
propunerea Ligii Internaþionale pentru Protecþia Culturii. Marcheazã semnarea pe 15 aprilie
1935 a Tratatului Internaþional privind protejarea instituþiilor de culturã ºi ºtiinþã ºi a
monumentelor istorice, cunoscut ca Pactul Pãcii sau Pactul Roerich)

18 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  PENTRU  CONSERVAREA
MONUMENTELOR

15-22 aprilie - expoziþii ºi activitãþi dedicate ÎNVIERII  DOMNULUI

20-21 aprilie - ÎNVIEREA  DOMNULUI  (SFINTELE  PAªTI)

22 aprilie - ZIUA  PLANETEI  PÃMÂNT

23 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  CÃRÞII  ªI  A  DREPTULUI  DE
AUTOR (COPYRIGHT)  ZIUA  BIBLIOTECARULUI  DIN  ROMÂNIA

23-30 aprilie - SÃPTÃMÂNA  NAÞIONALÃ  A  BIBLIOTECILOR

26 aprilie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PROPRIETÃÞII  INTELECTUALE

29 aprilie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DANSULUI

o

 7 aprilie 1889 - GABRIELA  MISTRAL (m. 1975) - 125 de ani de la naºterea poetei
chiliene, laureatã a Premiului Nobel (1945)

10 aprilie 1914 - MARIA  BANUª (m. 1999) - 100 de ani de la naºterea poetei,
traducãtoarei

13 aprilie 1939 - SEAMUS  HEANEY - 75 de ani de la naºterea poetului irlandez, laureat al
Premiului Nobel (1995)

14 aprilie 1929 - OCTAV  PANCU-IAªI (m. 1975) - 85 de ani de la naºterea scriitorului

16 aprilie 1844 - ANATOL  FRANCE (m. 1924) - 170 de ani de la naºterea scriitorului
francez laureat al Premiului Nobel (1921)

16 aprilie 1889 - CHARLIE  CHAPLIN (m. 1977) - 125 de ani de la naºterea actorului,
cineastului american

16 aprilie 1879 - GALA  GALACTION (m. 1961) - 135 de ani de la naºterea prozatorului
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20 aprilie 1839 - CAROL  I,  PRINCIPE  DE  HOHENZOLLERN-SIGMARINGEN
(m. 1914) - 175 de ani de la naºterea regelui

22 aprilie 1894 - CAMIL  PETRESCU (m. 1957) - 120 de ani de la naºterea poetului,
prozatorului, dramaturgului, criticului ºi eseistului

23 aprilie 1564 - WILLIAM  SHAKESPEARE (m. 1616) - 450 de ani de la naºterea
dramaturgului ºi poetului englez

*

16 aprilie 1949 - VIOREL  ISPAS - 65 de ani de la naºterea profesorului universitar

17 aprilie 1964 - GYÖRFI-DEÁK  GYÖRGY - 50 de ani de la naºterea profesorului,
publicistului, traducãtorului

25 aprilie 1954 - GHEORGHE  ªIªEªTEAN (m. 2012) - 60 de ani de la naºterea
profesorului

28 aprilie 1954 - VASILE  PÃDUREAN - 60 de ani de la naºterea economistului

MAI

•

 1 mai - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  SOLIDARITÃÞII  OAMENILOR  MUNCII

 2 mai - ZIUA  NAÞIONALÃ  A  TINERETULUI

 3 mai - ZIUA  MONDIALÃ  A  LIBERTÃÞII  PRESEI

 9 mai - ZIUA  INDEPENDENÞEI  ÎN  ROMÂNIA

 9 mai - ZIUA  EUROPEI

12 mai - ZIUA  ADOLESCENTULUI  ÎN  ROMÂNIA

15 mai - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  FAMILIEI

15 mai - ZIUA  LATINITÃÞII

18 mai - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  MUZEELOR

- ZIUA  MONDIALÃ  A  SPORTULUI

21 mai - ZIUA  MONDIALÃ  A  CULTURII  ªI  DIVERSITÃÞII  CULTURALE,
STABILITÃ  DE  UNESCO

28 mai - ZIUA  EROILOR  NEAMULUI

31 mai - ZIUA  MONDIALÃ  FÃRÃ  TUTUN

o

16 mai 1939 - CONSTANTIN  CUBLEªAN - 75 de ani de la naºterea prozatorului,
dramaturgului, criticului ºi istoricului literar
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21 mai 1964 - TUDOR  VIANU (n. 1897) - 50 de ani de la moartea criticului literar,
filosofului

*

15 mai 1954 -  ILIE  LAURENÞIU  LASCU - 60 de ani de la naºterea medicului

16 mai 1864 - SIMION  BÃRNUÞIU (n. 1808) - 150 de ani de la moartea omului politic,
publicistului

17 mai 1939 - VASILE RADU GHENCEANU - 75 de ani de la naºterea poetului,
publicistului

19 mai 1944 - TEODOR PUªCAª - 70 de ani de la naºterea profesorului

20 mai 1914 - CORNELIU  COPOSU (m. 1995) - 100 de ani de la naºterea juristului,
omului politic

21 mai 1949 - ARI - NAGY  SÁNDOR - 65 de ani de la naºterea profesorului, muzicologului

23 mai 1954 - SZABÓ P. ÁRPÁD - 60 de ani de la naºterea istoricului local

31 mai 1949 - SILVIA  BODEA  SÃLÃJAN - 65 de ani de la naºterea profesoarei,
scriitoarei

31 mai 1949 - GÁSPÁR  ATTILA - 65 de ani de la naºterea profesorului

IUNIE

•

1 iunie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  OCROTIRII  COPILULUI

4 iunie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  COPIILOR  VICTIME  ALE  AGRESIUNII

5 iunie - ZIUA  MONDIALÃ  A  MEDIULUI  ÎNCONJURÃTOR

12 iunie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  ÎMPOTRIVA  EXPLOATÃRII  COPIILOR

21 iunie - ZIUA  MUZICII  EUROPENE

21 iunie - SOLSTIÞIUL  DE  VARÃ

26 iunie - ZIUA  TRICOLORULUI  NAÞIONAL  ROMÂN

26 iunie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  ÎMPOTRIVA  ABUZULUI  ªI  TRAFICULUI
ILICIT DE  DROGURI

o

 6 iunie 1799 - ALEXANDR  SERGHEEVICI  PUªKIN (m. 1837) - 215 ani de la
naºterea poetului rus

 9 iunie 1912 - ION  LUCA  CARAGIALE (n. 1852) - 102 ani de la moartea dramaturgului,
nuvelistului, pamfletarului
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11 iunie 1864 - RICHARD  STRAUSS (m. 1949) - 150 de ani de la naºterea compozitorului
german

12 iunie 1814 - KEMÉNY  ZSIGMOND (m. 1875) - 200 de ani de la naºterea scriitorului
maghiar

14 iunie 1899 - YASUNARI  KAWABATA (m. 1972) - 115 ani de la naºterea prozatorului
japonez, laureat al Premiului Nobel (1968)

15 iunie 1889 - MIHAI  EMINESCU (n. 1850) - 125 de ani de la moartea poetului

18 iunie 1914 - ALEXANDRU  RAICU (m. 1991) - 100 de ani de la naºterea prozatorului

19 iunie 1899 - GEORGE  CÃLINESCU (m. 1965) - 115 ani de la naºterea  scriitorului,
criticului literar

22 iunie 1964 - DAN  BROWN - 50 de ani de la naºterea scriitorului american

23 iunie 1889 - ANNA  AHMATOVA (m. 1966) - 125 de ani de la naºterea poetei sovietice

*

12 iunie 1939 - GERGELY MIHAI - 75 de la naºterea funcþionarului public

22 iunie 1934 - ION TALOª - 80 de ani de la naºterea etnologului, folcloristului

IULIE

•

VACANÞELE  COPILÃRIEI - concursuri, vizionãri, expoziþii

 1 iulie - ZIUA  MONDIALÃ  A  ARHITECTURII

 4 iulie - ZIUA CRUCII  ROªII  ROMÂNE

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

28 iulie 1914 - 100 de ani de la izbucnirea PRIMULUI  RÃZBOI  MONDIAL

29 iulie - ZIUA  IMNULUI  NAÞIONAL, Deºteaptã-te, române! - simbol al unitãþii
Revoluþiei de la 1848

o

 2 iulie 1914 - EMIL  GÂRLEANU (n. 1878) - 100 de ani de la moartea prozatorului

 2 iulie 1714 - CHRISTOPH  WILLIBALD  GLUCK (m. 1784) - 300 de ani de la naºterea
compozitorului austriac, primului reformator al operei clasice

 5 iulie 1889 - JEAN  COCTEAU (m. 1963) - 125 de ani de la naºterea scriitorului,
pictorului, regizorului francez

12 iulie 1904 - PABLO  NERUDA (m. 1973) - 110 ani de la naºterea poetului, prozatorului
chilian
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14 iulie 1967 - TUDOR  ARGHEZI  (ION  THEODORESCU) (n. 1880) - 47 de ani de la
moartea poetului

21 iulie 1899 - ERNEST  HEMINGWAY (m. 1961) - 115 ani de la naºterea prozatorului
american

26 iulie 1939 - CEZAR  BALTAG (m. 1997) - 75 de ani de la naºterea poetului

30 iulie 1894 - ALEXANDRU  OSVALD  (PÃSTOREL)  TEODOREANU (m. 1964) -
120 de ani de la naºterea scriitorului, publicistului

*

 4 iulie 1944 - DOINA  DEJICA - 70 de ani de la naºterea actriþei

 9 iulie 1924 - FARMATHY  ZOLTÁN - 90 de ani de la naºterea fotbalistului

15 iulie 1954 - TEODOR  MOLDOVAN - 60 de ani de la naºterea inginerului, prozatorului

20 iulie 1929 - GHEORGHE  GRECU - 85 de ani de la naºterea medicului

21 iulie 1954 - GHEORGHE  COSTE - 60 de ani de la naºterea profesorului

24 iuie 1934 - ALEXANDRU  JULA - 80 de ani de la naºterea solistului de muzicã uºoarã

28 iulie 1939 - MIRCEA  TRAIAN  GOZARU - 75 de ani de la naºterea scriitorului

AUGUST

•

12 august - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  TINERETULUI

15 august - ADORMIREA  FECIOAREI  MARIA

30 august - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  PERSOANELOR  DISPÃRUTE

o

1 august 1884 - FLORIAN  CRISTESCU (m. 1949) - 130 de ani de la naºterea scriitorului

 4 august 1889 - VERONICA  MICLE (n. 1850) - 125 de ani de la moartea poetei

10 august 1884 - PANAIT  ISTRATI (m. 1935) - 130 de ani de la naºterea prozatorului

15 august 1714 - CONSTANTIN  BRÂNCOVEANU (n. cca 1654) - 300 de ani de la
moartea omului politic, diplomatului, domnitorului Þãrii Româneºti

20 august 1864 - ION  I.C. BRÃTIANU (m. 1927) - 150 de ani de la moartea omului
politic, prim-ministru al României

24 august 1899 - JORGE  LUIS  BORGES (m. 1986) - 115 ani de la naºterea prozatorului,
eseistului, traducãtorului argentinian

26 august 1914 - JULIO  CORTAZÁR (m. 1984) - 100 de ani de la naºterea prozatorului
argentinian
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28 august 1939 - RODICA  OJOG-BRAªOVEANU (m. 2002) - 75 de ani de la naºterea
scriitoarei

*

 6 august 1834 - ALIMPIU  BARBULOVICI (m. 1914) - 150 de ani de la naºterea
Vicarului ªimleului

14 august 1949 - VALENTIN  MESEªAN (m. 2002) - 65 de ani de la naºterea profesorului,
poetului

SEPTEMBRIE

•

 8 septembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  LITERATURII

- ZIUA  MONDIALÃ  DE  PREVENIRE  A  SUICIDULUI

- ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  ALFABETIZÃRII

 9 septembrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  FRUMUSEÞII

10 septembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DEMOCRAÞIEI

21 septembrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  PÃCII

23 septembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  ÎMPOTRIVA  EXPLOATÃRII
SEXUALE  ªI  TRAFICULUI  FEMEILOR  ªI  COPIILOR

26 septembrie - ZIUA  EUROPEANÃ  A  LIMBILOR

27 septembrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  TURISMULUI

28 septembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DREPTULUI  DE  A ªTI

o

1/13 septembrie 1874 - NICOLAE  DONICI (m. 1956) - 140 de ani de la naºterea
astronomului

 6 septembrie 1817 - MIHAIL  KOGÃLNICEANU (m. 1891) - 197 de ani de la naºterea
omului politic, istoricului

12 septembrie 1882 - ION  AGÂRBICEANU (m. 1963) - 132 de ani de la naºterea
scriitorului, ziaristului

15 septembrie 1789 - JAMES  FENIMORE  COOPER (m. 1851) - 225 de ani de la
naºterea scriitorului american

23 septembrie 1939 - SIGMUND  FREUD (n. 1856) - 75 de ani de la moartea medicului
neuropsihiatru austriac, creator al psihanalizei
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*

 3 septembrie 1929 - LÕRINCZI  GYULA - 85 de ani de la naºterea matematicianului,
geodezului, politicianului

10 septembrie 1949 - PETRU  GALIª - 65 de ani de la naºterea învãþãtorului

23 septembrie 1954 - LUIZA  ZAHARIA - 60 de ani de la naºterea scriitoarei

OCTOMBRIE

•

SÃLÃJENI  LA  EI  ACASÃ - omagierea ºi comemorarea personalitãþilor sãlãjene

 1 octombrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  MUZICII

- ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  PERSOANELOR  ÎN  VÂRSTÃ

 4 octombrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  ANIMALELOR

 5 octombrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  EDUCAÞIEI

11 octombrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  SÃNÃTÃÞII  MENTALE

15 octombrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  FEMEILOR  DIN  MEDIUL  RURAL

16 octombrie - ZIUA  MONDIALÃ  A  ALIMENTAÞIEI

24 octombrie - ZIUA  ORGANIZAÞIEI  NAÞIUNILOR  UNITE

29 octombrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  INTERNETULUI

o

 5 octombrie 1864 - LOUIS  JEAN  LUMIÈRE (m. 1948) - 150 de ani de la naºterea
inventatorului francez

 5 octombrie 1864 - MADÁCH  IMRE (n. 1823) - 150 de ani de la moartea scriitorului
maghiar

10 octombrie 1914 - CAROL  I,  PRINCIPE  DE  HOHENZOLLERN-
SIGMARINGEN  (n. 1839) - 100 de ani de la moartea regelui

15 octombrie (1814) - MIHAIL  LERMONTOV (m. 1841) - 200 de ani de la naºterea
poetului rus

30 octombrie 1839 - ALFRED  SISLEY (m. 1899) - 175 de ani de la naºterea pictorului
francez

*

 1 octombrie 1964 - ADINA LIVIA CHIRILÃ - 50  de ani de la naºterea învãþãtoarei

 2 octombrie 1934 - HARY  BÉLA  ADALBERT - 80 de ani de la naºterea compozitorului,
dirijorului
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 2 octombrie 1914 - SÁMUEL KORNÉL (n. 1883) - 100 de ani de la moartea sculptorului

 4 octombrie 1904 - IONIÞÃ  SCIPIONE  BÃDESCU (n. 15 mai 1847) - 110 ani de la
moartea poetului, publicistului

 8 octombrie 1964 - SZÕKE  ANA - 50 de ani de la naºterea coregrafei

15 octombrie 1954 - EUGEN CRIHAN - 60 de ani de la naºterea profesorului

16 octombrie 1939 - KISFALUSSY  BÁLINT - 75 de ani de la naºterea compozitorului,
actorului

20 octombrie 1944 - SZÉLL  KATALIN - 70 de ani de la naºterea artistei plastice

26 octombrie 1944 - CORNEL  CICORTAª - 70 ani de la naºterea prozatorului

26 octombrie 1814 - DEMETRIU  COROIANU (m. 1891) - 200 de ani de la naºterea
preotului

26 octombrie 1954 - DUMITRU  MEGHEªAN - 60 de ani de la naºterea preotului

31 octombrie 1929 - TRAIAN POP - 85 de ani de la naºterea profesorului

NOIEMBRIE

•

FESTIVALUL  ªANSELOR  TALE

 7 noiembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  VICTIMELOR  COMUNISMULUI

 9 noiembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  DE  LUPTÃ  ÎMPOTRIVA
RASISMULUI  ªI  ANTISEMITISMULUI

13 noiembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  EDUCAÞIEI  COPIILOR
NEVÃZÃTORI

16 noiembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  TOLERANÞEI

20 noiembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DREPTURILOR  COPILULUI

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  DOMESTICE

o

6 noiembrie 1914 - ALEXANDRU  MITRU (m. 1989) - 100 de ani de la naºterea
prozatorului

11 noiembrie 1864 - MAURICE  LEBLANC (m. 1941) - 150 de ani de la naºterea
scriitorului francez

14 noiembrie 1869 - IULIA  HAªDEU (m. 1888) - 145 de ani de la naºterea poetei

18 noiembrie 1664 - ZRÍNYI  MIKLÓS (n. 1620) - 350 de ani de la moartea poetului,
politicianului
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24 noiembrie 1864 - HENRI  DE  TOULOUSE-LAUTREC (m. 1901) - 150 de ani de la
naºterea pictorului ºi litografului francez

27 noiembrie 1924 - NINA  CASSIAN - 90 de ani de la naºterea poetei, prozatoarei,
traducãtoarei

27 noiembrie 1939 - NICOLAE  MANOLESCU - 75 de ani de la naºterea criticului literar,
eseist ºi istoric

*

 1 noiembrie 1934 - GEORGE  BOITOR (m. 1976) - 80 de ani de la naºterea scriitorului

 4 noiembrie 1964 - DANIEL  HOBLEA - 50 de ani de la naºterea poetului, eseistului,
traducãtorului

 4 noiembrie 1914 - KÓS  ANDRÁS (m. 2010) - 100 de ani de la naºterea sculptorului

 8 noiembrie 1949 - SZÉMAN  PÉTER - 65 de ani de la naºterea medicului

15 noiembrie 1934 - IOAN  MUREªAN (m. 2011) - 80 de ani de la naºterea profesorului
universitar

19 noiembrie 1939 - CONSTANTIN  COBÂRZAN - 75 de ani de la naºterea profesorului

21 noiembrie 1954 - IOAN  TEODOR  GÃVRILUÞ - 60 de ani de la naºterea poetului

DECEMBRIE

•

 1 decembrie 1918 - ZIUA  NAÞIONALÃ  A  ROMÂNIEI;  MAREA  UNIRE

 3 decembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  PERSOANELOR  CU
DIZABILITÃÞI

 9 decembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  ÎMPOTRIVA  CORUPÞIEI

10 decembrie - ZIUA  INTERNAÞIONALÃ  A  DREPTURILOR  OMULUI

17 - 20 decembrie - PRIMIM  COLINDÃTORI!

18 decembrie - ZIUA  MINORITÃÞILOR  NAÞIONALE

22 decembrie 1989 - 25 de ani de la REVOLUÞIA  ROMÂNÃ  DIN  1989

25 decembrie - NAªTEREA  DOMNULUI  (CRÃCIUNUL)

o

21 decembrie 1639 - JEAN  RACINE (m. 1699) - 375 de ani de la naºterea dramaturgului
francez

22 decembrie 1889 - NICHIFOR  CRAINIC (m. 1972) - 125 de ani de la naºterea poetului,
eseistului

22 decembrie 1989 - SAMUEL  BECKETT (n. 1906) - 25 de ani de la moartea scriitorului
irlandez, laureat al Premiului Nobel
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31 decembrie 1889 - ION  CREANGÃ (n. 1837) - 125 de ani de la moartea scriitorului

*

 9 decembrie 1934 - MIHAIL ªTEFAN - 80 de ani de la naºterea profesorului,
documentaristului

 10 decembrie 1914 - ALIMPIU BARBULOVICI (n. 1834) - 100 de ani de la moartea
vicarului ªimleului

11 decembrie 1934 - VICTOR HÃLMÃJAN - 80 de ani de la naºterea inginerului

13 decembrie 1964 - LUDOVICA  BREBAN - 50 de ani de la naºterea economistei

28 decembrie 1964 - CRISTIAN  CONTRAª - 50 de ani de la naºterea profesorului,
scriitorului

31 decembrie 1939 - VICTOR  DELEU (n. 1876) - 75 de ani de la moartea juristului

31 decembrie 1929 - NAGY-TÓTH FERENC - 85 de ani de la naºterea biologului,
cercetãtorului

*

ACTIVITÃÞI  CE  SE  DESFÃªOARÃ  PERMANENT:

- activitãþi în parteneriat cu grãdiniþe, ºcoli, licee din Zalãu ºi judeþ

- colaborãri cu asociaþii ºi fundaþii culturale din þarã ºi strãinãtate

- ªcoala Pãrinþilor, Club Femina, ªcoala Bunicilor, Limbajele Iubirii, Sãnãtate - Leacuri
din cãrþi!, Râsotecã!, Pocalul Cunoaºterii!, Degetele Vesele!

- Clubul Copiilor/Clubul Tinerilor/Cenaclu Literar

- Atelier de creaþie

- Teatru - pregãtirea ºi punerea în scenã a unor piese educative ºi de divertisment

(EOS - Trupa de Teatru a Bibliotecii Judeþene Sãlaj)

- Cinemateca de weekend - vizionãri ºi comentarii - Bibliografia ºcolarã, informare, relaxare

- Provocare la lecturã! - emisiune sãptãmânalã de culturã - Sãlãjeanul TV

- Medierea pe înþelesul tuturor

- Bibliovoluntarii - întâlniri bilunare

- activitãþi culturale în localuri ºi cluburi

- vizionãri ºi audiþii: Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament ACASÃ, Centrul Social de
Urgenþã Zalãu º.a.

- cursuri de iniþiere IT

- cursuri de interes pentru comunitate, organizate de bibliotecari-traineri: Photoshop, CCNA -
Discovery, Marketing educational, Digitales º.a.

- participare ºi implicare la activitãþile culturale organizate în judeþ

- lansãri de carte, întâlniri cu scriitori


