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I.D.E.I.
De ce o revistã?!
Izvor de cuvânt, tãlmãcire de gând
presãrat peste-a timpului Cer,
setea drumeþului iscoditor ’stâmpãrã!
Tu, prietene, cãlãtor prin pãdurea de simboluri,
poþi, tãcut, sã treci, s-aºterni, sã-mpãrtãºeºti ori sã destãinui…
celor ce, cu ochi critic, urma-vor cãrarea.
Învins de te-ai lãsa de comoditate sau indiferenþã,
nelãsând niciun semn în urma ta,
cale ideilor te-ntrebi cine va deschide?!
Vieþii tale tu îi eºti stãpân, cârmaci sau… zid!
Cine-ai fost?!
… se va-ntreba ziua lungã-n urma ta.
De-þi eºti astru sau fereastrã
construind viselor casã,
se va scrie-n Cartea ta ceea ce vei însemna
în curgerea timpului… cernerea aurului!
Eºti parte din Univers, picãturã de nou sens,
iar locu-n care slujeºti, ai poruncã sã-l sfinþeºti!
Sã pui steluþe pe drum,
cei ce-þi vor urma de-acum
sã zãreascã lin cãrarea, sã nu simtã nepãsarea
trecãtorului de-o clipã, sau a harului risipã…
sã nu ºteargã negura, þesutã de noaptea ta!
Aºadar, nu te-ntreba, dacã meritã ori ba
sã-þi înmoi condeiu-n stea?!
Lasã scris pe bolta ta
Fapte, ce pot lumina…
celor ce vor cãuta, depãºind clipa… scânteia:
IDEEA din gând, transpusã-n cuvânt
Eternitatea garantând!
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Un deceniu cu… IDEI!
10 ani de când Biblioteca Judeþeanã I.S.Bãdescu ºi bibliotecile sãlãjene îºi adunã faptele cele mai
importante ºi trãirile profesionale semnificative ale fiecãrui an în revista I. D. E. I.
Este momentul sã mulþumim, din nou, celor care sprijinã aceste împliniri ºi ne ajutã sã atingem rezultatele
promise:
- CONSILIUL JUDEÞEAN SÃLAJ - principalul susþinãtor financiar. Menþionãm cã în toate
proiectele Bibliotecii Judeþene am beneficiat de încredere ºi bunã colaborare cu ordonatorul principal de
credite, având astfel posibilitatea sã ne dezvoltãm în fiecare an atât colecþiile, cât ºi serviciile, activitãþile,
precum ºi sã acordãm o atenþie deosebitã ºi fonduri pentru perfecþionarea continuã a resurselor umane ºi
participarea la evenimente naþionale sau internaþionale, schimb de experienþã sau împãrtãºire de bune
practici în domeniul biblioteconomic

- PRIMÃRIILE ºi CONSILIILE LOCALE - pentru asigurarea condiþiilor de funcþionare a
bibliotecilor publice din oraºele ºi comunele judeþului Sãlaj

- PRIMÃRIA ºi CONSILIUL MUNICIPAL ZALÃU - pentru atribuirea unor spaþii destinate
Bibliotecii Judeþene Sãlaj, cu rol de Bibliotecã Municipalã pentru municipiul Zalãu, precum ºi pentru sprijin
financiar acordat unor proiecte culturale sau educaþionale ale instituþiei

- Partenerilor ºi colaboratorilor la multitudinea ºi diversitatea de proiecte educaþionale, culturale, cu
finanþare... dedicate modernizãrii activitãþilor ºi serviciilor din bibliotecile publice sãlãjene

- Donatorilor de carte sau alte materiale utile, sponsorilor ºi voluntarilor care se implicã în sprijinirea
bibliotecilor publice - adevãrate centre comunitare

- Publicului numeros care utilizeazã serviciile bibliotecilor publice ºi are nevoie de noi, convingându-ne,
iar ºi iar, cã suntem de folos
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2014 - Extaz ºi… agonie!
Sugestiv titlu, pot spune cei care vor avea curiozitatea de a citi aceste pagini! Da, aveþi dreptate:
noi, cei din lumea cãrþilor, avem mereu în minte titluri ale marilor opere literare. Ne place sã dãm sensuri
multiple cuvintelor, faptelor, întâmplãrilor… îmbrãcând, astfel, realitãþi sau doar vise.
De ce extaz!? Poate pentru cã, dupã o lungã aºteptare ºi numeroase amânãri ale punctului de sosire
la normalitate, orice promisiune are menirea de a transmite o stare de bine, de bucurie ce se doreºte
strigatã! Aceastã situaþie am trãit-o noi, bibliotecarii Bibliotecii Judeþene Sãlaj, în anul ce a închis ultima filã,
fãrã a þine seamã de neumplerea cupei planurilor cu deplina mulþumire.
Agonia a luat, astfel, locul încrederii ºi doar entuziasmul contagios al slujitorilor paradisului a fãcut
ca prima filã a noului calendar sã facã, din nou, trecerea spre… extaz! Ce subþire e limita între o stare ºi
cealaltã: întuneric-luminã; zi-noapte; bine-rãu… agonie-extaz!
Aºa dupã cum amintim în fiecare
numãr al revistei noastre, gândul care
ne-a îndemnat sã cuprindem în pagini
principalele evenimente petrecute în
fiecare an la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj
ºi în reþeaua bibliotecilor publice
sãlãjene a fost acela de a lãsa urme ce
nu se vor ºterge peste timp, astfel încât
sã le fie mai luminoasã cãutarea celor
care vor continua drumul printre cãrþi,
gânduri, idei… sã cunoascã evoluþia,
experienþa, împlinirile, dar ºi
problemele care au încetinit, uneori,
ritmul ºi proiectele.
Pânã ºi rãbdarea (virtute tot mai
rarã ºi greu de stãpânit!) am învãþat-o
tot din cãrþi ºi, an dupã an, ne-am alimentat starea de aºteptare spre normalitate. Ce-i normalitatea pentru
o bibliotecã?! Am putea privi din diverse unghiuri: spaþii potrivite ºi suficiente, dotãri pe mãsura aºteptãrilor,
resurse umane selectate cu mare atenþie, bine pregãtite ºi motivate, colecþii de documente constituite în
timp cu responsabilitate faþã de nevoile comunitãþii cãreia i se adreseazã, posibilitãþi financiare suficiente
pentru buna funcþionare, dezvoltare ºi
modernizare… Multe s-ar mai putea
adãuga, dar numai atunci când sunt
îndeplinite, într-o proporþie satisfãcãtoare,
condiþiile primordiale menþionate.
Istoricul ºi evoluþia unei instituþii sunt
foarte importante atât pentru prezentul, cât
ºi la elaborarea strategiei de viitor a
acesteia. Nu poþi pregãti un proiect realist
pentru anii ce vin, dacã nu priveºti cu
sinceritate locul în care te gãseºti, admirând
florile crescute în grãdina ta, dar ºi spinii
care mai sunt de plivit.
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Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a trecut ºi ea prin multe etape, încercând mereu sã se adapteze vremurilor
ºi solicitãrilor.
Poate cã printre cele mai importante aspecte ar trebui urmãrite: condiþiile de funcþionare, dezvoltarea
colecþiilor, secþiilor, serviciilor, activitãþilor pentru public, dar ºi resursele umane, preocuparea pentru
perfecþionarea profesionalã continuã a acestora.
Început de an, 2015. Moment al bilanþului ºi, fãrã a dori sã cad în sentimentalisme sau subiectivism,
nu pot sã nu amintesc faptul cã se vor împlini, foarte curând, 25 de ani de când privesc evoluþia acestei
instituþii din interiorul ei, cu mare atenþie, implicare, dar mai mult, cu o specialã dragoste pentru aceastã
profesie, o perioadã însemnatã în calitate de bibliotecar la cea mai mare secþie a instituþiei, iar o altã
perioadã, asortatã cu vârsta revistei noastre, preluând rolul celui care… dirijeazã. M-am ghidat dupã
concluzii simple ale celor care au înþeles ce înseamnã unitatea echipei ºi secretul reuºitei:
Performanþa orchestrei stã în mâna dirijorului!
AN ANIVERSAR, aºadar, pentru revistã, pentru iniþiator, redactor-ºef ºi colectiv de redacþie…
pentru cuprinderea în cuvânt a vieþii din mijlocul cãrþilor. Sã ne întoarcem cu gândul ºi amintirile în urmã cu
10 ani, sau cu 25?! Ar fi mult prea multe de scris, trãirile, întâmplãrile, relatãrile depãºind posibilitãþile
cuprinderii în paginile unei reviste. Câteva aspecte meritã, totuºi, menþionate, spre a nu se uita evoluþia
activitãþii de bibliotecã.
Spaþii - Din anul 1990 ne-am confruntat mereu cu nevoia acutã de SEDIU PROPRIU, destinat
Bibliotecii Judeþene Sãlaj. Atât de mult ºi atât de multe metode s-au cãutat, încât cei de azi, colectivul
actual al instituþiei, mai ales cei care lucreazã aici cel puþin din anul 2006, sunt alergici la cuvântul mutare,
fiind puºi în situaþia ca în ultimii 7-8 ani sã tot organizeze ºi reorganizeze spaþii. Niciodatã nu s-a înþeles, pe
deplin, nevoia de bibliotecã, în care, fiecare membru al comunitãþii, mic sau mare, învãþãcel sau învãþat, sã
simtã cã aparþine, cã are create condiþiile spre dobândirea certificatului de cetãþean cu drept deplin la
educaþie ºi informare, un drept legal, garantat prin Constituþie! Anul 2015 ne dorim sã fie (de câte ori,
oare, am mai spus asta?!) cel al finalizãrii agoniei ºi canalizarea energiilor creative spre servicii ºi activitãþi
pentru public. Da, în Anul Internaþional al Luminii ar fi timpul sã uitãm de cuvântul care ne-a apãsat, ca
o obsesie sumbrã, în aceastã perioadã.
Colecþii - Mari diferenþe între producþia editorialã a anilor ’90 ºi cea din aceastã perioadã. De la o
achiziþie sporadicã, ce se realiza, în general, de la un singur distribuitor (în cele mai multe cazuri centrele de
librãrii judeþene), completând colecþiile
retrospectiv ºi de la anticariate sau târguri
de carte, s-a trecut, an de an, la o multitudine
de Contracte încheiate cu edituri sau
distribuitori de documente, pe mai multe tipuri
de suport, activitatea compartimentului
pentru achiziþie fiind tot mai dificilã ºi
migãloasã. Cãrþi multe, tot mai multe… ar
putea fi o adevãratã bucurie pentru biblioteci
ºi public, numai cã, din pãcate, calitatea
scrisului este, adesea, mult sub nivelul
aºteptãrilor. Se scrie oricum ºi de cãtre
oricine. Nu se mai verificã, nu mai este
cenzurã, cine are bani poate deveni, foarte
simplu, scriitor!!! Când ne gândim ce mare lucru era în trecut sã-þi vezi numele pe-o carte, dar cât de
preþuiþi erau cei care trudeau cuvinte ºi gânduri pentru luminarea celor setoºi de cunoaºtere, înþelegem
imensa diferenþã a vremurilor! Sunt acum mijloace mai multe de comunicare, este adevãrat ºi de apreciat,
într-un anume sens, dar corectitudinea cuvântului scris ºi respectul pentru mesajul unei cãrþi rãmân aspecte
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la care suntem chemaþi sã meditãm, sã
reacþionãm, urmãrile continuãrii acestui
val ne pune pe gânduri, simþind teama
inundãrii bibliotecilor cu non-valoare.
Nu este simplu sã facem selecþie, mai
ales cã, de multe ori, lipseºte recenzia
lucrãrilor nou editate, sau aceasta nu
prezintã adevãrul.
Activitãþi - Nu se vorbea în
urmã cu 25 de ani de... scop, obiective,
viziune, misiune, finanþãri pentru
proiecte culturale, acþiuni sau
rezultate, nici de implementare,
strategii, implicare în social, grupþintã, advocacy, internet, multimedia, metadate, digitizare, suport electronic, Media sau Ludotecã…
bibliotecarii ºtiau ce au de fãcut, iar la puþinele întâlniri cu publicul, tematica era limitatã doar la prezentãri
de carte, întâlniri cu scriitori, recital… cine se gândea atunci la nevoile comunitãþii, la servicii moderne,
cursuri IT ºi multe alte expresii sau cuvinte atât de uzuale în aceste vremuri! Era mai bine sau nu? Pentru
cine era mai simplu: biblioteci, bibliotecari sau cititori (da, aºa se numeau pe-atunci cei care veneau la
biblioteci, nu utilizatori)?!
Azi nicio zi nu seamãnã cu cealaltã, acum inventãm ºi reinventãm an de an, acoperim o gamã atât de
vastã de programe, parteneriate, proiecte… încât bibliotecarii sunt prezenþi peste tot, autodepãºindu-ºi
mereu atribuþiile din Fiºa postului, încercând sã fie de folos, sã þinã publicul racordat la cunoaºtere, prin
activitãþi antrenante, interactive, pregãtite cu pricepere, multe ore de studiu, meticulozitate ºi foarte multã
imaginaþie.
Bibliotecarului de ieri i se cereau doar cãrþi, dar celui de azi i se cere sã fie nu numai o Enciclopedie
atotcuprinzãtoare, dar sã ºi joace rolul multiplelor personaje, nu transmite doar informaþii din cãrþi, ci ºi idei
creative, sprijin în cãutarea stãrii de bine ºi a drumului în viaþã… care poate fi mult mai luminos, dacã
îndemnurile, din vasta înþelepciune a vremurilor, sunt urmate!
Biblioteci - erau mici ºi aveau cãrþi puþine, dar oamenii aveau încredere în cuvântul scris ºi priveau
cãrþile ca pe cele mai preþioase daruri, fãcând mari eforturi financiare sã cumpere o carte valoroasã.
S-au înmulþit bibliotecile,
clãdirile s-au modernizat, pe lângã
cãrþi au apãrut peste tot calculatoare
conectate la internet… cãrþile apar
atât de multe, încât cu mare greutate
se mai poate alege valoarea de nonvaloare, greºeli peste tot… cine sã
le mai corecteze sau cenzureze?! Da,
s-au schimbat foarte multe, dar
utilizatorii de azi (cititorii de ieri) nu
mai au atât de mare încredere în
cuvântul scris, rugând bibliotecile sã
fie atente la banii publici ºi sã nu
achiziþioneze… maculaturã!
Bibliotecile de azi sunt vii, iar acest
aspect ne bucurã sufletele ºi simþim cã este mare nevoie de noi.
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Cum vor arãta bibliotecile publice mâine?! Este greu de prevãzut observând spectaculoasele
transformãri din ultimii ani. Suntem conºtienþi, însã, cã viitorul acestor instituþii va depinde într-o mare
mãsurã de viteza cu care nu numai cartea, ci informaþia, pe orice tip de suport, va ajunge la ultimul om, din
cel mai îndepãrtat colþ al judeþului, al þãrii, al… lumii. Ne pregãtim pentru a întâmpina acest viitor, deschizând
an dupã an noi ºi noi biblioteci - filiale ale celor existente, încercând astfel sã fim prezenþi în fiecare sat al
judeþului Sãlaj. Cu siguranþã vom avea nevoie de mai multã înþelegere ºi sprijin din partea celor care, prin
lege, sunt obligaþi sã ne susþinã. Vor înþelege oare importanþa ºi rolul bibliotecii în viaþa oamenilor!? Lipsa
educaþiei se observã, din pãcate, fãrã prea mari eforturi.
Comunitate - bibliotecile au fost înfiinþate pentru oameni, asigurându-li-se, astfel, dreptul la cunoaºtere
ºi informare. În fiecare epocã au fost pãreri ºi opinii diferite despre importanþa acestor instituþii, fiecare
raportându-se la acestea în funcþie de nevoile ce i-au fost rezolvate. Lumea a avut ºi are nevoie de bibliotecile
publice, iar dacã ar fi conºtienþi cât mai mulþi de drepturile pe care le au, ar solicita celor care le finanþeazã
mai multã atenþie ºi implicare în buna funcþionare ºi asigurarea condiþiilor pentru neîntreruperea activitãþii de
bibliotecã. Da, bibliotecile au nevoie de comunitate, de un grup de sprijin, prieteni ai bibliotecilor, care sã-i susþinã
în faþa autoritãþilor care nu întotdeauna le înþeleg ºi respectã menirea. La acest aspect mai avem multe de
fãcut, dar semnele sunt încurajatoare. Sunt tot mai mulþi cei care, tineri sau adulþi, îºi exprimã dorinþa de a
fi prieteni ai bibliotecilor, sau chiar voluntari la diverse activitãþi, proiecte, evenimente.
Mentalitate - Cum priveau sãlãjenii bibliotecile ºi activitatea acestora în urmã cu 25 de ani? Îmi
amintesc cã, în anii de dupã Revoluþia din decembrie 1989, oamenii erau curioºi de tot ceea ce scria presa,
dar ºi de noile cãrþi care se editau, fãrã cenzura la care erau supuse toate în anii grei ai comunismului, sub
multe aspecte grei, dar în mod cu totul special pentru cultura ºi intelectualitatea româneascã. Oamenilor le
era sete de carte, aºteptau acele cãrþi despre care se tot spunea cã stau în sertare, neputând fi publicate,
datoritã regimului. Au venit cãrþile, a venit internetul, aparent ar trebui sã fie mai atentã lumea la informare
ºi cunoaºtere… selecþia însã tot specialiºtii în domeniu o ºtiu face, de aceea, poate, oamenii cred încã în
bibliotecari ºi biblioteci ºi se îndreaptã spre sprijinul ºi îndrumarea acestora. Biblioteca prezintã ºi azi mare
credibilitate în faþa avalanºei de informaþii neveridice.
25 de ani la BIBLIOTECÃ! S-au schimbat ºi îmbogãþit colecþii, s-au renovat spaþii, s-au diversificat
ºi multiplicat servicii, activitãþi… implicarea bibliotecarilor (care se adapteazã mereu la realitate) este tot
mai simþitã de public, aceºtia fiind prezenþi în viaþa comunitãþii, sub multiplele sale aspecte. Da, biblioteca
publicã, prin tot ce face, este atractivã, caldã, primitoare, ca o… CASÃ în care vieþuiesc suflete deschise
spre frumos ºi dãruire!
An dupã an cuprindem în revista noastrã esenþe, experienþe, activitãþi ºi evenimente care au constituit
elemente de noutate, dar, în acelaºi timp, ne gândim ºi la utilitatea celor scrise, transmiþând acele fapte care
pot fi multiplicate ºi de alþi colegi, în alte biblioteci. Foarte util este sã împãrtãºim bucuriile profesiei, multitudinea
provocãrilor, dar ºi mijloacele diverse prin care am reuºit sã rãspundem nevoilor publicului.
Cum a debutat anul 2014?! În cel mai frumos ºi onorant mod posibil pentru o bibliotecã!
30 ianuarie 2014 - Zi de Sãrbãtoare, atât pentru
Calendarul creºtin, prin sãrbãtorirea Sfinþilor Vasile,
Grigore ºi Ioan, cât ºi pentru Biblioteca Judeþeanã Sãlaj.
Am organizat, ca la fiecare început de an, întâlnirea
profesionalã a bibliotecarilor din bibliotecile publice
sãlãjene. Suntem o familie mare ºi, astfel, este foarte
important sã cunoaºtem nevoile fiecãrui membru.
Coordonarea metodologicã ºi profesionalã pe care
Biblioteca Judeþeanã o realizeazã pentru bibliotecile publice
ale judeþului nu înseamnã numai cifre, pe care le raportãm
anual. Încercãm sã-i sprijinim pe colegi în majoritatea
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problemelor care þin de buna funcþionare a acestor instituþii, sã-i informãm asupra posibilitãþilor ºi
oportunitãþilor de dezvoltare ce se deschid pentru biblioteci, sã-i consiliem în scrierea ºi implementarea
diverselor programe sau proiecte, dar ºi sã împãrtãºim poveºti de succes, menite sã-i motiveze ºi încurajeze
ºi pe cei care mai au temeri sau neîncredere în propriile puteri. Dacã la Biblioteca Judeþeanã în toate
activitãþile sau proiectele instituþiei se lucreazã în echipe, la nivelul bibliotecilor locale situaþia este diferitã,
de cele mai multe ori un singur bibliotecar scrie, organizeazã, coordoneazã ºi raporteazã activitãþi sau
proiecte. Din acest motiv, la întâlnirea anualã de analizã a activitãþii anului precedent, celor mai merituoºi,
care se remarcã prin elemente inedite ºi implicare în viaþa culturalã a comunitãþii în care ei lucreazã, sunt
evidenþiaþi în plen ºi le sunt înmânate diplome de apreciere. Astfel, pentru anul 2013 au fost acordate
urmãtoarele:
DIPLOMA - BIBLIOTECARUL ANULUI 2013
Florica Iepure - Biblioteca Publicã Bãniºor
DIPLOME DE MERIT
• Ana Damºa - Biblioteca Publicã Bãlan, pentru deschiderea Filialei Chendrea
• Györfi-Deák György - Biblioteca Orãºeneascã Jibou, pentru activitatea editorialã ºi
promovarea judeþului Sãlaj
• Malica Mezei - Biblioteca Publicã Mirºid, pentru deschiderea Filialei Moigrad, proiectul Porolissum, o istorie vie!
DIPLOME DE APRECIERE
• Biblioteca Orãºeneascã A.ª. ªuluþiu - ªimleu Silvaniei
• Biblioteca Orãºeneascã Cehu Silvaniei
• Lucia Lupãu - Biblioteca Publicã Plopiº, pentru deschiderea Filialei Iaz
• Valeria Mureºan - Biblioteca Publicã Meseºeni, pentru deschiderea Filialei Aghireº
• Mihály Ecaterina Noémi - Biblioteca Publicã Fildu de Jos, pentru deschiderea Filialei Fildu
de Sus
• Simona Daniela Puºcaº - Biblioteca Publicã Dobrin, pentru deschiderea Filialei Doba
• Demjén Elisabeta - Biblioteca Publicã ªãrmãºag, pentru proiectul - Atelier de Creaþie
• Vasile Petruº - Biblioteca Publicã Ileanda
În aceeaºi zi, din dorinþa de a-i face pãrtaºi la bucuria noastrã ºi pe colegii bibliotecari din judeþ, am
organizat o triplã lansare de carte, precum ºi prezentarea unui nou
numãr al revistei noastre. Douã din cãrþile lansate au fost scrise din
dorinþa de a transmite gânduri, trãiri personale (Petale cu… inscripþii),
sau pentru ca amintirile satului meu natal sã nu se ºteargã o datã cu
oamenii minunaþi care l-au locuit (Straiþa cu merinde), incluzând ºi
aceastã carte în galeria lucrãrilor dedicate satului tradiþional sãlãjean,
care ºi-au gãsit locul, rând pe rând, în volumul editat de Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj:
SÃLAJ - GHIDUL LOCALITÃÞILOR, lucrare de sintezã,
necesarã ºi utilã tuturor celor care doresc sã cunoascã mai bine judeþul
nostru, precum ºi turiºtilor care au nevoie de o carte de vizitã atunci
când aleg sã colinde pe frumoasele plaiuri silvane. Vã prezentãm ºi
aici, motivarea noastrã în preocuparea de a dãrui luminii ºi aceastã
carte:
ARGUMENT
În colecþiile bibliotecilor publice, acolo unde se adunã ºi rãmân
peste vreme, ca dovadã a existenþei ºi dezvoltãrii fiecãrui loc de sub
soare, cãrþi, studii, documente… lucrãrile de referinþã: enciclopedii,
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dicþionare, ghiduri, atlase º.a. au un rol major, utilitatea acestora fiind
doveditã de numãrul mare de solicitanþi, din toate categoriile socioprofesionale, de vârstã sau interese, care vin ºi cautã informaþii pentru a-ºi
cunoaºte rãdãcinile, a organiza evenimente sau a completa, prin alte creaþii,
zestrea culturalã ºi informaþionalã a satului, oraºului sau judeþului.
Informaþia corectã ºi exactã este foarte importantã în toate domeniile,
cu atât mai mult în cel al identitãþii ºi evoluþiei unui individ, a unei localitãþi, a
unui neam.
Din dorinþa de a pune la dispoziþia celor interesaþi de cunoaºterea
judeþului Sãlaj cãrþi, documente, studii sau articole de interes judeþean,
Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu, prin Serviciul Bibliografic, adunã în
permanenþã date ºi informaþii utile, fãcând apel la toate sursele de informare
posibile.
Cele douã lucrãri editate de instituþie în anii anteriori, cuprinzând date
despre realizãrile deosebite ale celor care au o legãturã cu aceste locuri,
respectiv dicþionarele biobibliografice: Oameni de seamã ai Sãlajului, vol. I ºi II, 2004 - 2006 ºi
SÃLAJ - Oameni ºi Opere, 2011 s-au dovedit a fi foarte utile, cu atât mai mult cu cât au fost primele
lucrãri de referinþã care au adunat nume din toate domeniile de activitate, reuºind sã devinã sursã ºi resursã
pentru alte numeroase studii, monografii, teze de licenþã, precum ºi diverse alte articole, reviste sau evenimente
cu adresabilitate la judeþul nostru.
Ne-am propus, observând nevoia unui astfel de demers, sã cuprindem în volum ºi principalele elemente
de identitate a localitãþilor sãlãjene, mai ales cã existã prea puþine lucrãri care sã cuprindã, unitar aceste
informaþii, atât de necesare ºi utile tuturor celor care cerceteazã, sub diferite aspecte, zona aceasta.
Informaþiile clare sunt solicitate mereu ºi de cei care organizeazã evenimente dedicate unei localitãþi, pentru
studii monografice sau pentru depunerea documentaþiilor în cadrul diverselor proiecte º.a.
Acordãm sprijin informaþional tuturor celor care ne solicitã acest lucru, dar, spre a fi mai utili, cuprindem
în acest volum principalele informaþii culese, având convingerea cã acestea vor fi de folos.
Menþionãm cã am intenþionat sã culegem, sã prelucrãm ºi sã editãm o lucrare de mai mare amploare,
o monografie a judeþului Sãlaj, observând inexistenþa unei astfel de surse, dar, am înþeles apoi cã este o
muncã titanicã aceasta, realizarea unui astfel de proiect necesitând mult timp ºi o bogatã cercetare în teren.
Lipsa resurselor umane, precum ºi apariþia în ultimul timp a unui numãr tot mai mare de monografii locale,
ne-a determinat sã alegem varianta restrânsã, deocamdatã, sub forma unui ghid, nãdãjduind cã va fi utilã
culegerea într-un singur volum a datelor esenþiale despre fiecare localitate, dar ºi cã vom atrage atenþia
celor care nu s-au preocupat pânã acum
de adunarea, pãstrarea ºi transmiterea
informaþiilor locale, ca observând sãrãcia
datelor din anumite localitãþi, sã rãspundã
cu mai mare seriozitate la o solicitare
colectivã, numai astfel reuºind, în anii care
vin, sã avem o imagine realã ºi mult mai
completã asupra ansamblului de localitãþi din
judeþul nostru.
Nu este simplu sã faci luminã în
documente, mai ales când acestea sunt
contradictorii, apãrând, în lucrãri diferite
despre aceeaºi localitate, date care nu
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coincid, diferenþele fiind de multe ori majore. Menþionãm cã noi, ca instituþie care are ºi misiunea de a
aduna, prelucra ºi pune la dispoziþia celor interesaþi baza de date a judeþului Sãlaj, nu interpretãm informaþiile
culese, de aceea vor apãrea, acolo unde nu existã informaþii exacte, variantele considerate oficiale, pe care
le-am cules din sursele cercetate, menþionând, bineînþeles, toate aceste surse.
Lucrarea de faþã este doar un Ghid, neavând meritul de a cuprinde toate informaþiile despre localitãþile
judeþului Sãlaj, dar în el se face trimitere la multe alte lucrãri (editate pânã la data cercetãrii noastre ºi
existente în Biblioteca Judeþeanã sau în bibliotecile publice ale judeþului ºi puse la dispoziþia noastrã de
colegii bibliotecari), astfel încât, cei care vor dori sã aprofundeze cunoaºterea unei anumite localitãþi, vor
avea posibilitatea sã apeleze la sursele menþionate pentru a consulta toate lucrãrile existente despre localitãþile
de interes.
Am adunat astfel în acest volum nu doar informaþii esenþiale despre localitãþile judeþului nostru,
aspectul inedit al lucrãrii fiind cuprinderea cãrþilor ce s-au scris despre judeþ, în general, sau despre fiecare
oraº, comunã sau sat, în parte. Spre a fi cât mai simplu de regãsit aceste informaþii am considerat util sã
subliniem, în cadrul fiecãrei localitãþi, atât cãrþi sau documente aferente, cât ºi pe cei care au avut sau au un
merit în promovarea respectivei localitãþi (oameni în memoria locului). La finalul lucrãrii sunt notate, în
ordine cronologicã, scrieri despre Sãlaj ºi localitãþile acestuia, editate pânã la finalul anului 2013 ºi despre
care am reuºit sã avem informaþii. Menþionãm cã vom continua culegerea datelor, iar alte lucrãri sau
documente ce vor vedea lumina tiparului dupã data închiderii prezentei ediþii, le vom cuprinde în baza
noastrã de date, incluzându-le într-o ediþie viitoare.
Pentru o astfel de lucrare este nevoie atât de cercetare, cât ºi de o foarte bunã colaborare cu
instituþii, autoritãþi, personalitãþi sau persoane care cunosc realitatea din teritoriu. Mulþumim tuturor celor
care au rãspuns la timp ºi cu responsabilitate solicitãrilor noastre, menþionându-i, în primul rând, pe bibliotecarii
locali, cãrora le-am adresat rugãmintea de a aduna, verifica ºi pãstra în bibliotecile publice informaþii
despre istoricul ºi evoluþia tuturor localitãþilor sãlãjene.
Modul în care a fost gândit cuprinsul acestui Ghid sperãm sã fie util tuturor celor care doresc sã ne
cunoascã judeþul, acesta constituind doar o poartã deschisã spre alte multe studii. Lucrarea de faþã am dori
sã fie, de asemenea, o invitaþie spre cercetare ºi responsabilitate faþã de locuri natale pentru cei care vor
observa lipsa, sãrãcia informaþiilor sau inexactitatea acestora.
Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj adreseazã mulþumiri tuturor celor care înþeleg importanþa
constituirii, dezvoltãrii, prelucrãrii, conservãrii bazei de date a judeþului Sãlaj ºi transmit la timp informaþii
despre lucrãrile editate.
De la cãrþi la… proiecte, activitãþi speciale, împliniri, nemulþumiri
INEDIT - Din multitudinea activitãþilor ºi evenimentelor culturale ale anului 2014 - le vom aºterne,
din nou, spre a nu se uita, numai pe acelea care au dãruit imaginii instituþiei alte nuanþe de prospeþime
atrãgând publicul spre locul special în care orice idee poate prinde contur, fiecare vis gãsind suportul
propice împlinirii.
Proiecte cu finanþare: Armonie în culori - sprijinirea ºi dezvoltarea aptitudinilor creative
Teatroteca pentru toþi - descoperire ºi dezvoltare talente artistice
Bibliovacanþa - educaþie, cunoaºtere, relaxare
Proiecte cu finanþare în bibliotecile din judeþ: ªimleu Silvaniei, Bãniºor, Dobrin, Mirºid, Chieºd, Vîrºolþ.
În mod cu totul special trebuie sã apreciem modul în care bibliotecarii din judeþ, îndrumaþi de colectivul
Bibliotecii Judeþene, au scris ºi depus aplicaþii singuri, obþinând finanþãri pentru activitãþi deosebite, evenimente
culturale sau completarea colecþiilor de documente cu un numãr semnificativ de cãrþi noi. Cunoscând
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foarte bine cât de puþine fonduri sunt alocate în fiecare an
de cãtre autoritãþile locale pentru achiziþia de carte,
proiectele câºtigate de colegii noºtri au fost foarte bine
primite ºi apreciate de populaþia care, în orice localitate
s-ar afla, are dreptul la informaþie ºi, de ce nu, la CARTE
nouã!
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, în colaborare cu tinerii
de la Consiliul Judeþean al Elevilor, având ºi sprijinul ªcolii
Gimnaziale DERªIDA, al Primãriei ºi Consiliului Local Bobota, au deschis o nouã
Bibliotecã Sãteascã. Evenimentul de
deschidere oficialã a acestei noi
biblioteci s-a organizat la Cãminul
Cultural din Derºida, în 24 februarie
2014, cu participarea autoritãþilor
locale, a reprezentanþilor Inspectoratului ªcolar Judeþean Sãlaj ºi,
bineînþeles, cu implicarea conducerii
ªcolii ºi a personalului didactic. S-a
prezentat un program cultural
artistic, prin colaborarea celor
implicaþi, la care a luat parte toatã
suflarea satului.
Proiectul CÃLÃTORIILE UNEI CÃRÞI va continua, astfel încât, an de an, vor fi deschise alte
biblioteci în satele sãlãjene.
Mari evenimente
Activitãþile au fost multe, dar anul 2014 a fost ºi anul în care, nu întâmplãtor, s-au adunat simboluri
profunde pentru a ne aminti, iar ºi iar, valorile neamului românesc:
* CORNELIU COPOSU - 100 DE ANI DE LA NAªTERE - ADEVÃR
* SIMION BÃRNUÞIU - 150 DE ANI DE LA MOARTE - DREPTATE
* CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - 300 DE ANI DE LA MARTIRIU - CREDINÞÃ
* REVOLUÞIA ROMÂNÃ 1989 - 25 DE ANI - LIBERTATE
ADEVÃR, DREPTATE, CREDINÞÃ, LIBERTATE… valori fãrã de care ziua devine noapte, iar
viaþa e moarte!
Dacã vom cãuta modele, avem unde sã le gãsim, trebuie doar sã ne reîntoarcem la izvoarele spiritualitãþii
neamului românesc, nu numai atunci când evenimentele ne îndeamnã, ci lãsând mereu aprinsã candela spre
a ne lumina drumul cãtre spiritualitate, fãrã de care vom fi, cu siguranþã, mult mai goi, mai seci ºi mai sãraci.
Despre aceste evenimente speciale, precum ºi recomandarea cãrþilor deþinute de instituþie veþi gãsi
mai multe detalii în paginile urmãtoare ale acestui numãr al revistei noastre.
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a fost partenerã în mai multe proiecte educaþionale sau culturale, dedicate
marilor evenimente ale anului 2014, acestea fiind marcate ºi în majoritatea bibliotecilor publice din judeþ.
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Am adunat în paginile revistei ºi pãrerile
autorizate ale unor sãlãjeni care au participat la
evenimente sau au dorit sã se exprime despre
acestea, încercând sã cuprindem în cuvinte lucruri
care nu s-au mai scris, spre a nu se uita.
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a participat, prin
reprezentanþii sãi, la întâlniri profesionale, seminarii
sau conferinþe.
În cadrul lucrãrilor Conferinþelor Naþionale
ale ANBPR (Asociaþiei Naþionale a Bibliotecarilor
ºi Bibliotecilor Publice din România) reprezentanþii
instituþiei de culturã sãlãjene au avut mai multe
prezentãri, lansãri de carte, intervenþii, au participat
ºi coordonat ateliere de lucru:
- Conferinþa Naþionalã BIBLIOPUBLICA NOVA BIBLIOTHECA, Bistriþa, 15-17 mai 2014
- Conferinþa Naþionalã BiblioNEXT Bibliotecile Publice - motorul dezvoltãrii
durabile a comunitãþilor, 8-11 octombrie 2014,
Tîrgu Jiu
- Conferinþa Internaþionalã a Trainerilor Bibliotecari - Biblioteca Publicã, spaþiu de învãþare pe tot
parcursul vieþii - 21-22 iulie, Sinaia

Nu vom menþiona activitãþile binecunoscute, cele permanente, dar trebuie sã amintim necunoscãtorilor
cã, la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, se întâmplã zilnic ceva special, cã aici îºi gãsesc locul potrivit pentru
comunicare, socializare, dezvoltare, relaxare, educaþie, informare, cunoaºtere… toþi locuitorii urbei, de la
cel mai mic, la cei ninºi de ani, bibliotecarii fiind prezenþi mereu printre oameni ºi încercând, prin cele mai
inedite activitãþi, sã-i surprindã în cel mai plãcut ºi util mod posibil pe toþi.
Date concrete
An dupã an statistica ne aratã cât de utili am fost, biblioteci ºi bibliotecari, în viaþa publicului, iar dacã
cifrele sunt reci, acestea au totuºi puterea, ca peste timp, sã ne ajute sã evaluãm performanþe, împliniri,
nemulþumiri… sã înþelegem care a fost cursul ideilor ºi proiectelor de dezvoltare a instituþiei.
Cifrele de mai jos prezintã numai situaþia de la Biblioteca Judeþeanã, fiecare bibliotecã publicã, în
parte (orãºeneascã sau comunalã), realizând, anual, statistica proprie, care, bineînþeles, se centralizeazã ºi
se raporteazã la nivel de judeþ.
Biblioteca Judeþeanã în cifre - 2014:
· Frecvenþa medie: 424 utilizatori/zi
· Utilizatori nou înscriºi: 1396
· Utilizatori activi: 4988
· Utilizatori înscriºi 2010 - 2014: 6186
· Vizite la bibliotecã: 105.930
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· Accesare web: 10.424
· Facebook: 3878
· Sesiuni Internet: 15.020
· Vizite virtuale: 14.302
· Referinþe prin e-mail: 1913 solicitãri
· Împrumut interbibliotecar: 50
· Documente difuzate: 151.507
· Documente consultate la sala de lecturã: 69. 047
· Programe ºi evenimente culturale: 277
· Participanþi: 9368
· Programe ºi proiecte educative: 61
· Participanþi cursuri de formare: 581
· Participanþi externi cursuri diverse: 789
· Rezervãri titluri: 579
· Sesiuni de instruire a utilizatorilor: 192
· Expoziþii realizate în spaþiile proprii sau în alte locaþii: 257
· Volume achiziþionate: 1782 titluri; 2785 exemplare
Valoare: 78.632,83 lei
· Donaþii: 1328 titluri; 1939 exemplare
Valoare: 43.325,66 lei
· Donaþie cãrþi din proiecte educative: 265 titluri; 2000 exemplare - Biblioteca Judeþeanã
Valoare: 14.656 lei
· Donaþie cãrþi proiecte culturale: 342 titluri; 3000 exemplare - Bibliotecile publice Bãniºor,
Mirºid, Dobrin
Valoare: 21.984 lei
· Documente AV(audio - video): 239 titluri; 244 exemplare
Valoare: 8.830,78 lei
· Total achiziþie documente: 87.463,61 lei
· Total documente: 2021 titluri; 3029 exemplare
· Donaþie Programul MÁRAI IV - 238.092 Ft (3.450 lei)
· Donaþie Fondul Cultural Naþional din Ungaria (NKA) - 981.326 Ft (14.834,87 lei)
· Donaþie - Guvernul Ungariei - 190.000 Ft (2.735,88 lei)
· Investiþii - 25.166 lei
· Obiecte de inventar - 157. 265 lei
· Proiecte cu finanþare: 16 (Biblioteca Judeþeanã ºi bibliotecile din judeþ: ªimleu Silvaniei,
Mirºid, Bãlan, Chieºd, Vîrºolþ, Dobrin, Bãniºor)
Valoare proiecte: aprox. 127.000 lei
· Proiecte cu finanþare resurse umane, schimb de experienþã: 6000 Euro
· Parteneriate ºi proiecte culturale: 198
· Asistenþã ºi sprijin oferit elevilor în programul After school: aprox. 45/zi
· Emisiuni TV: 65
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· Articole presa scrisã ºi electronicã: 467
· Editarea Nr. 10/2014 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educaþie.
Implicare), care prezintã, anual, sinteza activitãþii instituþiei
· Vizitã de studiu ºi schimb de experienþã strãinãtate - 2
· Participare Conferinþe Naþionale ºi Internaþionale - 7 bibliotecari BJ SJ
· Colaborare cu alte Biblioteci Judeþene din þarã - 8
Alte servicii oferite:
- Documente electronice pentru diverse activitãþi - 887
- Informaþii oferite - 54.320
- Referinþe ºi bibliografii oferite - 19.400
- Documente imprimate sau copiate - 11.129
- Sprijin pentru studiu (copii/tineri) cu posibilitãþi materiale reduse sau cu pãrinþi plecaþi în strãinãtate,
în cadrul Sãlii de lecturã (Programul After school) - 45/zi
- Sprijin pentru gãsirea unui loc de muncã - 157
- Alfabetizare IT - 32 (cursuri cu diplomã), 211 persoane-îndrumare
- Alfabetizare în cãutarea informaþiei, îndrumare cercetare, documentare ºi redactare lucrãri de licenþã,
doctorat, editare cãrþi/reviste: 61 de persoane
Este important sã subliniem un aspect care a schimbat radical cifra noilor documente achiziþionate în
anul 2014. În scopul reorganizãrii ºi mutãrii Secþiei pentru Adulþi în Clãdirea Transilvania, am fost nevoiþi sã
utilizãm o mare parte din bugetul alocat achiziþiei specifice de carte ºi documente audio - video pentru
obiecte de inventar: 157.265 lei, aceastã sumã fiind utilizatã pentru dotarea cu rafturi metalice noi, atât în
depozite, cât ºi în sala de acces pentru public. Din acest motiv la situaþia statisticã raportãm un numãr redus
de titluri ºi exemplare, comparativ cu anii precedenþi, colecþiile fiind completate cu un numãr consistent de
documente noi obþinute prin proiecte sau donaþii. În anul 2015 vom relua activitatea de selecþie, achiziþie ºi
completare colecþii, insistând pe cele mai importante apariþii editoriale, retrospectiv ºi pentru anul 2014.
Finalul anului 2014 ne-a adus ºi bucuria de a avea colegi noi, angajaþi prin concurs, pe posturi unice
care erau vacante de mai mulþi ani.
Avem încredere cã în urma mãsurilor luate de management, atât în ceea ce priveºte reorganizarea
spaþiilor dedicate publicului, cât ºi în selectarea noilor bibliotecari, vom reuºi sã fim ºi mai eficienþi în anii
urmãtori, eliminând marile probleme ale perioadei anterioare.
Principalele nemulþumiri:
- Nerespectarea termenului de finalizare a lucrãrilor la clãdirea Transilvania ºi necesitatea amânãrii
reorganizãrii secþiilor Bibliotecii Judeþene pentru anul 2015
- Neasigurarea condiþiilor optime de funcþionare a bibliotecilor publice din:
Jibou, Creaca, Cuzãplac, Letca, Mãeriºte, Sînmihaiu Almaºului, Zalha
- Fonduri insuficiente alocate dezvoltãrii colecþiilor de documente în bibliotecile locale
Multe ar mai putea fi menþionate, dar lãsãm paginile urmãtoare sã detalieze o parte din cele amintite,
astfel încât, ca în desfãºurarea activitãþilor anuale, pe care le stabilim dupã un calendar comun, dar sunt
organizate de echipe, în funcþie de competenþe, aptitudini sau talente, sã fie implicaþi ºi la aºternerea faptelor
pe hârtie bibliotecarii cei mai activi ºi în arta condeiului - fãuritorii de vise împlinite!
Anul 2015 a fost declarat ANUL INTERNAÞIONAL AL LUMINII. Ne propunem ºi noi sã
scriem doar pagini luminoase în numãrul urmãtor al revistei.
Florica Pop
19

INDICATORI DE PERFORMANÞÃ REALIZAÞI
DE BIBLIOTECA JUDEÞEANÃ ÎN ANUL 2013
CONTEXTUL BIBLIOTECII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cheltuieli curente din finanþare bugetarã/capita
Cheltuieli curente din venituri proprii ºi alte venituri/capita
Cheltuieli pentru personal/capita
% Cheltuieli pentru personal
Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã/capita
Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri/capita
% Cheltuieli pentru achiziþii din finanþare bugetarã
% Cheltuieli pentru achiziþii din venituri proprii ºi alte venituri
Cheltuieli de capital/capita

20
1.6
16.97
71.9
3.44
0.13
14.6
8.24
0.03

lei
lei
lei
%
lei
lei
%
%
lei

0.53
2341.75
80

angajaþi
loc.
%

3.9
0.13
0.013
146.9
1.91
26.57

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
ani

11.22
8.44
298.5
2.62
31.05
4912
1.24
2.11
25.02
11.93

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

PERSONALUL BIBLIOTECII:
10.
11.
12.

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

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

Documente în stoc/capita
Documente achiziþionate din finanþare bugetarã/capita
Cãrþi ºi periodice achiziþionate din venituri proprii ºi alte venituri/capita
Documente achiziþionate la 1000 de locuitori
Exemplare adãugate/titlu adãugat
Rata de înnoire a stocului

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

Utilizatori înscriºi ca % din populaþie
Utilizatori activi ca % din populaþie
Cost/utilizator activ
Documente împrumutate/capita
Documente împrumutate/ utilizator activ
Documente împrumutate/angajat
Documente împrumutate/vizitã
Vizite la bibliotecã/capita
Vizite la bibliotecã/utilizator activ
Cost/vizitã
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SCHIMB DE EXPERIENÞÃ
GRUPUL IMPACT - Experienþã în voluntariatul de bibliotecã
Despre voluntariat se vorbeºte tot mai mult în ultimii ani. A face ceva pentru binele unei majoritãþi,
dãruind din timpul ºi priceperea personalã, fãrã a primi nimic în schimb este, cu siguranþã, un gest nobil.
Munca în folosul celorlalþi a existat, de fapt, dintotdeauna, indiferent cum a fost denumitã aceasta.
În cadrul programului naþional pentru modernizarea bibliotecilor publice din România, echipa
coordonatoare - IREX, a încercat sã ia mãsuri pentru asigurarea sustenabilitãþii, dupã finalizarea proiectului.
Una dintre iniþiative a fost ºi formarea Grupului Impact, în vara anului 2010. Invitaþi sã facã parte din
acest grup au fost, iniþial,
cei mai activi coordonatori
judeþeni ai proiectului de
modernizare a bibliotecilor
publice din România,
Biblionet - lumea în
biblioteca mea!
Întâlnirile ºi munca
noastrã s-au concretizat în
mai multe materiale ºi
produse, utile mediului
nostru profesional ºi foarte
bine primite de bibliotecari
ºi biblioteci. O parte au
fost postate numai online, iar altele au reuºit sã fie editate:
Ghid de bune practici în situaþii de risc - pentru uzul bibliotecilor publice - 2011
Ghidul activitãþilor de îndrumare metodicã în bibliotecile publice - 2013
Servicii pentru comunitate în bibliotecile publice din România - 2013
Foarte activi la evenimentele profesionale din ultimii ani membrii Grupului Impact au reuºit sã fie
cunoscuþi, simpatizaþi ºi apreciaþi de mare parte a colegilor din þarã, care, dobândind încredere în
competenþele acestora, le solicitã sprijin în diverse probleme sau situaþii care îi pun în dificultate, sau pun
întrebãri despre activitãþi inovative, posibilitãþi de colaborare, comunicare, dezvoltare profesionalã.
Grupul Impact a fost ºi a rãmas un grup deschis. Au mai fost primiþi alþi membri, alþii au pãrãsit
grupul, fie pentru cã nu au reuºit sã se adapteze, fie în urma voturilor exprimate de majoritate, în funcþie de
dãruire, comunicare sau rezultate.
Vizitã de studiu în Marea Britanie
Ca rãsplatã pentru perseverenþã, entuziasm, realizãri ºi continuitate, în anul 2014, membri ai Grupului
Impact au participat în Marea Britanie, la Londra, la o vizitã de studiu.
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Agenda vizitei a cuprins subiecte precum: înþelegerea
modului în care bibliotecile publice din Marea Britanie s-au
organizat spre a oferi servicii comunitãþilor, metode inovative
pentru servicii moderne ºi eficientizarea grupului de bibliotecari
voluntari.
Am avut fericita ocazie sã particip, alãturi de alþi zece
colegi, la un schimb de experienþã în bibliotecile britanice.
Întâlnirea noastrã a fost foarte rodnicã, mai ales cã în primele
zile am vizitat Biblioteca Naþionalã a Marii Britanii - British
Library, unde ne-am întâlnit atât cu staff-ul bibliotecii, cât ºi cu
managementul. Am reuºit sã înþelegem importanþa bibliotecii
publice în comunitatea britanicã. A fost un schimb util de idei,
noi, Grupul Impact, ne-am constituit având obiective bine
stabilite. Am reuºit sã realizãm, sã dãm luminii multe lucrãri
pentru colegii noºtri bibliotecari .
Cei 11 bibliotecari români care am participat la vizita de
studiu a Grupului Impact vom organiza noi servicii de bibliotecã
ºi vom putea utiliza informaþiile în crearea unor noi produse. A fost o vizitã bogatã în idei ºi împãrtãºire de
bune practici, familiarizându-ne cu modul de înþelegere a rolului bibliotecii publice în alte condiþii, conjuncturi,
mentalitãþi.
Am plecat cu gândul de a îmbina schimbul de bune practici, acumularea informaþiilor despre bibliotecile
britanice cu turismul, ºtiind cât de multe obiective sunt de vizitat acolo, la Londra, în mod special. A fost o
sãptãmânã maraton, am uitat oboseala, am alergat în fiecare zi, dupã programul stabilit cu grupul, spre a
ajunge în cât mai multe locuri celebre, pe care unii dintre noi le vãzuserã doar în imagini, sau în informaþiile
din cãrþi.
Ca sã ne fie mult mai uºor sã ne deplasãm, dar ºi sã ajungem la obiectivele pe care doream sã le
vizitãm, cu prioritate, ne-am împãrþit în mai multe echipe mici, fiecare respectând, în primul rând, programul
comun, stabilit dinainte, cu harta la îndemânã ºi echipaþi de drum
lung! Ne-am bucurat cã vremea a fost prielnicã, cu toate cã la
Londra lumea este obiºnuitã cu schimbãri bruºte ºi radicale de
temperaturã, cu toþii având, la purtãtor, atât umbrela, cât ºi o
pelerinã, sau o hainã mai groasã. Cele mai potrivite pentru
vremea ºi aglomeraþia metropolei sunt pelerinele, sau hainele cu
glugã, umbrela de multe ori neavând spaþiul necesar sã o deschizi.
Nu-mi propun sã prezint toate cele vãzute, acestea fiind
uºor de gãsit atât în ghiduri ale Londrei sau online, nu pot sã nu
amintesc însã impresia puternicã pe care o lasã vizitatorilor: cine
doreºte sã îºi îmbogãþeascã colecþia de perle ºi valori culturale
vãzute direct, nu poate ocoli Marea Britanie! Sunt aici, în mod
special, la Londra, o bogãþie de obiective pe lângã care nu se
poate trece în grabã. O sãptãmânã este mult prea puþin, dar se
poate vedea, admira ºi aduna în cupa amintirilor, nu în amãnunt,
splendoarea, valoarea culturalã, artisticã, ºtiinþificã… de parcã
englezii au adunat ºi au concentrat în acest oraº simbolurile cele
mai de preþ ale minþii, talentului, valorii ºi creaþiei universale!
Astfel încât, atunci când ajungi la Londra, nu e timp de stat, de
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internet sau calculator, de mese prea bogate ºi întinse, de somn
prelungit… dacã, bineînþeles, ai acelaºi gând pe care l-am avut
noi: sã vezi ºi sã înþelegi cât mai mult!
Fiecare zi avea stabilit un plan, iar dimineaþa devreme
porneam. De la catedrala Westminster Abbey (aici fiind ºi
muzeu, dar ºi Palat cu acelaºi nume), la Palatul Parlamentului,
Pieþe superbe, precum: Trafalgar Square, Covent Garden,
Piccadilly Circus, la marile muzee: Muzeul Britanic/British
Museum, Muzeul de ªtiinþã, Muzeul de Istorie Naturalã,
Muzeul Figurilor de Cearã, Muzeul Victoria ºi Albert… la
Palatul ºi Grãdinile Kensington, locul unde s-a nãscut regina
Victoria, fiindu-i ridicatã aici ºi o impresionantã statuie,
impunãtorul Palat Buckingham, deschis din 1993 ºi pentru
accesul publicului. Schimbarea Gãrzii este impresionantã aici,
atrãgând, în fiecare zi cu program, mii de vizitatori. M-am
bucurat mult cã am reuºit sã fiu pãrtaºã ºi la acest spectaculos
moment! Voi mai aminti doar câteva locuri pentru care noi am
alergat, coborând la metrou, urcând nenumãrate scãri, atenþi la
tot ce vedeam (este important în orice loc nou unde ne este dat sã ajungem, ca pe lângã clãdiri, monumente,
muzee, palate… sã urmãrim ºi modul de viaþã al oamenilor, limbajul
sau mentalitatea acestora, chiar ºi þinuta, comunicarea… doar astfel
reuºind sã avem o imagine cât mai completã despre cultura,
economia, civilizaþia… viaþa, cu multiplele ei faþete, a acelui spaþiu):
Turnul Londrei, Podul Tower Bridge, Roata - London Eye,
Podul Milenium, Turnul ºi Ceasul Big Ben, Planetariul… în
unele locuri zãboveam mai mult, altele ne bucuram mãcar sã le
privim câteva clipe, mereu cu ochii pe ceas ºi hartã… dupã atâta
alergãturã eºti îmbiat parcã de indicatoarele spre spaþii verzi,
sperând cã-þi vei putea þine o clipã tãlpile pe iarbã, readunând
energia necesarã continuãrii drumului spre alte ºi alte perle turistice.
Parcurile Londrei sunt adevãrate pãduri, întinse pe suprafeþe
imense, cu o bogãþie inimaginabilã de oferte pentru ochii ºi
curiozitatea trecãtorilor… cum sã te aºezi?! Hyde Park - o
splendoare! Triluri de pãsãri, de o diversitate impresionantã,
prietenoase ºi dornice de compania oamenilor, peste tot
monumente ºi simboluri regale, pe care eram bucuroºi sã le
descoperim, aºa cum a fost monumentul dedicat prinþesei Diana,
personaje din poveste, precum Peter Pan… am alergat încontinuu,
de la una la alta, doar seara ajunºi, în sfârºit, la locul de cazare
(marele noroc a fost sã locuim în plin centrul Londrei, în campus universitar - Imperial College, fiindu-ne
destul de comod sã ne deplasãm în diverse direcþii) simþeam cã tãlpile nu mai rãspund comenzilor noastre
ºi întrebându-ne, puþin speriaþi, dacã vom reuºi sã ne deplasãm în zilele urmãtoare. De la Londra la Brighton,
unde dupã vizitarea impresionantei biblioteci ne-am plimbat pe malul mãrii cu apã sãratã ºi pietre multicolore,
vizita noastrã a fost foarte bogatã ºi deosebit de bine gânditã, îmbinând armonios toate elementele unei
profesii intelectuale, fapt pentru care vom rãmâne recunoscãtori Fundaþiei IREX, în mod special
coordonatorului nostru, MARCEL CHIRANOV, dar ºi gazdei noastre de acolo, DAVID STREATFIELD.
Nu ar fi fost complet împlinit planul nostru dacã nu reuºeam sã trecem ºi prin marile magazine,
punând în bagaje suveniruri pentru amintirea acelor momente, dar ºi pentru apropiaþi sau colegi.
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Culoarea oamenilor de aici?! Multe se pot spune ºi despre asta!
Ceea ce atrage atenþia din primele clipe ale plimbãrii prin Londra este
numãrul foarte mare de oameni, dar ºi de limbaje, ai impresia cã toate
limbile pãmântului convieþuiesc acolo, fãrã a se deranja între ele.
Furnicar multicolor, toþi grãbiþi, chiar ºi excursioniºtii. Unii având þinte
bine determinate, alþii, aºa ca noi, fie în grupuri mari, sau mai mici, cu
harta în mânã ºi privirea îndreptatã în toate direcþiile… este de mirare
cum nu eºti agasat, stresat de nimeni?! Viaþa nu este la fel în toate
cartierele Londrei. O impresie frumoasã lasã vizitatorilor zonele centrale,
iar alta, în nuanþe mai sumbre, cartierele periferice, unde, ca peste tot
parcã, se adunã cei mai vitregiþi de soartã, încercând sã creadã ºi ei în
ziua de mâine, nu cu aceeaºi luminã ºi culoare în gând ºi pe chip…
atenþie, deci, nicãieri viaþa nu are acelaºi puls, gust ºi ritm pentru toatã
suflarea!
Scopul vizitei noastre a fost profesional, aºa încât pe acest aspect
voi insista mai mult în prezentare. De la Biblioteca Naþionalã / British
Library la biblioteci de cartier, pânã la impresionanta bibliotecã din oraºul englez Brighton, unde, de
asemenea, în timpul rãmas între vizita ºi prezentarea bibliotecii ºi reîntoarcerea cu trenul la Londra, am ales
acelaºi ritm alert spre a vizita ºi aici cele mai importante obiective, am adunat în bagajul de cunoºtinþe,
amintiri ºi experienþe, o multitudine de daruri, pe care, încercãm sã le împãrtãºim, astfel încât investiþia în
noi sã fi fost cât mai rentabilã.
Impresia generalã despre bibliotecile britanice a fost aceea cã sunt mereu racordate la nevoile
populaþiei, au spaþii generoase, oferte atractive, personal competent ºi mereu la îndemâna publicului. Nimeni
nu pare deranjat de nicio întrebare, provocare, chemare, cu mult calm, responsabilitate, amabilitate ºi
promptitudine se rãspunde la toate solicitãrile.

***
Mulþumindu-i colegei mele din grup, Delia Pantea, pentru sprijin în traducere, vã prezentãm, împreunã,
o parte din aspectele importante care ne-au atras atenþia la
întâlnirile cu reprezentaþii bibliotecilor britanice ºi voluntari,
care considerãm cã ar putea fi de folos pentru colegii noºtri
din judeþ ºi din þarã. Acesta este, de fapt, cel mai mare câºtig
al unei vizite de studiu sau schimb de experienþã, rãspândirea
ideilor care pot prinde viaþã, chiar dacã în alte forme de
desfãºurare.
În a doua zi a vizitei noastre ne-am întâlnit, la Friends’
Meeting House, 173 Euston Road, London NW1 2BJ cu
Sharon Markless, Sarah Pavey ºi, bineînþeles, cu David
Streatfield. Am fost familiarizaþi la început cu situaþia globalã
a bibliotecilor din Anglia, iar apoi am cunoscut reprezentanþi
ai School Library Development group, un grup de voluntari
care, asemenea nouã, lucreazã independent de asociaþii ºi
instituþii, publicând lucrãri de specialitate, pentru uzul colegilor.
Sintagma grup de voluntari care lucreazã împreunã
pentru o cauzã comunã, nu este încã destul de bine înþeleasã
ºi apreciatã de bibliotecile ºi bibliotecarii din România. Când,
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în diverse situaþii se discutã despre nevoia apelãrii la voluntari, mulþi colegi privesc cu neîncredere, având
impresia cã la noi nu se poate, cã pentru a se implica în activitãþi de voluntariat oamenii trebuie sã nu ducã
grija zilei de mâine, în þarã sã existe alte condiþii economice… prea multe motive de descurajare, în loc de
încercarea de a dãrui ceva cu pasiune ºi entuziasm, având dorinþa comunã de a materializa într-un fel
anume ideile grupului.
Am înþeles cum pasiunea împãrtãºitã, entuziasmul în profesie, nevoia de exprimare ºi exemplul în
colaborare, a adus acest grup de bibliotecari din biblioteci ºcolare împreunã. Cu toate cã membri grupului
lucreazã în instituþii diferite, pe poziþii diferite, au idei diferite ºi niveluri de pregãtire diferite. S-au definit ca
un grup de studiu ºi analizã, îºi împãrtãºesc noutãþile din biblioteconomie, învaþã continuu despre procesul
de cercetare. Au acumulat 20 de ani de experienþã ca voluntari, schimbând mereu ceea ce cred cã nu
funcþioneazã la parametri optimi ºi adaptându-se, din mers, la nevoi. Întâlnirile grupului sunt tot raportat la
temele de lucru. Dacã la început se întâlneau de 3-4 ori pe an, au stabilit apoi ca, atunci când au o temã la
care lucreazã împreunã, având termene pentru finalizare, sã se întâlneascã de câte ori vor considera necesar.
Grupul comunicã foarte mult online, prin e-mail, pe un grup yahoo. Nu au site ºi nici nu îºi doresc vizibilitate
prea mare. Vizibilitatea ºi aprecierea e adusã prin rezultatele muncii lor, materialele ºi studiile pe care le
publicã. Este un grup mic, iar pentru a rãmâne ancoraþi la mediul profesional se întâlnesc uneori cu alte
grupuri sau persoane pentru a face schimb de informaþii sau bune-practici. Întocmesc planuri anuale, fiind
coordonaþi de o forþã conducãtoare. Pentru anul 2014, atunci când ne-am întâlnit ºi ne-au împãrtãºit din
experienþa lor, fiecare a acceptat sã realizeze câte ceva, fiecare având un obiect de activitate. Nu este
necesar ca în toate sã se implice întreaga echipã, dar se creeazã un echilibru între întâlnirile de proiect ºi
întâlnirile simple. Ceea ce caracterizeazã acest grup se poate exprima prin cuvinte, precum: ambiþie, motivaþie,
energie, prietenie, distracþie, având un singur þel: activitatea de valoare - publicaþii importante pentru mediul
profesional.
Grupul IMPACT din România a înþeles cã nicãieri munca de echipã nu este simplã, nici uºoarã,
aceasta presupune riscuri, dar aduce capacitatea creatoare a individului la limitã, reuºind sã antreneze ºi sã
motiveze. Îi ajutã pe fiecare, în parte, ca indivizi, sã progreseze, asumându-ºi riscurile, învãþând lucruri noi,
testând în spaþiul propriu ideile pe care le gãsesc în grup.
Sã încerci lucruri noi este important ºi antrenant!
Materialele pe care colegii englezi le scriu, sunt create în sistem colaborativ, acest aspect fiind foarte
important datoritã faptului cã participarea fiecãruia, colaborarea are meritul de a acoperi lacunele personale,
iar participarea este, în mare mãsurã, egalã. În cadrul grupului, fiecare poate cunoaºte punctele slabe ºi
forte ale celorlalþi. Grupul se dovedeºte valoros pentru practica individualã, pentru procesul de învãþare
permanentã. Grupul e un mediu sigur din care au fost excluse politica ºi agendele personale: E doar
practicã profesionalã. În grup, unul în faþa celuilalt, ne permitem sã devenim vulnerabili, nimeni nu
criticã rãutãcios, e criticat doar rezultatul muncii. Trebuie sã avem încredere unii în alþii ca sã
construim idei! ne spunea Sarah Pavey, explicând ºi importanþa faptului ca membrii grupului sã nu îºi
aducã ego-urile în grup, toþi fiind într-un proces continuu de reformulare, iar atunci se creeazã un echilibru
benefic între satisfacþia profesionalã ºi ceea ce oferã altora.
Când am efectuat vizita de studiu la Londra aveam, pe lângã multe materiale finalizate, planuri pentru
alte produse necesare bibliotecilor ºi bibliotecarilor români, unul dintre acestea fiind încercarea de a realiza
un nou manual pentru activitatea bibliotecilor. Am fost familiarizaþi cu un plan asemãnãtor, realizat de grupul
de voluntari de acolo, solicitaþi, bineînþeles, sã acopere o nevoie depistatã.
Organizaþia profesionalã a bibliotecarilor din Anglia, CILIP, i-a invitat sã scrie un manual despre
alfabetizarea informaþionalã în ºcolile din Anglia. Au fãcut planul, iar apoi s-au pus pe lucru. În loc sã scrie
fiecare un capitol, aºa cum poate ne-am fi aºteptat, ei au realizat cartea împreunã, au criticat-o, au revenit
ºi au schimbat, s-au distrat. Manualul apãrut le-a adus toatã investiþia înapoi: un nume, o reputaþie, o
recunoaºtere importantã, iar acum se pregãteau sã scrie o a doua ediþie. Cartea conþine materiale bine
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documentate, studii fãcute în medii diferite cu metode de cercetare diferite. Au cules date, au discutat, au
comparat ºi evaluat rezultatele. Au realizat diferite studii din datele pe care le-au cules, manualul lor îi învaþã
pe bibliotecari ce sã facã în diferite situaþii în care se pot afla la un moment dat. Totul a fost completat cu
date ºi dovezi. Pentru adunarea materialului de studiu mai apeleazã ºi la sprijinul sau pãrerea unor prieteni
ºi colegi. Au învãþat sã fie mereu deschiºi spre comunicare, sã nu piardã susþinerea ºefilor lor din instituþiile
în care lucreazã, deoarece mediul de serviciu are propriile reguli ºi este important ca oamenii sã aibã
încredere. Întâlnirile lor nu sunt întotdeauna privite cu ochi buni, existã ºi aici, ca peste tot, denigratori, dar
important e cã lucrurile pot sã meargã mai departe, sã nu permitã ca micile disensiuni sã stopeze munca
echipei. Au rãmas permanent independenþi financiar, pentru a-ºi putea pãstra independenþa de opinie ºi a
se exprima conform propriilor idei sau convingeri.
Sharon Markless, coordonatoarea grupului, ne spunea cã membrii acestuia trebuie sã aibã voinþa de
a merge mai departe, de a-ºi dezvolta abilitãþile pentru a realiza ceea ce ºi-au propus. E nevoie sã fie mereu
atenþi la imaginea a ceea ce fac ºi relevanþa rezultatelor pentru profesie. Când lucreazã, toatã lumea trebuie
sã ºtie ce are de fãcut ºi cu toþii sã contribuie la proces. Coordonatorul nu lucreazã nemijlocit la materiale,
acesta evalueazã ºi îºi exprimã pãrerea; face planurile de lucru pe termen scurt, proiecte pe un an sau pe
termen lung care pot fi mai multe proiecte care se deruleazã în paralel. Sharon recunoºtea: Pentru creºterea
generaþiei tinere de profesioniºti e nevoie de mult entuziasm. În Anglia nu e o chestiune importantã
ºi de aceea este nevoie de cineva care face ca lucrurile sã se miºte înainte, într-un mod altruist.
Prima sãptãmânã a lunii septembrie - 2014, împreunã cu majoritatea colegilor bibliotecari, membri
ai Grupului Impact, ne-a adus privilegiul sã participãm la o vizitã de studiu în Marea Britanie, în mod
special la Londra. Marele câºtig a fost ºi acela cã am putut face comparaþii cu modul în care sunt privite
bibliotecile publice de acolo, în raport cu mentalitatea de la noi ºi, fãrã a dori sã tragem un semnal de
alarmã, sã ne pregãtim pentru a face faþã vremurilor care vin.
Programul sãptãmânii, stabilit de un colaborator mai vechi al nostru, David Streatfield, ne-a dat
prilejul sã facem cunoºtinþã cu o parte a sistemului de biblioteci publice engleze, de mare importanþã fiind
vizita ºi întâlnirile de lucru de la Biblioteca Naþionalã a Angliei/British Library, unde am donat ºi câteva
volume proprii ºi lucrãri despre judeþul Sãlaj, primind, dupã o perioadã scurtã de la întoarcere, confirmarea
înregistrãrii acestora în colecþiile lor.
Vizitând mai multe biblioteci am înþeles atât punctele comune, cât ºi, mai ales, diferenþele de abordare,
viziune ºi de concept pentru bibliotecile publice. În condiþiile în
care starea de crizã planeazã asupra întregii Europe, iar
bibliotecile lor se confruntã cu reduceri bugetare, depinzând de
primãriile locale ºi primesc finanþare doar dacã în urma
consultãrilor publice populaþia, într-o mare majoritate, îºi exprimã
opþiunea de a avea bibliotecã. Tot comunitatea este cea care
spune care sunt serviciile de care are nevoie la bibliotecã.
Managerul instituþiei primeºte de la primãrie rezultatul consultãrilor
publice ºi este obligat sã le aplice, dacã doreºte sã supravieþuiascã
sau sã se dezvolte.
La Jubilee Library, în Brighton, publicul fiind consultat pe
vremea când biblioteca era în etapa de proiectare, a dorit sã
existe în biblioteca lor cât mai multe toalete, precum ºi un vestiar
pentru schimbat hainele, aºa încât au primit ceea ce au cerut,
pãrându-li-se util pentru confortul vizitatorilor. Am observat ºi
noi aceste beneficii, mai ales ajungând la spaþiul de joacã pentru
copii, unde, pe lângã vestiare, erau ºi locuri pentru parcarea
cãrucioarelor.
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Consultãrile publice fãcute de echipa de la actualul Idea Store, înainte de a înfiinþa noul brand a avut
rezultate care au creionat un nou concept de bibliotecã. Modernizarea a fost necesarã deoarece în anii ’80
cartierul avea 19 biblioteci neutilizate, care
funcþionau în clãdiri necorespunzãtoare,
degradate. Dupã restructurare au rãmas cu 9
biblioteci, clãdiri noi sau modernizate, situate în
poziþii cheie.
Populaþia, în consultarea publicã, a
remarcat faptul cã biblioteca are prea multe
reguli, prea multe interdicþii, ceea ce nu
convenea publicului, astfel încât, dupã
modernizare ºi reorganizare, la Idea Store
utilizatorii au acces cu suc sau cafea între rafturi,
fãrã niciun pericol, deoarece aceºtia ºtiu aprecia
ºi respecta ceea ce le-a fost oferit.
Biroul de primire nu mai este în poziþie centralã, dominatoare asupra intrãrii în bibliotecã, acesta fiind
situat într-un colþ mai retras, mai vizibil fiind barul de unde se poate comanda un suc sau o cafea.
Bibliotecarul nu stã în spatele biroului, aºa cum am fi obiºnuiþi sã vedem. Aici personalul, îmbrãcat în
uniformã, circulã pe cele 6 nivele ale bibliotecii, oferind asistenþã oricui are nevoi.
O altã cerinþã a publicului a fost situarea bibliotecii în locuri aglomerate, cu populaþie numeroasã ºi
prelungirea programului de lucru pe timpul zilei, ca sã fie rapid de gãsit, mai ales dupã orele de serviciu în
cazul populaþiei active. Sediile acestui tip de
bibliotecã respectã cerinþele, fiind situate pe
artera comercialã, cea vizitatã de noi
funcþionând la un parter de super market, în
altã locaþie, iar programul este de la 9.00 la
21.00 zilnic, iar duminica de la 11.00 la
17.00.
O altã obiecþie a publicului a fost cea
referitoare la prestaþia bibliotecarului de
modã veche, înþepenit în spatele ghiºeului.
Transformarea s-a fãcut prin
schimbarea politicii de recrutare. Personalul
a fost cãutat astfel încât sã aparþinã zonei
(în acest caz o zonã cu foarte mare diversitate etnicã), selectând doar persoane cu atitudine, cu abilitãþi de
comunicare ºi socializare foarte bune.
Ca sã ajungã bibliotecar la Idea Store cei interesaþi trebuie sã treacã prin 5 etape de selecþie, iar apoi
sã respecte politica instituþiei: fiecare dintre angajaþi ºtie sã facã totul în orice moment.
Serviciile solicitate de public au fost introduse ca valori în marca, brandul bibliotecii:
Idea Store = învãþare pe tot parcursul vieþii, angajament, creºterea puterii personale a
utilizatorilor!
Impactul acestui tip de abordare a putut fi mãsurat în procente: numãrul de vizite a crescut cu 400%,
volumul de carte împrumutatã a crescut cu 28%, satisfacþia utilizatorilor a crescut ºi ea cu 20%, iar costul
pe vizitã a scãzut cu 65%. Aceºti indicatori ne-au impresionat, înþelegând importanþa mãsurilor luate de
management, respectând nevoile ºi cerinþele populaþiei.
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Bibliotecile vizitate, clãdiri mari, relativ
construcþii recente, cu o vechime de aproximativ
10 ani, au fost construite ca ºi clãdiri verzi, cu
sisteme de încãlzire naturale sau mixte, cu
mobilier care permite reconfigurarea rapidã a
sãlilor.
Ca sã revenim într-o zonã mai familiarã
nouã, publicul, în general, cautã aceleaºi tipuri
de informaþie ca ºi publicul nostru. Sunt solicitate
sãli de lecturã ºi de studiu, publicul cautã pe
internet locuri de muncã, au nevoie de
consultanþã pentru utilizarea PC-ului ºi cãutare
pe web, de ajutor în completarea unui CV, de
relaxare dirijatã printr-o gamã diversificatã de
activitãþi, de tot ce ne solicitã ºi nouã cei care vin la biblioteci.
Populaþia din Marea Britanie împrumutã cãrþi, reviste, documente în format audio sau video, cautã
cursuri unde sã înveþe engleza, mulþi fiind emigranþi, participã la webinare (traininguri online) pe tema
sãnãtãþii ºi a programelor de recuperare, cautã sã se informeze sau cautã doar un spaþiu în care sã poatã
socializa. Biblioteca e consideratã un spaþiu prietenos în care poþi face aproape orice, lucruri legate de
dezvoltare personalã, la orice vârstã te-ai afla.
Bibliotecile vizitate se lãudau cu peste un milion de vizite pe an, cu un personal de 7-10 oameni.
Problema sãnãtãþii, care în diferite moduri este abordatã ºi în bibliotecile româneºti, în Anglia este un
serviciu bine descris, fãcut în parteneriat cu asociaþii medicale. Programul se numeºte Cãrþi pe reþetã/
Books on prescription. Bolnavul este trimis de medicul lui curant la biblioteca de care aparþine cu reþeta
cãrþilor care sunt recomandate pentru afecþiunea lui. Indicaþiile acoperã o gamã largã de probleme:
dependenþã, furie, anxietate, traume, depresie, probleme de alimentaþie, fericire ºi stare de bine, probleme
cu greutatea, probleme de relaþionare, stimã de sine, griji sau stress.
Un alt mod în care e consultat publicul este acela de aplicare a chestionarelor. British Library are o
politicã de marketing foarte activã, cum ne-a demonstrat Fiona McCarthy, market research manager.
Tipurile de evaluare aplicate sunt: evaluare curentã, trimestrialã, pentru a determina satisfacþia utilizatorilor,
studii de piaþã care doresc sa afle motivele pentru care vin utilizatorii în bibliotecã, cât de des vin, care sunt
sursele lor de informare, ce fac când sunt în bibliotecã, cum evalueazã biblioteca. Se aplicã chestionare
pentru evaluarea diferitelor servicii, a websitului, a expoziþiilor, se testeazã cu publicul pânã ºi afiºele diferitelor
evenimente. Procesarea chestionarelor permite reformularea diferitelor amãnunte, care au nemulþumit
publicul, revenindu-se la studiul sau chiar lucrul la schimbarea, în timp, a percepþiei publicului în legãturã cu
serviciile bibliotecii.
În loc de concluzii redãm lista învãþãmintelor principale ale echipei de la Idea Store:
• Îmbunãtãþiþi clãdirile
• Schimbaþi formatul
• Lucraþi în consorþiu
• Îmbunãtãþiþi colecþia de carte ºi managementul
• Recrutaþi personal competent
• Implicaþi copiii ºi familiile lor
• Atrageþi utilizatori de vârsta a treia
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• Lucraþi cu parteneri
• Lucraþi la vânzarea ofertei bibliotecii
Sunt, cu siguranþã, multe diferenþe între modul în care este perceputã biblioteca publicã la noi, faþã
de Marea Britanie, dar o parte din bariere nu sunt imposibil de trecut, gândindu-ne mãcar la preluarea ideii
de configurare a bibliotecilor ºi a serviciilor prin consultare publicã; schimbul permanent de bune practici
între biblioteci publice: local, judeþean, naþional; sprijin din partea populaþiei atunci când autoritãþile nu
susþin buna funcþionare ºi dezvoltare a bibliotecii publice; pregãtirea permanentã a resurselor umane din
biblioteci ºi conºtientizarea acestora asupra pericolului de a nu beneficia de susþinere, dacã nu sunt proactive
ºi nu demonstreazã cã sunt de mare utilitate în viaþa oamenilor; apel la voluntari, sponsori, colaboratori,
parteneri, precum ºi, de mare importanþã ar fi, respectarea prevederilor legale în ceea ce priveºte funcþionarea
în condiþii optime a bibliotecilor publice.
Florica Pop
ADULÞII ªI BIBLIOTECILE PUBLICE
Majoritatea serviciilor de bibliotecã în bibliotecile publice din România sunt dedicate copiilor, elevilor
în special ºi seniorilor. Adolescenþii sunt un grup þintã dorit, iar grupul þintã al adulþilor activi profesional este
ignorat. Probabil studiile de nevoi ale acestui grup þintã au arãtat cã cererea este prea micã, iar efortul de
a proiecta un serviciu pentru un grup þintã atât de mic este prea mare.
În bibliotecile noastre îi vedem pe adulþi venind de mânã cu copiii lor mici sã împrumute carte sau sã
asiste la activitãþi dedicate copiilor, îi gãsim în sãlile de împrumut alegând cãrþi pentru ei sau pentru copiii
lor, necesare lecturii ºcolare, mai rar îi vedem la sala de lecturã sau la centru Internet, la calculatoare. Ne
mai întâlnim cu ei la activitãþi diverse propuse de bibliotecã sau doar gãzduite de aceasta. În orice caz
statistic sunt o minoritate, în 2014 la Biblioteca Judeþeanã Bihor doar 14% din utilizatorii înscriºi sunt în
categoria de vârsta 26-40 de ani.
Parcurgând materialele aduse din vizita de studiu din Anglia, fãcutã în septembrie 2014 împreunã cu
membrii Grupului Impact, am vãzut cã altfel stã situaþia acolo. În broºurile, pliantele, programele de bibliotecã
aduse de acolo am avut surpriza sã gãsesc foarte multe activitãþi destinate în special adulþilor ºi chiar
activitãþi destinate familiilor.
Ce fac adulþii în bibliotecile pe care le-am vãzut ºi noi în Londra? Activitãþile pe care le voi enumera
acoperã un interval de timp relativ restrâns din toamna lui 2014 pânã în februarie 2015
ºi sunt extrase din activitatea a 5 biblioteci
din Londra - Barbican Library, City
Business Library, Guildhall Library,
Canada Water Library ºi British Library.
Am fãcut doar o enumerare, cu foarte sumare
explicaþii la anumite titluri care pãreau mai
interesante. Putem sã ne inspirãm? Ar exista
în România în oraºele noastre adulþi interesaþi
de o ofertã mai largã de activitãþi în
bibliotecã? Trebuie testat chiar dacã asta
implicã eforturi din partea bibliotecilor ºi
bibliotecarilor.
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Guildhall Library, biblioteca primãriei din Londra, depozitara unor colecþii de documente dupã
care poate fi reconstituitã istoria Londrei pe diferite domenii a organizat o serie de evenimente de comemorare
a 100 de ani de la Primul Rãzboi Mondial (aug. - nov. 2014). Pe rafturile acestei biblioteci am vãzut
nenumãrate volume cu numele deþinuþilor din turnul Londrei, iar un bibliotecar ne explica modul în care este
þinut, în condiþii speciale, un manuscris al lui William Shakespeare.
Expoziþii, workshopuri, discuþii, - Poveºti personale din Primul Rãzboi Mondial,
Comemorare, proiect în imagini, fotografii, precum ºi poveºtile din spatele lor
Instrumente manufacturate în Primul Rãzboi Mondial
Scrisori din rãzboi
Poezie ºi prozã femininã inspiratã de Primul Rãzboi Mondial. Recitãri ºi discuþii
Rãsfoind agenda altor evenimente menþionãm:
Filantropia în Londra în lumina reflectoarelor (prezentare ºi recepþie cu vin)
Cum sã-þi gãseºti strãmoºii ºi istoria familiei
Resurse electronice - Strãmoºii sau Gãseºte-þi trecutul
Discuþii de dupã amiazã
Adresã:http://www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/visiting-the-city/archives-and-city-history/
guildhall-library/Pages/default.aspx
City Business Library (Biblioteca de afaceri din City), oferã o gamã largã de cursuri la preþ
redus, informaþii ºi resurs despre: cum sã începi o afacere; informaþii despre companii; informaþii despre
þãri; cãutare de locuri de muncã; studii de piaþã; noutãþi despre afaceri ºi investiþii; statisticã; creºterea
afacerii.
Cursurile pe care le ofereau în perioada menþionatã sunt în general cursuri cu preþ redus. În
biblioteci cursurile sunt gãzduite doar, furnizorii de curs fac reduceri de preþ pentru membrii înscriºi ai
bibliotecii.
Curs de Ghid turistic al Londrei
Cum se fac afacerile în Brazilia
Cum gândesc milionarii despre taxe
Introducere în finanþarea unei afaceri proprii, cu ajutorul comunitãþii (crowd funding)
Social media ºi angajaþii, despre protejarea afacerilor
5 secrete ale navigãrii cu succes pe Internet
Succesul afacerii prin mãiestria limbajului (mastery of words)
Cum se scrie un plan de afaceri de succes
Social media ºi afacerile tale
Vreau sã-mi schimb cariera. Ce sã fac?
Baze de date - training - Informaþii despre companii
Baze de date - training - Cum se face marketingul afacerii
Adresã:http://www.cityoflondon.gov.uk/business/economic-research-and-information/citybusiness-library/Pages/default.aspx
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Barbican Library este o bibliotecã publicã în centrul Londrei, ocupã aproximativ 2 nivele la baza
unui bloc de locuinþe de câteva zeci de etaje. În oferta bibliotecii am gãsit:
Expoziþie de picturi din textile.
Curs de fotografie digitalã
Terapie prin muzicã - workshop, mãrturii despre
schimbare ºi impactul pe care terapia prin muzicã îl
poate avea. În colaborare cu Asociaþia de terapie prin
muzicã
Expoziþie a lucrãrilor recente a membrilor unui
club fotografic
Voci de pe front - poveºti nespuse
Exersare la pian
Cursuri de educaþia adulþilor
Livrare de carte acasã pentru locuitorii din zonã care nu se pot deplasa
Adresã: http://www.barbican.org.uk/
Canada Water Library este cea mai mare bibliotecã a districtului Southwark.
Cursuri de englezã pentru emigranþi, de citit ºi scris pentru a studia sau pentru a gãsi un loc de muncã.
Simte-te mai bine cu o carte - club de lecturã
Din invitaþie citãm: Nu e nevoie sã citeºti nimic, totul e citit cu voce tare. Vii, stai jos ºi te bucuri
ascultând o poveste, o poezie. Nu este nevoie sã vorbeºti, sã citeºti, nici mãcar sã bei ceai.
Adresã:http://www.southwark.gov.uk/info/437/libraries_and_locations/2421/canada_water_library
Existã desigur ºi prieteni ai bibliotecii, adulþi în cazul de faþã. Ce fac prietenii Bibliotecii Naþionale,
British Library?!
British Library are în prezent 3000 de prieteni. Sunt organizaþi din 1989 ºi susþin biblioteca cu
fonduri ºi granturi pentru achiziþii, pentru completare de colecþii, pentru organizare de expoziþii, pentru
echipamente sau alte activitãþi.
Privilegiile de care se bucurã Prietenii
Bibliotecii Naþionale a Marii Britanii sunt - vizite
ghidate personale; gratuitate la utilizarea
serviciilor de bibliotecã; o salã pentru întâlniri,
cu ziare ºi reviste; reduceri de costuri la cursuri,
la magazinul bibliotecii ºi la evenimentele
culturale din oraº.
Un proiect în derulare care mi-a atras
atenþia a fost Statuile vorbitoare, Concurs
public de scriere. Privindu-le spectatorul este
invitat sã imagineze un monolog pânã în 400
de cuvinte sã spunã ce gândeºte statuia.
Monologurile câºtigãtoare urmau a fi înregistrate în interpretarea unor actori londonezi, iar de Crãciunul
2014 statuile din Londra au devenit Statui vorbitoare.
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Atenþia pentru programele pentru adulþi reiese ºi din planul de activitate al bibliotecii Brighton, sunt
vizaþi adulþii cu nevoi speciale, familiile, pentru care sunt programate evenimente. Biblioteca este punct de
acces spre administraþia localã. Biblioteca a devenit în Anglia suport pentru sãnãtatea ºi starea de bine,
având în vedere cã cititul reduce stresul cu 67%.
Cititul previne demenþa ºi activitãþile din biblioteci, combat izolarea ºi singurãtatea.
Biblioteca este locul în care publicul cautã informaþii despre sãnãtate ºi în parteneriat cu medici din
întreaga þarã deruleazã programul naþional: Cãrþi pe reþetã, esenþa acestui proiect este faptul cã bolnavul,
pe lângã reþeta care îl trimite la farmacie, mai primeºte o reþetã care îl trimite la bibliotecã.
Multe idei culese din bibliotecile londoneze pot fi multiplicate ºi la noi, scopul vizitei noastre fiind ºi
acela de a transmite învãþãmintele culese acolo bibliotecarilor români, iar eu încerc ºi prin acest mijloc,
mulþumindu-i colegei mele din Sãlaj cã gãzduieºte în revista I.D.E.I. ºi o parte din ceea ce am tradus din
materialele primite în Marea Britanie.
Delia Pantea, membrã a Grupului Impact
Bibliotecar - Metodist
Biblioteca Judeþeanã Gheorghe ªincai - Bihor
CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ A TRAINERILOR BIBLIOTECARI
Ediþia a IV-a
Tema: Biblioteca publicã: spaþiu de învãþare pe tot parcursul vieþii
În perioada 2-4 aprilie 2014, a avut loc, la Sinaia, Conferinþa Internaþionalã a Trainerilor Bibliotecari,
ediþia a IV-a. Au fost prezenþi peste 130 de bibliotecari traineri, directori de biblioteci, invitaþi speciali,
reprezentanþi ai ANBPR, membri ai programelor similare din þãrile Global Libraries (Republica Moldova,
Turcia ºi Polonia), dar ºi o parte din echipa Fundaþiei IREX, în frunte cu directorul Programului BIBLIONET
- Paul Andre Baran. Organizatorii Conferinþei au fost IREX ºi Grupul de Lucru pe Training, din cadrul
Fundaþiei.
Deoarece bibliotecarii traineri sunt inventivi ºi foarte creativi, întreaga conferinþã a fost organizatã
sub forma unei adevãrate cãlãtorii cu avionul, care a decolat marþi, 2 aprilie 2014, iar pe parcursul celor 3
zile de conferinþã, a fãcut mai multe
escale: sesiuni în plen, ateliere
tematice, prezentãri ale activitãþilor
din regiuni. Am primit chiar de la
sosire o Carte de îmbarcaredebarcare pe care erau trecute cele
4 escale la atelierele tematice, precum
ºi un bilet de avion ce conþinea
întregul program al conferinþei.
Prima zi de conferinþã ºi
dimineaþa zilei urmãtoare au fost
ocupate cu gãsirea, în plen, a
rãspunsurilor la întrebãrile: ce se mai
poartã în training?; cum promovãm
serviciile de formare?; ce parteneri
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sunt interesaþi de formarea în biblioteci?; cum putem
sã finanþãm formarea în biblioteci?; ce fac alte biblioteci
din lume în domeniul formãrii?
La atelierele tematice ni s-au prezentat, printre
altele, detalii despre industriile creative, cum se face
pilotarea în training, câteva metode noi de învãþare
non-formalã, ce este ºi cum se face branding/marketing
personal, stimularea interactivitãþii în training ºi între
traineri, precum ºi câteva tehnici de public speaking.
Cea de-a doua zi a conferinþei s-a încheiat cu
Training-ul Bazar, unde toate regiunile ºi-au prezentat
activitatea de formare pe anul 2013 prin metode
inedite ºi foarte creative.
Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj, fãcând
parte din Regiunea de Nord-Vest, a fost reprezentatã
de Mariana Lucia Marian ºi Sanda Cherecheº, traineri-bibliotecari. Activitatea desfãºuratã în domeniul
trainingului în bibliotecã, în anul 2013 a fost bogatã ºi s-a regãsit în prezentarea din cadrul Trainingului
Bazar, unde fiecare judeþ ºi-a prezentat cursurile oferite comunitãþii, sub forma unei expoziþii vii - Din
inimã de trainer.
Tot atunci a avut loc ºi premierea câºtigãtorilor celor cinci categorii ale Concursului Bibliotecarul
Trainer al anului 2013: Bibliotecarul Trainer al anului 2013, Cel mai bun bibliotecar local, Biblioteca/
Bibliotecarul cu cel mai mare numãr de beneficiari instruiþi în cursuri de formare în 2013, Cursul livrat în
anul 2013 care a schimbat viaþa unei comunitãþi/persoane, Cel mai interesant curs nou - dezvoltat ºi livrat
în 2013.
Cea de-a treia zi a conferinþei a venit cu o surprizã, un invitat special, Andy Szekely (coach, trainer,
antreprenor, autor ºi public speaker), care ne-a adus în atenþie tema: Cum sã prezinþi idei oamenilor
sceptici pentru a-i convinge sã utilizeze serviciile bibliotecii. El ne-a prezentat câteva idei bune de pus
în practicã atunci când lucrãm cu diferite tipuri de persoane.
Pe tot parcursul cãlãtoriei noastre interactivitatea dintre pasageri a fost la mare înãlþime, energia
pozitivã nu ne-a pãrãsit deloc, iar poveºtile de succes au fost foarte bine puse în evidenþã. Am aflat care
sunt tehnicile care prind sau nu prind la public în alte biblioteci, precum ºi ce cursuri noi au fost organizate,
dintre ele amintim: Bune maniere pentru adolescenþi, Prim ajutor, Teatru-lectura, Atelier de origami,
Comunicare, Educaþie non formalã, Web 2.0, Povestiri digitale, Cum sã folosesc un e-reader?
Aºteptãm cu nerãbdare urmãtoarea conferinþã a bibliotecarilor traineri, între timp punând în practicã,
la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj ºi în bibliotecile publice din judeþ, toate secretele unui trainer de succes!
Biblioteca ºi nevoia de formare continuã
Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj poate fi consideratã ca fiind o bibliotecã modernã, din
multe puncte de vedere. În acest articol ne vom opri doar la valoarea pe care o dã biblioteca noastrã
comunitãþii, devenind un Centru de învãþare pe tot parcursul vieþii, prin formare (training) ºi rolul ei în acest
proces.
Ce este formarea, ce este nevoia de formare ºi cum poate fi identificatã sunt întrebãri la care vom
rãspunde în continuare.
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Orice proces de formare are un început ºi un final bine determinat. Începutul este marcat de
identificarea nevoii de formare a
utilizatorilor, stabilind obiectivele de
învãþare, iar la final vom evalua dacã
acestea au fost atinse.
Nevoile de formare sunt nevoi de
învãþare ale membrilor comunitãþii, care
pot fi satisfãcute prin activitãþi de formare
ºi de dezvoltare personalã ºi profesionalã.
Nevoia - este discrepanþa sau
diferenþa (distanþa) dintre stadiul actual
de dezvoltare al unui grup sau al unei
situaþii ºi stadiul dorit (posibil de atins).
Nevoia reflectã existenþa unei probleme
care necesitã intervenþia, o problemã
care trebuie tratatã.
Analiza nevoilor încearcã sã identifice astfel de goluri, sã le analizeze caracteristicile ºi cauza ºi sã
stabileascã prioritãþile acþiunilor viitoare. Intervenþia propusã pentru a reduce sau elimina astfel de goluri
identificate este în strânsã legãturã cu formarea ºi dezvoltarea personalã. Totuºi, intervenþiile eficiente sunt
dependente de o bunã identificare ºi evaluare a nevoilor. Astfel de discrepanþe pot fi identificate, analizate
ºi rezolvate la nivel individual, dar ºi la un nivel mai larg, de instituþie sau chiar la nivelul comunitãþii.
Bibliotecarul are un rol activ în procesul de analizã a nevoilor de instruire/formare prin orice sugestie
sau propunere primitã din partea utilizatorilor prezenþi la diferitele activitãþi organizate de bibliotecã, în
scopul dezvoltãrii sau înfiinþãrii de noi servicii.
O analizã de nevoi de calitate:
· se focalizeazã pe rezultatele care ar trebui obþinute ºi nu pe mijloacele necesare obþinerii lor;
· furnizeazã o bazã obiectivã pentru luarea deciziilor;
· contribuie la stabilirea unor domenii comune de obiective ºi acþiune la nivel de organizaþie/proiect;
· pentru stabilirea prioritãþilor, îi implicã pe toþi factorii interesaþi;
· este un proces ciclic, care se încadreazã în aria mai largã a activitãþilor unei organizaþii sau comunitãþii
privind planificarea strategicã.
Analiza nevoilor reprezintã un proces sistematic care este urmat de alte câteva procese
ulterioare:
· colectarea datelor cu ajutorul unor metode ºi instrumente clar definite (chestionare, interviuri,
focus grupuri, cercetare de documente etc.);
· identificarea prioritãþilor ºi stabilirea criteriilor pentru soluþionarea problemelor;
· acþiuni de îmbunãtãþire/creare a unui produs, serviciu sau a unei combinaþii de produs-serviciu;
· stabilirea unor criterii pentru alocarea unor resurse variate (materiale, financiare, umane, de
timp).
De ce sã organizeze biblioteca/bibliotecarul cursuri de formare?
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Biblioteca publicã, prin specificul ei,
este o instituþie care se adreseazã tuturor
categoriilor de populaþie, fãrã discriminare,
vine în întâmpinarea nevoilor educaþionale pe
care le au toate categoriile de public ce-i trec
porþile, în toate domeniile. De asemenea,
bibliotecarul este cel care sprijinã ºi îndrumã
utilizatorul vulnerabil, care nu are resurse:
copii, adulþi, dar ºi seniori. Pe de altã parte,
bibliotecarul deþine toate caracteristicile unui
formator: empatie, simþul umorului,
creativitate, preocupare pentru
autodezvoltare personalã ºi profesionalã,
experienþa în lucrul cu oamenii, abilitatea de
a vorbi în public etc.
Prin cursurile de formare în ITLib ºi Bazele Serviciilor Noi de Bibliotecã, mulþi bibliotecari de la
Biblioteca Judeþeanã ºi din bibliotecile comunale au dobândit cunoºtinþe de formare, au avut curajul de a
vorbi în public sau de a face prezentãri. Totodatã, mulþi dintre bibliotecari fac formare/instruire, fãrã sã îºi
dea seama.
În cadrul bibliotecii noastre, în anul 2014, bibliotecarii traineri au organizat cursul de Utilizarea
calculatorului ºi internetului pentru
copii, adulþi ºi vârstnici - curs de iniþiere
în care utilizatorii au învãþat cum sã
foloseascã un calculator, sã navigheze pe
internet, sã vorbeascã cu cei dragi aflaþi la
distanþã, dar ºi sã afle cum se redacteazã
un document sau cum se face o felicitare, o
diplomã sau o invitaþie.
Cu vârstnicii, aceste cursuri au avut
loc la Centrul Tinereþe fãrã Bãtrâneþe
Zalãu, Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor Zalãu, dar ºi în cadrul
Centrului de Formare al Bibliotecii
Judeþene. Adulþii, indiferent cã au fost
angajaþi sau ºomeri, au beneficiat de aceste
cursuri tot în cadrul Centrului de Formare al bibliotecii. Nu am uitat nici de cei mai mici dintre utilizatori,
care pe perioada vacanþei de varã au fost prezenþi la activitãþile organizate în cadrul Bibliovacanþei. Au
fost organizate 87 de sesiuni de învãþare IT, peste 180 de ore ºi 575 de participanþi.
Pentru anul 2015, ne propunem mai multe cursuri de formare, cu mai mulþi bibliotecari traineri, o
parte fiind desfãºurate în spaþiile bibliotecii, iar altele în spaþiile unor instituþii cu care avem încheiate parteneriate
de colaborare.
Mariana Lucia Marian
Sanda Cherecheº, bibliotecari formatori
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ÎNTRE CORECTITUDINE ªI GREªEALÃ ÎN DOCUMENTELE TIPÃRITE
N-aº fi scris poate nici acum aceste rânduri, dacã, datoritã specificului muncii mele, nu mi-ar trece
prin mânã o mare parte din producþia editorialã româneascã. Documente din toate domeniile cunoaºterii
(lucrãri de specialitate, lucrãri de popularizare, documente de referinþã, publicaþii pentru copii etc.), prin
munca de zi cu zi, sunt luate în evidenþã, catalogate ºi clasificate, puse apoi în circulaþie, pentru a fi la
îndemâna utilizatorilor.
Biblioteca, alãturi de ºcoalã ºi familie, este locul unde utilizatorii copii, prin mijlocirea tuturor acestor
documente, pot sã se formeze, pot sã devinã, sã fie pregãtiþi pentru o profesie în viaþa socialã.
De aceea, calitatea documentelor prezintã o mare importanþã, mã refer aici la faptul cã nu ar trebui
sã fie permis sã vadã lumina tiparului o carte ce conþine greºeli gramaticale.
În procesul de elaborare a documentelor, ele trebuie sã treacã printr-o corecturã care sã identifice
greºelile de tipar (inerente pânã la urmã), ce survin în timpul tipãririi. Cu mâhnire constatãm cã multe dintre
cãrþile apãrute conþin greºeli, nu numai de tipar, ci ºi de exprimare. Fraze care nu au logicã, nu se leagã,
pleonasme, subiectul multiplu care nu se acordã cu predicatul, folosirea incorectã a timpurilor ºi modurilor
verbale ºi multe altele, pe toate le gãsim în unele dintre documentele tipãrite. Traducerea este o altã problemã
care lasã mult de dorit. Este cu atât mai regretabil cu cât unele dintre aceste greºeli apar în publicaþiile
pentru copii. Copiii sunt în procesul de formare, a vocabularului, a personalitãþii, iar dacã le oferim modele
greºite, aceasta nu va rãmâne fãrã repercusiuni asupra adulþilor ce vor deveni.
Redau mai jos câteva dintre erorile pe care le-am gãsit, în documente tip carte sau audio-vizuale:
- …a venit ºi tãticul de la servici…; …tu nu ai servici la primãria… ; forma corectã a substantivului
este serviciu, nu servici
- O greºalã apare…; corect: greºealã
- Repartizat ca ºi sublocotenent…; construcþia ca ºi este acceptatã în cazul comparãrii a douã
obiecte, persoane etc., ceea ce nu e cazul în acest exemplu.
- Într-un spaþiu carceral al cãrei deziderat…; în acest caz se aplicã regula acordului încruciºat:
articolul posesiv se acordã cu substantivul deziderat, iar pronumele relativ cu substantivul spaþiu; corect:
spaþiu carceral al cãrui deziderat
- oferirea mãrului de cãtre ºarpe lui Adam ºi Eva…; cele douã substantive proprii sunt în cazul
dativ, caz marcat prin articol hotãrât, la masculin lui (antepus), iar la feminin postpus (Evei); corect :
oferirea mãrului de cãtre ºarpe lui Adam ºi Evei.
- …toate fãrãdelegile mele ºtergele…; fiind vorba de forma conjunctã între verbul a ºterge, persoana
a II-a, singular, la modul imperativ, ºi pronumele personal, persoana a III-a, plural, forma neaccentuatã -le,
se impune scrierea cu cratimã: ºterge-le
- … chipul pâinii ºi vinului…; cele douã substantive comune sunt în cazul genitiv, caz care cere
folosirea articolului genitival al: chipul vinului ºi al pâinii
- Învãþavoi…; în acest caz avem de-a face cu inversarea formei de viitor a verbului a învãþa (voi
învãþa), verbul auxiliar fiind antepus: învãþa-voi
- …proprii copii…; adjectivul fiind antepus, preia articolul hotãrât al substantivului postpus, în cazul
de faþã, al treilea i - propriii copii
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- Acestea profitând de ocazie, începurã sã o depãºeascã…, Când pe neaºteptate, se întâmplã
ceva…; profitând de ocazie, pe neaºteptate sunt construcþii incidente, în consecinþã, trebuie marcate
prin virgule, ele putând lipsi din text, fãrã ca înþelesul acestuia sã se modifice.
- Maºina noastrã de raliu, mândra Rachetã porni…; mândra Rachetã este o apoziþie, deci este
necesar a fi pusã între virgule.
- Dar totuºi, credeam cã ºtii cã cu (asociere nepotrivitã) astfel de roþi, ºansele tale de câºtig
erau chiar minimale.
- Dacã ai lãsa la o parte gândurile de invidie ºi ai începe sã fi mai încrezãtoare în propriile
forþe…; corect: Dacã ai lãsa la o parte gândurile de invidie ºi ai începe sã fii… - forma de conjunctiv
prezent, persoana a II-a, singular, a verbului a fi, este cu doi i, deci sã fii.
Sesizând aceste greºeli, alese în mod fortuit, n-am fãcut-o cu intenþia de a critica, pânã la urmã a
greºi e omeneºte, ci mai degrabã am dorit a fi un semnal pentru cei avizaþi în a-ºi da acordul asupra bunului
de tipar. Desigur, multe dintre ele vor fi fiind greºeli de tipar, dar chiar ºi în acest caz, cred cã se impune mai
multã atenþie ºi mai multã meticulozitate, atât din partea tipografilor, cât ºi a editorilor, pentru a evita
asemenea inadvertenþe, deranjante pentru cei ce parcurg textele respective, iar pentru copiii ce sunt în
formare, un exemplu nepotrivit, ce nu va rãmâne fãrã urmãri în educaþia lor, mai ales în scrierea corectã.
Cum am spus la începutul articolului, biblioteca este formatoare de caractere, ea se implicã în procesul
educativ, dar este ºi prima instituþie care continuã educaþia oferitã de ºcoalã, favorizând procesul învãþãrii
post instituþionale, al cãrui punct terminal trebuie sã fie deschiderea spre educaþia continuã, spre autoeducaþie.
De aceea, este imperativ ca informaþiile conþinute în documente sã fie corecte, nu numai în ceea ce priveºte
conþinutul, ci ºi forma.
Mihaela Turian
CÂND TIMPUL CERNE… STELUÞE!
Anul acesta se împlinesc nouã ani de când lucrez... sunt membrã a marii familii a Bibliotecii Judeþene
Sãlaj... ºi sunt tot aºa de entuziasmatã de aceastã meserie ca ºi în primii mei ani de muncã.
De-a lungul acestor ani, am avut deosebita plãcere de a îndeplini funcþia de maestru de ceremonii
la diferite activitãþi desfãºurate în cadrul Secþiei pentru copii. Majoritatea celor pe care le-am derulat au
fost în limba românã ºi au fost înþelese
de cãtre toatã lumea. Am organizat,
însã, aºa cum este ºi firesc într-un
municipiu ca Zalãul, multe activitãþi în
limba mea maternã, adicã în limba
maghiarã. Aceste activitãþi au fost ºi sunt
dedicate copiilor ºi tinerilor maghiari din
localitate ºi nu numai - pentru cã nu pot
sã nu menþionez faptul cã am avut vizite
ºi vizitatori ºi din, ºi în mediul rural:
Panic, Borla, Guruslãu etc.
Deseori am fost întrebatã: Oare
ce le-ai putut povesti copiilor de s-au
distrat aºa de bine, au fost foarte atenþi
ºi dornici sã revinã, cât mai repede cu
putinþã?
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Pentru cã nu este un secret atât de
mare, precum li se pare celor care sunt
mereu inhibaþi sau emoþionaþi, azi, m-am
decis sã vã destãinui câteva din activitãþile
mele cu mare atractivitate la… prinþiºori!
Ce face ca activitãþile mele sã fie
diferite de altele? Poate doar faptul cã…
Niciodatã nu mi-au plãcut
ºabloanele. Nu mi-a plãcut sã particip la
genul de activitãþi, pe care le puteam vedea
ºi la ºcoalã sau, eventual, altundeva. Nu
mi-au plãcut activitãþile care semãnau cu
orele de curs. Nu mi-a plãcut sã particip
la activitãþi forþatã de profesori... Drept
urmare, niciodatã, nu aº derula activitãþi
care ar plictisi auditoriul meu.
Având în vedere faptul cã am terminat un liceu pedagogic ºtiu foarte bine cã primele minute ale unei
activitãþi sunt decisive. Astfel, TOATE întâlnirile mele cu copiii sunt bine gândite. Pun mare accent pe
caracteristicile specifice legate de vârsta copiilor prezenþi la activitãþile mele. Adicã: dacã am grãdinari
pregãtesc mereu un element de surprizã: un personaj din poveste, o scrisoare din lumea poveºtilor, eventual,
un apel telefonic de la vreun personaj cunoscut... Dacã sunt copii mai mari evit activitãþile de tip LECÞIE.
ªtiu cã îi plictisesc, iar eu nu asta mi-am propus.
Nu ºtiu dacã gândesc bine, dar din punctul meu de vedere, noi, bibliotecarii nu avem numai rolul de
a educa, sarcina principalã a noastrã ºi a activitãþilor noastre este de a atrage micii utilizatori cãtre bibliotecã
ºi de a le furniza informaþii. Micii învãþãcei vor deveni apoi adulþii responsabili care, influenþaþi de clipele
plãcute petrecute la noi, vor reveni, de mânuþã cu propriii lor copii, la bibliotecã.
În anul 2014, la început de an, am fost contactatã de cãtre Kósa Andrea, logoped la ªcoala Gimnazialã
Mihai Eminescu, cu propunerea de a desfãºura o activitate pentru clasele 0 - IV, secþia maghiarã, despre
viaþa unui scriitor, poet maghiar nãscut în Ardeal.
M-am gândit la mai mulþi autori maghiari, dar cel care mi s-a pãrut cel mai adaptabil la vârsta
copiilor a fost Kós Károly. M-am tot gândit cum aº putea sã fac o activitate atractivã despre viaþa unui
scriitor... Activitatea s-a derulat astfel: am apelat la prietenii mei fideli, personajele din poveste... Cu ajutorul
unei colege, am primit o scrisoare din lumea poveºtilor... în care mi se solicita ajutorul: în lumea lor a
aterizat un domn, care zicea cã nu mai ºtie nimic despre el, doar cã este o personalitate cunoscutã în lumea
noastrã ºi cã numele lui are iniþialele K.K. Singura lui ºansã sã se întoarcã în lumea noastrã este ca noi
sã-i furnizãm cât mai multe date despre el. Am apelat la DEX sã vedem ce înseamnã o personalitate, apoi
i-am pus sã sorteze din cãrþile expuse câteva, care ar putea conþine informaþii despre personalitãþi. Am
descoperit iniþialele K.K. în mai multe dintre ele. Am constatat cã personalitatea se numeºte Kós Károly,
apoi, încet-încet, am trecut pe flipchart date importante despre autor, arhitect. Ca prin minune ºi în calculatorul
meu a apãrut o prezentare despre autor. Am ales de data aceasta o prezentare în PREZI, nu în PowerPoint.
Principalele etape din viaþa autorului au apãrut astfel ca un copac al vieþii, iar pe ramuri copilãria, studenþia
etc. Am încadrat cât de multe imagini am putut. Ca element surprizã am pus ºi un filmuleþ ce conþinea un
interviu realizat cu autorul, din ultima parte a vieþii lui... În timpul activitãþii, copiii cei mai activi, au fost
rãsplãtiþi.
De Paºti am organizat o activitate despre obiceiuri ºi tradiþii pascale la o clasã de-a patra. Ca sã
îmbin utilul cu plãcutul am optat din nou pentru ceva interesant... Copiii nu au fost informaþi în legãturã cu
tematica activitãþii. Am ascuns prin salã plicuri care conþineau ghicitori. Primele litere a soluþiei ghicitorilor
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au format cuvântul HÚSVÉT (PAªTI). Ei au trebuit sã rezolve acest joc de litere. Le-am citit curiozitãþi
despre obiceiuri ºi tradiþii de Paºti de la alte popoare. Ca element surprizã, am adus un sac mare de haine
ºi am încercat sã reproducem o familie care sãrbãtoreºte Paºtele. Am avut mamã, tatã, copii care au
umblat cu stropitul (spunând sau citind poezii dedicate acestui obicei). La sfârºit am împãrþit ouã roºii.
FARSANG-ul este o mare sãrbãtoare la maghiari, care este marcatã în luna februarie. Am fost
invitatã, împreunã cu colega mea la Guruslãu, sã prezentãm un filmuleþ în legãturã cu aceastã sãrbãtoare.
Bineînþeles cã nu m-am limitat la a duce DOAR un filmuleþ. Am pregãtit un filmuleþ în MovieMaker, am luat
vocea unui personaj, Oarecinicã, personaj foarte curios, care cu ajutorul imaginilor ºi melodiilor tradiþionale
a prezentat obiceiul FARSANG. Dupã filmuleþ, am ales sã dezvãlui câteva dintre amintirile mele legate de
aceste sãrbãtori ºi i-am învãþat sã-ºi facã dinþi falºi din cartofi.
Atunci când se anunþã un grup de copii ºi este prima lor vizitã la bibliotecã, întotdeauna le citesc
Leul la bibliotecã de Michelle Knudsen. Povestea este foarte atractivã pentru copii. În timpul lecturãrii
îi provoc pe copii sã fie LEI, sã urle cât de tare pot, sã intre în pielea personajului, ca, mai apoi, sã putem
stabili, pe baza lecturii, regulile principale din bibliotecã: nu fugim, nu strigãm etc.
Încerc sã dau copiilor o dezminþire legatã de faptul cã la bibliotecã trebuie sã stãm în liniºte, trebuie
sã umblãm pe vârful degetelor… ªTIÞI DE CE?!... Pentru cã biblioteca este Casa Cãrþilor, unde locuiesc
atât de multe ºi diverse cãrþi, care adãpostesc personaje din poveste, care dorm pânã în momentul în care
le deschidem. Fiecare carte deschisã adãposteºte câte un personaj... ºi poate ne-ar plãcea sã o trezim pe
Cenuºãreasa, dar în niciun caz nu am dori sã întâlnim un balaur sau un zmeu... aºa cã ar fi recomandat sã
umblãm printre rafturi în liniºte pentru cã niciodatã nu se ºtie cine ne va surprinde...
Scopul meu, în nobila calitate de bibliotecarã, este acela de a atrage cât de mulþi utilizatori cu ajutorul
acestor activitãþi. Acesta, aºa cum reiese din mesajele adresate ºi din mulþimea de copii care se înghesuie
la activitãþi, a fost atins. Zi de zi mã pot bucura de zâmbetul copiilor, care au participat la activitãþile mele ºi
care au revenit sã se înscrie la bibliotecã.
Fazakas Éva
RESPECT PENTRU PLANETÃ!
Biblioteca Judeþeanã I. S. Bãdescu a gãzduit ºi în anul 2014 o serie de activitãþi dedicate
OREI PÃMÂNTULUI.
Un eveniment mondial: Ora Pãmântului este o miºcare iniþiatã de WWF (World Wide Fund) în
2007, cu un puternic impact la nivel mondial care, în 2013, a implicat peste 7000 de oraºe din peste 152
de þãri participante, rãspândind un mesaj
important privind efortul negativ pe care viaþa
noastrã de zi cu zi îl are asupra planetei ºi asupra
resurselor naturale. Oameni, organizaþii, companii
ºi instituþii din toate oraºele þãrii au marcat Ora
Pãmântului, un eveniment care, prin gestul
simplu de stingere a luminilor, trage un important
semnal de alarmã la adresa efectelor dezvoltãrii
iresponsabile.
De câþiva ani încoace, în ultima sâmbãtã a
lunii martie se sãrbãtoreºte Ora Pãmântului.
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Acest eveniment a fost marcat în 2014 ºi la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj - Zalãu, cu sprijinul
Consiliului Judeþean, în perioada 24-29 martie. Alãturi de noi, au mai participat Agenþia Judeþeanã pentru
Protecþia Mediului Sãlaj ºi Inspectoratul ªcolar Judeþean Sãlaj. Scopul? Salvarea planetei Pãmânt.
Partenerii implicaþi în organizarea acestui eveniment au fost:
· Consiliul Judeþean al Elevilor - Sãlaj
· Participanþi în proiectul naþional EcOProvocarea - Viitor Plus:
ªcoala Gimnazialã Mihai Eminescu Zalãu
ªcoala Gimnazialã Simion Bãrnuþiu Zalãu
· Grãdiniþa Nr. 4 Zalãu
· ªcoala Gimnazialã Porolissum Zalãu
· ªcoala Gimnazialã Simion Bãrnuþiu din Bocºa
· Grup ªcolar Mihai Viteazul Zalãu
· Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalãu
· Colegiul Reformat Wesselényi Zalãu
Tema sãptãmânii: Apã curatã - Pãmânt sãnãtos!
Ce poate fi mai frumos decât sã avem în jurul nostru un mediu sãnãtos? Ce poate fi mai important
decât sã trãim într-o societate care protejeazã natura ºi resursele ei? Un mediu sãnãtos trebuie sã fie
responsabilitatea ºi grija noastrã, a tuturor. Pentru a putea acþiona corect ºi din timp pentru reducerea
efectelor provocate de schimbãrile climatice, este necesarã intensificarea activitãþilor de conºtientizare a
publicului în acest domeniu.
Obiectivele urmãrite pe parcursul acestor acþiuni au fost:
- educarea copiilor, tinerilor ºi a întregii comunitãþi în vederea protejãrii mediului prin implicarea în
activitãþi specifice;
- antrenarea tinerilor în activitãþi de informare;
- familiarizarea utilizatorilor ºi cetãþenilor oraºului cu problemele datorate încãlzirii globale ºi cauzele
acesteia;
- economisirea resurselor naturale;
- reducerea consumului ºi a risipei energetice;
- protejarea mediului înconjurãtor, a apelor, a resurselor de apã, a aerului ºi a pãdurilor;
- importanþa reciclãrii deºeurilor, a PET-urilor, a bateriilor ºi aparaturii electro-casnice.
NU STA DEOPARTE. IMPLICÃ-TE! - sloganul sub care s-au desfãºurat activitãþile
Toþi participanþii implicaþi în aceastã campanie au primit un ecuson
confecþionat de Biblioteca Judeþeanã: un copãcel verde pe care apãrea
mesajul: NU STA DEOPARTE. IMPLICÃ-TE! Deoarece a fost o
sãptãmânã plinã de activitãþi, vom prezenta, în mare, momentele cele mai
semnificative ale fiecãrei zile.
Luni, 24 martie - pregãtirea expoziþiilor cu lucrãrile partenerilor:
desene, picturi, postere, machete. Au fost expuse foarte multe lucrãri
frumoase, atât la Sala de Lecturã a Bibliotecii Judeþene, cât ºi în vitrinele de
pe holul instituþiei, dar ºi la Secþia pentru Adulþi, lucrãri, pline de fantezie,
care au putut fi admirate pe toatã durata sãptãmânii.
Marti, 25 martie - a avut loc deschiderea oficialã a activitãþilor la
Sala de Lecturã a Bibliotecii Judeþene. Directorul Bibliotecii Judeþene
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I. S. Bãdescu Sãlaj, Florica Pop, împreunã
cu Aurica Grec, directorul Agenþiei Judeþene
de Protecþia Mediului Sãlaj, i-au întâmpinat
pe participanþi, prezentându-le scopul acestui
eveniment, dupã care i-au provocat pe
parteneri sã ia cuvântul. Fiecare ºcoalã ºi
liceu a avut un reprezentant, care ºi-a
exprimat pãrerea vis-a-vis de aceastã
campanie. De la eveniment nu au lipsit,
bineînþeles, nici televiziunea, dar nici
jurnaliºtii, care au promovat activitãþile
acestuia. Tot în aceastã zi s-a realizat ºi o
expoziþie tematicã stradalã de documente,
pliante, materiale informaþionale ºi de promovare, fotografii. În faþa bibliotecii, într-o cutie verde, s-au
adunat ideile exprimate în scris: MESAJUL TÃU PENTRU PLANETA PÃMÂNT!
Miercuri, 26 martie, au avut loc activitãþi în paralel atât la Sala de Lecturã, cât ºi la Secþia pentru
Adulþi, unde au fost prezenþi eco-ambasadorii ªcolii Gimnaziale S. Bãrnuþiu Zalãu, împreunã cu una dintre
coordonatoarele proiectului EcOProvocarea, dar ºi o clasã de elevi de la Colegiul Tehnic Alesandru
Papiu Ilarian, însoþiþi de prof. bibliotecar Adela Lobonþ. Pe lângã discuþiile tematice purtate cu ei, ecoambasadorii au încercat sã îi conºtientizeze pe liceeni ºi public asupra importanþei protejãrii mediului
înconjurãtor. Ei au dat dovadã de ingeniozitate, ambiþie ºi motivaþie, implicându-se activ în numeroase
activitãþi al cãror scop a fost oferirea de soluþii pentru diminuarea problemelor de mediu cu care se confruntã
comunitatea. De data aceasta, cei mici au dat lecþii celor mari. Tot aceºti copii ºi-au folosit imaginaþia ºi au
creat, din materiale reciclabile: flacoane, capace, pahare, cartoane, macaroane, becuri folosite ºi tot ce au
mai gãsit, lucruri reale, chiar foarte drãguþe ºi apreciate. Iar unul dintre ei a mãrturisit cã astfel au vrut sã
demonstreze cã anumite lucruri sau materiale pe care unii poate le considerã inutile, pot fi folosite într-un
scop util ºi frumos. Aceastã activitate s-a încheiat cu proiecþia unui film documentar, la care fiecare a
comentat imaginile derulate, precum ºi mesajele transmise de imagini. În acelaºi timp, la Sala de Lecturã, a
fost prezentatã o scenetã cu copiii de la ªcoala Gimnazialã. Simion Bãrnuþiu din Bocºa, care au prezentat
piesa Zâna Pãmântului, scrisã de Luiza Zaharia. Sala a rãsunat de aplauzele prichindeilor de la Grãdiniþa
Nr. 4, copiii jucându-ºi foarte bine rolul ºi transmiþând, în acelaºi timp, mesajul dorit.
Activitãþile dedicate Orei Pãmântului au continuat ºi joi, 27 martie, zi în care participanþii au desenat
pe asfalt, în parcul din faþa Bibliotecii Judeþene, dorind ºi astfel sã lase mesaje pentru comunitate, de
dragoste, respect ºi grijã faþã de mediul înconjurãtor.
Ziua de Vineri, 28 martie, a fost
dedicatã jocurilor interactive, care au avut
ca scop promovarea miºcãrii în aer liber
ºi stimularea dragostei pentru naturã.
Sâmbãtã, 29 martie, la ora
20,30, în faþa Bibliotecii Judeþene, s-au
adunat elevi de la liceele din Zalãu,
reprezentanþi ai Consiliului Judeþean al
Elevilor, eco-ambasadorii de la cele douã
ºcoli, pãrinþii acestora ºi voluntari. Florica
Pop, directorul Bibliotecii Judeþene ºi
Aurica Grec, directorul A.P.M. Sãlaj (Sã
stãm pe întuneric o orã, spre a trãi o
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viaþã în luminã!), le-au vorbit participanþilor despre importanþa evenimentului la care erau pãrtaºi, Ora
Pãmântului, iar pe trotuarul din faþa instituþiei s-a format harta lumii - din lumânãri. Evenimentul a continuat
cu un marº stradal, în cadrul cãruia au fost distribuiþi fluturaºi cu informaþii, trecãtorilor. Îmbrãcaþi în tricouri
albe ºi înarmaþi cu pancarte pe care erau scrise diverse mesaje privind protejarea mediului, participanþii la
marº au pornit din faþa bibliotecii ºi s-au oprit pe platoul de marmurã din faþa Prefecturii, unde au format
imaginea globului pãmântesc din lumânãri. (Acþiunea s-a finalizat cu un foc de tabãrã organizat de Consiliul
Judeþean al Elevilor ºi proiecþie de film documentar pe tema datã). Evenimentul a reprezentat încununarea
tuturor activitãþilor care s-au desfãºurat pe parcursul unei sãptãmâni, având ca Motto: Apã curatã, pãmânt
sãnãtos!
În concluzie, evenimentul a dovedit, încã o datã, faptul cã oamenii se pot uni ºi în scopuri nobile, iar
Ora Pãmântului, deºi reprezintã un gest mai mult simbolic, este, în primul rând, un act de respect faþã de
planeta pe care ne-am nãscut ºi care ne hrãneºte. Chiar dacã nu suntem pe deplin capabili sã înlãturãm
efectele devastatoare ale schimbãrilor climatice, cel puþin putem încetini, fiind bine informaþi ºi cu ajutorul
fiecãruia dintre noi, acest proces, activitãþile organizate având menirea de a atenþiona ºi solicita implicarea
tuturor. Aceste activitãþi, exemple ºi modele de a ne raporta la mediul înconjurãtor, nu trebuie sã fie valabile
doar o singurã zi, ci ar fi bine sã facã parte din modul nostru permanent de a fi, de a trãi.
Pap Erika
ADOLESCENÞII ªI BUNELE MANIERE
Dacã nu putem sã fim buni, sã încercãm sã fim mãcar politicoºi.
(N. Steinhardt - Jurnalul fericirii)
Bunele maniere sunt ceva ce se învaþã începând încã din copilãrie, în familie, continuând apoi pe tot
parcursul vieþii, în ºcoalã, facultate, bibliotecã, prin participarea la diferite cursuri sau întâlniri nonformale,
pânã la vârsta senectuþii. Ele au rãdãcini într-un sentiment profund uman, care tinde spre o armonie între
comportare ºi eticã, între frumuseþea caracterului uman ºi moralitatea sa. Copiii, tinerii, adulþii vor învãþa sã
aibã un comportament natural ºi agreabil, numai respectând niºte reguli care s-au impus ºi s-au codificat
de-a lungul timpului. Aceste reguli sunt cuprinse în Codul bunelor maniere, cod alcãtuit dintr-o mulþime
de legi, convenþii de fapt, care converg toate spre un numitor comun, acela de a nu-l deranja pe semenul
nostru, ci a-l face sã se simtã bine în preajma noastrã, stabilindu-se astfel acea armonie între oameni de
care toþi avem nevoie, dar pe care puþini ºtiu sã le practice.
Buna creºtere, indispensabilã fiecãrui
om în orice societate, se dobândeºte în mai
multe feluri. Educaþia ocupã de departe
locul cel mai important. Familia, ºcoala,
biblioteca, mass-media, toate au un rol
hotãrâtor în formarea ºi educarea oricãrui
individ.
Într-o lume în care bunul simþ e
aproape pe cale de dispariþie, în care tinerii
duc o lipsã acutã de modele de viaþã, fiind
din ce în ce mai acaparaþi de modalitatea
de a obþine rezultate într-un mod rapid ºi
facil, indiferent de mijloacele folosite, am
considerat cã nu este lipsitã de interes
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organizarea unor întâlniri lunare, având ca
subiect Bunele maniere în societate. Am
avut în vedere segmentul de vârstã cuprins între
15-19 ani. Astfel, începând cu luna octombrie
2013, în fiecare ultimã joi din lunã, la aceeaºi
orã, ne-am întâlnit cu tineri de la diferite licee
din municipiu. Publicitatea am realizat-o prin
afiºe, fluturaºi care s-au distribuit în fiecare
liceu, prin mijloacele online, precum ºi prin
discuþii la sediul instituþiei sau în unitãþile ºcolare
partenere. Totodatã, informaþia a fost postatã
pe site-ul bibliotecii, pagina de Facebook, dar
au fost trimise email-uri individual ºi pe grupuri
de discuþii.
Pe parcursul întâlnirilor pe care le-am avut, am constatat cã una din cele mai convingãtoare forme de
publicitate o fac participanþii mulþumiþi de calitatea ºi eficienþa activitãþilor la care participã. Fie tinerii au
transmis informaþia colegilor, motivându-se reciproc, fie cadrele didactice ºi bibliotecarii ºcolari cu care
avem o bunã colaborare au dorit sã se implice efectiv în activitãþile organizate, transmiþând mai departe
invitaþia lansatã de bibliotecã. Cei mai buni colaboratori ai noºtri nu au fãcut acest lucru numai pentru a
avea încã o realizare care sã poatã fi menþionatã în portofoliul profesional, ci au fãcut-o gândindu-se în
primul rând la tinerii pe care îi vãd de multe ori timizi sau, la polul opus, extrem de îndrãzneþi sau chiar
obraznici, arta Savoir Vivre fiindu-le foarte puþin cunoscutã.
Biblioteca oferã spaþiul ºi suportul necesar pentru învãþarea pe tot parcursul vieþii. Ea cuprinde forme
variate de educare ºi formare (formal, informal, nonformal) în activitãþi individuale sau de grup.
Am urmat principiile educaþiei nonformale, astfel cã activitãþile au fost bine planificate, având
asociate obiective de învãþare ºi fiind adaptate nevoilor grupului þintã; tinerii au participat în mod
activ la procesul de asimilare a informaþiilor prin jocuri de rol, muncã de echipã, sarcini practice.
Jocul de rol este o metodã de învãþare activã, bazatã pe explorarea experienþei participanþilor,
oferindu-le un scenariu în care fiecare persoanã are un anumit rol de jucat. Elementul principal al
acesteia este discuþia ºi învãþarea mai mult din propria noastrã experienþã ºi din a celorlalþi.
Întâlnirile s-au desfãºurat, de regulã, la Sala de Lecturã, într-un cadru cald ºi prietenos, în care
fiecare a fost liber sã se exprime deschis, sã punã întrebãri, sã descopere informaþii utile. Fiecare întâlnire
am încercat sã o facem cât mai atractivã, astfel
încât tinerii sã-ºi însuºeascã manierele elegante
într-o atmosferã destinsã, relaxantã, lipsitã de
inhibiþii, punând accent ºi pe partea practicã,
adicã am exersat împreunã bunele maniere, prin
diferite jocuri de rol, în care ne-am implicat,
deopotrivã, bibliotecari ºi tineri. Tinerii au fost
motivaþi ºi capacitaþi sã se exprime într-un mediu
special creat, de naturã sã încurajeze pe oricine,
sã punã întrebãri, sã cearã ajutor fãrã sã se
simtã stânjeniþi. Am insistat de fiecare datã sã îi
punem în situaþii concrete, pentru a exersa, a
pune în practicã informaþiile prezentate,
deoarece am observat unele stângãcii sau chiar
gafe în comportamentul lor.
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În pregãtirea fiecãrei întâlniri, pe lângã
publicitate, am realizat câte o expoziþie tematicã, o
prezentare PowerPoint, am vizionat unul sau mai
multe filme scurte intitulate sugestiv Pastila de bun
simþ cu Alice Mihalache, montaje care treceau în
revistã aspectele ce urmau sã fie analizate ulterior în
detaliu, chestionare, concursuri ºi nelipsitele jocuri
de rol. Urmau apoi discuþii libere, exerciþii creative
prin intermediul cãrora participanþii erau familiarizaþi
cu diverse reguli sau norme de comportare în
societate. Am prezentat cãrþi, am citit împreunã,
i-am încurajat sã se opreascã la un pasaj care le-a
stârnit curiozitatea ºi interesul ºi sã motiveze alegerea
fãcutã.
Tematica abordatã la întâlnirile avute a parcurs întreaga paletã de situaþii menþionate în Codul Bunelor
Maniere, mai puþin comportarea în mediul virtual, ce urmeazã sã se facã la urmãtoarele întâlniri. De la
salut, prezentare, autoprezentare, convorbire telefonicã, bunele maniere în dragoste, pânã la cum ne
comportãm în diferite medii (acasã, la ºcoalã, în familie, pe stradã, în mijloacele de transport în comun, în
vacanþã, la restaurant etc.), cum ne îmbrãcãm, cum oferim un cadou, bunele maniere la masã (Avem
invitaþi, suntem gazde/ Suntem oaspeþi) toate au fost expuse într-un mod atractiv participanþilor.
Aceºtia au fost elevi de la Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian, Grupul ªcolar Voievod Gelu,
Colegiul Naþional Silvania, Grupul ªcolar Mihai Viteazul, poate ºi pentru cã implicarea cadrelor didactice
ºi a bibliotecarilor din aceste instituþii a fost mai activã.
Pe întreg parcursul activitãþilor, un mare accent a fost pus pe munca în echipã, aceasta reprezentând
o competenþã cheie pe piaþa muncii în momentul de faþã. Munca în echipã este capacitatea de a munci
împreunã pentru a realiza o idee comunã, capacitatea de a direcþiona realizãrile individuale spre
obiectivele organizaþionale. Este sursa ce le permite oamenilor obiºnuiþi sã atingã rezultate neobiºnuite.
(Andrew Carnegie). Orientarea noastrã a fost de a încuraja tinerii sã interacþioneze în mod eficient unii cu
alþii, sã respecte drepturile ºi convingerile altora, sã fie empatici, sã împãrtãºeascã idei sau sugestii, sã fie
creativi, sã ofere feedback, sã comunice eficient. Am accentuat ºi cred cã am reuºit sã îi convingem de
faptul cã întotdeauna o persoanã manieratã este mult mai agreatã de cãtre cei din jur ºi va fi preferatã uneia
lipsitã de maniere.
Activitatea a fost replicatã ºi pe segmentul de vârstã 7-14 ani, în cadrul programului Bibliovacanþa,
derulat în lunile iulie-august la bibliotecã. Copiii au fost foarte încântaþi sã participe la aceste ateliere, ei fiind
mult mai receptivi, spontani, interactivi, abia
aºteptând sã se ofere voluntari la jocurile de rol,
bucuria lor fiind cu adevãrat molipsitoare, atât pentru
bibliotecari cât ºi pentru pãrinþi. Timpul petrecut în
bibliotecã în cadrul acestor activitãþi a contribuit la
dezvoltarea personalã, la o mai bunã comunicare
între participanþi, la dobândirea de abilitãþi sociale,
la dezvoltarea muncii în echipã, fiecare persoanã
acumulând cunoºtinþe noi, pe care am insistat
întotdeauna sã le înþeleagã ºi sã le punã în acelaºi
timp în practicã. Prezenþa calitãþilor necesare
pentru a fi un bun membru de echipã sau, din
contra, lipsa lor pot fi factori decisivi în
angajarea unei persoane ori în menþinerea ei în organizaþie.
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La sfârºitul fiecãrei întâlniri, dupã prezentarea Power-Point, aminteam tinerilor cã întotdeauna
informaþiile de care au nevoie le gãsesc la bibliotecã, în cadrul colecþiilor pe care le deþine. Fotografia de
grup reprezenta imortalizarea momentului în care toate barierele erau depãºite, tinerii simþindu-se liberi ºi
mulþumiþi.
Menþionãm selectiv câteva dintre titlurile recomandate tinerilor:
• ARMEª, Nicolae: Codul manierelor elegante. Chiºinãu, Ed. Prut Internaþional, 2006
• ASSERATE, Asfa-Wossen: Bunele maniere: mic tratat de supravieþuire în societate; trad.:
Monica-Maria Aldea. - Ed. a 2-a, rev. Bucureºti, Ed. Nemira, 2007
• BLAIKIE, Thomas: Ghidul manierelor moderne; trad.: Rãzvan Taliu. Bucureºti, Ed. Runa, 2007
• CECHMAN, Olivier: Savoir-vivre sau bunele maniere astãzi; trad.: Marioara Sima, Maria Valentina
Sima. Bucureºti, Ed. Corint, 2010
• Codul bunelor maniere, Vol.3: Comunicare, viaþa profesionalã, viaþa personalã
• COSMA, Traian: Mereu politeþea!: ghid de comportare civilizatã pentru copii ºi tineri. Ed. a 2-a, rev.
Bucureºti, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 2008
• FRÂNCU, Nicolae: Comportarea civilizatã în familie ºi societate: Reguli de protocol. Bucureºti,
Ed. Garamond, 1994
• IZDRÃILÃ, Vasile: Bunã-cuviinþã, politeþe, comportament. Ediþia a 4-a, rev. Timiºoara, Editura
de Vest, 2005
• MARINESCU, Aurelia-Anastasia: Codul bunelor maniere astãzi. Bucureºti, Ed. Humanitas, 1995
• MCCULLOUGH, Donald: Politeþea de zi cu zi: respectul pe care ni-l datorãm unii altora;
trad.: Andreea Rosemarie Lutic. Bucureºti, Ed.Curtea Veche Publishing, 2002
• MUTÃR, Adina: Codul bunelor maniere în dragoste. Bucureºti, Ed. Aldo Press, 2007
• TÃNÃSESCU, Antoaneta: Unde sunt manierele de altãdatã? Bucureºti, Ed. 100+1 Gramar,
2002
• VALCI, Grazia: Bunele maniere în Europa: ghid al comportamentului civilizat; trad.: Carmen Banciu.
Ed. a 2-a. Bucureºti, Ed. Runa, 2008
• WOLFF, Inge: Bunele maniere astãzi; trad.: Gete Ungureanu. Bucureºti, Ed. Meteor Press, 2009
Doina Maniura
Cãtãlina Marincaº

Surse online consultate:

Gavriliþã, Alina; Dumitrescu, Vlad - Despre educaþia nonformalã
http://www.nonformalii.ro/uploads/resurse/fisiere/Graphic_final.pdf
Raykova, Alexandra - T-Kitul Învãþarea interculturalã
http://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/1668001/4_methods02.pdf/f2f2b5c0-0506-40f4b707-c4397927e905
http://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/577/Lucrul-in-echipa
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MUTARE CU... SUFLET
Începuturi, alte începuturi… Pe fiecare nou drum pe care ni-l deschide viaþa pãºim cu emoþie.
Începuturile au un farmec aparte: oameni noi, sarcini noi, trãiri noi... dupã cum spunea Tudor Arghezi:
Orice viaþã de om începe de mai multe ori.
3 Noiembrie 2014, un alt început pentru mine într-o lume diferitã de cea în care am trãit pânã acum.
O lume a cãrþilor ºi a oamenilor cu suflet.
Am avut surpriza de a gãsi la Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu Sãlaj o echipã frumoasã,
niºte oameni speciali ºi foarte umani. ªi asta mi-a dat ºi mai multe emoþii ºi o oarecare teamã: aceea de a
nu-i dezamãgi. Am fost primitã ca ºi cum aº fi fost de-a lor ºi mi-aº dori sã fiu de-a lor.
Primele mele zile la bibliotecã au coincis cu mutarea secþiei de adulþi din clãdirea Moda în clãdirea
Transilvania. O mutare de multã vreme aºteptatã. Clãdirea Transilvania, una dintre clãdirile istorice reper
din Zalãu a fost supusã unui amplu proces de reabilitare ºi modernizare ºi va gãzdui o parte din secþiile
bibliotecii: secþia pentru adulþi ºi cea pentru copii. Biblioteca va avea în sfârºit un spaþiu adecvat desfãºurãrii
activitãþii, iar clãdirea Transilvania va fi înnobilatã de frumuseþea cãrþilor.
Ce a implicat aceastã mutare? Muncã, foarte multã muncã. Fiecare dintre noi a avut rolul sãu.
Echipaþi în halate ºi cu mãnuºi - vreme rece, inimi calde - zi de zi ne-am adus contribuþia cum am putut noi
mai bine. Sute de mii de cãrþi aºteptau sã fie duse într-o casã nouã. Fiecare carte a fost luatã, împachetatã
ºi pusã în saci pentru a putea fi transportatã. Aceasta a fost sarcina echipei de la Moda. O altã echipã, cea
din care am fãcut ºi eu parte, s-a ocupat de scoaterea cãrþilor ºi depozitarea lor temporarã în clãdirea
Transilvania.
Creierul acestei operaþiuni, cea care a trasat sarcini fiecãrei echipe ºi care a urmãrit ca toate activitãþile
sã se desfãºoare în deplinã siguranþã a fost doamna manager - Florica Pop.
ªi aceasta a fost doar o etapã. Cãrþile puse acum provizoriu pe rafturi vor trebui mutate în locaþiile
finale dupã ce sãlile ºi rafturile aferente vor fi finalizate. Acela va fi, foarte probabil, momentul în care
bibliotecarii vor putea într-adevãr sã se axeze cu adevãrat pe misiunea lor. Dupã o lungã perioadã de timp,
cuvinte precum: modernizare, reorganizare, mutare vor fi înlocuite cu profesionalism ºi dãruire, iar Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj se va putea situa
la nivelul oricãrei biblioteci publice
din lume, atât în ceea ce priveºte
numãrul ºi varietatea colecþiilor, cât
ºi ca acces la informaþie electronicã.
Pânã în momentul în care
secþiile nou amenajate îºi vor
deschide porþile, bibliotecarii se
strãduiesc sã rãspundã cerinþelor
cititorilor aºa cum pot ei mai bine.
Dãruirea lor pentru oameni este de
apreciat. ªi chiar dacã aceastã
perioadã de sfârºit de an a fost una
destul de agitatã ei nu au uitat sã
marcheze ºi principalele evenimente
de la nivel local ºi naþional:
Sãptãmâna Învãþãmântului
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Sãlãjean, activitãþi dedicate zilei de 1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României, ªcoala pãrinþilor campanie împotriva violenþei domestice, activitãþi de Moº Nicolae, Crãciun, lansãri de carte, Constantin
Brâncoveanu - Model de credinþã româneascã (300 de ani de la martiriu), marcarea a 25 de ani de la
Revoluþia românã etc.
Copii, adolescenþi, tineri ºi adulþi - cu toþii pot gãsi la bibliotecã activitãþi în care sã se implice ºi care
îi pot ajuta în formarea, dezvoltarea ºi evoluþia lor. Aici, ei pot începe transformarea, pot sã-ºi creeze lumea
lor pe care sã o coloreze în ce nuanþe doresc. ªi bibliotecarii sunt cei care îi pot ajuta.
Oamenilor de la Biblioteca Judeþeanã Ioniþã Scipione Bãdescu mi se pare cã li se potrivesc foarte
bine cuvintele: Când dai, la început dai din ceea ce ai, de la un moment dat, dai din ceea ce eºti.
Arsenie Boca
Adina Lãcrimioara Lazar
PASTILE PENTRU… SUFLET
În antichitate, grecii plasau deasupra bibliotecilor cuvintele: Loc de vindecare pentru suflet. Grecii
încã ºtiau, ceea ce noi, oamenii secolului al XXI-lea, am uitat de-a lungul timpului, în special în ultimii
cincisprezece ani: beneficiile cititului, ale lecturii asupra sufletului uman. Am uitat cã cititul ne menþine sãnãtoºi
atât psihic cât ºi fizic, deoarece pune în miºcare întregul creier. Ne strãduim sã avem o alimentaþie sãnãtoasã,
sã evitãm pe cât este posibil stresul, sã avem grijã de liniºtea sufleteascã, sã avem grijã de sãnãtatea
noastrã prin miºcare, vitamine, dar uitãm un lucru: ºi cititul este o deprindere sãnãtoasã, iar biblioteca,
acolo unde se adunã ºi pãstreazã cãrþile, un loc de vindecare pentru suflet! Multitudinea de cãrþi aflate
într-o bibliotecã pot oferi minute, clipe de alint, de bucurie, de liniºte, rãspunsuri la întrebãrile noastre,
pentru cã cititul este ºi acum cea mai sãnãtoasã fugã de realitate.
Mulþi asociazã bibliotecile publice cu un loc prãfuit, cu miros de secole, cu rafturi pline de cãrþi pe
care nu le-a citit nimeni, niciodatã. Dar biblioteca, ºi, în special Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, nu este numai
un depozit de carte, ci ºi un spaþiu al socializãrii, un loc primitor, cãlduros, un loc al întâlnirilor, o provocare
în procesul dezvoltãrii personale ºi profesionale. În numãrul de anul trecut al revistei I.D.E.I. am scris un
articol intitulat: Cu dragostea la bibliotecã, reliefând cã Biblioteca Judeþeanã Sãlaj este un loc al întâlnirilor,
al momentelor vesele, al socializãrii.
Biblioteca nu este numai un loc al momentelor vesele, dar ºi un loc unde gãsim remedii pentru
probleme, pentru durerile cu care ne confruntãm zi de zi. O carte bunã la momentul potrivit poate produce
o stare de extaz imediat, poate influenþa ºi schimba starea în care ne aflãm. Dar este ºi cel mai bun antistres,
dacã este lectura este practicatã din plãcere. Aºa cum medicamentele au efect numai dacã le luãm pe o
perioadã mai îndelungatã ºi efectele cititului se vãd treptat, prin acumulare. Rezultatul: o minte sãnãtoasã
într-un corp sãnãtos!
În anul 2014, mai mult decât oricând, cititul a fost pentru mine un alint, o portiþã de scãpare prin care
mã puteam strecura nevãzut afarã, o fugã într-un mod sãnãtos de realitatea dureroasã cu care m-am
confruntat. Pe lângã pierderea pãrinþilor, problemele ºi greutãþile s-au þinut lanþ. De mic copil cititul a
însemnat pentru mine un exerciþiu al delectãrii, o evadare în fantastic, iar pe urmã, cum creºteam, o metodã
optimã de recreere ºi de detensionare. Practicatã din plãcere, de multe ori mi-a distras atenþia de la durere,
frãmântare ºi de la problemele zilnice. Anul trecut, cãrþile citite (printre care Nicolae Steinhard: Jurnalul
fericirii; E.E.Schmidt: Oscar ºi Tanti Roz; Khaled Hosseini: Cetatea celor o mie de sori; C.S. Lewis:
Surprins de bucurie) mi-au oferit o cãlãtorie din care am revenit mai puternicã, mai pregãtitã pentru
înfruntarea provocãrilor vieþii. Scriitorul de origine irlandezã Clive Staple Lewis, cunoscut publicului larg
pentru ciclul narativ Cronicile din Narnia, scria în cartea Despre lumea aceasta ºi despre alte lumi:
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… dupã citirea unei cãrþi trebuie sã ne simþim întãriþi, mai puternici în înfruntarea cu realitatea.
...Aceastã incursiune în absurd ne trimite înapoi la realitate cu reînnoitã plãcere.
Aceste cãrþi au însemnat pentru mine cãlãtorii, unde am întâlnit personaje cu probleme similare ºi
chiar soluþii, rãspunsuri. Cãrþi care m-au întãrit, mi-au dat putere sã înfrunt greutãþile, sã mã ridic din starea
în care mã aflam. Erau ca o cutã ascunsã a timpului unde eram feritã de tot ºi de toate. Am deschis cartea
ºi dupã câteva pagini eram într-o lume despre care, cu cât ºtiam mai multe, cu atât deveneam mai puternicã,
o lume care de multe ori m-a inspirat.
Pornind de la propria experienþã, am chestionat câþiva cititori ai Bibliotecii Judeþene Sãlaj cu scopul
de a afla dacã citesc sau nu atunci când se confruntã cu probleme, dureri sau singurãtate. Întrebãrile au fost
urmãtoarele:
• citim în urmãtoarele situaþii: când suferim din cauza unor pierderi, când suntem în impas, când
cãutãm rãspunsuri pentru diferite probleme: financiare, de familie, de creºterea ºi educarea copilului, la
locul de muncã?
• dacã da, ce alegem pentru lecturã în situaþiile de mai sus, spre ce domeniu ne orientãm?
• ne-au oferit cãrþile rãspunsuri, alinare ºi dacã da, în ce mod?
• ce influenþã au cãrþile asupra noastrã? Daþi una sau douã titluri de cãrþi care v-au plãcut într-un mod
mai deosebit.
Din rãspunsurile la chestionar reiese cã toþi cei întrebaþi se orienteazã spre cãrþi atunci când se
confruntã cu greutãþi, cu dureri, mai ales când acestea apar pe neaºteptate.
Rãspunsurile la a doua ºi a treia întrebare au fost diferite. O parte din cei întrebaþi au rãspuns cã în
aceste situaþii citesc mai mult literaturã de specialitate, psihologie, cãrþi de religie, cãrþi care sunt aproape
sufletului uman. Ceilalþi, în schimb, se orienteazã mai mult spre literaturã, în special romane. De cele mai
multe ori îºi aleg cãrþile în funcþie de starea în care se aflã. La întrebarea dacã i-a ajutat cartea, cititul, toþi cei
întrebaþi au spus cã de cele mai multe ori, da, a ajutat. Au fost momente când n-au gãsit rãspunsul cãutat,
dar cititul i-a liniºtit, i-a ajutat sã priveascã din altã perspectivã greutãþile, problemele.
De multe ori când se ivesc greutãþi pe neaºteptate, iau o carte ºi citesc. Mã trezesc cã lectura
este o fugã, un refugiu sãnãtos, un remediu pe cât se poate de naturist, atunci când armonia
sufleteascã pare sã se clatine din cauza problemelor sau atunci când se adunã prea multe dintr-o
datã. În aceste situaþii citesc ºi recitesc cãrþile preferate, care sunt ca niºte leacuri pentru sufletul
meu. Din acest motiv recomand aceastã terapie ºi copiilor mei, prietenilor, cunoºtinþelor.
(o cititoare fidelã)
Titluri de cãrþi recomandate de cãtre cititori: Eleanor H. Porter: Pollyana; Gary Chapman: Cele
cinci limbaje ale iubirii; E.M.Remarque: Arcul de triumf; L.Tostoi: Învierea; Lynn Austin: Când o
lumea întreagã ne desparte; Ranschburg Jenõ: Iskolás a gyerekem; Francine Rivers: Rãscumpãratã
prin iubire; Rosamund Pilcher: Golgota întoarcerii acasã; Schlink Bernhard: Cititorul; Saniee Parinoush:
Cel care mã aºteaptã; Jamie McGuire: Fericirea începe azi.
Despre efectele benefice ale cititului s-au scris tomuri de cãrþi. Eu aº vrea sã evidenþiez doar unul, pe
care l-am întâlnit ºi în rãspunsurile cititorilor. Prin lecturã reuºim sã gustãm câte un pic din univers - alte
lumi, alte culturi, alte vremuri - sã gustãm un pic din fantastic, din magie, ºi în final întâlnim, aceiaºi oameni.
O carte bunã, la momentul potrivit, este cel mai bun remediu împotriva tuturor relelor din jur.
Un sfat medical, din partea unei bibliotecare: pe lângã vitamine, carne de peºte, broccoli, fructe ºi
jogging, nu uitaþi... CITITUL!
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În final aº vrea sã recomand o listã de cãrþi din fondul Bibliotecii Judeþene Sãlaj, care ar putea fi de
ajutor în zilele mai întunecate, dar ºi pentru recreere:
Literaturã de specialitate
• Borysenko, Joan: Epuizare totalã: de ce te simþi istovit ºi ce sã faci, ca sã îþi revii? Ed. For
You, 2012
• Chapman, Gary: Cele cinci limbaje ale dragostei la vârsta copilãriei. Ed. Discipolul, 2006
Cele cinci limbaje ale iubirii. Ed. Curtea Veche Publishing, 2000
Cele cinci limbaje ale scuzelor. Ed. Curtea Veche Publishing, 2011
• Ferrini, Paul: Cuvinte de înþelepciune pentru fiecare zi. Ed. For You, 2002
• Kiyosaki, Robert T.: Tatã bogat, tatã sãrac. Educaþia financiarã în familie. Ed. Curtea Veche
Publishing, 2000
• Lewis, Clive Staple: Despre minuni. Cele patru iubiri. Problema durerii. Ed. Humanitas,1997
• Surprins de bucurie. Ed. Humanitas, 2008
• Myss, Caroline: De ce nu ne vindecãm ºi cum putem sã o facem? Ed. For You, 2007
• Puric, Dan: Cine suntem? Ed. Platytera, 2008
• Smith, Thomas B.: Totul depinde de tine. Ed. Amaltea, 2010
• Tolle, Ekchart: Liniºtea vorbeºte. Ed. Curtea Veche Publishing, 2009
• Walsch, Neale Donald: Conversaþii cu Dumnezeu: pentru adolescenþi ºi pãrinþi. Ed. For
You, 2003
Beletristicã
• Alcott, Louisa May: Micuþele doamne. Ed. Corint Junior, 2010
• Austen, Jane: Emma. Ed. Leda, 2004
• Austen, Lynn: Fiicele Evei. Ed. Casa Cãrþii, 2008
• Burpo, Todd; Vincent, Lynn: Raiul existã. Ed. Adevãr Divin, 2011
• Green, John: Sub aceeaºi stea. Ed. Trei, 2013
• Morton, Kate: Orele îndepãrtate. Ed. Humanitas, 2013
• Porter, Eleanor H.: Pollyanna. Ed. Transilvania Press, 1993
• Rivers, Francine: Moºtenirea Martei. Ed. Scriptum, 2011
• Steinbeck, John: La rãsãrit de Eden. Ed. Polirom, 2013
• Steinhard, Nicolae: Jurnalul fericirii. Ed. Dacia, 1997
• Zafon, Carlos Ruiz: Umbra vântului. Ed. Polirom, 2005
Szöllõsi Ingrid
DE CE TREBUIE SÃ CITESC?!
(întâmplare realã la bibliotecã)
Bibliotecarã de puþin timp la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj. De-abia mã obiºnuisem cu modul de aºezare
a miilor de volume pe care, vãzându-le ºi punându-le, zi de zi, la locul lor bine stabilit, îmi venea sã le citesc,
ca sã pot apoi sã fac recomandãri multitudinii de copii sau tineri care ar avea atâta nevoie de ele! Colegele
mã familiarizaserã cu faptul cã aici, la bibliotecã, nicio zi nu seamãnã cu alta, cã te confrunþi mereu cu tot
felul de situaþii, provocãri, întrebãri la care, pentru a putea rãspunde, trebuie sã fii foarte bine pregãtit, sã ai
mult tact ºi prezenþã de spirit. Am înþeles asta foarte repede...
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Totul a început într-o dupã-amiazã de joi. În bibliotecã a intrat un tânãr. Pãrea abãtut. A pãºit liniºtit
printre rafturi. A revenit destul de repede cu o carte. Mi s-a pãrut apatic ºi cu gândul în altã parte. M-a
intrigat lucrul acesta, aºa cã nu m-am putut abþine sã nu-l întreb ce a pãþit. Mi-a arãtat cu silã cartea aleasã
dintre rafturile bibliotecii. M-am uitat la ea nedumeritã. ªi apoi la el. Vãzându-mi uimirea de pe faþã, a
încercat sã-mi explice.
Cu ce mã ajutã dacã citesc Mara?, m-a întrebat el, neaºteptând, de fapt, sã i se rãspundã.
Am rãmas cu gura cãscatã, fãrã replicã… iniþial pentru cã, de obicei, am cuvintele la mine.
A continuat pe acelaºi ton plictisit: Sunt elev în clasa a IX-a, la profil informaticã- intensiv, de ce
trebuie sã citesc Mara?
Mi-am revenit repede din uimire, dar, înainte sã-i rãspund, am stat puþin pe gânduri... Cred cã este
întrebarea unei generaþii întregi de IT-iºti. Sunt acei copii pasionaþi de calculatoare ºi de tot ce înseamnã
tehnologie. Sunt acei copii care se pierd printre tastele calculatorului, dar care uitã cã pe ele sunt
inscripþionate litere, care i-au ajutat pânã acum... cred. Este, de fapt, întrebarea care macinã creieraºele
elevilor de liceu, prea ocupaþi pentru a citi o carte, dar nu prea ocupaþi pentru a folosi Facebook-ul sau
internetul.
Nu mã pot abþine ºi încep sã vorbesc.
Cred cã pe viitor, citind, vei dobândi o culturã generalã mai bogatã, de asemenea, vei stãpâni
o exprimare corectã ºi fluentã, lucru care te va ajuta sã porþi o conversaþie inteligentã pe o anumitã
temã cu o persoanã adultã, fãrã sã fii stânjenit. Sau vei reuºi sã discuþi despre orice subiect,
incluzându-l pe cel cu calculatoarele, am replicat eu ºi lucrul acesta îl vei putea face doar citind.
Sigur cã, poate, Slavici nu va fi punctul tãu forte pe viitor, dar, cu siguranþã, vei ajunge sã vorbeºti
despre clasicii români sau despre unii dintre cei strãini, cu lejeritate. ªi toate informaþiile acestea le
vei afla tot din cãrþi ºi numai citind. Sau, pe viitor, vei vizita ºi alte þãri ºi vei fi într-o conjuncturã în
care va trebui sã vorbeºti despre þara ta. O vei face tot prin intermediul cãrþilor citite, a cãror
numãr, cu cât va fi mai mare, cu atât mai multe ºi mai variate vor fi cunoºtinþele însuºite. Ca sã nu
mai vorbim de memoria tot mai bunã pe care o vei dobândi... ªi asta numai citind.
M-a întrerupt ºi a þinut sã-ºi arate cunoºtinþele, spunând cã ºtie, de exemplu, cã urmeazã ziua Eminescu.
Era prin ianuarie, perioadã în care se vorbea mult pe acest subiect. L-am felicitat pentru acest lucru ºi i-am
recomandat, totuºi, sã citeascã Epigonii sau, mãcar, Scrisorile, pentru cã s-ar putea regãsi în ele. M-a
ascultat foarte atent ca ºi cum asta ar fi fost prima lecþie, care i s-a predat vreodatã.
Colega mea era din ce în ce mai atentã. Cred cã era total de acord cu mine. N-a intervenit. Aºtepta
reacþia tânãrului.
E adevãrat!... a spus el, cu glasul stins, pentru cã, de aceastã datã, cuvintele nu-i prea veneau... ªi
cuvintele sunt cele pe care le descoperim doar citind. Cu ajutorul lor ne îmbogãþim vocabularul, iar exprimarea
devine mai elevatã. Conversaþia noastrã a fost puþin cam puerilã, dar atât s-a putut, la nivel de clasa a noua,
informaticã-intensiv.
Cred, totuºi, cã scopul meu a fost atins, pentru cã bãiatul de clasa a noua a plecat cu Mara acasã.
Mã revoltã ºi acum gândul cã nu este singurul elev care gândeºte astfel ºi cã, de fapt, este strigãtul
unei generaþii aflate în declin, pentru care valorile culturale nu mai prezintã nici cea mai micã importanþã ºi
pentru care cãrþile se rezumã doar la a trece clasa sau de la ºeptic, la poker.
Aº vrea sã cred cã lucrurile se vor schimba pe viitor în bine ºi cã vom înceta sã comparãm generaþiile
actuale cu cele din trecut, pentru care cãrþile au fost piatra de temelie ºi fãrã de care, viaþa nu putea fi
imaginatã. În prezent, nu putem concepe lucrurile fãrã existenþa calculatorului. Cred cã elevii de liceu, aºa
cum este elevul nostru aici de faþã, nu vãd lucrurile obiectiv, aºa cum le vãd adulþii ºi nu-ºi pot închipui viaþa
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fãrã calculatoare, pentru cã aºa a fost dintotdeauna pentru ei. Pe termen lung, conlucrarea celor doi factori
activi: cartea ºi calculatorul, ar trebui sã fie un scop la care sã þintim.
Mihaela Breje

COPIII CINSTESC ÞARA
Proiect educaþional dedicat Zilei Naþionale a României
De fulger sã piarã, de trãsnet ºi pucioasã,
Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
Când patria sau mama, cu inima duioasã,
Va cere ca sã trecem prin sabie ºi foc.
(Andrei Mureºanu)
Este o onoare ºi o binecuvântare sã fii bibliotecar. Sã fii cel care cunoaºte ºi are în grija sa comorile
culturale ºi ºtiinþifice ale neamului sãu ºi ale omenirii întregi. Aceastã mare onoare implicã ºi o mare
responsabilitate: aceea de a împãrtãºi cu ceilalþi semeni comorile pe care le administreazã. Când ºi cum?
Tot timpul, în orice zi a anului, profitând de aniversãri, comemorãri, întâlniri ocazionale sau organizate
special, cãutând mereu informaþii noi sau uitate în paginile cãrþilor. ªi toate acestea cu dragostea ºi bucuria
de a dãrui.
Se apropia 1 Decembrie. Erau zile de sãrbãtoare naþionalã, eram în preajma celei mai mari sãrbãtori
a românilor, ziua þãrii noastre, ziua României. Românii plecaþi din þarã, din diverse motive, se întorc acasã
sã sãrbãtoreascã întregirea neamului ºi sã aducã, împreunã cu cei din þarã, omagiu ºi preþuire strãmoºilor
noºtri. Românul îºi iubeºte pãmântul unde s-a nãscut ca un rai, din care nici tiraniile cele mai crude
nu sunt în stare a-l goni, spunea marele nostru poet, Vasile Alecsandri ºi vremurile pe care le trãim
adeveresc cu prisosinþã spusele lui.
Freamãtul creat de toate aceste pregãtiri m-a dus cu gândul la anii copilãriei. Nu ºtiu alþii cum sunt,
dar eu, când mã gândesc la locul naºterii mele, la casa pãrinteascã… Da, l-am chemat în ajutor pe
marele nostru povestitor, Ion Creangã, pentru a mã putea întoarce la anii copilãriei, fãrã teama de a fi
suspectatã de nostalgie senilã. Retrãirea anilor copilãriei, acei minunaþi ani în care împletind jocul cu cartea
ºi învãþãtura - atât la ºcoalã, cât ºi acasã - ni s-a sãdit în suflet dragul de neam ºi de þarã, amintirea acelor
ani îmi creeazã o stare de bine ºi de siguranþã. Ioan Slavici spune: Iubirea aceasta cãtre pãmântul þãrii
noastre o pãstrãm ºi în noi ºi în copiii ºi în nepoþii noºtri, cãci noi am învãþat de la pãrinþii noºtri cât
de amarã ºi stearpã e munca fãcutã în ogorul altuia. Într-adevãr, în acea perioadã am aflat despre
bravii eroi ai neamului nostru, despre vremurile grele ºi tulburi prin care au trecut bunicii ºi strãbunicii noºtri,
despre preþul pe care l-au plãtit pentru ca noi, urmaºii lor, sã avem o copilãrie atât de frumoasã ºi liberã.
Cu aceastã stare sufleteascã am pregãtit
împreunã cu colega Natalia Pop ºi copiii de la
o ºcoalã cu care biblioteca are parteneriat de
colaborare, o activitate prin care sã sãrbãtorim
ziua naþionalã a þãrii noastre ºi eroii neamului
românesc. Am încercat sã creãm atmosfera de
la Alba Iulia, sã simþim împreunã bucuria ºi
emoþiile pe care le-au simþit strãmoºii noºtri
atunci, în acea zi. Am apelat la o colegã
bibliotecarã din judeþ, doamna Valeria
Mureºan, care ºtiam cã are costume populare
autentice, sã ne împrumute o parte din acestea
pentru activitate.
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Astfel, îmbrãcate în costume
populare, cu cocardele tricolore în
piept ºi emoþii în suflet, ne-am
întâmpinat invitaþii. Costumaþia
noastrã, expoziþiile, panoul cu
imagini, portrete ºi citate care au
marcat marea unire, steguleþele
tricolore, toate acestea au creat o
atmosferã prielnicã evenimentului
nostru.
Cetãþilor, oraºelor ºi satelor
României, întãriþi-vã ºi iluminaþi-vã. Monastirilor, rugaþi-vã:
bisericilor psalmodiaþi, clerule
binecuvântã, armatelor faceþi
evoluþiile voastre triumfale, tinerilor ºi bãtrânilor cîntaþi împreunã. Poporule, gioacã hora Unirei
Române, cu toþii strigaþi în transportul rãsfãþului vostru: Vivat România una ºi autonomã!... (Neofit
Scriban).
Toþi participanþii ºtiau ce anume sãrbãtoream. Dupã o introducere interactivã privind însemnãtatea
zilei de 1 Decembrie, am lecturat din volumul Povestiri istorice de Dumitru Almaº povestirea: Am fost ºi
eu la Alba Iulia ºi am vãzut Unirea cea mare. Foarte frumos a descris fetiþa experienþa ei, momentele
deosebite pe care le-a trãit ºi oamenii pe care i-a întâlnit ºi alãturi de care a împãrtãºit entuziasmul ºi
bucuria la Alba Iulia. În poezia Cîmpia Libertãþii, Ioan Alexandru concluzioneazã:
Se ºtiu cã-s mulþi de-acelaºi grai ºi crez
ªi li-e dor de-ajuns, ºi asta-i libertate
Din când în când cu fraþii în sobor
Sã poþi intra ca vultur în cetate.
Natalia a recitat apoi Balada Unirii de Tudor Arghezi.
Concluziile copiilor: Marea Unire a fost realizatã ca urmare a multor evenimente anterioare din
istoria poporului român, a luptelor care s-au dus împotriva celor ce ne duºmãneau þara ºi voiau sã o
dezbine ºi stãpâneascã. Aceia din istoria neamului românesc care au luptat ºi ºi-au jertfit vieþile pentru
libertatea ºi întregirea poporului român au fost ºi sunt eroii noºtri. Un copil a recitat poezia Eroi au fost
eroi sunt încã, scrisã de Ioan Neniþescu. O ºtia de la mama lui.
În acest moment activitatea noastrã atinge punctul culminant prin aducerea la viaþã a unui însemnat
erou al neamului românesc: domnitorul Constantin Brâncoveanu. Ne-am oprit la acest erou al nostru din
mulþimea de eroi pe care îi are neamul românesc deoarece anul 2014 a fost anul dedicat Sfinþilor martiri
Brâncoveni. Folosindu-ne de cartea Eroi ai neamului românesc a lui Dumitru Almaº, de cea a lui Virgil
Vasilescu, Cârmuitorii ºi de cea a lui Petru Demetru Popescu, Istoria neamului românesc. Boieri ºi
domnitori, am fãcut o scurtã descriere a vieþii ºi activitãþii domnitorului, oprindu-ne la acele pasaje unde se
aminteºte rolul deosebit pe care acesta l-a avut în cultura româneascã: artã, arhitecturã, ºcoli ºi învãþãmânt,
tipãrituri, apãrarea valorilor morale ºi spirituale ale neamului.
Pentru bogãþia ºi strãlucirea ei, vremea lui Brâncoveanu este ºi va fi în istoria noastrã o
vreme de înaltã ºi strãlucitã culturã, de neuitate înfãptuiri artistice!
Sfârºitul tragic al domnitorului ºi al celor patru copii ai sãi, împreunã cu ginerele, pentru cã nu a voit
sã subjuge þara turcilor ºi sã renunþe la religia creºtineascã, apãrând cu grea jertfã integritatea ºi valorile
neamului românesc, a fost cântat de popor în diferite variante de balade ºi transmise din generaþie în
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generaþie. Am ales varianta cultã a baladei scrisã de Vasile Alecsandri Constantin Brâncovanul. Am
interpretat-o pe roluri împreunã cu Natalia. În salã s-a aºternut liniºtea ºi doar sultanul turc ºi domnitorul se
mai auzeau. Dupã fraza finalã, memorabilã de altfel:
- Câini turbaþi! Turci, liftã rea!
De-aþi mânca ºi carnea mea,
Sã ºtiþi c-au murit creºtin
Brâncovanul Constantin!, copiii ºi dascãlii prezenþi la activitate, vãdit emoþionaþi, au izbucnit în
aplauze. Este momentul în care bibliotecarii îºi primesc rãsplata pentru munca depusã în conceperea activitãþii,
a cãutãrii ºi selectãrii materialelor prezentate, a organizãrii evenimentului. Au fost aplauze spontane, din
suflete curate de copii, folosite în semn de mulþumire ºi respect. Sentimentul care pune stãpânire pe noi,
bibliotecarii, este de nedescris: uitãm de obosealã, de piedici. Ne simþim împliniþi.
Am întrebat copiii dacã era mai bine sã nu prezentãm trista baladã ºi sã nu fi aflat despre sfârºitul
dureros al domnitorului ºi a familiei sale. Au fost copii care, cu glasuri întristate au spus cã mai bine nu aflau
despre deznodãmântul sângeros al lui Brâncoveanu. Le-am dat dreptate cã s-au întristat însã este de
datoria noastrã sã le facem cunoscutã istoria þãrii, sã afle cât au suferit strãmoºii noºtri pentru ca noi sã fim
liberi ºi stãpâni în þara noastrã. Respectându-ne eroii ºi arãtându-le recunoºtinþã, vom pãstra ºi transmite
mai departe din generaþie în generaþie dragostea de neam ºi þarã.
Anul 2014 a fost declarat Anul Brâncoveanu, pentru a marca 300 de ani de la martiriul lui Constantin
Brâncoveanu ºi al fiilor acestuia, aºa încât, la multe activitãþi organizate am amintit aceastã dramã, spre a nu
se uita preþul plãtit pentru pãstrarea uneia din valorile neamului - CREDINÞA!
Astfel, la o singurã activitate, am reuºit sã cuprindem mai multe învãþãminte pe care istoria ne cerea
sã le amintim, familiarizând copiii cu pagini ce nu trebuiesc niciodatã uitate ºi convingându-i sã citeascã,
spre a fi demni de înaintaºi ºi a ºti cum sã-ºi prezinte strãinilor mândria de a fi români.
Entuziasmul de care eram încã învãluiþi s-a concretizat, apoi, într-o horã a bucuriei: Hora Unirii. Pe
versurile din 1857 scrise de Vasile Alecsandri ºi linia melodicã cunoscutã de toatã adunarea noastrã, copiii
ºi adulþii s-au prins de mâini ºi au format cercuri concentrice, dansând, momentul prezent contopindu-se cu
cel evocat la începutul activitãþii: 1 Decembrie 1918.
Credinþa în Dumnezeu ºi iubirea de þarã nu se cumpãrã ºi nu se vând.
Ele se aflã aici, în inimile noastre. (P. D. Popescu)
Veronica Pop
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PROIECTE INEDITE
la Biblioteca Judeþeanã

În anul 2014, Biblioteca Judeþeanã a depus cereri de finanþare pentru mai multe proiecte. Trei dintre
proiectele finanþate au fost adresate copiilor ºi tinerilor.
Primul proiect a fost finanþat de Fundaþia Mereu Aproape Bucureºti, iar celelalte douã de cãtre
Primãria ºi Consiliul Municipal Zalãu.
În luna martie - 2014 s-a deschis primul apel pentru proiectele Campaniei Lãsaþi-mã sã învãþ, din
cadrul programului de granturi BOOKS 4 YOUTH I, finanþat de Fundaþia Mereu Aproape, Bucureºti.
Programul este deschis Organizaþiilor Nonguvernamentale, instituþiilor de învãþãmânt, instituþiilor de
culturã ºi altor entitãþi non-profit.
În concurs au intrat proiecte cu tematicã diversã, condiþia impusã fiind, ca în centrul atenþiei sã fie
copiii ºi Obiectivul general al proiectului era susþinerea educaþiei, dezvoltarea creativitãþii copiilor ºi tinerilor
din municipiul Zalãu, prin organizarea activitãþilor în cadrul vacanþei de varã, care sã promoveze pregãtirea
ºi învãþarea nonformalã prin culturã, ºtiinþã ºi artã.
Obiectivele specifice ale proiectului au fost:
• dezvoltarea de noi competenþe în rândul copiilor ºi tinerilor, prin implicarea în activitãþile
de teatru, lecturã, picturã, în perioada vacanþei de varã
• facilitarea ºi îndrumarea spre culturã prin lecturã, picturã, desen, teatru, jocuri
• creºterea ofertei culturale în municipiul Zalãu, prin posibilitatea participãrii comunitãþii la
activitãþile propuse: repetiþie cu public, ore de lecturã în aer liber
• realizarea unor expoziþii la finalul activitãþilor practice
• oferirea unei variante atrãgãtoare pentru desfãºurarea timpului liber în cadrul vacanþei de
varã, prin participarea la activitãþile organizate în bibliotecã.
Proiectul s-a adresat tuturor copiilor ºi tinerilor din municipiul Zalãu, fãrã discriminare, utilizatori sau
potenþiali utilizatori ai bibliotecii, care au participat la activitãþile desfãºurate în vacanþa de varã.
Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj a depus cererea de finanþare în luna aprilie ºi a obþinut
2.000 de volume de carte nouã, autori clasici ai literaturii române, în valoare totalã de 14.656 lei, pentru
susþinerea proiectului BIBLIOVACANÞA, desfãºurat în perioada: 1 iulie - 31 septembrie 2014.
Proiectele finanþate de Primãria ºi
Consiliul Municipal Zalãu au fost:
Teatroteca ºi Armonie în culori, acesta
din urmã fiind coordonat de Asociaþia
Prietenii Bibliotecii Zalãu, de pe lângã
Biblioteca Judeþeanã. Proiectele s-au
desfãºurat în paralel, în special implicându-se secþia pentru copii a bibliotecii.
Aceste proiecte s-au înscris în aria
prioritãþilor de finanþare din partea
Consiliului Municipal Zalãu din mai multe
motive: educaþionale, de descoperire ºi
dezvoltare de talente în rândul a trei categorii
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de vârstã din Zalãu, socializare, culturã, promovare
a municipiului, prin expoziþiile ºi activitãþile
organizate în cadrul evenimentului special dedicat
acestuia - Zilele Municipiului Zalãu 2014 ºi a
Festivalului Roman Zalãu - Porolissum, fiind
proiecte cu implicaþii complexe, sprijinind talentele
actoriceºti ºi artiºtii plastici locali sã-ºi punã în
valoare opera ºi experienþa.
Am observat cã mulþi membri ai comunitãþii,
din mai multe categorii de vârstã, preocupãri,
interese nu au posibilitãþi de dezvoltare a pasiunilor
sau talentelor. Începând cu vârsta cea mai fragedã ºi gândindu-ne la persoanele vârstnice, am atras an de
an spre activitãþile organizate de Biblioteca Judeþeanã, care are ºi rol de Bibliotecã Municipalã pentru
municipiul Zalãu, sute de participanþi la atelierele creative, cluburi ºi munca în echipe. Demersurile noastre
au fost foarte apreciate de toþi participanþii. Din discuþiile libere sau prin intermediul chestionarelor am
descoperit nevoia de a realiza un proiect pentru dezvoltarea talentelor artistice, respectiv arta plasticã ºi
teatru. Existã o mare nevoie de socializare, comunicare ºi schimb de idei între generaþii ºi în acest domeniu.
ARMONIE ÎN CULORI a fost un proiect
cultural de educaþie artisticã, culturalizare ºi comunicare
între artiºti consacraþi ºi artiºti amatori. Atelierele de
creaþie organizate au ajutat copiii ºi tinerii sã-ºi
descopere aptitudinile ºi sã-ºi perfecþioneze
creativitatea.
Schimbul de idei între generaþii a adus un plus
de valoare lucrãrilor ce au fost realizate, reuºind astfel
sã se creioneze imaginea unui oraº care sã corespundã
prin coloristicã diverselor gusturi ºi pãreri.
Proiectul ºi-a propus sã ofere celor mai talentaþi copii, tineri, vârstnici (testaþi ºi selectaþi în cadrul
activitãþilor organizate anterior) ºansa de a fi instruiþi de artiºti plastici consacraþi din municipiul Zalãu, spre
a-ºi pune în valoare talentul ºi a oferi comunitãþii zãlãuane posibilitatea de a admira expoziþii realizate din
cele mai frumoase creaþii.
La finalul proiectului s-a realizat o expoziþie dedicatã ZILELOR CETÃÞII 2014, sub genericul:
ZALÃU - CURCUBEUL de sub MESEª, cuprinzând o paletã vastã de idei ºi gusturi artistice, oferind
privitorilor ºi autoritãþilor locale o imagine asupra necesitãþii de a investi mai mult în aspectul exterior al
clãdirilor ºi spaþiilor verzi din municipiu.
TEATROTECA PENTRU TOÞI a avut
stabilite principalele idei: crearea unui spaþiu
special pentru organizarea activitãþilor de teatrulecturã, descoperirea ºi dezvoltarea talentelor
actoriceºti în rândul publicului din municipiul
Zalãu, precum ºi comunicarea ºi schimbul de
experienþã între generaþii, având adresabilitate
spre 3 categorii de vârstã: copii, tineri, vârstnici.
Copiii au fost atraºi spre teatru de pãpuºi, iar
tinerii au promovat, într-un mod special,
FESTIVALUL ROMAN ZALÃU POROLISSUM.
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În proiect au fost implicaþi tinerii colaboratori din liceele municipiului Zalãu (CLT, CJE), membri ai
Asociaþiei Prietenii Bibliotecii ºi Trupa de Teatru EOS, de pe lângã Biblioteca Judeþeanã.
Principalele rezultate atinse au fost: douãzeci ºi cinci de copii din Zalãu au fost iniþiaþi în arta plasticã,
douãzeci de tineri au fost sprijiniþi în orientarea profesionalã, douãzeci ºi cinci de vârstnici talentaþi au
devenit voluntari ai B.J.SJ., sprijinind bibliotecarii la atelierele creative organizate pentru copii ºi tinerii din
municipiu. Minim trei sute de persoane au vizitat Expoziþia: Zalãu - Curcubeul de sub Meseº, au fost
peste 200 de participanþi la Teatrul de pãpuºi organizat în bibliotecã ºi peste 150 de participanþi la
activitatea de promovare a Festivalului Roman Porolissum, au apãrut zece articole în presa localã despre
proiecte ºi multe aprecieri primite prin intermediul paginii de Facebook a Bibliotecii Judeþene.
Proiectele au oferit categoriilor implicate un alt mod de a-ºi petrece vacanþa, având posibilitatea de
a participa la adevãrate lecþii de picturã ºi teatru. Cãrþile achiziþionate au oferit modele în selectarea nuanþelor
potrivite pentru realizarea lucrãrilor sau o sursã de inspiraþie pentru piesele de teatru.
Lucrãrile proaspeþilor artiºti sunt expuse acum în bibliotecã, iar douã dintre tablouri sunt folosite
drept recuzitã pentru teatru de pãpuºi, ele reprezentând un peisaj rural ºi unul urban.
Pentru cã toate activitãþile de
succes meritã ºi recompense pe
mãsurã, pe lângã premiile ºi diplomele
acordate periodic, celor care se
remarcau la diverse ateliere sau
activitãþi, la finalul vacanþei de varã am
organizat un eveniment recreativ distractiv - BIBLIOCARNAVAL, care
a constituit de fapt punctul culminant
al culegerii laurilor, precum ºi ocazia
de-a înþelege eficacitatea ºi impactul pe
care aceste proiecte le-au avut în
comunitate. Participanþii au fost foarte
numeroºi ºi din categorii diferite de
vârstã sau preocupãri. A fost un joc
interactiv la care au participat toþi cei
prezenþi, exprimându-se liber, sau prin
intermediul personajelor create, împreunã cu bibliotecarii, asupra bogãþiei de oferte ale verii. Dansul ºi
buna dispoziþie au fost la ele acasã.
Pãrerile celor prezenþi ºi rezultatele atinse la finalul proiectelor ne-au convins cã trebuie sã continuãm
astfel de activitãþi, acestea fiind îndrãgite de publicul larg ºi au menirea de a transforma timpul liber al verii
într-o adevãratã grãdinã a cunoaºterii, a dezvoltãrii, creativitãþii, bucuriei!
Mariana Lucia Marian
Fazakas Éva
La TREZNEA… chemarea cãrþilor
Într-o dimineaþã de iarnã am fost foarte bucuroasã când ºefa mea, doamna Florica Pop, m-a anunþat
zâmbitoare cã în data de 10 decembrie 2014, mã duce ºi pe mine la Treznea. Tocmai primise invitaþia
doamnei Ileana Petrean-Pãuºan care o anunþa cã este gata, dupã multã trudã, caldã, scoasã de sub tipar
Monografia - TREZNEA, LOCALITATE MARTIR A NEAMULUI ROMÂNESC, o lucrare
ºtiinþificã vastã, foarte bine documentatã, iar lansarea acesteia era aºteptatã de toatã suflarea comunei ºi a
judeþului Sãlaj.
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Ileana, a specificat cã ar fi bucuroasã ºi de prezenþa mea, amintindu-ºi cã am fost învãþãtoare la ºcoala din Treznea între anii 1997-1999,
fapt menþionat în aceastã lucrare, numele meu fiind notat în monografie.
Bineînþeles cã ºi doamna directoare s-a bucurat când a auzit aceste
vorbe frumoase la adresa mea ºi ne-am pregãtit sufleteºte pentru a participa
la marea sãrbãtoare. Nu este lucru uºor sã scrii o monografie, cu atât mai
mult Monografia comunei Treznea, o localitate martir, cu foarte multe
evenimente istorice dramatice, dar din care s-au ridicat ºi foarte multe
personalitãþi marcante pentru judeþ ºi neamul românesc.
În drum spre Treznea, urcând pe ºoseaua ºerpuitã a Meseºului,
mi-am adus aminte de vremurile în care fãceam naveta pentru a ajunge la
elevii mei dragi pe care i-am îndrumat, cum am ºtiut eu mai bine, ca sã se
îndrepte cu drag ºi preþuire spre carte, i-am învãþat sã scrie, sã citeascã, sã
socoteascã, sã gândeascã, sã respecte cu sfinþenie programul din ºcoalã, sã fie ordonaþi, curaþi, sã-ºi
asculte ºi sã-ºi respecte pãrinþii, care le-au dat viaþã ºi care fãceau eforturi deosebite ca ei sã poatã învãþa
carte ºi sã le asigure condiþii bune de trai.
ªi noi, cadrele didactice, fãceam eforturi destul de mari, iarna mai ales, când mergeam din Zalãu cu
maºina doctoriþei, un BMW cu tracþiune pe spate, iar dimineaþa, drumul fiind îngheþat bocnã, mergeam ca
pisica pe gheaþã, prin pãdurea prãfuitã cu cenuºã de argint. Cadrul era feeric, de basm, mai ales iarna, noi
îl admiram mai mult la întoarcerea spre casã. Când venea primãvara ne bucuram ºi ne minunam cel mai
mult de peisajul verde - crud - înmugurit ºi de faptul cã vremea începea sã se încãlzeascã ºi puteam naviga
cu trapa deschisã, adulmecând aerul curat ºi mirosul proaspãt al pãdurii, renãºteam ºi noi odatã cu natura!
Mã gândesc cu drag ºi la fostele mele colege ºi prietene: doamna Mioara, învãþãtoarea din localitate,
cu o lungã ºi bogatã experienþã în domeniu, care abia aºtepta sã ajungem, întrebându-ne mereu ce mai e
nou pe la Zalãu? ºi ea a locuit câþiva ani buni la oraº, cea mai bunã prietenã Alina, proaspãtã absolventã
a Liceului Pedagogic, învãþãtoare la clasele I-III simultan, Bianca era educatoare, Maria - profesoarã de
matematicã, toate eram din Zalãu ºi mulþi alþi dascãli, trecãtori prin aceste locuri, unde au încercat sã lase
urme, fiecare luând apoi cu ei, o bucãþicã de suflet ºi punând-o în cufãrul amintirilor.
Dupã aceastã frumoasã ºi bogatã experienþã la ºcoalã, în toamna lui ’99, dupã ce am absolvit, la
seral, ªcoala Postlicealã cu profil economic, deoarece cea cu profil de învãþãtor-educator se desfiinþase la
Zalãu, am reuºit sã mã angajez la ziarul Sãlajul Orizont. Aici am cunoscut-o pe distinsa ziaristã Ileana
Petrean-Pãuºan, pe care am urmat-o,
mai târziu, ºi la Direcþia Judeþeanã de
Culturã, iar apoi, prin concurs, m-am
stabilit la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj,
unde am rãmas pânã în prezent,
dovadã cã mã simt foarte bine aici ºi
îmi place foarte mult ceea ce fac ºi
acum, chiar dacã sunt la Serviciul
contabilitate.
Cu Ileana, am rãmas foarte
bune prietene, ne-am sprijinit în toate
proiectele noastre ºi mã simþeam lângã
ea atât de apropiatã, de parcã eram
fiica ei, m-a învãþat foarte multe lucruri
bune, folositoare în viaþã. O iubesc pentru sinceritatea, altruismul, sensibilitatea, calmul ei de a rezolva
orice problemã de serviciu sau personalã, pentru modestia, ambiþia ºi hãrnicia care o caracterizeazã ºi
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acum. Este o persoanã activã în continuare ºi în pas cu tot ceea ce se întâmplã în jurul nostru, participã,
chiar pensionarã fiind, la toate acþiunile ºi activitãþile culturale desfãºurate la instituþiile de culturã din Zalãu.
Deºi nu mai este în plinã activitate acum, împreunã cu soþul ei, Pavel Pãuºan, Paul cum îl alintã ea,
onoreazã cu suflet toate invitaþiile pe care le primesc, venind din domeniul culturii. Sunt doi oameni de
culturã, care se înþeleg perfect, se completeazã reciproc ºi nu rateazã nimic din ceea ce este frumos, de bun
gust în vastul domeniu al valorilor perene.
Am fost foarte încântatã sã fiu invitatã la aceastã lansare, deoarece ºtiam cã îmi voi reîntâlni mentorii
spirituali ºi mulþi prieteni dragi. Aºa cã, în data de 10 decembrie 2014, împreunã cu Florica, am ajuns la
ºcoala din Treznea unde, la mansardã, s-a amenajat biblioteca comunalã. Este o bibliotecã nouã, modernã,
utilatã cu calculatoare ºi toate celelalte accesorii pentru funcþionarea unui centru info-documentar, primite
ca donaþie din partea Fundaþiei BILL & Melinda GATES, printr-un proiect realizat în colaborare cu
Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, al cãrei coordonator a fost chiar managerul instituþiei - Florica Pop.
La aceastã acþiune, de înaltã clasã, au participat reprezentanþi ai instituþiilor de culturã ºi personalitãþi
sau colegi, printre care amintesc: Centrul de Culturã ºi Artã Sãlaj, Arhivele Naþionale de Stat Sãlaj, Muzeul
Judeþean de Istorie ºi Artã Zalãu, Direcþia Judeþeanã pentru Culturã Sãlaj, Primãria Treznea, ªcoala cu
clasele I-VIII Treznea ºi, bineînþeles, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj, profesori, scriitori, ziariºti, foarte mulþi
foºti colegi de breaslã, prieteni ºi familia. Totul a fost filmat ºi difuzat pe posturile de televiziune localã,
Sãlãjeanul TV ºi Regio TV.
Invitat special a fost Domnul Doctor Docent, Ioan PUªCAª, care este vãr primar al Ilenei ºi,
desigur, Cetãþean de Onoare al comunei martir, care a prezentat câteva momente istorice dureroase din
copilãria petrecutã în aceastã localitate, iar la final ne-a dezvãluit cã este foarte mândru de veriºoara lui
dulce, asemãnând-o cu mama lui.
Odatã cu lansarea monografiei a mai avut loc ºi lansarea unei cãrþi de poezii Mãtãsuri în dud,
autoare Mioara Lazãr, fostã învãþãtoare, actual consilier local pe probleme de educaþie, despre care vorbeam
mai sus, aceasta ne-a ºi recitat câteva versuri frumoase, pline de înþelepciune, dupã cum bine sublinia
preotul Avram: Cartea este mai micã, subþire, dar spune atât de multe lucruri!
Aºadar, au fost sãrbãtorite ºi felicitate douã doamne distinse ale acestei comunitãþi, care în trecut au
fost colege de bancã în aceastã ºcoalã, apoi au absolvit amândouã liceul pedagogic ºi au profesat ca
învãþãtoare tot în aceastã ºcoalã.
Mulþi dintre invitaþi au luat cuvântul ºi au apreciat activitatea profesionalã ºi artisticã a autoarelor,
depãnând multe amintiri frumoase ºi de neuitat.
La final, dupã o colindã foarte frumoasã,
specificã zonei, cu domnul preot Avram, am fost
rãsfãþaþi cu câte o carte ºi, aºa cum se obiºnuieºte
la Treznea, am fost invitaþi sã servim din bunãtãþile
tradiþionale, pregãtite de gazdele noastre, printre
care vreau sã o amintesc pe Mãriuca, sora Ilenei,
care a fãcut niºte sãrmãluþe foarte bune ºi
gustoase, cum numai ea ºtie sã facã. Mulþumind
gazdelor pentru ospitalitatea ºi bucuria pe care
ne-au prilejuit-o cu aceastã frumoasã ºi
interesantã întâlnire, am reluat drumul spre Zalãu,
cu bucuria cã ne-am îmbogãþit cu încã douã cãrþi,
atât personal, cât mai ales pentru Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj, instituþie care adunã valorile
judeþului, spre a dãinui în timp ºi a vorbi tuturor
despre locuri, fapte, oameni.
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Am rãmas în minte cu vorbele rostite la final de Florica Pop:
Ileana Petrean-Pãuºan a transformat azi TREZNEA, prin Monografia dãruitã, din lacrimã
de sânge în luminã a nemuririi pe cerul valorilor Sãlajului ºi ale României. Cel mai nobil dar pe
care o fiicã a satului îl putea face este aceastã CARTE elaboratã prin multã ºi migãloasã muncã,
scrisã cu un condei înmuiat în suflet!
Mariana Tãut
EXPOZIÞIA - MIJLOC EFICIENT DE PROMOVARE A BIBLIOTECII
Biblioteca, instituþie de formare culturalã ºi intelectualã, trebuie sã fie cunoscutã ºi sã ºtie cum sã-ºi
prezinte produsele publicului larg, sã fie deschisã spre acesta ºi sã-l conºtientizeze de existenþa sa, de rolul
sãu ºi de oportunitãþile pe care le oferã. Acum, când imaginea este singura care conteazã, biblioteca o
promoveazã prin diferite modalitãþi. Una dintre acestea este expoziþia - expoziþia de carte ºi documente de
bibliotecã.
Expoziþiile de carte sunt un mijloc eficient de promovare a colecþiilor bibliotecii. Dacã sunt bine
organizate ele ajutã cititorii în alegerea cãrþilor, influenþeazã opþiunea lor pentru o publicaþie sau alta, atrag
atenþia utilizatorilor spre lucrãrile valoroase sau nou intrate în colecþiile bibliotecii.
În organizarea unei expoziþii trebuie urmaþi câþiva paºi importanþi ºi anume:
• Stabilirea temei. Este un prim pas foarte important în realizarea unei expoziþii. Ea trebuie sã rãspundã
unor cerinþe extrem de importante cultural-educative ºi sã fie larg oglinditã în colecþiile bibliotecii.
• Bibliografia. Dupã stabilirea temei se trece la întocmirea bibliografiei corespunzãtoare, pe baza
documentelor existente în colecþiile bibliotecii.
• Selecþia materialului. În acelaºi timp sau dupã realizarea bibliografiei se trece la selecþia materialului
ce urmeazã sã fie expus ºi urmãreºte, în primul rând, conþinutul cãrþii care trebuie expus. Apoi aspectul
cãrþii, aici avându-se în vedere ca respectiva carte sã nu fie deterioratã, incompletã, uzatã fizic sau murdarã.
• Titlul expoziþiei. O datã stabilit materialul care va fi expus se dã un titlu expoziþiei ºi se trece la
expunerea efectivã a materialului selectat.
• Etapa expunerii. Aceastã ultimã etapã nu este o muncã
de rutinã, ci una extrem de importantã ºi chiar decisivã în reuºita
expoziþiei. Etapa expunerii depinde în cea mai mare mãsurã de
cultura, gustul estetic ºi talentul bibliotecarului care o organizeazã,
uneori chiar ºi de starea de spirit a acestuia în momentul în care
pregãteºte expoziþia.
O expoziþie reuºitã trebuie sã îmbine planurile orizontale
cu cele verticale, trebuie sã evidenþieze cele mai importante piese
ale expoziþiei, ca rezultatul final sã fie unul cât mai plãcut vederii,
sã atragã atenþia asupra elementelor principale pe care
bibliotecarul a vrut sã le evidenþieze. O atenþie deosebitã trebuie
acordatã îmbinãrii culorilor de pe copertã, de asemenea mãrimii
publicaþiilor expuse, cât ºi textului conþinut de paginile publicaþiilor
la care bibliotecarul decide sã deschidã respectiva publicaþie.
Expoziþia organizatã pe diferite teme nu trebuie sã conþinã
foarte multe publicaþii, deoarece numãrul mare de titluri poate
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risipi atenþia celui care o priveºte, în loc sã o
concentreze. Expoziþia de carte poate îmbrãca
diferite forme ºi poate sã ilustreze diferite teme,
tipuri de publicaþii ºi poate sã aibã un caracter
permanent sau temporar.
Expoziþia de noutãþi este una dintre formele
de expunere foarte des întâlnitã în toate bibliotecile
ºi care are un caracter permanent. Într-o expoziþie
de noutãþi cãrþile se pot grupa pe edituri, pe diverse
teme, pe categorii de cititori sau, pur ºi simplu, în
funcþie de opinia subiectivã a bibliotecarului care
organizeazã expoziþia. Expoziþia de cãrþi noi este
un mijloc eficient de promovare a bibliotecii ºi de aceea e bine sã aibã un loc bine stabilit, cunoscut de toþi
utilizatorii ºi sã fie reîmprospãtatã la intervale regulate. În expoziþia de cãrþi nou intrate în bibliotecã nu intrã
toate publicaþiile, ci numai publicaþiile valoroase din punct de vedere al conþinutului sau al prezentãrii grafice
ºi care constituie un interes larg pentru cititorii bibliotecii.
Expoziþia tematicã poate marca:
o Sãrbãtorirea unor evenimente importante: 1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României, 15
ianuarie - Ziua Culturii Naþionale, 8 Martie - Ziua Internaþionalã a Femeii, 23 aprilie - Ziua
Internaþionalã a Cãrþii ºi a Dreptului de Autor. Ziua Bibliotecarului din România, 9 mai - Ziua
Europei, 1 iunie - Ziua Internaþionalã a Ocrotirii Copilului etc.
o Aniversarea sau comemorarea unor personalitãþi marcante locale, naþionale sau internaþionale.
o Teme de actualitate.
În anul 2014 biblioteca noastrã a organizat un numãr de peste 250 de expoziþii la sediul instituþiei, în
fiecare dintre secþiile bibliotecii, cât ºi în alte spaþii, unde a avut diferite evenimente culturale. Numai Sala de
Lecturã a gãzduit peste 80 dintre acestea. Voi aminti câteva dintre ele:
♦ Marcarea unor evenimente (selectiv): 15 ianuarie - Ziua Culturii Naþionale, 24 ianuarie - Ziua
Principatelor Române, 21 februarie - Ziua Limbii Materne, 8 martie - Ziua Internaþionalã a Femeii,
21 martie - Ziua Internaþionalã a Poeziei, 27 martie - Ziua Internaþionalã a Teatrului, 18 aprilie Învierea Domnului, 9 mai - Ziua Europei, 1 iunie - Ziua
Internaþionalã a Copilului, 23 iulie - Zilele Romane ºi Zilele
Cetãþii, 15 august - Adormirea Maicii Domnului, 28 august Ziua Limbii Române, 25 septembrie - Nocturna Bibliotecilor,
1 Decembrie - Ziua Naþionalã a României, 25 de ani de la
Revoluþia din 1989, 25 Decembrie - Naºterea Mântuitorului
Iisus Hristos.
♦ Aniversarea sau comemorarea unor personalitãþi locale,
naþionale sau internaþionale: 15 ianuarie - 164 de ani de la naºterea
poetului naþional Mihai Eminescu, 1 februarie - 162 de ani de
la naºterea dramaturgului I. L. Caragiale, 1 martie - 177 de
ani de la naºterea scriitorului Ion Creangã, 14 martie - 160 de
ani de la naºterea poetului Alexandru Macedonski, 30 martie
- 25 de ani de la moartea lui Nicolae Steinhardt, 16 aprilie 170 de ani de la naºterea scriitorului Anatole France, 23 aprilie
- 450 de ani de la naºterea marelui dramaturg William
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Shakespeare, 5 mai - Anne Frank - O istorie pentru prezent, 11 iunie - 150 de ani de la naºterea
compozitorului Richard Strauss, 2 octombrie - Sãlãjeni la ei acasã, 10 octombrie - Carol I º.a.
♦ Teme de actualitate evidenþiate în anul 2014: martie - Sãptãmâna verde; iulie-august - vacanþe ºi
cãlãtorii în þarã ºi în lume; noiembrie - Ziua Internaþionalã a Toleranþei, violenþa domesticã, drepturile
omului; decembrie - obiceiuri ºi tradiþii de iarnã.
Aºa cum am arãtat expoziþiile ocupã un rol important în bibliotecã ºi în promovarea ei. Eficienþa lor
a fost demonstratã ºi de faptul cã nu de puþine ori, o parte dintre cãrþile expuse au fost solicitate de cãtre
utilizatori.
Folosite în mod frecvent, aºa cum se întâmplã la biblioteca noastrã, expoziþiile de publicaþii aduc un
plus de imagine bibliotecii în rândul utilizatorilor ei ºi al comunitãþii, promovând astfel colecþiile pe care le
deþine.
Cu o imaginaþie bogatã, rod al unei lecturi vaste ºi permanente, un bibliotecar modern poate realiza
o multitudine de expoziþii tematice, chemând ºi astfel spre bibliotecã toate categoriile de public.
Simona Hosu
Bibliografie:
1. Agache, Catinca: Biblioteconomie - valori tradiþionale ºi moderne. Iaºi, Ed. Vasiliana’98,
2007
2. Lupu, Atanase: Relaþiile bibliotecii cu publicul. Bucureºti, Editura Litera, 1973
3. Buluþã, Gheorghe: Animaþia culturalã în biblioteca publicã. C. P. F. P. I. C., 1998

SÃLÃJENI LA EI ACASÃ - Ediþie aniversarã
Un proiect de suflet iniþiat în anul 2005 a ajuns în 2014 la ceas aniversar. Au fost zece ani în care am
trãit, împreunã cu invitaþii ºi cei omagiaþi, emoþii spirituale deosebite. Fiecare activitate porneºte de la o
idee, iar continuitatea acesteia este datã de impactul pe care îl simþim la participanþi sau dupã mesajele
primite, fie direct, fie în scris.
Recunoºtinþa este memoria inimii!
Am fost surprinºi în cel mai frumos mod posibil de trãirile ºi emoþiile speciale ale celor care, dupã o
viaþã în care au încercat sã dãruiascã valori perene, fiecare în domeniul sãu de activitate sau creaþie, au
simþit cã nu au fost uitaþi, cã le sunt cunoscute ºi, mai ales, recunoscute truda ºi realizãrile.
Ne vom gândi la o altã formã de omagiere, începând cu anul 2015, dar nu vom renunþa la recunoaºterea
ºi aprecierea celor care, prin strãdania ºi dãruirea lor fac cunoscute aceste plaiuri silvane. Observând
sentimentele deosebite ale participanþilor la aceastã manifestare de amploare, precum ºi numãrul mare al
celor care îºi exprimã recunoºtinþa pentru faptul cã nu au fost uitaþi, ne propunem ca astfel de întâlniri sã le
organizãm periodic, în funcþie de calendarul lunar stabilit ºi importanþa, prin operã, a sãlãjenilor.
Vom schimba ºi tipologia invitaþilor, astfel încât sã facem cunoscute personalitãþile judeþului în rândul
diverselor categorii de public, în funcþie de domenii ºi adresabilitate.
Va fi un nou experiment pe care ni-l dorim de mare impact pentru viaþa tuturor: creatori, înfãptuitori
de opere nemuritoare, copii sau tineri în formare care au nevoie de exemple ºi modele reale, public de
toate vârstele care va putea cunoaºte ºi promova valorile Sãlajului.
Povestea acestui eveniment special a început tot de la… o CARTE! Sau, poate, împreunã cu aceasta.
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Dicþionarele biobibliografice, editate de Biblioteca Judeþeanã Sãlaj: OAMENI DE SEAMÃ AI
SÃLAJULUI ºi SÃLAJ - OAMENI ºi OPERE ne-au adus bucuria ca, dupã o meticuloasã ºi migãloasã
muncã de cercetare, culegere ºi editare, sã fim beneficiarii unor bogate informaþii despre sãlãjenii care,
indiferent de domeniul de activitate (biblioteca este instituþie publicã de culturã, ale cãrei colecþii ºi preocupãri
au caracter enciclopedic), iar atunci când ai informaþia trebuie sã ºtii cum sã o pui în luminã. Ne-am propus
astfel sã urmãrim datele din dicþionar ºi, an de an, sã amintim celor merituoºi, mai ales atunci când vârsta se
îmbracã în petale cu numãr rotund, cã sunt preþuiþi, apreciaþi ºi nu le-au fost uitate meritele, indiferent câte
file au întors în calendarul personal.
Am ajuns, de la o emoþie la alta, la a X-a Ediþie a întâlnirilor omagiale ºi am dorit sã oferim celor
prezenþi momente înãlþãtoare, pe care sã le aºeze în cupa amintirilor speciale, prin recunoºtinþa noastrã, a
celor care adunând daruri de cuvânt ºi gând, oferim cu respect ºi preþuire florile alese ale neuitãrii.
Au fost prezenþi la manifestarea omagialã ce le-a fost dedicatã:

• Maria Rusu - profesoarã
• Grigorie M. Croitoru - profesor, scriitor
• Teodor Poneavã - preot, poet
• Papp Lajos Sándor - redactor, editor
• Széman Péter - medic
• Teodor Sãrãcuþ-Comãnescu - profesor
• Florian Onica - preot, profesor
• Bajusz István - muzeograf, cercetãtor ºtiinþific
• Vasile Pãdurean - economist
• Szabó P. Árpád - istoric local
• Matyi István - referent coregraf, instructor cultural
• Széman Rózsa - asistentã medicalã
• Györfi-Deák György - profesor, publicist, traducãtor
• Adina Livia Chirila - învãþãtoare
• Szõke Ana - coregraf
• Daniel Hoblea - poet, eseist, traducãtor
• Vasile Coca - interpret
• Aris-Cristian Petreuº - profesor
Invitaþi la aceastã ediþie, pe lângã omagiaþii speciali ai anului, au fost ºi toþi cei care, începând din
2005, au participat la întâlnirile ce le-au fost dedicate, amintindu-ºi cã ne-am propus (lansând an de an
îndemnul ºi rugãmintea) sã ne întâlnim cu toþii la Ediþia a X-a. Ne-am bucurat observând numãrul mare al
celor care au rãspuns chemãrii noastre ºi au fost prezenþi, astfel încât Sala Porolissum a Consiliului Judeþean
Sãlaj a fost neîncãpãtoare.
Spre a cinsti valorile Sãlajului, am lansat, la ediþia aniversarã ºi o nouã CARTE:
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DESTIN CU… APLAUZE. Flori de cântec românesc - ILEANA DOMUÞA MASTAN
Titlul sugestiv a transmis, de fapt, tuturor celor prezenþi, gândul cã noi, cei care trãim în lumea
cãrþilor, aplaudãm ºi adunãm mereu, cu respect ºi preþuire, opere, creaþii, realizãri ale sãlãjenilor, din
dorinþa de a le face cunoscute ºi a lãsa mãrturie peste timp despre fapte, opere, întâmplãri ºi înfãptuitorii
acestora.
O carte despre folclor, dãruitã cu mare drag uneia din cele mai îndrãgite interprete a cântecului
popular sãlãjean ºi românesc, nume care a fãcut ºi face cinste locului care i-a dãruit lumina ºi harul.
Cântec de gând, cuvânt în cânt… inimi emoþionate de preaplinul spiritual pregãtit la ceas aniversar!
Ce va urma?!
La Biblioteca Judeþeanã Sãlaj proiectele de succes au continuitate, chiar dacã, din dorinþa de a nu
plictisi sau a risca sã cãdem în monotonie, schimbãm modul de desfãºurare, adãugãm detalii, regândim
modul de organizare ºi desfãºurare…
Omagierea ºi comemorarea personalitãþilor
sãlãjene va fi în permanenþã în atenþia noastrã.
Ne-am propus ca în urmãtoarea perioadã (20152016) sã actualizãm datele din Dicþionarul
biobibliografic, completând, pentru cei cuprinºi
în primele ediþii, realizãrile ulterioare, dar ºi
adãugând noi nume, care s-au remarcat în
perioada de dupã culegerea datelor de cãtre
Serviciul bibliografic ºi cuprinderea acestora în
volum.
Expoziþiile dedicate personalitãþilor
judeþului se vor realiza periodic în Sala Scriitorilor
Sãlãjeni, acolo unde, lunar sau trimestrial, în funcþie de numele propuse în Calendarul Cultural al fiecãrui
an, vor avea loc întâlniri ale publicului cu valorile culturale sãlãjene.
Copiii ºi tinerii vor fi invitaþi, periodic, sã cunoascã modele, fiindu-le prezentate realizãri din diverse
domenii de activitate, la aceste evenimente participând, în calitate de invitaþi speciali, autorii sãlãjeni.
F. P.
Ca în fiecare an, am cules ºi acum gânduri, emoþii ale participanþilor...
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CUVINTE PESTE VREMI…
Sunt foarte fericitã cã am reuºit sã scriu o carte despre frumuseþea istoriei Sãlajului, despre
bãrbãþia înaintaºilor care ºi-au dat toatã puterea, uneori mari sacrificii pentru realizarea ideilor lor
înalte. Mi-am îndeplinit ideea de a scrie o carte prin colaborarea cu soþul meu, profesorul Gh. Rusu
de specialitate limba românã. Felicit Biblioteca Judeþeanã pentru toate activitãþile organizate pe
tãrâmul cãrþii, al culturii sãlãjene.
Maria Rusu
Mã gândesc, cã lucrul cel mai important este sã ne ocupãm cât mai mult de copii, sã-i învãþãm
sã aprecieze trecutul, tradiþiile, sã cunoascã rãdãcinile fiindcã numai aºa vor fi fericiþi, aºa vor
putea avea un viitor frumos ºi bogat.
Széman Rózsa
O zi deosebitã pentru parcursul vieþii mele, la împlinirea a 60 de ani de viaþã, când pentru
prima datã CINEVA îmi oferã o nepreþuitã bucurie, gândindu-se cã am fãcut ceva pentru judeþul
Sãlaj. Emoþia trãirii acestei clipe de bucurie a preþuirii dãruirii culturale m-a îndemnat sã rostesc
pentru oamenii deosebiþi:
Nu-i nicio zi deosebitã
Cãci toate trec în ritm uºor,
Deosebiþi sunt cei ce pot sã schimbe
Monotonia ºi asemãnarea lor!,
iar pentru existenþa noastrã în care trebuie sã fie cuprinsã întreaga dãruire pentru urmaºi aº
putea sã afirm/exprim urmãtorul gând:
Chiar dacã viaþa noastrã ar putea sã fie
Ceva mai mult decât un dar divin,
Din orice clipã ce va fi sã vie,
Alungã efemerul, trãieºte-o din plin,
ca ºi cum ar fi ultima din existenþa ta.
prof. dr. Teodor Sãrãcuþ-Comãnescu
Sunt foarte fericit ºi totodatã surprins pentru invitaþie.
Mulþumesc pentru atenþia acordatã din partea organizatorilor.
Szabó Árpád, Cehu Silvaniei
Iniþiativã lãudabilã a Bibliotecii, a Colectivului de acolo.
Emoþii profunde, o searã înãlþãtoare.
Vasile Pãdurean
Cele mai bune gânduri din partea unui cititor, bibliotecar ºi autor, cum de asemenea mai sunt
colegi. Mulþumiri pentru umplerea… traistei cu merinde. Pace ºi bineþe!
Gyuri
Încântatã sã mã aflu din nou printre prieteni... cele 16 cãrþi (literaturã de specialitate învãþãmânt primar). Vã mulþumesc pentru omagiere!
Cu adânc respect, Adina Livia Chirila
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Felicitãri deosebite pentru aportul inegalabil pe care doamna Florica Pop îl depune pentru
culturalizarea judeþului considerat de unii sãrac judeþ, vezi iniþialele S.J.
Pr. T. Poneavã

Dacã trebuie sã îndemn pe cineva sã-ºi aleagã ºi sã urmeze un principiu de viaþã, îl îndemn sã
priveascã doar înainte ºi sã creadã cu tãrie cã va izbuti sã ajungã unde doreºte. Vã spune cu toatã
sinceritatea un ÎNVINGÃTOR, plecat pe drumul sãu dintr-un sãtuc de pe malul Olteþului ºi pripãºit
definitiv în alt sat, Aluniº, de pe malul Someºului.
Cu dragoste, Grigorie M. Croitoru
Este o bucurie pentru mine, cã am primit aceastã recunoaºtere a colectivului în care trãiesc ºi
profesez. Pentru un intelectual este foarte important ca ºi locul, unde îºi desfãºoarã activitatea, sã
o observe, sã îl mulþumeascã aceastã activitate. Încerc sã slujesc Sãlajul în continuare.
Dr. Széman Péter
Sãlajul este o zonã fantasticã. Cine ajunge aici devine Sãlãjean. ªi se simte bine, ºi este
mândru de acest statut. Mulþumesc pentru adopþie ºi mulþumesc pentru cinstire.
Bajusz István
Mã simt onorat ºi emoþionat cu ocazia acestei festivitãþi, nu m-am aºteptat ca pentru munca
depusã în domeniul cultural sã fiu evidenþiat. Trãiesc de 35 de ani în Zalãu ºi sunt mândru cã am
devenit sãlãjean. Am cunoscut pe parcursul anilor oameni minunaþi, care au avut o influenþã pozitivã
asupra mea, asupra activitãþii mele. Domeniul cultural în care activez reprezintã pentru mine o
satisfacþie sufleteascã deplinã, deoarece consider cã pe oamenii din Sãlaj îi reprezintã cultura
tradiþionalã, iar aceasta trebuie pãstratã, cultivatã ºi predatã generaþiilor viitoare.
Matyi István
Au mai trecut zece ani din viaþã, iar Doamna Florica Pop cu conºtiinciozitatea ºi stãruinþa
care o caracterizeazã a organizat o nouã întâlnire, a zecea, a unor oameni consideraþi de seamã ai
Sãlajului. Sigur evenimentul a fost plin de emoþie ºi de bucurie, ca orice revedere dupã 10 ani. Cu
toþii am fost impresionaþi de activitatea neobositã, de stãruinþa ºi devotamentul Doamnei director
Florica Pop ºi a echipei sale.
În fizicã existã termenul de albedo ca un raport între intensitatea luminii radiate de un corp
ºi intensitatea luminii primite de acel corp, având o valoare cuprinsã între 0 ºi 1: un corp care ar
absorbi toate lungimile de undã, fãrã sã reflecte niciuna, ar avea un albedo zero, în timp ce un corp
care ar reflecta toate lungimile de undã ale luminii primite, ar avea albedoul egal cu 1. Adicã ar fi
vorba de raportul între ceea ce primeºti ºi ceea ce dai. Cu siguranþã cã albedo-ul Doamnei director,
Florica Pop, se situeazã undeva foarte aproape de cifra maximã.
Cu multã stimã, Dr. Mocuþa Nicolae
Felicitãri Bibliotecii Judeþene Sãlaj pentru acest eveniment cultural deosebit!
Vã mulþumesc atât pentru invitaþie cât ºi pentru sprijinul acordat la editarea primei mele
cãrþi. Este o mare onoare ºi, în acelaºi timp, o mare emoþie pentru mine ca la 25 de ani sã mã aflu
aici printre atâþia sãlãjeni de valoare.
Cu respect ºi admiraþie, un sãlãjean rãmas la el acasã, prof. Aris Petreuº
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ªi, tot ca în fiecare an, cei omagiaþi au invitaþia ºi privilegiul de a scrie ºi în revista noastrã… am primit
spre publicare:
DEDICAÞIE SÃLÃJENILOR la… Ediþia a X-a
De un deceniu, an de an,
Se adunã la Zalãu
Cititori ºi scriitori,
Fiecare-n felul sãu.
Sãlãjeni la ei acasã
Întruneºte-un evantai
De mulþi oameni înþelepþi:
Dascãli, preoþi, cântãreþi,
Sculptori, pictori, ingineri,
Medici, juriºti, ofiþeri,
Economiºti, compozitori,
Muzicologi, cercetãtori,
Etnologi ºi ziariºtiDe la cincizeci de-ani în susToþi aveau ceva de spus:
Despre ei ºi viaþa lor,
Ce vor face-n viitor
Pentru neam, pentru culturã,
Sã fie de învãþãturã
Pentru tinerii ce vin.
……………………………….
Gazdã bunã-a fost, cu spor,
În toþi aceºti zece ani,
Distinsa doamnã director,
FLORICA POP din DELENI,
Cãreia-i zic: SÃNÃTATE!
SCRIITORII SÃLÃJENI.
Cizer, octombrie 2014
Înv. pens. Petru Galiº
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TEODOR PONEAVÃ, ACTIVITATEA DE CONDEIER SAU DE SCRIB
Activitatea literarã cuprinsã în paginile publicaþiilor sãlãjene, este
condiþionatã de urmãtoarele considerente:
a) partenera de viaþã este aborigenã din Sãlaj, comuna Cizer;
b) subsemnatul am activat în Cizer ca profesor ºi preot, pânã la
reîntoarcerea la ªiria, locul meu de naºtere ºi, ca atare, Sãlajul nu îmi
este strãin.
Pe tãrâm literar mi-am început publicistica în anul 1959, cu poezia
Sete ºi dor, în revista Tribuna din Cluj. În timpul regimului de impie
memorie, preoþii au fost supuºi unei discriminãri notorii, ba chiar
molestabile ºi nu am avut acces în publicisticã, doar în reviste teologice,
almanahuri, calendare. Dupã prãbuºirea comunismului, în virtutea
dreptului la exprimare liberã, am tipãrit urmãtoarele cãrþi:
1. Poeme peste ani, axatã pe diverse probleme filozofice, cu un
adaos de Stanþe pestriþe, în care am cãutat sã nostimizez cititorii;
2. Predici versificate la duminici ºi sãrbãtori, în care am exprimat în mod rimat semnificaþia
fiecãrei duminici sau sãrbãtori de peste an ºi în care am cãutat sã vizez esenþa;
3. Gãsiri ºi goluri, cu probleme delicate sau gingaºe de filozofie, punând accentul pe calitate,
prima condiþie a unui document elaborat;
4. Patrie ºi cuget, probleme esenþiale de patriotism, însuºire moralã ºi civicã, atât de abandonatã
astãzi, cu un adaos de probleme filozofice, dar ºi cu fabule;
5. Poezii la 2000;
6. Între vis ºi real;
7. Al treilea ochi, ochiul spiritual cu care putem penetra în miezul problemelor, când ochii ºi urechile
pot sã fie martori mincinoºi, iar simþurile sã te înºele;
8. Predici, cuvântãri bisericeºti la toate duminicile ºi sãrbãtorile de peste an, vizând doar esenþa sau
miezul, lucrul în sine, Das Ding an Sich, cum zicea filozoful Kant;
9. Cuvântãri ecleziastice, cuvântãri la toate slujbele pe care le oficiazã preotul dupã persoanã sau
dupã caz;
10. Sens, dacã nimic nu este fãrã sens, cu atât mai mult sensul major al existenþei în care finalizez cu
afirmarea: la ce bun îþi serveºte mãreþia / când prafu-i sensul tãu, nu veºnicia;
11. Þãrânã ºi metafizicã, similitudini ºi deosebiri între aceste extreme;
12. Ranã din iubire, în care suprema virtute a iubirii este tratatã cu ingratitudine;
13. Ce este, ce nu este, definiþii personale la ceea ce ar trebui sã fie ºi nu la ceea ce sunt diversele
probleme în care este ancoratã viaþa;
14. Excursii printre idei, un veritabil turism printre concepte, idei, care mai mult ascund decât
exprimã, în care se apeleazã la rãdãcinã ºi la miez, dar ºi la crez;
15. Valoarea care nu cunoaºte crizã, valoare care dã apã la bunul cel spiritual, valoare veºnicã
sau eternã;
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16. Chinul cognitiv, supliciile pe care le îndurã cel care s-a angajat pe drumul cel spinos al cunoaºterii
sau al epistemologiei.
De remarcat cã în afara cãrþilor menþionate, am mai contribuit ºi cu articole la cel puþin 50 de reviste.
Ca urmare, sunt în posesia mai multor diplome, amintesc cã de la Bisericã doar douã, de la literaturã laicã,
însã, 7, motivându-mã cã îmi place foarte mult filozofia, disciplinã luatã în zeflemea de mulþi astãzi, de cei ce
ºtiu, cã dacã ºtiinþa cautã interesantul, filozofia cautã adevãrul. Filozofia, în care fiecare rãspuns determinã
o nouã întrebare, la care se cere un rãspuns plauzibil.
O remarcã: în trecutul nu prea îndepãrtat, Sãlajul era considerat un judeþ pauper. O spun ºi iniþialele
S.J. = sãrac judeþ. Iatã, însã, cã pe linie culturalã Sãlajul este astãzi tot mai ascendent. Felicitãri doamnei
Florica Pop, care prin strãdanie personalã, însufleþire ºi mai ales muncã, ascensioneazã Sãlajul tot mai mult
culturalmente. Felicitãri ºi pentru domnul Petru Galiº, bun evocator al istoriei ºi al plaiurilor strãbune, cãruia
îi datorez ºi împlinirea mea în conþinutul publicisticii sãlãjene.
Teodor Poneavã
DESPRE NOROC ªI CÃRÞI
- Întâlnire cu cartea Despre noroc românii au nãscocit o sumedenie de proverbe,
care de care mai înþelepte. Iatã câteva: Norocul e de la Dumnezeu
ºi necazul, de la oameni; Norocul calcã în urma minþii; Unde-i
minte, îi ºi noroc; Norocul nu fuge dupã om, ci omul dupã noroc;
Omul numai odatã-n viaþã / Dã cu norocul faþã; Decât (sã ai) un
car de minte, mai bine un dram de noroc; Nu sta, cã-þi ºade
norocul.
Deoarece toatã copilãria mea n-am avut o carte, în afara
manualelor ºcolare ale fraþilor mai mari ºi ale mele, se poate spune cã
n-am avut noroc. Dar nici n-am fugit dupã el, neºtiind încotro s-o
apuc. Au avut, în schimb, mult noroc Marta Petreu ºi Gabriel Chifu,
ca sã dau doar douã exemple, dar ei l-au cãutat sau au nimerit, cum
zice românul, ca gãina oarbã în boabe.
Marta Petreu a citit tone de cãrþi, pãzind curcile pe Câmpia
Armaghedonului: poveºti, poezii, romane poliþiste ºi de dragoste. Din
fragedã vârstã a pornit la drum gardatã de Jules Verne, Harper Lee,
Cehov, Strindberg, Goethe, Morante, Eschil, Sofocle, Euripide, I. Teodoreanu etc. Lui Gabriel Chifu
norocul îi cãlãuzeºte paºii spre o casã plinã de cãrþi - în camere, dar ºi în beci, în pod, cãrþi peste cãrþi,
cu poze rãpitoare sau numai cu litere rotunjite, pãstrând în ele poveºtile ca pe niºte comori. Întorceam
paginile fermecat ºi cred cã mi-a încolþit în cap gândul, cu mult înainte de a-l citi pe Borges, cã
paradisul poate arãta aºa, ca un maldãr de cãrþi.
Eu? Am avut ºi eu norocul meu. ªi când l-am prins de picior, nu i-am mai dat drumul pânã astãzi. Þin
de el în continuare ºi el se þine de mine. În 1953, întâmplarea îmi aduce ºi mie o carte. Ce carte! Când veþi
citi titlul ºi numele autorului, unii veþi râde maliþios, dar vã rog sã aveþi rãbdare pânã la sfârºit ºi, apoi, râdeþi
dacã veþi mai putea. Pentru mine, s-a dovedit a fi un adevãrat talisman!
Se duce tata la cooperativã sã cumpere gaz cu un bidon de cinci litri. Nu se dãdea atât, fiind
restricþionat, dar acela era vasul în care þineau ai mei gazul pentru lampã. Nu mai era nimeni la cooperativã
ºi vânzãtorul îi zice:
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- Nea Mãrine, dumneata ai copii. Ãl mic este încã la ºcoalã. Îþi umplu bidonul, dar ia o carte. Îmi
venirã niºte cãrþi, broºuri, sã le dau la marfa care este mai cãutatã. Costã numai 25 de bani. Nu sunt aºa de
mulþi pentru dumneata.
Le înºirã pe tejghea, sã aleagã una. ªi a ales. Vine cu ea acasã ºi mi-o aruncã pe pat:
- Ia, mã, îþi cumpãrai o carte, da’ s-o citeºti, sã n-o rupã sorã-ta sã ºteargã sticla lãmpii cu ea!
- O citesc, tatã!
O iau în mânã, bucuros cã aveam o carte. Îi privesc coperta. Sus, scria cu majuscule BIBLIOTECA
ªCOLARULUI. Urma imaginea unui cizmar, meserie dedusã dupã uneltele care îl înconjurau: Un raft cu
încãlþãmimte în fundal, o mãsuþã în partea stângã pe care îºi þinea sculele, în dreapta se vedea un calapod,
într-o lãdiþã, mai multe ºanuri ºi, în spate, un godin. E searã, lampa e aprinsã pe mãsuþã, el, gânditor, cu o
coalã de hârtie în faþã ºi cu creionul pregãtit sã scrie. Pare într-un moment de inspiraþie în timpul lucrului,
cãci stã pe scaunul de lucru, iar ºorþul nu-l dãduse jos. Un bãrbat frumos, cu trãsãturi fine, mustaþã, nas
drept, sprâncene stufoase. Mai jos, tot cu majuscule: D. TH. NECULUÞÃ ºi titlul cãrþii: SPRE ÞÃRMUL
DREPTÃÞII. Jos: EDITURA TINERETULUI.
Am început s-o rãsfoiesc. Am trecut peste prefaþã ºi m-am oprit la prima poezie, i-am citit titlul ºi
le-am numãrat: 18 poezii. Nu numai cã am citit-o, am mâncat-o, am învãþat-o pe de rost. Ba aº zice cã
versuri din ea au învãþat ºi gâºtele, pe care le scoteam zilnic la Aninoasa ºi pe miriºti sã mãnânce spicele de
grâu rãmase de la secerat ºi boabele scuturate, ori chiar oile, cât sunt ele de oi ºi de proaste. Sã nu mai
vorbesc de ai mei. Mã mir cum am scãpat sã nu iau bãtaie, cãci ameninþãrile curgeau din toate pãrþile, ca
streºinile casei când se topeºte zãpada primãvara. Se astupau la urechi când mã auzeau pe mine strigând
în casã, pe bãtãturã, tãind lemne, dând demâncare la porci, culegând prune, venind cu urciorul plin cu apã
de la fântânã, înainte de culcare, ºi înainte, ºi dupã ce-mi spuneam rugãciunea:
Lasã la o parte jalea,
ªterge-þi lacrima fierbinte,
Plânsetul þi-l curmã!
Fugi de-a laºitãþii turmã.
Fie cât de asprã calea,
Haide înainte!
(Înainte)
Cu siguranþã, pentru mine aceste versuri aveau un înþeles, pentru ai mei altul sau poate niciunul. Mie
mi-au cãlãuzit paºii în viaþã. Asemenea lui Dumitricã, ce a pãrãsit Târgu Frumos ºi a plecat la Iaºi, sã-ºi afle
norocul, ºi autorul acestor rânduri a pãrãsit satul natal pentru totdeauna, luând drumul Ardealului, tot
pentru a-ºi gãsi norocul. Când am trecut podul de peste Aninoasa, mi-am ºters cu dosul palmei o lacrimã
ºi mi-am zis: Înainte, bãiete. Numai înainte! Din acel moment, niciodatã n-am mai privit înapoi. Nici în
momentele grele ale vieþii mele - ºi-am avut destule - nici chiar când am cãzut la pãmânt. M-am ridicat ºiam luat-o cu paºi hotãrâþi înainte, crezând cu tãrie într-un loc al meu sub soare. ªi l-am gãsit. Ce n-am
gãsit? Þãrmul dreptãþii. ªi m-am convins de un alt adevãr exprimat de versurile lui Neculuþã:
Din prunci ºi pân’ pierim moºnegi
Tot bici de foc ne bate...
ªi ne-aþi legat în lanþ de legi,
ªi bir ºi oºti ºi popi ºi regi
ªi raiul vieþii voastre-ntregi
Ne-aþi trântit în spate.
(Cor de robi)
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Am purtat aceastã carte cu mine, ca pe un talisman, peste tot - a fost prima carte din biblioteca
personalã. ªi o pãstrez ºi astãzi.
În 1962, am dat examen la Institutul Pedagogic de 3 ani din Cluj. ªtiþi ce mi-a cãzut la literaturã?
Dumitru Theodor Neculuþã! Profesorul examinator s-a uitat cu milã la mine ºi a zis: Poþi schimba biletul,
dar îþi scad din notã. Am zâmbit ºi n-a mai zis nimic, m-a întrebat cum mã cheamã ºi mi-a trecut numele
pe foaie. La rãspuns, i-am prezentat schiþa biograficã a scurtei sale vieþi ºi am continuat: Prietenii i-au
strâns poeziile în volumul Spre þãrmul dreptãþii, în 1907, volum ce cuprinde 18 poezii. Eu le ºtiu pe
dinafarã, domnule profesor, pe toate, de la prima, care dã ºi titlul volumaºului ºi pânã la ultima,
Iarna, un trist pastel despre acest anotimp. Mai întâi, le voi grupa pe teme… ªi-a fãcut cruce. Aºa
ceva n-am mai pomenit, bãiete! Aº fi curios sã aud cum s-a întâmplat minunea! Peste câþiva ani, în
locuinþa sa din cartierul Donath, i-am povestit cum am intrat în posesia cãrþii ºi cum am învãþat-o pe de rost.
Cãrþile mari au venit mai târziu la mine, dar au venit. Numesc douã care au avut o înrâurire
extraordinarã asupra mea: Doi cãpitani, de V. Kaverin ºi Tãunul, de E. Voynich.
Doi cãpitani este o poveste despre curajul de a lupta pânã la capãt, despre demnitate, dragoste
sincerã, tinereþe ºi încredere în viaþã. Este de departe una dintre cele mai interesante ºi captivante cãrþi citite
în perioada când aveam nevoie de un impuls în viaþã. Am reþinut din ea patru citate, nu le-am clamat, dar
le-am urmat învãþãtura ºi înãlþãtoarele îndemnuri:
1. Dacã-i vorba sã fii - atunci cautã sã fii cel mai bun;
2. Tinereþea nu sfârºeºte într-o zi anumitã ºi nu poþi însemna în calendar: Astãzi s-a sfârºit
tinereþea mea. Tinereþea trece fãrã sã prinzi de veste, pe nesimþite, încât nu ai rãgaz sã-þi iei
rãmas bun de la ea;
3. E zadarnic sã regreþi lucrurile pe care nu le-ai sãvârºit;
4. Sã lupþi ºi sã cauþi, sã gãseºti ºi sã nu te laºi doborât.
Am alunecat poate mai mult decât trebuie pe panta destãinuirii, dar sper cã cititorii vor înþelege cã
din orice carte ai ceva de învãþat, dacã vrei sã înveþi.
Ca dascãl, am petrecut 45 de ani în mijlocul elevilor ºi al oamenilor ºi am reuºit sã stimulez interesul
acestora pentru carte, ºtiind sã ordonez lectura în funcþie de particularitãþile de vârstã, de posibilitãþile
intelectuale, de preferinþe: poveºti, basme, legende; povestiri din viaþa plantelor ºi animalelor, povestiri din
viaþa copiilor, povestiri din viaþa oamenilor, cãrþi de aventuri, descrieri de cãlãtorii, povestiri ºtiinþificofantastice, biografii literare etc.
Existã o vârstã la care se citeºte cartea de aventuri? Rãspunsul este, categoric, da, pentru cã adolescenþii
ºi tinerii preferã acest tip de carte. Însã ºi celelalte categorii de cititori citesc cãrþi de aventuri. În afarã de
subsemnatul, cunosc ºi alþi cititori pasionaþi care, înainte de a începe sã studieze o carte cu conþinut ºtiinþific,
filozofic, fãceau încãlzirea cu Cei trei muºchetari, de Al. Dumas, Cocoºatul, de Paul Feval, romanele
lui Jules Verne, epopeile homeriene Iliada ºi Odiseea, recitindu-le integral sau parþial.
Aceste gânduri le-am aºternut pe hârtie când am scris cuvântul înainte la romanul nostru
Nemaipomenita poveste a lui Vlad ºi a surorii sale, Almada, o carte de aventuri, dar ºi despre
dragoste, prietenie, tinereþe, loialitate, curaj. Cartea vine sã suplineascã un gol care s-a creat în ultimul timp
în literatura pentru copii ºi tineret. Acþiunea ei este plasatã într-un timp ºi spaþiu imposibil de determinat cu
precizie. Libertatea de acþiune pe care ne-am luat-o este, în opinia mea, scuzabilã, deoarece am plasat
acþiunea într-un timp ºi un spaþiu pe care nici istoricii nu le-au elucidat. Însã spaþiul este românesc, iar timpul
este foarte îndepãrtat. Aºezãrile omeneºti erau rare, relaþiile dintre ele aproape inexistente, fiind vulnerabile
în faþa nãvãlirilor barbare. Totuºi, fiind confruntaþi cu pericolul barbar, oamenii se solidarizeazã, dându-ºi
seama de originea comunã, ºi se ajutã. Nu timpul ºi spaþiul ni s-au pãrut importante, ci uimitoarele întâmplãri
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trãite de doi tineri, Vlad ºi Almada, crescuþi ca fraþi, deºi nu erau fraþi. Ajung la vârsta când inevitabilul se
produce: se îndrãgostesc pãtimaº. Plecarea lui Vlad, întâmplãri dramatice în timpul absenþei lui din aºezare
ºi tot drumul pânã la reîntâlnirea lor vor fi urmãrite de cititor cu sufletul la gurã. Sperãm.
Este o carte de ficþiune, dar sunt ºi câteva certitudini: aºezãrile omeneºti cu specific românesc, unde
se desfãºoarã acþiunea, sunt aºezate la sud de Carpaþi, în creierii munþilor ºi la nord de Carpaþi; valorificã
unele legende româneºti (laleaua galbenã cu pete, funia de nisip, uciderea bãtrânilor, Soarele ºi Luna),
ceata sfatului satului, în special ceata bãtrânilor ºi ceata tinerilor.
Copiii de la Râpa lui Costicã al Dudii aflã aceste întâmplãri extraordinare din gura unui moºneag, om
bãtrân, bãtrân, venit parcã din acele timpuri. Privit la început cu neîncredere, chiar cu teamã, cãci lumea îl
socotea nebun, moºneagul Ioniþã Dosuleanu îi cucereºte prin elocinþã ºi le face câteva seri memorabile.
Volumul se adreseazã copiilor de la câþiva ani ºi pânã la o sutã de ani! Cel puþin.
Grigorie M. CROITORU
CÂTEVA GÂNDURI DESPRE CÃRÞILE COPILÃRIEI MELE
Am avut norocul sã cresc în mijlocul cãrþilor. Pãrinþii mei, învãþãtori, aveau o micã bibliotecã, care se
mãrea pe mãsurã ce noi, copiii, creºteam. Cumpãrau cãrþi pentru noi,
dar ºi pentru ei, în ciuda neajunsurilor cu care se confruntau zilnic. Cãrþile
cumpãrate pentru noi, aveau scris pe pagina de titlu cam aceleaºi cuvinte:
Pentru Dumitru, Profira, Olimpia ºi, mai târziu, pentru Maria.
Fraþii mei erau cititori pasionaþi. Ei m-au fãcut ºi pe mine sã citesc,
în special Dumitru, fratele cel mare. Mi-au pus în mânã la început basme,
apoi cãrþi de aventuri, iar mai târziu mi le-am ales eu, cum singurã
mi-am ales ºi locul, doar de mine ºtiut, unde mã ascundeam sã citesc.
Fratele meu, cât a fost student la Cluj, mi-a cumpãrat o sumedenie
de cãrþi pentru copii din literaturã românã ºi cea universalã.
Citind, eroii cãrþilor copilãriei au intrat în viaþa mea ºi mi-au
influenþat-o. Am vãruit gardul cu Tom Sawyer (vezi: Mark Twain:
Aventurile lui Tom Sawyer) ºi l-am însoþit în aventurile lui alãturi de
Huckleberry Finn (vezi: Mark Twain: Aventurile lui Huckleberry
Finn), am smântânit oale cu Nicã al lui ªtefan a Petrei sau tot cu el am
fugit la scãldat ºi am furat cireºe (Ion Creangã: Amintiri din copilãrie), am suferit alãturi de Cosette ºi
m-am bucurat când a primit pãpuºa, l-am însoþit pe Gavroche pe baricade (vezi: Victor Hugo: Mizerabilii),
am plâns cu Anne Frank, care stãtea ascunsã într-un pod din Amsterdam (vezi: Jurnalul Annei Frank).
Am trecut prin dumbrava minunatã cu Lizuca (vezi: Mihail Sadoveanu: Dumbrava minunatã), dar m-am
revoltat cum Alioºa Peºkov citea noaptea la lumina candelei (vezi: Maxim Gorki: Copilãria, La stãpân,
Universitãþile mele).
Am colindat mãrile ºi oceanele cu copiii cãpitanului Grant (vezi: Jules Verne: Copiii cãpitanului
Grant) ºi cu Dick Sand, cãpitanul de 15 ani (vezi: Jules Verne: Cãpitan la 15 ani), iar pe insula misterioasã
m-am jucat cu Top ºi am pãtruns în submarinul Nautilus (vezi: Jules Verne: Insula misterioasã). M-au
zguduit întâmplãrile tragice ale vieþii lui Oliver Twist (vezi: Charles Dickens: Oliver Twist), viaþa oropsitã
a lui Nicholas Nicklebey (vezi: Charles Dickens: Nicholas Nicklebey). Am trãit marile speranþe cu Pip
(vezi: Charles Dickens: Marile speranþe), m-am temut de mine însãmi alãturi de David Copperfield,
intrându-mi în subconºtient inscripþia acuzatoare Feriþi-vã de el. Muºcã! (vezi: Charles Dickens: David
Copperfield).
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Am fost impresionatã de viaþa lui Rémi. Am trãit transformarea sfiosului ºi plãpândului Rémi într-un
bãieþel curajos ºi dârz. Sufletul meu de copil a tresãrit ºi s-a înduioºat de atitudinea lui Capi, cãþelul cãruia
nu-i lipseºte decât graiul. Hazlia ºi drãguþa maimuþã, Sufleþel, m-a fãcut sã vãrs lacrimi la moartea ei (vezi:
Hector Malot: Singur pe lume)…
De asemenea, am înãlþat zmeie cu Vasile Porojan, dar m-am speriat cum chema ºerpii la el (vezi:
Vasile Alecsandri: Vasile Porojan). Niculãeº, bãiatul cel mic al lui Dumitru Oniºor, mi-a reamintit cât de
necesar este sã-þi preþuieºti mama (vezi: Mihail Sadoveanu: Un om nãcãjit).
Am colindat prin munþi cu Cireºarii ºi-am pãtruns pentru prima datã cu ei într-o peºterã (vezi:
Constantin Chiriþã: Cireºarii). Am fost ºi eu alãturi de Timur ºi bãieþii lui în jocurile lor (vezi: Arkadi Gaidar:
Timur ºi bãieþii lui)...
Oricare ar fi copiii-eroi, toþi simbolizeazã puritatea moralã într-o lume amarã, cum o numeºte Zaharia
Stancu.
ªi câþi eroi am mai întâlnit în cãrþile citite în copilãria mea...! Nu-i pot înºira pe toþi ºi le cer iertare. Ei
au rãmas mereu copii, n-au îmbãtrânit, nu m-au dezamãgit... Ei au fost eroii mei îndrãgiþi, mai târziu ai
elevilor mei, dar ºi ai copiilor mei, acum ºi ai nepoþilor mei. ªi ai câtor copii!! Tuturor ne-au îmbogãþit inima
ºi ne-au fermecat o picãturã din timpul vieþii.
Cartea Petrecerea vampirilor aduce în faþa cititorilor niºte copii obiºnuiþi, dar pasionaþi de aventurã.
Totul trebuie ºtiut. Pentru ei, orice povestire din sat ascunde un mister. Satul împreunã cu împrejurimile lui
formeazã un univers plin de taine, care trebuie gãsite, cercetate. Oamenii locului ascund tot felul de lucruri
ciudate. Cei patru copii temerari au impresia cã aceºtia nu le dezvãluie tot ce-i intereseazã. Tot ce zic
bãtrânii dovedesc prin acþiunile lor a fi adevãrat: existenþa peºterii ºi a tunelului, petrecerea vampirilor,
bogãþii ascunse în peºterã. Fiind curajoºi ºi isteþi, au ºansa sã intre în contact cu piramidienii, niºte
extratereºtri, veniþi pe Terra pentru a gãsi metalul vital pentru ei.
Felul lor de a fi, modul în care vorbesc ºi acþioneazã, dorinþa lor de aventurã sper sã câºtige inima
copiilor de vârsta lor, iar aceºtia sã lase pentru un ceas calculatorul ºi sã pãtrundã în lumea misterelor de la
Piatra Buhii alãturi de cei patru îndrãzneþi.
Pentru o clipã ºi adulþii pot face acelaºi lucru ºi îi asigurãm cã nu vor regreta.

Maria V. CROITORU
(CUVÂNT CÃTRE CITITOR ce deschide romanul Petrecerea vampirilor)
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INFLUENÞA MUZICII ASUPRA SUFLETULUI
Dacã nu am fi avut suflet, ni l-ar fi creat muzica.
(Emil Cioran)
Uneori, urc în maºinã ºi pun muzica tare, ca melodiile preferate sã-mi schimbe starea de spirit,
amplificându-mi fericirea sau diminuându-mi tristeþea. De cele mai multe ori, însã, îmi gãsesc refugiul în
muzicã în faþa pianului, momente în care am posibilitatea de a trãi muzica practicând-o, nu numai audiind-o.
Când eram copil, deºi îmi plãcea muzica, visam sã devin un expert în calculatoare, dar o învãþãtoare
(cãreia azi i-aº mulþumi din suflet dacã, întâmplãtor, aº întâlni-o) mi-a curmat drumul, refuzând sã mã
înscrie în clasa dumneaei (pe atunci singura clasã I
de informaticã din Zalãu), pe motiv cã deja sunt foarte
mulþi doritori, pe care nu-i poate refuza!
În aceeaºi zi, doi mari artiºti (dirijorul Ioan
Chezan ºi sculptorul Ioan Mihele) m-au îndrumat
înspre artã, înspre suflet, înspre frumos,
argumentându-mi cã va veni o vreme când utilizarea
unui calculator va deveni ceva banal pentru absolut
toatã lumea, pe când cunoaºterea unui instrument
muzical va fi ceva cu totul aparte.
Stau acum ºi mã gândesc câtã dreptate au
putut avea!
Azi sunt profesor ºi încerc, la rândul meu, sã modelez prin muzicã, sufletele elevilor mei.
Sunt în mãsurã sã confirm, din proprie experienþã, cã e un mare privilegiu sã urmezi gratuit un
învãþãmânt artistic. Muzica, pictura, sculptura ºi toate artele, în general, aduc multã bucurie sufletului. Cu
cât îi aducem mai multã artã, cu atât acesta se bucurã mai mult. Iar dacã începem încã din copilãrie, cu
siguranþã vom vedea lumea altfel ºi vom încerca permanent sã o modelãm înspre ceea ce este drept, bun ºi
frumos.
Dupã acomodarea cu notele muzicale, altfel vom percepe ºi sunetele din mediul înconjurãtor, aºa
cum dupã mai multe lecþii de picturã, altfel vom vedea ºi înþelege toate culorile din naturã.
În lumea de azi, din pãcate, întâlnim foarte mulþi oameni ce par a fi incompleþi din punct de vedere
sufletesc, tocmai din cauzã cã nu au avut parte de activitãþi artistice în educaþia lor. În schimb, minþile
luminate antice nu se limitau sã studieze doar
matematicã sau filosofie, astronomie, fizicã,
ci, cu aceeaºi importanþã, studiau ºi muzica,
desenul, pictura etc.
Oamenii se folosesc mai mult de
partea dreaptã a corpului ºi inima e în
stânga - spunea Henry de Montherlant.
În goana ei dupã câºtiguri materiale,
societatea gândeºte numai cu emisfera
stângã a creierului! Creierul însã are douã
emisfere care sunt fãcute sã lucreze
împreunã: emisfera stângã, care controleazã
partea dreaptã a corpului, logicã, raþionalã,
matematicã, ºtiinþificã; emisfera dreaptã,
care controleazã partea stângã a corpului,
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intuitivã, ilogicã, iraþionalã, poeticã,
imaginativã, romanticã, sediul
competenþelor artistice, al visului, al
muzicii, al imaginilor ºi imaginaþiei, al
culorii, al fixãrii sufletului omenesc cu
divinul care se aflã în noi.
Am remarcat cã muzica m-a
înãlþat într-o relaþie cu totul specialã
cu natura, sãdindu-mi în suflet
compasiunea, altruismul, lipsa de
vanitate, generozitatea, dãruirea,
sensibilitatea, deschiderea cãtre
oameni, plante ºi animale.
În persoanele formate într-o
mentalitate artisticã, a dorinþei de bine
ºi de frumos, orice formã a rãului
întâmpinã dificultãþi. Mâinile pianiºtilor ating partituri, nu mizeria societãþii. Ele vor sã redea frumosul,
binele, adevãrul.
O importanþã deosebitã o are practicarea muzicii de la vârste fragede. Cântatul la un instrument, ne
îmbunãtãþeºte foarte mult abilitãþile de concentrare, de vizualizare, de memorare, de înþelegere. Inteligenþa
emoþionalã se dezvoltã mai bine.
În anii copilãriei, îmi puneam adeseori întrebarea dacã merita sã-mi sacrific ore din timpul meu liber,
pentru a le aloca studiului la pian, iar când ajungeam la stadiul de finalizare a unei piese ºi o puteam
interpreta ca un mare pianist, simþeam o împlinire sufleteascã ce nu poate fi explicatã în cuvinte, o împlinire
ce probabil doar cei ce sunt în faþa publicului ºi trãiesc acest lucru o pot simþi. Este un sentiment extraordinar
sã ºtii cã mâinile tale pot reda acorduri atât de melodioase.
Dar muzica produce o plãcere auditivã nu numai celor care o practicã, ci ºi celor care o ascultã.
Muzica ne pãtrunde în suflet ºi în memoria auditivã, astfel încât coloanele sonore ale unor filme celebre, pe
care nu le putem uita niciodatã (de ex. Love story, Clona, Last of the Mohicans, Zorba the Greek,
Titanic, Schindler’s List etc).
Puterea psihologicã a sunetelor este imensã. Acestea pot duce la entuziasm, emoþie, calmare, liniºtire,
relaxare. Sunetele ne influenþeazã viaþa, sãnãtatea ºi starea de spirit. Ele ne încarcã pozitiv sau negativ,
începând cu sunetele care ne trezesc dimineaþa (sunetul telefonului, a ceasului deºteptãtor), continuând cu
cele din mediul înconjurãtor, precum ºi cu muzica pe care o receptãm continuu, pe diferite canale. Se ºtie
cã melodiile în tonalitãþi majore sunt vesele, pe când cele în game minore, sunt triste. Sunetele calde ºi
armonioase ne pot face rezistenþi la stresul zilnic ºi ne pot îmbunãtãþi starea de sãnãtate ºi calm. Pitagora
spunea cã ne putem vindeca prin sunete, cã ne putem purifica. ªi sunt multe exemple de oameni care s-au
vindecat prin muzicã.

Ce fel de muzicã ascultãm?
Astãzi unii ascultã muzicã clasicã, alþii preferã ritmuri intense, zgomotoase, pe care le percep ca o
descãtuºare.
Se spune cã muzica anilor ’80 este cea mai melodioasã.
Muzica pe care obiºnuim sã o ascultãm este în mare mãsurã influenþatã de generaþia cãreia-i aparþinem,
de mediul cultural în care ne-am format.
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În ceea ce priveºte audierea muzicii clasice efecte foarte benefice are în primul rând muzica lui
Mozart. Este vorba de aºa-zisul efect Mozart, descoperit de cercetãtori. Se spune (experimentat) cã pe
muzica lui Mozart plantele cresc mai bine, vãcuþele dau mai mult lapte, iar inteligenþa umanã (îndeosebi
gândirea spaþialã ºi aptitudinile matematice), atenþia ºi memoria se dezvoltã mult mai bine (fiind singura
muzicã ce activeazã scoarþa cerebralã în proporþie de 99-100%).
În schimb, cel mai mult ne înalþã la divinitate muzica lui Bach. De altfel, toatã muzica barocã este
divinã. Händel era convins cã Dumnezeu era adevãratul creator al muzicii sale.
O adevaratã terapie pentru sufletele chinuite de iubire este muzica lui Chopin, sensibilã ºi nobilã, ca
ºi sufletul romantic al compozitorului.
De asemenea, triumfalã ºi dãtãtoare de speranþã ºi de liniºte tuturor sufletelor rãvãºite este muzica lui
Beethoven.
Sugestivã ºi purtãtoare poate de cele mai naturale impresii este muzica lui Debussy. ªi exemplele pot
continua.
Sufletul este în mare mãsurã sensibilizat ºi de timbrul instrumental ºi vocal. Vocile calde, cu un timbru
plãcut, au fost ºi vor fi întotdeauna o tãmãduire a sufletelor noastre.
Nu orice fel de muzicã însã este recomandatã tineretului. Doar muzica cea mai frumoasã,
care exprimã binele ºi frumosul ºi nu plãcerea pe care ar produce-o aceasta. Plãcerea diferã de la
individ la individ ºi de aceea nu poate constitui un criteriu în determinarea valorii unei piese spunea Platon.
La orele de teorie ºi educaþie muzicalã încerc sã cultiv gustul estetic al elevilor mei ºi sã le dezvolt
capacitatea de receptare a muzicii ºi de formare a unei culturi muzicale.
La orele de instrument aleg piese în funcþie de temperamentul fiecãrui elev, ºtiut fiind faptul cã pianiºtii
scunzi ºi îndesaþi, cu mâini cãrnoase, interpreteazã mai bine creaþiile compozitorilor picnici, asemenea lor
(Beethoven, Brahms), pe când cei zvelþi ºi uscãþivi, cu degete lungi, interpreteazã mai bine operele unor
creatori astenici (Chopin, Liszt).
Respectând programa ºcolarã, aleg acel repertoriu care sã-i atragã pe elevi ºi muzica sã-i îndrume
mereu în viaþã spre armonie ºi frumuseþe spiritualã.
Aris - Cristian Petreuº
MIRAJUL CÃRÞII prin ochi de BIBLIOTECAR
Mai citesc elevii de azi o carte sau preferã sã ia totul de-a gata de pe internet? E mai
câºtigat un tânãr dacã rãsfoieºte o filã îngãlbenitã de timp sau tasteazã un cuvânt pe Google ºi
obþine mii de rãspunsuri?
Plãcerea de a citi o carte s-a diminuat de-a lungul vremii. Dacã acum mulþi ani în lipsa unui televizor,
oamenii îºi gãseau timp liber sã citeascã o carte, în prezent aceste cãrþi zac prãfuite pe rafturile bibliotecilor
personale. Nici bibliotecile publice nu au parte de cititori ca ºi în anii trecuþi. Cred cã elevii au devenit mai
comozi pentru a lectura sute de pagini ºi mai bine dau cãutare pe Google pentru a afla rezumatul întregii
poveºti, dar mai existã ºi cadre didactice care þin cu dinþii de tradiþie ºi aproape îi obligã pe tineri sã
citeascã.
Nu mai e timp de citit, lumea e prea agitatã ºi copiii la fel. E vina noastrã a pãrinþilor? E vina ºcolii?
Sau pur ºi simplu paginile web au luat locul textului scris.
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Ca ºi bibliotecar prefer
cartea, pentru cã ea are o magie
care te þine în suspans, trebuie sã o
citeºti pânã la final sã te identifici
cu personajele sã faci parte din
poveste. Internetul nu trebuie sã
înlocuiascã biblioteca ºi cãrþile,
astfel tinerii ºi copiii nu ar mai avea
posibilitatea de a citi ºi de a-ºi lãsa
imaginaþia sã construiascã acþiunea
aºa cum ºi-o doresc.
Cel mai sigur prieten ºi cel
mai bun este cartea.Dacã ai
rãbdare sã-i pãtrunzi taina citind-o,
ea te încântã cu descoperirile ei, îþi
deschide o perspectivã mai largã
asupra vieþii, te consolideazã din punct de vedere cultural ºi îþi oferã soluþii la multe din necunoscutele sau
provocãrile vieþii. Dacã sunt descusute cum se cuvine, cãrþile vorbesc despre viaþa celorlalþi oameni. Citindu-le, observãm cum ne ºlefuiesc mintea cu vorbe înþelepte, cum ne modeleazã sufletul. Miron Costin
spunea:
Nu este alta mai frumoasã ºi mai de folos zãbavã decât cetitul cãrþilor…
Fiecare carte devine astfel o treaptã pe scara cunoaºterii. Fiecare treaptã urcatã înseamnã o altã
perspectivã asupra vieþii. Cu fiecare carte pãºeºti pe noi meleaguri, cu fiecare carte întâlneºti oameni
deosebiþi, cu fiecare carte lumea întreagã þi se dezvãluie, cu fiecare carte înveþi sã visezi, cu fiecare carte
orizonturi noi te cheamã.
Fiecare om are dreptul la cunoaºtere, fiecare om are dreptul la educaþie. Însã nu poate fi vorba
despre cunoaºtere fãrã sã te apleci în mod continuu asupra cãrþilor în paginile cãrora s-a strâns întreaga
cunoaºtere a omenirii. ªtiinþã, istorie, literaturã, deopotrivã trecut, prezent ºi viitor stau mãrturie puterii de
neegalat a gândirii umane. Devenirea fiecãrui om stã în profunzimea demersului pe care acesta îl face zi de
zi ca sã-ºi depãºeascã propria condiþie.
Citind, poþi afla rãspunsurile pe care le cauþi sau poþi învãþa unde sã cauþi rãspunsurile corecte!
În paginile cãrþilor sunt întrebãrile la care omenirea a cãutat rãspunsuri de mii de ani, sunt rãspunsuri
la întrebãrile tale de astãzi! În paginile cãrþilor se aºterne toatã istoria omenirii, aici omenirea îºi scrie astãzi
istoria.

De la cãrþi la… suflete
Uneori, viaþa nu ne oferã tot ce ne-am dori, sunt clipe de care nu ne amintim cu plãcere, iar altele ne
bucurã sufletul ºi ne însenineazã chipul. Trebuie sã luãm viaþa în piept, sã luptãm pentru fiecare clipã de
fericire.
În bibliotecã le vedem pe toate. Aici vin chipuri senine, dar ºi foarte multe întunecate. Cum sã nu-i
priveºti cu atenþie, cum sã nu citeºti povestea ascunsã sub pleoape?! Cum sã nu-i asculþi ºi sã le pui în mânã
o carte care îi poate ajuta sã schimbe povestea?!
Dacã tot ce e frumos ºi bun ne-ar înconjura mereu, am fi pe deplin fericiþi. Dar în viaþã, nu e totul atât
de uºor, mereu va fi ceva care sã ne umbreascã zilele senine ºi bucuria de a trãi în mijlocul celor pe care îi
iubim.
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Din paginile cãrþilor vom învãþa cã nu trebuie sã cedãm ºi sã ne lãsãm pradã ispitei, cã e bine sã
privim rãul în ochi ºi sã luptãm cu el, pentru a ne pãstra sufletul pur. Sã nu lãsãm urme de paºi sã ne
brãzdeze sufletul, sã încercãm sã fim mai buni, chiar dacã uneori simþim cã nu meritã sã ne revãrsãm
bunãtatea asupra celor din jur.
Cu fiecare clipã care trece sã credem cã oamenii vor fi mai buni unii cu alþii, vor rãspândi în jurul lor
o aurã de fericire, totul va fi pur ºi imaculat.
Oare ar fi posibil acest lucru?
Mã uit în jurul meu ºi ce vãd?
Vãd nedreptate, vãd urã, vãd batjocurã… prea mult rãu!
Unde sunt clipele liniºtite? Unde sunt visele noastre? Unde e liniºtea zilei de mâine? Cine ne poate
rãspunde la aceste întrebãri ºi la multe altele, pe care mulþi nici nu mai îndrãznesc sã le articuleze?
Pãcat, aº fi vrut sã pot scrie numai cuvinte frumoase ºi sã transmit prin ele speranþa de mai bine.
Dragii mei colegi bibliotecari, sã-i îndrumãm pe toþi cei care nu au învãþat bunele deprinderi, sã
culeagã din înþelepciunea cãrþilor curajul ºi dorinþa de a încerca sã clãdim împreunã o lume mai bunã, sã
ºtergem din mintea noastrã ºi a semenilor cuvintele care ne provoacã rãu, sã întindem o mânã de ajutor
celor care au nevoie, sã nu întoarcem spatele celor suferinzi, sã nu ne bucurãm de rãul altuia, sã nu lãsãm
sã treacã viaþa pe lângã noi, sã facem ceva util în fiecare zi, sã nu rãmânem surzi la strigãtele celor de lângã
noi.
Sã nu uitãm cã renaºtem cu fiecare rãsãrit, primind, zi dupã zi, puterea, dar ºi datoria, de a schimba
ceea ce nu ne onoreazã, redând tuturor încrederea cã putem fi mai buni unii cu alþii ºi cã suntem stãpânii
propriilor noastre vieþi.
Dorim o speranþã, o viaþã mai seninã?! Avem cu toþii dreptul sã visãm, sã avem idealuri, dar mai mult
de atât: avem datoria de a face tot ce þine de noi pentru a împlini cele mai nobile vise, mai ales pe cele care
ar avea puterea sã schimbe în bine lumea din jurul nostru!
Dacã nu întotdeauna simþim aproape de noi seninul, sã nu uitãm cã în CÃRÞI vom gãsi ºi Speranþã
ºi Luminã, trebuie doar sã le împrumutãm puþin câte puþin ºi sã le presãrãm în clipele noastre, ce pot
deveni nemuritoare!

De la idee la… fapte
Cu fiecare an care trece, trecem ºi noi câte puþin, dar nu ne e indiferent cum trecem. Sã fim sãnãtoºi,
acesta este lucrul cel mai important, dar oare dacã ne-am bucura ºi de roadele activitãþii noastre nu am fi
mai mulþumiþi?
Eu, personal, sunt mulþumitã, a fost un an bun, la fel ca ºi anii trecuþi, plin de activitãþi, dar dacã mã
gândesc bine, a fost un an deosebit, un an în care am câºtigat un proiect, iar la altul, câºtigat de Biblioteca
Judeþeanã, am fost partener, douã realizãri foarte mari pentru o bibliotecã micã! Bucuria a fost cu atât mai
mare, cu cât am înþeles cã se poate, am ascultat sfaturile colegilor de la centru ºi am prins curaj: DA, putem
atrage ºi noi finanþãri! Nu suntem prea mici pentru fapte mari!
Unul dintre proiecte a fost depus ºi câºtigat de B.J.SJ, instituþie care nu uitã niciodatã de noi, cei din
teritoriu. Prin acest proiect 5 biblioteci comunale au urmat cursuri ECDL. Eu ºi alþi patru colegi am avut
bucuria de a organiza aceste cursuri în biblioteca publicã pentru câte cinci membri ai comunitãþii din care
facem parte.
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Toþi patru au primit diplome
eliberate de ECDL Bucureºti, diplome
înmânate de doamna directoare Florica
Pop, împreunã cu Ottilia Bodis,
coordonator program.
Un alt proiect a fost câºtigarea a
1000 de cãrþi în urma PROGRAMULUI
DE GRANTURI BOOKS 4 YOUTH,
lansat de FUNDAÞIA MEREU
APROAPE.
Am depus proiectul cu titlul
VREAU SÃ VIN LA BIBLIOTECÃ ºi
am avut bucuria de a gãsi Biblioteca
publicã Bãniºor pe lista câºtigãtorilor.
Astfel, la sfârºit de octombrie, au ajuns
la bibliotecã cele 1000 de cãrþi. Acestea vor fi oferite ca premii, iar o altã parte vor fi înregistrate în fondul
bibliotecii. Proiectul se va derula pe o perioadã de 6 luni, timp în care biblioteca va organiza activitãþi cu
elevii ºi tinerii din comunã.
Am vrut sã demonstrez cã exist, cã biblioteca trebuie sã fie un loc viu, trebuie sã dezvoltãm programe,
sã atragem comunitatea. În ziua de astãzi dacã nu te implici, vorba românului: rãmâi de cãruþã. De noi
depinde sã schimbãm modul în care mai suntem priviþi de o parte dintre cei care nu înþeleg complexitatea
activitãþii noastre, crezând cã stãm în bibliotecã ºi nu facem aproape nimic.
Bibliotecarul este o comoarã pentru comunitate, dacã ºtie cum sã-ºi împodobeascã grãdina (biblioteca)
ºi cum sã dea strãlucire acestei comori, pe care, cine reuºeºte sã o descopere, va fi, cu siguranþã, bogat.
An bun cu multe realizãri pentru toate bibliotecile ºi toþi bibliotecarii!!!
Bibliotecar Florica Iepure
Biblioteca publicã Bãniºor
S-A ÎNTÂMPLAT la MIRªID
Biblioteca, prezentul ºi viitorul acesteia, depind de puterea ºi capacitatea cu care se poate adapta
la schimbãrile care se produc în societate, de modul în care poate sã rãspundã provocãrilor impuse de
aceste schimbãri.
Scopul ºi preocuparea principalã este aceea de a atrage spre bibliotecã un numãr cât mai mare de
utilizatori ai acestui serviciu public, din toate categoriile sociale din comunitatea noastrã sau chiar aflaþi în
tranzit, în excursii, vizite la obiectivele istorice etc., de a rãspunde nevoilor acestora prin serviciile ºi activitãþile
pe care le desfãºurãm în bibliotecã.
Din realizãrile anului 2014, pe care l-am încheiat recent, aº nota doar câteva aspecte, care cred cã
au avut o importanþã deosebitã.
O activitate ineditã pentru noi, bibliotecarii din micile biblioteci, a fost aceea prin care Biblioteca
Judeþeanã Sãlaj a fost selectatã de cãtre BIBLIONET România sã coordoneze proiectul pilot - ECDL, în
care, ca ºi parteneri, împreunã cu încã patru colegi: Iepure Florica - Bãniºor, Puºcaº Simona - Dobrin,
László Csilla - Vîrºolþ ºi Ardelean Ciprian - Chieºd, am fost selectaþi ºi am participat la instruirea ºi certificarea
noastrã ca formatori - o calificare personalã în domeniul formãrii profesionale conform legislaþiei naþionale
de calificare ºi recalificare a adulþilor, adaptatã dupã legislaþia Uniunii Europene.
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În comunitãþile noastre am
instruit câte cinci persoane care
s-au înscris ºi s-au încadrat
criteriilor, persoane care au dorit
sã înveþe primii paºi în utilizarea
calculatorului. La finalul celor
zece zile în care cursanþii au
deprins abilitãþile de utilizare a
calculatorului, fiecare a primit
câte un certificat ECDL Equal
Skills, recunoscut la nivel
internaþional.
A fost o experienþã nouã
ºi captivantã, chiar ºi pentru noi,
care lucrãm în acest domeniu, dar
ºi de a exersa ca formatori.
O altã activitate importantã, proiectul: Cartea, darul cel mai de preþ, finanþat de Fundaþia Mereu
Aproape, în cadrul programului de granturi Books 4 YOUTH I, Biblioteca Mirºid a câºtigat 1000 de
cãrþi, autori mari din literatura românã, în valoare de 7400 lei. În cadrul proiectului se desfãºoarã diverse
activitãþi cu cititorii pe o perioada de 6 luni, o parte din cãrþi vor fi oferite ca premii copiilor ºi tinerilor, iar
o altã parte se vor înregistra în colecþiile bibliotecii.
Activitãþile se desfãºoarã atât la
centrul de comunã, Mirºid, cât ºi la Filiala
Moigrad - Porolissum.
Nu pot sã nu amintesc ºi o întâlnire
mai specialã, care s-a petrecut în aceastã
toamnã la ªcoala din Mirºid, unde a avut
loc lansarea cãrþii Între douã lumi, a
autorului Emil Chendea, fiu al satului, care
a fost plecat peste mãri ºi þãri, dar s-a întors
acasã dupã mulþi, mulþi ani, amintind cã a
purtat mereu în suflet satul natal.
Invitat de onoare al Festivalului
Internaþional de Carte Transilvania, Emil
Chendea, cel mai mare grafician de carte
din România înainte de 1989, a obþinut 11
premii naþionale ºi internaþionale pentru prezentare graficã ºi ilustraþie ºi a dorit sã-ºi prezinte cartea ºi
acasã la Mirºid, locul unde ºi-a petrecut primii ani din viaþã, ani pe care îi descrie foarte frumos în paginile
acestei cãrþi. A fost o întâlnire încãrcatã de emoþie, o întâlnire de suflet cu personalitãþi locale, cadre
didactice, elevi ºi membri ai comunitãþii.
Malica Mezei - bibliotecar, Biblioteca Publicã Mirºid
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Dupã… 25 DE ANI
Interviu realizat de un grup de elevi ai ªcolii Gimnaziale Someº-Odorhei
- Doamna bibliotecarã, o pãsãricã, în zbor, ne-a ºoptit cã dumneavoastrã în anul care bate la uºã,
2015, o sã împliniþi 25 de ani de activitate în
bibliotecã ºi, sincer, nouã nu ne prea vine sã
credem. E adevãrat?!
- Da, dragii mei, anul acesta o sã
sãrbãtoresc 25 de ani, activitate neîntreruptã la
Biblioteca Publicã din Someº-Odorhei. Totuºi,
de ce sunteþi atât de nedumeriþi?
- Pentru cã firea dumneavoastrã veselã,
energicã, mereu deschisã la tot ce e nou ºi, mai
ales, zâmbetul acela special cu care ne întâmpinaþi
vã face sã rãmâneþi tot timpul tânãrã ºi frumoasã,
nu vã trãdeazã vârsta.
- Mãi copii, tinereþea sufletului nu se
numãrã în ani biologici. Eu am fost binecuvântatã
cu puterea de a trece cu optimism ºi credinþã peste orice obstacol al vieþii, am încercat sã gândesc pozitiv
ºi sã vãd doar ce-i bun ºi frumos în jurul meu. Seva tinereþii sufletului meu se trage ºi din atâtea generaþii de
copii cu care am lucrat. Un zâmbet nu te costã nimic. Îl poþi oferi gratuit oricui are nevoie de el ºi, Doamne,
câtã lume are nevoie!!! Frumuseþea sufletului se reflectã ºi în frumuseþea chipului! O vorbã bunã, un zâmbet
cald, un suflet mare ºi nobil, împletite cu multã dãruire, pasiune ºi trudã, cred cã sunt principalele calitãþi pe
care trebuie sã le aibã un bibliotecar.
- Cine v-a dat ideea de a lucra la bibliotecã?
- Ideea de a lucra la bibliotecã nu mi-a dat-o cineva, a fost în mine, în sufletul meu ºi este tot ce pot
sã reprezint din punct de vedere profesional. Este un lucru mai presus de orice cuvânt, sunt eu.
- Ce v-a atras cel mai mult spre aceastã profesie?
- Iubirea de carte ºi de tot ce reprezintã aceasta.
- Ce înseamnã pentru dumneavoastrã o carte?
- O carte pentru mine înseamnã totul: informaþie, educaþie, trãiri, sentimente, dragoste…
- Sunteþi înconjuratã din toate pãrþile de cãrþi. Nu vã plictisiþi niciodatã?
- Nu, niciodatã! Sunt mândrã cã am ales aceastã profesie, cea de bibliotecar!!!
- Nouã ne place foarte mult sã citim, dar ne plac ºi calculatoarele. Abia aºteptãm sã terminãm orele
ºi sã fugim la bibliotecã.
- Da, sunt foarte mândrã cã în anul 2009, prin programul naþional BIBLIONET- lumea în biblioteca
mea!, biblioteca noastrã a fost dotatã, printre primele din judeþ ºi din þarã, cu 4 calculatoare, scanner,
imprimantã, videoproiector, ecran de proiecþie care, pentru utilizatorii bibliotecii înseamnã foarte mult.
- Aþi întâmpinat greutãþi în tot acest timp?
- Greutãþi au fost multe, dar, din dragoste pentru profesia mea, le-am trecut ºi le-am uitat ºi, dupã
cum mã cunoaºteþi, eu sunt o persoanã foarte puternicã, nu mã dau bãtutã atât de uºor!!!
- Nemulþumiri aþi avut?
- Nemulþumiri din partea utilizatorilor, nu. Nemulþumirea mea cea mare a fost atunci când, poate,
vreodatã n-am reuºit sã ofer pe loc informaþia solicitatã, dar m-am strãduit ºi, în cel mai scurt timp, am
rezolvat cererile de lecturã, informaþie, cunoaºtere.
- Vi s-a pãrut greu tot acest timp în care aþi lucrat la bibliotecã?
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- Nu, niciodatã n-am regretat cã lucrez aici ºi mi-am iubit profesia, în mod deosebit!
- Dacã aþi primi o ofertã de lucru mai bunã, mai bine plãtitã, aþi renunþa?
- O, niciodatã!!! Am primit oferte, dar nici nu m-am gândit sã renunþ la profesia mea. Sunt nãscutã
pentru acest loc ºi… vorba proverbului: Omul sfinþeºte locul! Am fãcut tot ce a depins de mine ca sã
cinstesc aceastã profesie.
- Noi suntem curioºi sã ne spuneþi ce faceþi când nu sunteþi solicitatã de utilizatori?
- În momentul când nu sunt prea asaltatã de lume clasific ºi cataloghez cãrþi, pregãtesc urmãtoarele
activitãþi, mã ocup de partea administrativã a bibliotecii ºi, nu în ultimul rând, fac curãþenie în bibliotecã.
Bibliotecarul este cel care înnobileazã înfãþiºarea bibliotecii, având grijã sã creeze o atmosferã plãcutã ºi
deschisã atragerii spre lecturã, în funcþie de pregãtirea sa profesionalã, de experienþa, de profesionalismul
ºi, nu în ultimul rând, de respectul pentru sine ºi profesia aleasã.
- Ce satisfacþii profesionale mai deosebite aþi avut?
- Satisfacþia mea cea mare a fost atunci când utilizatorii au plecat mulþumiþi ºi au revenit cu drag la
bibliotecã… ºi… poate, câteodatã, un mic semn din þarã sau strãinãtate din partea celor care, cândva,
copii sau adulþi fiind, au cãlcat pragul acestui tãrâm magic!!!
- Un gând dascãlilor ºi elevilor ªcolii Gimnaziale Someº-Odorhei care vã preþuiesc ºi vã apreciazã
în mod deosebit le transmiteþi?
- Cu ºcoala am avut întotdeauna o foarte bunã colaborare, am fãcut multe activitãþi împreunã, avem
încheiate parteneriate atât cu Grãdiniþa de copii, cât ºi cu ªcoala Gimnazialã ºi, chiar ºi pe aceastã cale þin
sã le mulþumesc dascãlilor care, la orice solicitare, au fost alãturi de mine ºi m-au ajutat ºi, nu în ultimul rând
copiilor mei dragi care trec zilnic pragul bibliotecii ºi pe care îi aºtept mereu cu atâta drag!!! Închei mulþumindu-vã vouã pentru acest gând de a pãtrunde în sufletul profesiei mele ºi vã îndemn, ca întotdeauna sã nu
uitaþi: Cine are carte, are parte!
- Vã mulþumim ºi vã iubim!!!
P.S. La finalul anului 2015, în numãrul
urmãtor al revistei I.D.E.I. sper sã reuºesc sã
scriu un articol cu impresii, tot… dupã 25 de
ani! Anul acesta este pentru mine un an cu totul
special: 25 de ani de carierã ºi 25 de ani de
cãsnicie!!! Douã nunþi de argint, aºadar, trãite
cu aurul dragostei de oameni ºi de viaþã! Sper
sã fie un an bogat în evenimente frumoase, sã fiu
sãnãtoasã, la fel de energicã ºi plinã de viaþã ca
ºi pânã acum ºi, cum pentru mine
BIBLIOTECA este a doua mea casã ºi familie,
doresc sã împãrtãºesc din preaplinul bucuriei
mele ºi cu cealaltã familie, frumoasa familie a BIBLIOTECARILOR SÃLÃJENI, colegii mei dragi!!!
Pentru conformitate,
Bibliotecar, Livia Solomonean
Biblioteca Publicã - Someº-Odorhei
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BIBLIOTECA IERI ªI AZI
Mama mea, fiind intelectualã, avea grijã ca din casa noastrã sã nu lipsescã niciodatã cãrþile. Lungile
seri de iarnã le-am petrecut împreunã, uitându-ne la cãrþi cu ilustraþii colorate. Mama citea poveºti, poezii
pentru copii ºi noi o ascultam cu mirare. Câte frumuseþi!
Biblioteca dânsei era destul de modestã, cam 200 de volume, dar erau prezenþi toþi clasicii literaturii,
mai ales ai celei ruse: Cehov, Tolstoi, Dostoievski, dar ºi alþii, nemuritorii scrisului. Puþinele cãrþi pentru
tineret repede s-au epuizat, deoarece cum am învãþat sã citesc, le-am mâncat foarte repede. Aniºorii mei
puteam sã-i numãr pe cele zece degete, când, la un moment dat, nu mai aveam cãrþi de citit. Am gãsit o
carte, nuvele scrise de Boccaccio, pe care mama mi-a interzis sã o citesc. (Am citit-o când era la serviciu,
dar nu mi-au plãcut atunci, nu le-am înþeles). Vecina noastrã de peste drum, doamna Olga, era bibliotecara
satului. Într-o zi ne-am dat întâlnire la bibliotecã.
Era o zi destul de mohorâtã. Eu eram foarte entuziasmatã. Am pãºit pragul bibliotecii cu sufletul la
gurã. Sala era destul de micã, întunecoasã, cu ferestre mici. Razele soarelui aveau acces abia douã-trei ore
pe zi. Rafturile erau înghesuite ºi pline de cãrþi. Faþã de ceea ce aveam acasã, era un imperiu al cãrþilor, un
sanctuar virgin pentru mine. Pe pereþi erau câteva poze înrãmate ale lui Eminescu, Creangã, Alecsandri,
Caragiale. Doamna Olga stãtea lângã birou, citea o carte. În spatele dânsei era instalat un aparat de radio,
nou-nouþ. Muzica lui Vivaldi mângâia cãrþile ºi sufletele celor care intrau. O atmosferã plãcutã. Am fãcut
cunoºtinþã discutând despre preferinþele mele, ce am citit deja, ce aº vrea sã citesc în viitor. Bibliotecara a
devenit coordonatorul, instructorul meu.
A avut grijã sã citesc literaturã de calitate. Am devenit cea mai harnicã cititoare, spre bucuria mea, a
mamei ºi a doamnei Olga. Mii de mulþumiri.
Au trecut câþiva ani ºi într-o zi am gãsit-o pe femeia dragã mie, foarte supãratã. A primit cea mai
proastã veste posibilã. Se închide biblioteca, din anumite motive neînþelese de mine, pentru o perioadã
nedeterminatã. Peste câteva zile acel loc minunat, locul în care domina ºtiinþa ºi creaþia, nu mai exista.
A urmat o perioadã în care, cadre didactice, cu sau fãrã indemnizaþie, au aerisit încãperea de douã
ori pe sãptãmânã, au stat câteva ore, cel mult douã, ºi… cam atât. Biblioteca a fost mutatã de mai multe
ori, ajungând în sãli din ce în ce mai mici. Oamenii au ºi uitat de bibliotecã. Între timp biblioteca noastrã
personalã s-a îmbogãþit, deci am avut de citit.
Profesorul de limba românã, Octavian Guþu, în timpul celor patru ani de liceu, era foarte exigent,
lecturile suplimentare erau obligatorii. Nu a acceptat nicio scuzã. Mii de mulþumiri. Norocul nostru, cã
biblioteca ºcolii era foarte bine dotatã în acea perioadã.
Dupã o hibernare de cel puþin douã decenii, din anul 1990, bibliotecile comunale s-au trezit, s-au
reînfiinþat, s-au înfiinþat. În acest an, în urma unui concurs, am reuºit sã devin bibliotecara comunei Nuºfalãu.
Eram fericitã, încrezãtoare, cu planuri mari. În
primii ani au fost acordate sume importante
pentru reîmprospãtarea stocului de cãrþi. Am
achiziþionat cãrþi valoroase, albume, atlase,
dicþionare, enciclopedii ºi beletristicã. Cele
vechi, uzate fizic ºi moral, au fost scoase din
circulaþie.
Mai târziu primãria a gãsit o soluþie,
biblioteca s-a mutat într-o locaþie mare,
frumoasã, luminoasã, am primit mobilier nou,
multe cãrþi noi. Însã cititorii veneau ºi nu veneau.
În clipa în care s-a înfiinþat centrul de internet,
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numãrul vizitatorilor a crescut vizibil. Biblioteca din acest moment a însemnat mult mai mult decât împrumut
de cãrþi. A devenit un centru de socializare pentru mulþi, a devenit un centru de informare pentru comunitate.
Pentru diversificarea activitãþii am început sã mã ocup de educarea tineretului, în sensul valorificãrii ºi
conservãrii folclorului din zonã, ºi nu numai, prin dansuri ºi cântece populare, precum ºi teatru pentru elevi.
Datoritã muncii perseverente am obþinut rezultate foarte frumoase. Copiii sunt talentaþi, le place ceea ce
fac ºi mã pun în faþa multor provocãri noi. Pânã în prezent am reuºit sã trecem orice obstacol cu succes.
Datoritã acestor activitãþi culturale am ajuns pe diferite scene din þãrile învecinate. Momente înãlþãtoare,
frumoase, clipe de neuitat, satisfacþii fãrã pereche.
Se întâmplã destul de des sã vinã copiii la mine cerându-mi sã-i ajut la întocmirea temelor de casã,
a unor referate, a unor compuneri, solicitate la orele de românã, maghiarã, geografie sau istorie. Este foarte
plãcut când, a doua sau a treia zi, se întorc cu zâmbetul pe buze: am primit nota zece! - spun ei fericiþi.
Cei mici, care încã nu au descoperit tainele literelor, solicitã sã le citesc poveºti scurte ºi frumoase.
Astfel s-a schimbat, s-a diversificat activitatea ºi serviciile prestate de bibliotecã. Nu este uºor, dar
este o activitate frumoasã ºi nobilã, chiar dacã în cele mai multe cazuri, bibliotecara este ºi femeie de
serviciu ºi fochist… ºi încã multe altele.
Somogyi Vengli Judith - bibliotecar, Biblioteca Publicã Nuºfalãu
Sfaturi ºi modele pentru azi
MARIA ALBU - CENTENARÃ!
S-a nãscut în acelaºi an cu SENIORUL CORNELIU COPOSU
Motto: Vârsta este ceasul nostru deºteptãtor.
(Ernest Hemingway, 1899-1961, prozator american)
100 de ani! Da, Maria ALBU, a împlinit un veac de viaþã! Am fost prezent, cu soþia mea, la
solemnitatea consacratã acestei aniversãri de excepþie, desfãºuratã
anul trecut, în a treia zi dupã Sfânta Sãrbãtoare a Naºterii
Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, chiar în ziua Praznicului Sfântului
Apostol, Întâiul Mucenic ºi Arhidiacon ªtefan. A fost omagiatã în
casa fiului sãu, prof. Traian Albu, din ªimleu Silvaniei.
Maria Albu (nãscutã Moteanu), a vãzut lumina zilei în 27
decembrie 1914, la Pietrari (5 km de Bãile Govora), judeþul
Vâlcea. Are trei copii, împreunã cu regretatul ei soþ, Gheorghe
Albu, (plecat, sus, în Cer, acum 18 ani), opt nepoþi ºi 11 strãnepoþi.
Sã-i trãiascã! Am cunoscut-o, cu mulþi ani în urmã, fãcându-i vizite
inopinate la Pietrari, împreunã cu soþia mea. Era tare bucuroasã,
chiar fericitã, mai ales cã-i duceam veºti bune despre fiul sãu,
Traian, ardeleanul, cum îi plãcea sã-i zicã! Era foarte activã în
frumoasa gospodãrie de lângã apa Otãsãului, o femeie creºtinortodoxã, de bunã-cuviinþã, respectatã de consãteni. În toamna
trecutã, din cauza unei accidentãri, dupã operaþie, a fost adusã de familia prof. Maria ºi Traian Albu, în
oraºul de la poalele Mãgurii ªimleului.
La ceremonie, am gãsit-o aºezatã în capul mesei, cu fruntea sus, cu ochii mari ºi iscoditori ºi cu
zâmbetul pe buze, invitându-ne: Hai, luaþi loc, la sãrbãtoare! Ce sãrbãtoare?, am zis eu. Ridicând capul,
cu privirea spre mine, spune: Pãi, asta, cã împlinii o sutã de ani!
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A, aºa da, frumoasã vârstã!, m-am mirat eu. Cum aþi ajuns la ea?, am întrebat-o. Ajunsei, zice,
cu vrerea Bunului Dumnezãu ºi cu multã, multã, cumpãtare. Cum este la 100 de ani, doamna
Albu?, am continuat eu. Cum sã fie?, spune, nu vezi, îs bucuroasã ºi-i mulþumesc Domnului cã fãcui
suta de ani ºi cã sunt sãnãtoasã tun, mai puþin cu coapsa dreaptã, cã-mi bãgã doctoru’ o tijã în osu’
lung, da’ merge, numa’ Dumnezãu ºtie cât o s-o mai duc de-acilea înainte. Pân-acuma m-a ocrotit,
m-a ajutat. Hai ia loc, lasã poveºtile ºi aparatu’ ãla, cã mã pozaºi în toate chipurile, hai sã petrecem
ºi sã ne veselim...
A fost o searã ineditã, frumoasã, pentru toþi cei prezenþi. Traian Albu ºi soþia sa, Maria, erau fericiþi,
chiar mândri, fiindcã mama lor a împlinit o sutã de ani, vârstã destul de greu de atins în trecãtoarea viaþã
pãmânteascã. Cu o memorie de invidiat, omagiata, ne-a povestit câteva întâmplãri din viaþa ei secularã, cu
cele douã mari rãzboaie mondiale ºi alte episoade existenþiale, unele cu mult haz. Cu acest prilej, prof.
Maria Pîrvu ºi ing. Gheorghe Tulbure i-au dedicat câte o pilduitoare poezie aniversarã. Printre altele,
sãrbãtorita a fost vãdit emoþionatã, atât prin prisma cadourilor ºi a florilor primite, cât ºi prin momentul
stingerii lumânãrilor tortului aniversar, dintr-o... suflare! În plus, s-a simþit profund impresionatã, atunci
când i s-a cântat: Mulþi ani, trãiascã!
Prin urmare, în oraºul ªimleu Silvaniei, a mai fost sãrbãtoritã o persoanã, care a împlinit venerabila
vârstã de 100 de ani. De data aceasta, Maria Albu: ªi-a sãrbãtorit ziua de naºtere, / Frumos, dupã a
rudelor vrere. / Cu al Domnului dar, / A ajuns la... CENTENAR !!
La mulþi ani, cu sãnãtate, doamna Maria ALBU !
Prof. Marin ªTEFAN
Publicist, ªimleu Silvaniei
O VIAÞÃ DÃRUITÃ BIBLIOTECII
MARIOARA PETRENCIU - Carte cu slove de dragoste
Mi-a fost drag mereu sã merg la Biblioteca Orãºeneascã
din Cehu Silvaniei. Sunt oameni care atrag prin prezenþa lor,
prin vorbã, prin atitudine, dar mult mai mult prin dãruirea ºi
dragostea de profesie.
Colegi ºi momente care nu se vor putea ºterge niciodatã
din memoria afectivã a celor care au avut privilegiul sã le fie
aproape, sã-i cunoascã ºi urmãreascã în profunzimea muncii
dãtãtoare de rod ºi bucurie.
Am cunoscut ºi urmãrit, prin natura sarcinilor asumate,
mulþi bibliotecari, începând cu cei de la Biblioteca Judeþeanã
Sãlaj, apoi din bibliotecile noastre publice ºi mulþi alþii din întreaga
þarã, ba chiar de mult mai departe… nu, nu sunt toþi la fel, iar
asta se simte de la primele schimburi de cuvinte, idei, gânduri,
priviri…
Vin, periodic, acele momente în care ne cãutãm în minte
ºi în suflet averea adunatã. Sunt ceasurile de tainã când se face bilanþul, nu neapãrat urmãrind filele
calendarului. Este ºi un altfel de calendar. Unul special în care, fiecare filã este creatã de noi, unde aºezãm,
spre a nu lãsa sã se piardã, ceea ce s-a desprins din monoton, sclipind pe cerul luminos al trecerii noastre
printre lumini sau umbre.
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Am dori sã-i putem pãstra mai mult
aproape pe colegii care ne chemau, fãrã
cuvinte, spre locul unde erau mereu la
datorie.
O astfel de colegã a fost ºi Doamna
MARIOARA PETRENCIU. Zâmbesc ºi
acum, chiar dacã am plâns împreunã de
mai multe ori. De prea mult drag zâmbesc!
Îmi plãcea sã o ºtiu acolo, la bibliotecã.
Nu numai mie, ci tuturor celor care în aceºti
ani, în diverse proiecte, au venit în Sãlaj ºi
mergeam împreunã la Cehu Silvaniei. Au
îndrãgit-o pânã ºi americanii pentru umorul
special pe care îl crea, dar mai mult pentru
rãspunsurile ºi replicile inteligente ºi pline de substanþã pe care le dãdea tuturor, întotdeauna.
Viaþa nu i-a fost o grãdinã plinã cu flori, aºa cum ar fi meritat. Din pãcate spini ascuþiþi i-au sfredelit
sufletul, dar a gãsit mereu puterea sã nu-i lase pe cei din jur sã-i vadã lacrima, ci, mai mult, curajul ºi dorinþa
de a face bine.
O fi fost cãrþile un balsam?! Oare a gãsit în paginile pe care nu lãsa sã se aºtearnã praful indiferenþei,
tâlcul ºi îndemnul de a privi seninul, înlãturând negura care, inevitabil, se mai abate asupra vieþii fiecãruia
dintre noi?!
Sã-i mulþumim acum pentru toate: pentru pricepere, pentru profesionalism, pentru bucuria de a o fi
cunoscut! Sã o îmbrãþiºãm cu dragoste, ca într-o mângâiere îngereascã, spre a simþi cã nu va fi niciodatã
singurã, o vor însoþi mereu gândurile luminoase ale noastre ºi ale nenumãraþilor copii care au crescut altfel
cu zâmbetul ºi sfatul ei, dãruit acolo, în lumea cea mai frumoasã dintre toate lumile posibile - biblioteca!
Florica Pop
Despre oamenii speciali, cuvintele de preþuire se aºtern lin, curg din inimi…
Sfârºit de carierã
M-am angajat la Biblioteca
Orãºeneascã din Cehu Silvaniei în anul
1998. Am avut norocul s-o am colegã
pe doamna Petrenciu Mãrioara. Ea
lucra aici de mulþi ani. Tocmai de aceea
avea o bogatã experienþã în meserie ºi
am avut multe de învãþat de la ea.
De la început m-a întâmpinat cu
un zâmbet, m-a abordat cu prietenie ºi
mi-a spus cã se bucurã de venirea mea.
Prin discuþii colegiale, m-a fãcut sã mã
familiarizez cu cerinþele esenþiale ale
muncii de bibliotecar, mi-a prezentat
biblioteca ºi mi-a explicat ordonarea
cãrþilor dupã autori ºi domenii.
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M-a iniþiat în activitatea concretã de zi cu zi. Cu timpul, am descoperit în colega mea o adevãratã
prietenã, cu care mi-am petrecut 16 ani de muncã. Ne-am împãcat ca douã surori ºi ne-am sprijinit
reciproc, supãrãrile uneia au fost ºi ale celeilalte, iar bucuriile de asemenea.
A fost o colegã foarte bunã, sincerã ºi devotatã. Mi-a plãcut cum se comporta cu cititorii, pe care îi
aborda cu mult respect. Îi ºtia pe toþi ºi se orienta dupã afirmaþia unui poet american: Cunoºti un om dupã
cãrþile pe care le citeºte. Pe copii îi cunoºtea foarte bine, ºtia care al cui este ºi le dãdea sfaturi referitoare
la grija faþã de cãrþi.
La sfârºit de carierã, îi urez bunei mele colege multã sãnãtate, sã se bucure cât mai mulþi ani de
pensie, alãturi de cei dragi, ºi o invit sã mã viziteze oricând, sã ne vedem ºi sã depãnãm amintiri!
Balint Iuliana, bibliotecar - Biblioteca Orãºeneascã Cehu Silvaniei

Misiune îndeplinitã
În vremuri de plãcutã amintire am fost coleg de clasã la liceu cu Mãrioara Petrenciu (pe atunci Pop),
o colegã deosebitã, prin spiritul de colegialitate, prin rezultatele obþinute la învãþãturã ºi prin simþul umorului.
Cam la un an dupã absolvirea liceului am aflat cu satisfacþie cã a fost încadratã ca bibliotecar, în urma unui
concurs, la Biblioteca Orãºeneascã din Cehu Silvaniei. Fiind pasionat de cãrþi ºi lecturã, am colaborat apoi
timp îndelungat. Frecventam biblioteca, iar fosta mea colegã îmi punea la dispoziþie noile apariþii editoriale,
ziarele ºi revistele ºi, astfel, mã informam, cãci atunci nu aveam multe opþiuni pentru aflarea noutãþilor
literare. Iar, sã citeºti cãrþi bune este ca ºi cum ai purta o conversaþie cu cei mai de seamã oameni. Am
apreciat profesionalismul cu care lucra, atenþia pe care o manifesta faþã de cãrþi ºi cititori. Când îi solicitam
o carte mai rarã, ºtia îndatã unde s-o gãseascã, deoarece biblioteca era ca propria ei casã.
Am rãmas impresionat când, cu câþiva ani în urmã, ca efect al implementãrii unui proiect, biblioteca
a fost dotatã cu mai multe calculatoare ºi legãturã la internet. Cu o voinþã de neoprit, Mãrioara s-a mobilizat
ºi în scurt timp ºi-a însuºit bazele utilizãrii tehnologiei moderne. Am vãzut-o redactând materiale, navigând
pe ’net, trimiþând mesaje, ba chiar îndrumându-i pe copiii care frecventau centrul de informare de care
dispune biblioteca.
Sunt convins cã a avut multe satisfacþii profesionale, cã ºi-a îndeplinit misiunea cetãþeneascã, iar
acum, la pensionare, îi urez sã aibã parte de sãnãtate ºi viaþã lungã, sã se bucure de nepoþi!
Profesor Aurel Lung
Marioara Petrenciu - o viaþã de bibliotecar,
1976 - Zi însoritã de toamnã. Nevoi de serviciu mã îndeamnã sã trec pe la biblioteca orãºeneascã.
Zis ºi fãcut. Cuvinte de bun venit îmi rosteºte o doamnã de talie mijlocie, puþin volubilã ºi pe un ton blând,
îmbietor, cã voi fi servit imediat. La o masã încãrcatã de cãrþi, doamna, înconjuratã de ºcolari de clasele IIV, le dãdea lãmuriri cum sã facã lecturile.
Când copiii se încurcau sau uitau ce lecturã sã cearã, doamna îi ajuta având la îndemânã Programa
ºcolarã de limba românã; zis altfel, un al doilea profesor de literaturã românã. Stând în aºteptare, cu o
privire discretã, reuºesc sã citesc pe ecusonul doamnei: Maria Petrenciu, bibliotecar. Aºa am cunoscut-o
pe cea cu care aveam sã colaborez pe tãrâmul cãrþii mai bine de 30 de ani, Aflând cã sunt profesor de
limba românã la Liceu, doamna Maria Petrenciu (M.P.) mi-a adresat rugãmintea sã fac parte din Colectivul
de sprijin al bibliotecii. Am acceptat cu plãcere. Pe mãsura trecerii timpului m-am convins tot mai mult de
ataºamentul doamnei M.P. faþã de bibliotecã, faþã de cultul cãrþii.

86

I.D.E.I.
Biblioteca din Cehu Silvaniei
funcþioneazã într-o clãdire veche,
cu sãli întunecate ºi pline de igrasie.
Doamna Petrenciu a bãtut pe la
multe uºi ca sã primeascã sprijin
pentru a asigura o bunã depozitare
ºi pãstrare a cãrþilor. Pentru propria
perfecþionare a participat la toate
cursurile de perfecþionare
organizate de forurile superioare.
Pentru ridicarea prestigiului
Bibliotecii Orãºeneºti, doamna
M.P. a întreþinut o strânsã ºi
permanentã colaborare cu toate
instituþiile de învãþãmânt din oraº.
La marile evenimente din viaþa þãrii, biblioteca a fost gazda unor manifestãri de prestigiu, fie cu cititorii
adulþi, fie cu ºcolarii ºi tinerii.
Prin competenþã ºi respect faþã de cititorii de toate vârstele, doamna Petrenciu ºi-a cãpãtat stimã,
admiraþie ºi iubire. Un fapt demn de admiraþie este acela cã ea cunoºtea absolut toþi copiii-cititori din
vedere ºi li se adresa cu diminutive mângâietoare: Mãriucã, Ghiþucã, Mihãiþã etc.: Ai venit, mãi Pãvãluc,
hai aici lângã sobã cã ai îngheþat de frig! - zicea ea deseori.
În iulie 2014 doamna Mãrioara Petrenciu s-a pensionat, dupã mai bine de 35 de ani slujiþi cu sârguinþã
ºi devotament, în numele cãrþii ºi al culturii, în general.
Sã ne trãieºti doamnã Mãrioarã Petrenciu, la mulþi ani, sã participi ºi la alte 50 de aniversãri ale
Bibliotecii Orãºeneºti din Cehu Silvaniei!
Prof. Victor Becheanu
O ZI ÎN LUMEA CÃRÞILOR
În cadrul programului naþional Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun! ªcoala Gimnazialã Szikszai Lajos
din ªamºud a organizat o vizitã la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu Sãlaj din Zalãu.
La aceastã activitate au participat câþiva elevi din clasele V-VIII. Astfel, am pornit în dimineaþa zilei
de 9 aprilie 2014 în explorarea tãrâmului magic al bibliotecii. Plimbarea prin lumea cãrþilor a fãcut posibilã
pãtrunderea în spaþiul mirific al poveºtilor, al cercetãrilor, al cunoaºterii misterului ºi al valorificãrii informaþiilor
dobândite în viaþa cotidianã.
Popasul explorãrii universului bibliotecii s-a realizat, într-o primã etapã, la Secþia pentru adulþi.
Odatã pãtrunºi în incinta sãlii, am fost întâmpinaþi de bibliotecari cu ospitalitate, cãldurã ºi simpatie, ceea ce
i-a apropiat pe elevi de carte. Pentru aceºti copii, termenul bibliotecã nu denota o însemnãtate spiritualã,
ci doar una materialã. Neavând posibilitatea vizitãrii unei biblioteci mari, judeþene, pe chipurile elevilor a
apãrut curcubeul speranþei, raza de luminã izvorâtã din dorinþa de cunoaºtere metamorfozatã în zâmbetul
sincer al inocenþei ºi al puritãþii. Parfumul cãrþilor, atingerea ºi rãsfoirea filelor au creat o aureolã în spiritul
ºi intelectul micilor exploratori. Cercetând rafturile, fiecare elev a ales cheia de aur care a deschis poarta
spre labirintul literaturii, ºtiinþei, biologiei, religiei, tehnicii, invitând cãrþile la dans. Primirea cãlduroasã a
bibliotecarilor, atmosfera de basm ºi mirajul cãrþilor, i-au determinat pe elevi sã împrumute câteva exemplare.
Plimbarea noastrã spre Secþia pentru copii, a doua treaptã a cercetãrii, a fãcut posibilã descoperirea
urmelor care duc spre altã poartã. Simþind aceeaºi primire familiarã, elevii s-au integrat uºor în activitãþile
derulate, au participat la discuþii, dând dovadã de implicare în cercetarea noului, a necunoscutului. Dupã
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prezentarea bibliotecii, copiii au
fost gãzduiþi într-o salã fermecatã,
desprinsã parcã din filele basmelor
cu prinþi ºi prinþese, transformându-i pentru o clipã în
protagoniºtii poveºtilor preferate.
Elevii mi-au mãrturisit cã, la un
moment dat, totul le pãrea ireal.
Ajunºi în sala de lecturã, aceºtia
au fost prinºi în pânzele meditaþiei
ºi ale studiului. Spiritul entuziast al
unei eleve exclama: Vreau sã
citesc ºi sã învãþ mereu în sala
de lecturã! Pe lângã darurile
spirituale, elevilor li s-a rãsplãtit
interesul ºi prin obiecte materiale.
Astfel, fiecãruia i s-a oferit câte un
breloc ºi un calendar.
Popasul nostru a ajuns la scara finalã, la nivelul al III-lea, adicã la Secþia Media.
Aventura cercetãrii din acest spaþiu al târâmului cãrþilor a mai adãugat o perlã la colierul cunoaºterii.
Elevii au rãmas plãcut surprinºi la vederea calculatoarelor, a rafturilor colorate ºi aglomerate cu DVD-uri,
a ziarelor, la care pot avea acces, deþinând doar permisul eliberat de bibliotecã.
Remarcând bucuria sincerã a copiilor, care s-au înghesuit la rafturi, sufletul mi-a fost invadat de
mulþumire. Am fost pãrtaºã la un episod important din filmul vieþii, al formãrii micilor exploratori interesaþi
de educaþie ºi de lecturã. Bineînþeles cã nici aceastã secþie nu a scãpat de asaltul împrumutului.
Pãrãsind spaþiul bibliotecii, elevii mi-au împãrtãºit opiniile ºi sentimentele legate de aceastã zi în
lumea cãrþilor. Dupã afirmaþiile lor, am constatat cã vizita a avut un rol benefic, fiindcã le-a deschis poarta
spre lecturã, cunoaºtere, spre hrãnire spiritualã ºi intelectualã. Acum au înþeles, atât în sens larg, cât ºi în
sens restrâns, semnificaþia termenului bibliotecã, respectiv carte.
Cãlãtoria în lumea cãrþilor a continuat dincolo de aceastã zi ºi în sãptãmânile urmãtoare.
În acest sens, elevii au pãstrat vii sentimentele ºi impresiile din tãrâmul cãrþilor, atât prin expunerea
activitãþilor pãrinþilor, colegilor, celorlalþi profesori, cât ºi prin stabilirea unei legãturi cu biblioteca - prin
împrumutarea altor cãrþi, DVD-uri etc.
Pentru a nu permite ca aceste clipe sã cadã în ghearele uitãrii, ale nepãsãrii ºi pentru a rememora
vizita la bibliotecã, cu ajutorul domnului director Szabó Lajos, am realizat un panou care-i întâmpinã mereu
pe cei care pãºesc pragul ºcolii, îi invitã la lecturã, la culegerea polenului însufleþitor de la o minte la
alta, deoarece aceastã zi petrecutã în lumea cãrþilor e doar o filã din cartea vieþii; e o oglindã care
reflectã, pe de o parte pozele realizate în cadrul celor trei secþii, dar ºi imaginile existente în interiorul
nostru.
Profesor: Tout Denisa-Maria
Disciplina: Limba ºi literatura românã
ªcoala Gimnazialã Szikszai Lajos ªamºud
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ISTORIA care lãcrimeazã
Sunt momente în istoria umanitãþii a cãror realitate pare, celor de azi, greu de imaginat, de aceea,
spre a nu se uita, meritã
rememorate, an de an, prin imagini,
lecturã, mãrturii ale supravieþuitorilor. O astfel de dramã a fost
prigoana ºi exterminarea evreilor de
cãtre Germania nazistã, în perioada
1937 - 1944, cunoscutã sub
denumirea de Holocaust.
În anul 2014, în colaborare
cu Asociaþia TIKVAH din Oradea,
publicul sãlãjean a avut posibilitatea
sã viziteze, timp de douã sãptãmâni,
Expoziþia itinerantã - ANNE
FRANK - O istorie pentru
prezent, organizatã la sediul
Bibliotecii Judeþene Sãlaj, cei interesaþi vizionând ºi un film inspirat din Jurnalul Annei Frank, dar ºi sã
asculte, pe lângã multe mesaje sau mãrturii ºi emoþionantele cuvinte scrise de fetiþa care a avut inspiraþia de
a aºterne pe hârtie trãirile sale din acea perioadã dramaticã:
Dãruieºte!
Cu toþii ne naºtem egali. Respirãm acelaºi aer ºi credem, mulþi dintre noi, în acelaºi Dumnezeu.
Bogãþiile, puterea ºi faima dureazã doar câþiva ani. De ce ne agãþãm cu atâta disperare de aceste
lucruri trecãtoare? De ce nu pot oamenii care au mai mult decât ar fi necesar sã ofere restul semenilor
lor? De ce trebuie sã sufere cineva puþinii ani pe care îi petrece pe pãmânt?
Nobleþea umanã nu se traduce în avere sau putere, ci în caracter ºi bunãtate. Suntem doar
oameni ºi cu toþii avem defecte, însã cu toþii ne naºtem buni.
Cu toþii ºtim cã faptele sunt mai importante decât vorbele. Oferiþi un exemplu bun ºi nu va
dura mult pânã când ceilalþi îl vor urma. Astfel, din ce în ce mai mulþi oameni vor deveni amabili ºi
generoºi, pânã când, într-un final, nimeni nu se va mai uita cu superioritate la cei sãrmani.
Ce minunat e cã nimeni nu trebuie sã aºtepte, ci poate sã
înceapã chiar acum sã schimbe lumea!
Ce minunat e cã oricine, bogat sau sãrac, poate contribui la
dreptate în lume.
Majoritatea oamenilor cautã dreptatea în locuri diferite ºi sunt
nemulþumiþi cã rareori au parte de ea.
Deschide-þi ochii, fii, în primul rând, onest în ceea ce priveºte
propriile tale acþiuni! Dãruieºte tot ceea ce poate fi dãruit! Poþi
întotdeauna - ÎNTOTDEAUNA - sã dãruieºti ceva, chiar dacã e un
simplu gest de prietenie sau amabilitate! Dacã toatã lumea ar dãrui
astfel ºi nu s-ar zgârci cu cuvintele amabile, ar exista mult mai multã
dragoste ºi dreptate în lume!
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Dãruieºte ºi vei primi, mult mai mult decât ai crede cã este posibil. Dãruieºte ºi dãruieºte iar.
Continuã sã speri, sã încerci, sã dãruieºti! Oamenii care dãruiesc nu vor fi niciodatã sãraci! Aceastã
lume are destul spaþiu, destule bogãþii, bani ºi frumuseþe. Dumnezeu a creat destule pentru fiecare
dintre noi. Sã începem sã le împãrþim în mod echitabil!

Între zecile de mii de victime ale absurdului minþii umane s-au aflat ºi mulþi sãlãjeni. În memoria
tuturor MUZEUL MEMORIAL AL HOLOCAUSTULUI DIN TRANSILVANIA DE NORD, pãstreazã
documente, imagini… care pot fi vãzute de toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrul istoriei, o istorie ale
cãrei fapte numai învãþându-le ºi transmiþând, cu responsabilitate generaþiilor de mâine, adevãrul, putem
avea nãdejdea cã nu se va repeta.
La ªimleu Silvaniei, se organizeazã mereu evenimente menite sã aducã în atenþie gravele greºeli
înfãptuite de cei care au încãlcat dreptul primordial - dreptul la viaþã!
Evreii au ºi alte Sãrbãtori, de care îºi amintesc...
HANUKKA - SÃRBÃTOAREA LUMINILOR
Conform calendarului iudaic, ne aflãm în anul 5.775 de la Facerea Lumii. Evreii din întreaga lume
celebreazã Hanukka - Sãrbãtoarea Luminilor, una dintre cele mai mari sãrbãtori ale lor, una veselã, a
bucuriei, când munca ºi diverse activitãþi nu sunt interzise. Este o sãrbãtoare postbiblicã, oficiatã, în luna
decembrie, de peste 2.000 de ani (din anul 165 î.Hr.). Aceasta a început la 16 decembrie 2014 ºi se va
desfãºura timp de opt zile, ziua, în calendarul biblic, începând la asfinþit. Cu acest prilej se comemoreazã
inaugurarea Templului din Ierusalim, în urma victoriei credincioºilor conduºi de fraþii Macabei (preoþi iudei)
împotriva monarhiei seleucide din Siria, care încerca sã distrugã limba, cultura ºi religia evreiascã, impunându-le pe cele greceºti.
În acest context, joi, 18 decembrie 2014, la Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de
Nord, Comunitatea Evreilor din Sãlaj a celebrat cea de-a treia zi a sãrbãtorii Hanukka, marcând ºi
constituirea oficialã a acestei comunitãþi, în urma publicãrii în Monitorul Oficial al României. Au participat
reprezentanþi ai comunitãþilor evreilor din Bucureºti, Oradea, Satu Mare ºi Sãlaj, ai instituþiilor administrative
ºi de culturã sãlãjene, invitaþi.
Întregul ceremonial a fost condus de dl Dan Has - preºedinte al Comunitãþii Evreilor din Sãlaj,
evidenþiind statutul juridic al comunitãþii, care are drepturi depline prin afilierea la Federaþia Comunitãþilor
Evreilor din România. Domnia sa a fãcut cunoscute activitãþile proprii comunitãþii sãlãjene sau în parteneriat
cu Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, printre care: participãri la Shabbat-uri, la
toate sãrbãtorile religioase; serbarea Anului Nou Evreiesc; comemorarea a 70 de ani de la deportãrile
evreilor din Transilvania de Nord; cãlãtorie comemorativã la Auschwitz; comemorarea Zilei Holocaustului
în România ºi participarea la miºcarea sionistã din România. De asemenea, a reliefat o serie de activitãþi
viitoare, precum: primirea tururor evreilor sãlãjeni în comunitate; organizarea ºi desfãºurarea unor activitãþi
pentru învãþarea limbii ebraice ºi a tradiþiilor iudaice de cãtre copii; construirea unei sinagogi la Zalãu ºi
reamenajarea cimitirelor evreieºti.
Despre însemnãtatea acestei sãrbãtori, despre renaºterea comunitãþii evreilor din Sãlaj ºi despre
proiectul de modernizare a sinagogii ºimleuane, au vorbit: dr. Aurel Vainer - preºedinte al Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti din România ºi deputat în Parlamentul României, dãruind o hanukkia - simbol al
luminii ºi al mântuirii lui Dan Has; ing. Septimiu Cãtãlin Þurcaº - primarul oraºului ªimleu Silvaniei; ing.
Radu Cãpîlnaºiu - primarul municipiului Zalãu; Zvika Kfir - rabin de Braºov, Timiºoara ºi Sãlaj; Shraia Kav
- rabin de Oradea ºi al Transilvaniei. Daniel Stejerean - director al Muzeului Memorial al Holocaustului din
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Transilvania de Nord a fost traducãtorul, din limba englezã, a alocuþiunilor lui Zvika Kfir ºi Shraia Kav.
S-au adresat mulþumiri, felicitãri ºi urãri de sãnãtate, de fericire ºi de prosperitate în Noul An 2015, care sã
fie unul liniºtit, în pace, pentru fiecare!
Dupã aprinderea solemnã a lumânãrilor în hanukkia (un sfeºnic iudaic cu opt braþe), cu o lumânare
ajutãtoare (care se aºeazã deasupra celorlalte), s-au interpretat cântece religioase iudaice ºi participanþii
s-au prins într-o horã a frãþiei ºi a bucuriei. Copiilor li s-au oferit cadouri ºi dulciuri.
Activitãþile s-au încheiat cu o masã comunã, unde, într-o atmosferã prieteneascã, s-au depãnat
amintiri ºi s-a vorbit despre acþiunile viitoare. Acolo, dr. Aurel Vainer a expus, succint, istoricul acestei
sãrbãtori, amintind de Iehuda Macabeul ºi de lupta iudeilor împotriva regelui seleucid, Antiochus Epiphanes,
care vroia dispariþia poporului evreu, distrugând Templul Sfânt. În ruinele acestuia s-a gãsit o candelã cu
puþin ulei, ºi acela stricat, care - prin minune - a ars opt zile, timp suficient pentru a se face alt ulei proaspãt.
Aºa s-a ajuns la sãrbãtoarea Hanukka, care þine opt zile, pãstrând tradiþia acelei întâmplãri miraculoase.
Hag Hanukkah Sameach! (O sãrbãtoare de Hanukka, fericitã!)
Prof. Marin ªTEFAN
Publicist, ªimleu Silvaniei
CORNELIU COPOSU (pseudonim Dr. C. Sãlãjanu)
jurist, om politic
S-a nãscut la 20 mai 1914, la Bobota.
Viaþa ºi activitatea: în perioada 1919-1923 urmeazã cursurile ºcolii primare în comuna Bobota,
apoi Liceul Sfântul Vasile din Blaj (1923-1930), unde o mare influenþã asupra carierei lui viitoare a
avut-o Iuliu Maniu. Urmeazã Facultatea de Drept a Universitãþii din Cluj ºi obþine doctoratul în Drept ºi
ªtiinþe de Stat în anul 1930. În perioada 1935-1937 este preºedintele Organizaþiei de Tineret P.N.Þ. din
Cluj, apoi secretar personal permanent al lui Iuliu Maniu (1937-1940). Este numit secretar politic al lui
Iuliu Maniu în anul 1940. Dupã cedarea Ardealului de Nord pleacã la Bucureºti. În 1945 este ales preºedinte
al filialei P.N.Þ. Sãlaj ºi secretar general adjunct al P.N.Þ. În acelaºi an a fost delegat al P.N.Þ. la reinstalarea
autoritãþii româneºti în Transilvania de Nord. Un an mai târziu a fost promovat secretar al Delegaþiei
Permanente. La 14 iulie 1947 a fost arestat împreunã cu întreaga conducere a P.N.Þ., dupã înscenarea de
la Tãmãdãu, deºi nu fãcuse parte din grupul arestat acolo.
Rãmâne în arest preventiv timp de 9 ani fãrã sã fie judecat
pânã în anul 1956. În aceastã perioadã s-a încercat implicarea
lui în diferite procese politice, dar nu a putut fi condamnat din
lipsã totalã de probe. În anul 1956 i se intenteazã un proces
pentru înaltã trãdare ºi este condamnat la muncã silnicã pe
viaþã. Pânã în anul 1962 este þinut în regim sever de izolare la
Rîmnicu Sãrat. În 1962 se îmbolnãveºte grav de distrofie, iar
în perioada 1962-1964 are domiciliul forþat în Bãrãgan, în
comuna Rubla de pe Valea Cãlmãþuiului. Este pus în libertate,
în aprilie 1964, dupã 17 ani de detenþie. Dupã aceastã datã
lucreazã ca muncitor necalificat pe ºantierele de construcþii,
fiind permanent urmãrit. Îºi continuã activitatea politicã ºi în
ilegalitate, astfel încât în 1987 aliniazã P.N.Þ. la Internaþionala
Creºtin-Democratã. În 22-23 decembrie 1989 anunþã, printr-un
manifest, reintrarea în viaþa politicã a Partidului Naþional
Þãrãnesc, iar din 28-29 ianuarie 1990 devine liderul opoziþiei
împotriva F.S.N. La primul Congres al partidului, din 27
septembrie 1991, este reales preºedinte al P.N.Þ.-C.D. În
perioada 1991-1993 este ales preºedintele Convenþiei
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Democrate Române. La 27 septembrie 1992 a devenit senator de Bucureºti. Are o bogatã activitate
politicã pe plan internaþional fiind membru în Consiliul Uniunii Europene Creºtin-Democrate ºi în Internaþionala
Creºtin-Democratã. A fost membru al Asociaþiei Oamenilor de ªtiinþã din România ºi al Asociaþiei de
Drept Internaþional ºi Relaþii Internaþionale din Bucureºti. Premii: Ofiþer al Legiunii de Onoare (mai 1995),
cea mai înaltã decoraþie a Republicii Franceze. A colaborat la: România nouã, Meseºul (Zalãu), Unirea
(Blaj), Zorile, Dacia, ªantier, Cuvântul liber, Curentul, Ardealul ºi Dreptatea toate din Bucureºti.
S-a stins din viaþã în 11 noiembrie 1995, la Bucureºti.
RESPECT PENTRU SENIOR!
Motto: Caracterul este temelia demnitãþii personale
(François de La Rochefoucauld, filozof ºi moralist francez, 1613-1680)
Acum, în 2014, anul centenarului naºterii lui Corneliu Coposu, îmi exprim respectul pentru Senior,
cel care a fost ºi rãmâne campionul moral al României!
Ca om politic, secretar personal al marelui Iuliu Maniu, preºedinte al Partidului Naþional Þãrãnesc
Creºtin Democrat, senator, lider al opoziþiei din România postdecembristã, fost deþinut politic în regimul
comunist, Corneliu Coposu a fost ºi rãmâne un personaj emblematic pentru România!
Fiind un om demn, onest ºi curajos, cu un caracter de invidiat, s-a luptat prin mijloace paºnice cu
comunismul impus de ruºi blândului popor român, pentru afirmarea ºi apãrarea valorilor democratice,
chiar ºi în perioada de dupã decembrie 1989 (!!).
Întotdeauna a privit lucrurile cu realism ºi - ca un optimist convins - avea o perspectivã pozitivã în
ceea ce priveºte viitorul, sub toate aspectele. A avut un destin încãrcat de fel ºi fel de încercãri, printre care
se regãsesc ºi cei 17 ani petrecuþi în închisorile comuniste. Totuºi, ca un bun creºtin greco-catolic, a
avut puterea sã ierte!...
Nu s-a contrazis niciodatã prin ceea ce a spus, a condamnat flecãreala ºi a promovat faptele, pledând
pentru instaurarea concepþiei creºtine în politicã ºi în actul guvernamental, în care sã fie sacrificat interesul
personal în interesul poporului!
În 6 octombrie 1995, în semn de RESPECT pentru Senior, la Ambasada Franþei din Bucureºti,
Corneliu Coposu a primit distincþia Ofiþer al Legiunii de Onoare - cea mai înaltã distincþie acordatã de
Republia Francezã cetãþenilor strãini!
Ca bun patriot român ºi din respect pentru Senior, am fost de nenumãrate ori la Bobota, localitatea
sa natalã, aºa cum am fãcut-o ºi în 29 martie 2014, participând la activitãþile desfãºurate sub egida Corneliu
Coposu - 100, în cadrul ediþiei a VII-a a Zilelor Revistei Caiete Silvane, la Centrul Cultural ªincaiCoposu. Atunci am intrat în posesia cãrþilor Monografia familiei Coposu: între istorie ºi memorie
(autor, istoricul sãlãjean Marin Pop) ºi Corneliu Coposu, Jurnal din vremuri de rãzboi (de Marin Pop
ºi Cristian Fulger). De asemena, tot din respect pentru Senior, am procurat ºi douã plicuri filatelice, emise
cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la naºterea celui care a fost Corneliu Coposu - lider moral ºi om de
omenie pentru întreaga Românie!
Tot din respect pentru Senior, scriu aceste cuvinte în ziua Praznicului Înãlþãrii Domnului, când
sãrbãtorim ºi Ziua Eroilor! Da, pentru mine ºi nu numai (cred), Corneliu Coposu este ºi va rãmâne
un erou al României! De aceea, nu-l voi uita niciodatã ºi-l voi cinsti, mereu, cum se cuvine! Bunul
Dumnezeu, acolo sus, în Cer, sã-L aibã-n paza Lui ºi sã-L odihneascã-n pace, pururea!
Prof. Marin ªTEFAN
Publicist, ªimleu Silvaniei
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CORNELIU COPOSU - CUVINTE PESTE VREMI
Corneliu Coposu, un ROMÂN ADEVÃRAT! MODEL DEMN pentru azi ºi mâine!
S.S.
19 mai 2014 - O personalitate a cãrei luminã va strãbate peste timp spre alte ºi alte generaþii.
Un model de moralitate.
Prof. Victor Becheanu
19 mai 2014 - Plecãm capul în faþa omului, martirului, patriotului Corneliu Coposu, cu
respect ºi cu conºtiinþa necesitãþii de a învãþa de la acest desãvârºit model de demnitate,
moralitate ºi coloanã vertebralã verticalã.
Emilia Teszler
Asociaþia Tikvah Oradea
Politicã cu bun-simþ a fãcut Coposu. Când se va face în România o astfel de politicã vom fi
demni de o aºa personalitate, de a o avea model. Doamne ajutã!
S.S.
CORNELIU COPOSU OGLINDIT ÎN COLECÞIILE BIBLIOTECII
• Coposu, Corneliu: Armistiþiul din 1944 ºi implicaþiile lui. Bucureºti, Ed. Gîndirea Româneascã,
1990
• * * * Corneliu Coposu, confesiuni: Dialoguri cu Doina Alexandru. Bucureºti, Ed. Anastasia,
1996
• Zarojanu, Tudor Cãlin: Viaþa lui Corneliu Coposu. Bucureºti, Ed. Maºina de Scris, 1996, 2005
• Coposu, Corneliu: Semnele timpului: articole politice, meditaþii, atitudini. Timiºoara, Editura
de Vest, 1997
• Zarojanu, Tudor Cãlin; Fundaþia Corneliu Coposu: Juniorii Seniorului. Bucureºti, 2009
• Ciocean, Maria-Valerian: Corneliu-Valeriu Coposu. Distinsul Fiu al satului ºi Marele Bãrbat
al Neamului. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2013
• Coposu, Corneliu: Jurnal din vremuri de rãzboi (ed. îngrijitã de Pop Marin ºi Cristian Fulger).
Zalãu, Editura Caiete Silvane, 2013
• * * * Centenar Corneliu Coposu. Supliment al revistei Caiete Silvane, Zalãu, 2014
• Ciocean, Maria-Valerian: Distinsa Doamnã Arlette Coposu. Soþia Marelui Bãrbat al
Neamului. Dr. Corneliu-Valeriu Coposu. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2014
• Coposu, Corneliu: Jurnal din vremuri de rãzboi, ediþiia a II-a (ediþie îngrijitã de Marin Pop ºi
Cristian Fulger). Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Coposu, Corneliu; Arachelian, Vartan: Mãrturisiri. Corneliu Coposu în dialog cu Vartan
Arachelian, ediþia a 3-a. Bucureºti, Fundaþia Academia Civicã, 2014
• Pop, Marin: Monografia familiei Coposu: între istorie ºi memorie. Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2014
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SIMION BÃRNUÞIU
Comemorare - 150 de ani
filosof, om politic
S-a nãscut la 2 august 1808, la Bocºa.
Viaþa ºi activitatea: a absolvit ªcoala Normalã la ªimleu, apoi, pânã în anul 1825, a urmat cursurile
Liceului Piarist la Carei. În anul ºcolar 1825-1826 urmeazã cursul de filosofie din Blaj, iar între 18261829, cursul de teologie din aceeaºi localitate. Din 4 noiembrie 1829 a fost profesor de sintaxã la gimnaziul
din Blaj, apoi profesor de filosofie ºi de istorie, ocupând în acelaºi timp ºi postul de arhivar consistorial ºi
prefect seminarial. În perioada 1832-1833 predã filosofia ºi istoria universalã la liceul din Blaj, apoi este
numit notar consistorial la Blaj, în aceastã calitate devenind mâna dreaptã a episcopului Ioan Lemeni (16
mai 1834). Din 19 aprilie 1835 dateazã primul act scris de mâna lui Simion Bãrnuþiu în calitate de notar
consistorial cãtre Izidor Alpini, vicarul foraneu al Silvaniei. În 1842, 13/25 februarie, S. Bãrnuþiu terminã
de redactat prima sa scrisoare cunoscutã, O tocmealã de ruºine ºi o lege nedreaptã, rãspuns la tentativa
de deznaþionalizare a Dietei de la Cluj, care s-a tipãrit în 1853 la Cluj. În anul 1845, 23 februarie, din
ordinul primarului catolic de la Esztergom, S. Bãrnuþiu este înlãturat de la catedrã ºi este trimis ca preot
paroh în satul Beiud, dar refuzã sã se supunã acestui ordin. În perioada 1846-1848, studiazã dreptul la
Academia Sãseascã de Drept din Sibiu. În noaptea de 24-25 septembrie 1848 îi dicteazã lui Ioan Puºcariu
celebra Provocaþiune cu care debuteazã revoluþia românã din Transilvania. Tot atunci dicteazã ºi Manifestul
românilor transilvani, care vor fi rãspândite în manuscris. În 2/14 mai rosteºte la Catedrala din Blaj
vestitul discurs, cel mai important document revoluþionar românesc din secolul al XIX-lea. În 3/15 mai ia
parte la Adunarea Naþionalã de la Blaj, fiind desemnat vicepreºedinte alãturi de George Bariþ. În 6 iunie
1848 este la Constantinopol de unde ia drumul Vienei, unde ia legãtura cu membrii delegaþiei române
ardelene. În perioada 1851-1854 îºi continuã studiile de drept la Viena ºi Pavia (Italia), unde în 6 iunie
1854 îºi susþine doctoratul cu teza Argomenti di giuresprudenza e di scienze politiche. În 1854, 29
septembrie, acceptã invitaþia de a ocupa catedra de filosofie de la Academia Mihãileanã din Iaºi, iar în mai
1855 devine locþiitorul Inspectorului General al ªcolilor din Moldova. În 7 martie 1856, rosteºte discursul
inaugural la deschiderea Facultãþii de Filosofie ºi Drept de la Iaºi, unde va ocupa catedra de filosofie ºi de
drept natural public ºi privat, iar în anul 1860, 1 noiembrie, rosteºte discursul inaugural la deschiderea
cursurilor Universitãþii din Iaºi, prima din istoria românilor. În acelaºi an, refuzã demnitatea de cel dintâi
rector al universitãþii ieºene. În septembrie 1863, face o cãlãtorie în Transilvania, iar în decembrie acelaºi
an, solicitã consiliului academic, sã fie suplinit la catedrã, din motive de boalã. În 2 ianuarie 1864, nepotul
sãu, Ioan Maniu, îi comunicã în scris intenþia unor fruntaºi ardeleni de a-l alege episcop greco-catolic la
Gherla. În 3 mai acelaºi an, cere consiliului academic un concediu de cinci luni pentru a-ºi îngriji sãnãtatea,
chemându-l pe nepotul sãu, Ioan Maniu, din ªimleu Silvaniei, sã-l ia acasã în Ardeal. Cãruþa pentru cãlãtorie
îi este pusã la dispoziþie de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În 28 mai 1864, moare la marginea satului
Sînmihaiu Almaºului, pe când se apropia de Bocºa natalã. Este îngropat la 3 iulie în cimitirul din satul natal.
A colaborat la: Foaie pentru minte, inimã ºi literaturã, Vasárnapi Újság, Amicul familiei.
Opera - selectiv:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dreptul public al românilor (Iaºi, 1867)
Dreptul naturale privat (Iaºi, 1867)
Dreptul naturale public (1870)
Dreptul ginþilor natural ºi poziþia politicã (doctrina constituþiunii)
Constituþiunile statelor principale cu introducþiuni
Antropologia
Psicologia empiricã ºi logica
Enciclopedia filosofiei teoretice
Metafizica
Estetica (Bucureºti, 1972)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ªtiinþa virtuþii
Pedagogia
Românii ºi ungurii. Discurs rostit în Catedrala Blajului, 2/14 mai 1848 (Cluj 1924)
Discursul de la Blaj ºi Scrieri de la 1848 (Cluj-Napoca, 1990)
Istoria Filosofiei 2 vol. (Bucureºti, 2000-2002)
Filosofia dupã W.T. Krug (Cluj-Napoca, 2004)
* * *
Albu, Corneliu: Simion Bãrnuþiu. Bucureºti, Ed. ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1985
Bogdan-Duicã, G.: Viaþa ºi ideile lui Simion Bãrnuþiu. Bucureºti, Cultura Naþionalã, 1924
Chindriº, Ioan: Simion Bãrnuþiu: suveranitate naþionalã ºi integritate europeanã: o
hermeneuticã de texte. Cluj-Napoca, 1998
Hodoº, Enea: Din corespondenþa lui Simion Bãrnuþiu ºi a contemporanilor sãi. Sibiu,
1944
Lupaº-Vasiliu, Maria: Aspecte din istoria Transilvaniei. Sibiu, Institutul de Arte Grafice,
1945
Pantazi, Radu: Simion Bãrnuþiu. Bucureºti, Ed. ªtiinþificã, 1967

Notã: În anul 2008, atunci când se împlineau 200 de ani de la naºterea celui care a fost ºi rãmâne un
simbol al dreptãþii pentru întreg neamul românesc, Biblioteca Judeþeanã Sãlaj a organizat o caravanã prin
judeþ, cuprinzând în paginile revistei I.D.E.I. din acel an cele mai importante aspecte ale ilustrului nostru
înaintaº. Toate aceste informaþii pot fi citite, accesând site-ul instituþiei:
http://www.bjs.ro//Document_Files/Documente/00000161/hupa7_rev.%202010.pdf
La comemorarea a 150 de ani de la plecarea printre aºtri au fost organizate expoziþii comemorative,
întâlniri ºi prezentãri ale vieþii ºi operei marelui om de stat, sãlãjanul nãscut în Bocºa:
Eºti micã, Bocºa, dar la tine,
Norodul vine sã se-nchine.
O stea conduse regi odatã!
Pe tine multe mi te-aratã!
Cã ai un far înalt ºi sfânt,
Ai scos un nume pe pãmânt,
BÃRNUÞ - în leagãn ºi-n mormânt!
(Iosif Vulcan)
CUVÂNT DESPRE GRÃIREA BÃRNUÞIANÃ
Existã nume ºi denumiri care sintetizeazã într-un cuvânt o întreagã zonã spiritualã (de culturã, istorie,
geografie º.a.). Astfel, pentru denumirea de Sãlaj (în sensul neprecizat al conturului geografic, istoric,
cultural etc.) se poate pronunþa Porolissum, Simion Bãrnuþiu, Iuliu Maniu, Gheorghe Pop de Bãseºti,
Gheorghe ªincai, Ady Endre, Ip, Treznea º.a., fiecare dintre acestea sintetizând - în afarã de conþinutul
intrinsec, precis - ºi o extensie simbolicã în lumea silvanã a Codrului Chioarului, Someºului, Crasnei,
Meseºului etc.
Coborând de la înãlþimea celebrelor denumiri geografice ºi istorice sau nume de personalitãþi la
prozaicul cotidian necesar al aurei mediocritas, unde prin Sãlaj se înþelege ºi: mãsuriºul oilor de la Pria,
þuica de Zalãu, Fecioreasca, Muiereasca, învârtita, piroºte, pancove ºi ciurigauã, precum ºi doine,
hori ºi danþuri, lipideauã, medrenþe, poale ºi multe altele, sperãm ca în vara aceasta sã participãm la
adevãrate manifestãri cultural-patriotice ºi chiar culinare în specificul Þãrii lui þucu-te, cu prilejul comemorãrii
celui mai important sãlãjean.
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În acest an, 2014, numele Simion Bãrnuþiu, de la a cãrui
trecere în eternitate la Gorgana (margine de vechi Sãlaj), se împlinesc,
la 16/28 mai, 150 ani, deþine chintesenþa denumirii Sãlaj, ale cãrei
limite administrative prezente sau trecute nu conteazã în economia
abordãrii, iar marginile spirituale nu le conturãm, hazardându-ne în
aproximãri.
Dorim doar sã aducem, prin prezenta încercare, o picãturã de
pios omagiu în oceanul recunoºtinþei sãlãjene, ardelene, româneºti ºi
universale pentru marele dascãl, ideolog, filozof, jurist, patriot,
europeanul Bãrnuþiu (cum avea sã-l defineascã distinsul meu
profesor D.D. Roºca) evidenþiind câteva particularitãþi ale lexicului
bãrnuþian. Picãtura aceasta va contribui - chiar dacã modest -la plinul
paharului activitãþilor ce s-au pregãtit, cu siguranþã, în acest scop de
cãtre Consiliul Judeþean Sãlaj, Muzeul Judeþean de Istorie ºi Artã,
Arhivele Naþionale (Direcþia Judeþeanã Sãlaj), Biblioteca Judeþeanã
Ioniþã Scipione Bãdescu Sãlaj ºi alte instituþii (ºcoli, case de culturã,
biserici etc.), precum ºi de inimoºii sãlãjeni de la ei de-acasã sau de
aiurea.
Ideologul revoluþiei românilor din Transilvania din 1848, unul dintre întemeietorii universitãþii ieºene
ºi profesorul universitar de Drept public al românilor, Dreptul ginþilor, Dreptul natural privat, Istoria filozofiei,
Pedagogie, Psihologie empiricã ºi Logicã, Esteticã º.a., cunoscut ºi recunoscut ca foarte bun orator, Simion
Bãrnuþiu, nãscut în Bocºa Sãlaj la 2 august 1808, ºi-a devoalat originea ºi vorbirea ardeleneascã precum
ºi studiile de limbã latinã de la Blaj, de limba maghiarã din liceele din ªimleul Silvaniei, cel piarist din Carei,
de limbã germanã de la Sibiu ºi Viena, precum ºi cele de limbã italianã din timpul studenþiei sale de la Pavia,
prin lexicul folosit în discursurile, lecþiile, expunerile, conferinþele ºi scrierile sale.
Mobilul prezentului demers a fost facilitarea înþelegerii semantismelor actuale ale unor arhaisme,
dialectalisme, grãisme, latinisme, italienisme, germanisme ºi maghiarisme folosite în vorbirea ºi scrierile
marelui erudit.
Aici abordãm doar terminologia folositã de acesta în Discursul de la Blaj din 2/14 ºi 3/15 mai 1848
prefaþat de Ion Raþiu ºi publicat în 1990, la Cluj-Napoca, în ediþie îngrijitã de Ioan Chindriº, sub titlul
Discursul de la Blaj ºi scrieri de la 1848.
Discursul (din 2/14 ºi 3/15 mai 1848) a fost considerat de D.D. Roºca cea mai însemnatã operã
oratoricã din istoria românilor.
Despre acest fulminant discurs, istoricul maghiar Jakab Elek scria în 1881: cu aceastã cursã
oratoricã bine aleasã ºi inteligent alcãtuitã, Bãrnuþiu a învins la Blaj moderaþiunea, respectul faþã
de unguri, partida celor ce recomandau acceptarea uniunii în interesul românilor ºi reducând la
infim numãrul acestora, mulþimea a îmbrãþiºat poziþia radicalilor.
Alesandru Papiu Ilarian spunea în 1852: În aceastã cuvântare, prin o expunere lãmuritoare a
stãrii românilor transilvani, dãdu Bãrnuþ materialul de lipsã pentru desbaterile ce aveau sã urmeze
în adunare.
Scriitorul maghiar Jancsó Benedek menþiona în 1899: În acest discurs este exprimat întregul
spirit al adunãrii. Sunt atinse toate strunele care aveau la acea vreme ecou în sufletul intelighenþiei
româneºti, mai cu seamã în al tinerimii, care urma sã joace un rol atât de important în miºcãrile de
mai târziu. Din acest discurs putem cunoaºte mai luminat ºi mai temeinic ideile ºi revendicãrile care
au animat miºcãrile româneºti de la 1848, decât chiar din confruntarea celor mai hotãrâtoare
evenimente.
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La rândul sãu, Bogdan-Duicã scria în 1924: Discursul are rãsuflet mare; el descoperã ºi judecã
drept un proces milenar dintre douã popoare energice, procesul cel vechi, care, din partea ungurilor
ar continua bucuros în viitor: discursul îl taie cum în poveºti se taie capul hidrei cu multe capete:
iar drumurile viitorului se aratã limpezite de inima ºi mintea vorbitorului.
Marele profesor D.D. Roºca în eseul Europeanul Bãrnuþiu scria în 1944: Ceea ce aduce nou ºi
eficace Simion Bãrnuþiu în câmpul de bãtãlie al unei mari rãfuieli istorice e confruntarea pe care el
a fãcut-o, cu putere de pãtrundere neegalatã, între o stare de fapt ºi o stare de drept, între ceea ce
era ºi ceea ce trebuia sã fie.
Doi ani mai târziu, Silviu Dragomir observa în 1946: El rezumã concluziile trecutului dezolant ºi
dezvoltã pânã la ultimele lor consecinþe revendicãrile naþionalismului român. Îndemnurile lui se
sprijinã pe realitãþi politice indiscutabile, iar încheierea ce se desface din peroraþiunea solemnã este
glasul autentic al unei naþiuni hotãrâte a lupta.
În 1967, Radu Pantazi scria: Poziþia înaintatã ºi pilduitoare a lui Bãrnuþiu se integra într-o
concepþie generalã umanitarã, a cãrei idee de bazã era cea a propãºirii generale a tuturor naþiunilor,
prin respectarea reciprocã a drepturilor fiecãreia la viaþã liberã ºi independentã.
În concluzie, dupã cum aratã Ion Raþiu în Prefaþã, Simion Bãrnuþiu a fost considerat de Titu
Maiorescu ca atentator la integritatea celor cinci valori pe care se întemeia întreaga axiologie a
conservatorismului românesc aflat în periculos declin: biserica de stat, marea proprietate funciarã,
principele strãin, monarhia ºi acapararea averilor þãrii de cãtre strãini, previziuni confirmate, însã,
apoi de viitorul României ºi al Europei.
Închei aceste modeste însemnãri despre excepþionalul Discurs din catedrala Blajului ºi de pe Câmpia
Libertãþii, citându-l pe autorul sãu: Dixi et salvavi animam meam.
Sorin Ioan Boldea

Notã: Am primit în anul 2014 un material consistent de la Domnul Sorin Ioan Boldea, istoric, care a
vãzut lumina zilei în Bocºa lui Bãrnuþiu. Am cuprins în revista noastrã doar fragmente, documentul putând
fi consultat, în întregime, la Biblioteca Judeþeanã Sãlaj.
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25 DE ANI DE LA REVOLUÞIA ROMÂNÃ DIN 1989
Filmul unei revoluþii
Decembrie 1989. Revoluþia Românã. 1.104 morþi, 3.352 rãniþi, incendierea Muzeului de Artã, a
Bibliotecii Centrale Universitare, a Ateneului Român, gloanþe
trase din toate pãrþile, teroriºti, tancuri, copii ºi tineri împuºcaþi
în frunte sau în ceafã, spaimã, haos, isterie generalã… asta
a fost atmosfera în care au trãit românii acele zile tulburi de
la finele lui 98 89.
Forfotã puternicã printre oameni. Alo! Alo! Alo!
Tovarãºi, aºezaþi-vã liniºtiþi la locurile voastre!, a strigat
Ceauºescu, derutat de pierderea controlului mulþimii. Celor
de lângã el le spune: Asta-i o provocare!. Tablourile ºi
pancartele cu chipul conducãtorului iubit au dispãrut brusc,
iar din mulþime se aude din ce în ce mai curajos: Jos Ceauºescu!, Azi în Timiºoara, mâine-n toatã þara!
Timiºoara, Timiºoara, ai omorât copii nevinovaþi!. Speriat, Nicolae Ceauºescu pãrãseºte balconul
Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Oamenii au mai vãzut doar elicopterul care zbura
deasupra lor. Din acel moment a început numãrãtoarea. Acum se ºtie. Au fost 1.104 victime, multe dintre
ele studenþi împuºcaþi în ceafã sau în frunte, doar pentru cã ºi-au dorit ceea ce oricum trebuia sã fie a lor libertatea. Evenimentele de acum un sfert de secol sunt, pentru cei care ºi-au pierdut rudele sau pentru cei
ale cãror urme de gloanþe încã se mai vãd, o istorie trãitã, un adevãr încã actual. Pentru noi, cei care aflãm
despre revoluþie din cãrþi sau din poveºti, e important sã ºtim cât mai multe despre ce s-a întâmplat atunci,
ca sã putem face o comparaþie cu ce e acum.
Revoluþia în Sãlaj
Din fericire, evenimentele tulburi din decembrie 1989 nu au fãcut victime în Sãlaj. Nu am avut nici
morþi ºi nici rãniþi. Poate ºi de aceea, oficialitãþile care s-au aflat în ultimii 25 de ani la conducerea judeþului
au vorbit mereu despre o revoluþie de catifea. Iar pentru acest lucru spun ei, trebuie sã le mulþumim
sãlãjenilor care au coordonat în acele vremuri tulburi miºcãrile revoluþionarilor sãlãjeni.
Într-o acþiune organizatã de cãtre conducerea Bibliotecii Judeþene I.S. Bãdescu Sãlaj cu ocazia
comemorãrii a 25 de ani de la cãderea regimului
comunist din România, doi dintre participanþii activi
ai acelor zile, Mircea Bãrdaºu, vicepreºedinte al
Asociaþiei 21 Decembrie ºi col.(r) Alexandru
ªerban, preºedintele Asociaþiei Naþionale Cultul
Eroilor Regina Maria, filiala Sãlaj, au vorbit despre
ceea ce s-a întâmplat la Zalãu în timpul Revoluþiei din
’89. Într-adevãr, în Sãlaj, nu am avut victime. Dar
asta s-a întâmplat pentru cã încã din primul
moment, s-a hotãrât colectarea tuturor armelor
de la sãlãjenii care deþineau astfel de obiecte, a
povestit revoluþionarul Mircea Bãrdaºu, potrivit cãruia,
lumea a început sã se adune în piaþa de marmurã din faþa Consiliului Judeþean undeva în jurul amiezii, în ziua
de 22 decembrie 1989. S-a constituit apoi o delegaþie formatã din 17 persoane, care au intrat în
sediul Comitetului Judeþean al P.C.R., unde funcþioneazã acum Consiliul Judeþean, iar maºinile au
plecat sã strângã armamentul. Iar pentru ca lucrurile sã nu ia o întorsãturã urâtã, am decis sã o
trimitem acasã pe Maria ªtefan, prim-secretarul Comitetului Judeþean de Partid, dupã care am
ieºit la balcon, pentru a liniºti mulþimea. Un singur tablou care îl înfãþiºa pe Ceauºescu a fost
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aruncat, ºi-a amintit Mircea Bãrdaºu. De cealaltã parte, col.(r.)
Alexandru ªerban, militar de carierã, a preferat sã vorbeascã
despre revoluþia din decembrie 1989 dintr-un alt unghi. Pentru a
înþelege ce s-a întâmplat de fapt atunci, trebuie sã ne întoarcem
puþin în timp. Sã facem o cronologie a evenimentelor din plan
internaþional, care au influenþat ºi ceea ce s-a întâmplat la
noi. Pentru cã despre o posibilã înlãturare a lui Ceauºescu se
vorbea cu ceva vreme înainte de momentul izbucnirii revoluþiei
din decembrie, ne-a spus ªerban. În 1987 de exemplu, la Iaºi
a avut loc o manifestaþie de protest a studenþilor, împotriva
condiþiilor de cazare. Însã în absenþa unor lideri, manifestaþia
s-a destrãmat chiar în acea dupã-amiazã. ªi tot în acel an, în
noiembrie mai exact, la Braºov a avut loc miºcarea
muncitorilor de la Uzinele Steagul Roºu, nemulþumiþi cã
salariile pe care le primeau, nu le ajungeau nici mãcar sã
cumpere mâncare. Chiar dacã a fost înãbuºit, protestul
muncitorilor este cel care l-a determinat pe ºeful
Departamentului Securitãþii Statului, generalul Iulian Vlad,
sã punã la dispoziþia lui Nicolae Ceauºescu, pentru prima datã,
rapoarte privind starea de spirit a populaþiei. În acelaºi timp, declanºeazã conspirativ ºi o operaþiune
de protejare a instituþiei, în eventualitatea unei schimbãri a lui Ceauºescu. A venit ºi luna martie a
anului 1989 ºi, o datã cu ea, a apãrut ºi Scrisoarea celor ºase, un document conceput de fostul
demnitar comunist Gheorghe Apostol ºi semnat de alþi cinci foºti membri marcanþi ai Partidului
Comunist Român: Alexandru Bârlãdeanu, Corneliu Mãnescu, Grigore Rãceanu, Constantin
Pârvulescu ºi Silviu Brucan. Scrisoarea, care critica politica dusã de regimul lui Nicolae Ceauºescu,
a fost difuzatã de posturile de radio BBC ºi Europa Liberã pe data de 11 martie 1989. Semnatarii
scrisorii au fost foarte repede arestaþi, interogaþi ºi puºi în stare de arest la domiciliu. În 9 noiembrie
cade Zidul Berlinului, în 27 noiembrie la Iaºi se înfiinþeazã în clandestinitate Frontul Popular din
România, iar în 14 decembrie, are loc o tentativã de revoltã popularã tot la Iaºi, a adãugat col.(r.)
Alexandru ªerban. De altfel, în volumul Cronologia evenimentelor din decembrie 1989, semnat de
Alex Mihai Stoenescu, document citat de cãtre col.(r.) ªerban, autorul spune clar: Data corectã de la
care putem vorbi de revoluþie în România este 14 decembrie 1989, iar locul unde se localizeazã
începutul ei este Iaºi, nu Timiºoara. Aºa a început revoluþia din decembrie 1989, a concluzionat
ªerban.
O mãrturie emoþionantã
Una dintre cele mai emoþionante mãrturii despre ceea ce s-a întâmplat la Zalãu în acele tragice zile,
i-a aparþinut preotului Ioan Ghiurco, unul dintre participanþii activi la Revoluþia din decembrie 1989 ºi
membru al Asociaþiei 21 Decembrie. ªtim cu toþii cum stãteam atunci cu urechea lipitã de aparatul
radio sã ascultãm Europa Liberã, pentru cã de acolo am aflat ce se întâmplã în þarã, ce se întâmplã
cu László Tõkés la Timiºoara… ªi toþi speram sã se schimbe ceva ºi în þara asta… Parcã simþind
asta, în data de 21 decembrie ne-am întâlnit un grup de prieteni. Eram eu, istoricul Cornel Grad,
medicul Cristian Pop… iar la Casa Parohialã de pe strada Florilor, acolo unde stãteam atunci, tot
fãceam planuri. La ora 1 noaptea, profesorul ºi istoricul Cornel Grad a dat telefon la Securitate,
pentru cã noi am plãnuit ca a doua zi, sã ieºim în zona industrialã cu praporii bisericii, pe care îi
fãcusem sul ºi pe care am decis sã îi ascundem sub paltoane. Acolo trebuia sã ne întâlnim cu
muncitorii, dupã care sã venim cu toþii spre centrul oraºului, protestând. Voiam astfel sã ne alãturãm
tuturor românilor din Timiºoara ºi din þarã. Planurile noastre nu au fost puse în practicã din diverse
motive, dar în ziua de 22 decembrie, am mers ºi eu de la bisericã, în piaþa de marmurã din faþa
Consiliului Judeþean. Am ajuns la balcon, unde am fost invitat sã le vorbesc oamenilor. Atunci am
rostit primul Tatãl nostru, liber… Ceauºescu trãia încã la acel moment. Lângã mine era doamna
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Maria ªtefan, prim-secretara, cu niºte hârtii la mânã. Voia sã þinã un discurs. Oamenii erau în
piaþã, unde scandau diverse lozinci. Când am apãrut în faþa lor, au tãcut. ªi atunci le-am spus cã
Dumnezeu este Dumnezeul orânduielii, ºi nu a neorânduielii… unde nu este orânduialã, de acolo
lipseºte Dumnezeu. Nimeni nu îºi dorea ca mulþimea sã intre în sediul actualului Consiliu Judeþean,
pentru a vandaliza totul. Nu avea niciun sens. Tocmai de aceea, am încercat sã îi liniºtesc, anunþându-i cã toate
deciziile care se vor lua în interior, le vor fi aduse ºi lor la cunoºtinþã. ªi atunci am spus: Haideþi sã
începem toþi cu o sfântã rugãciune. Sã îngenunchem. ªi am îngenuncheat la rugãciune. Eu în balcon,
iar lumea în piaþã. Doamna Maria ªtefan era în picioare lângã mine, cu aceleaºi hârtii în mâinile
care acum tremurau. Iar cineva din mulþime a strigat în acel moment sã stea ºi ea lângã preot în
genunchi. ªi atunci a îngenuncheat ºi ea lângã mine… îmi era atât de milã de ea când o vedeam
cum tremurã… Dupã ce am rostit toþi acel prim Tatãl nostru liber, am intrat în Comitetul Central,
aºa cum se numea atunci, sã constituim un mic for de conducere. Atunci am fost întrebat de doamna
Maria ªtefan: Cine eºti dumneata? Iar eu am rãspuns: Sunt preotul Ioan Ghiurco, cel care de
atâtea ori v-am rugat sã mã primiþi în audienþã… pentru cã am avut multe necazuri, ºi niciodatã
nu aþi vrut sã mã ascultaþi… Ce fel de preot?, a întrebat. Ortodox, am spus. ªi n-a mai zis nimic,
a mãrturisit preotul, potrivit cãruia, din primul comitet liber de conducere au fãcut parte Fabian Barbulovici
- muncitor, un om tare sufletist, cu frica lui Dumnezeu, dupã cum l-a caracterizat Ioan Ghiurco, Eugen
Meseºan - avocat, Cornel Grad - istoric, Augustin Zoicaº - muncitor, Geczi Francisc - inginer, Constantin
Joldiº - reprezentantul Bisericii Baptiste, Eugen Teglaº - ziarist, Nicu Filipaº - muncitor, Gheorghe ªteþca
- inginer agronom, Cristian Pop - medic, Dorel Pop - muncitor, Florian Haiduc - muncitor, Gheorghe
Moldovan - contabil, Ioan Tãtar - pensionar, Toader Mãnãilã - locotenent colonel, Spiridon Huchiu comandantul Garnizoanei Zalãu, Nicolae Maier - inginer, Gheorghe Stanciu - muncitor, Dan Laza - profesor,
Ioan Moldovan - procuror ºi Ioan Ghiurco - preot. Apoi, pe la ora 15,30, pe listã au mai fost adãugaþi
Ioan Puºcaº, medic la ªimleu Silvaniei, Székely István - preot reformat, Alexandru Matei - profesor,
directorul Muzeului Judeþean pe atunci, Ioan Hâº - inginer, Mihai ªtefãnescu - inginer agronom ºi Ioan
Poienaru - programator. Acesta a fost primul consiliu de conducere ºi orice hotãrâre se lua, se comunica
imediat mulþimii aflate în piaþã, a precizat preotul Ioan Ghiurco, care ºi-a amintit ºi de miercurea care a
precedat acel Crãciun însângerat din 1989. Ar mai fi multe de spus… poate ºi faptul cã în ziua de
miercuri înainte de Crãciun, am fost chemat la Securitate, unde am fost ameninþat urât de tot. Nu
am fost bãtut, dar mi s-a spus cã dacã ar fi fost acolo tovarãºul comandant, aº fi vãzut eu ce aº fi
pãþit… la care am rãspuns: ªi d-voastrã puteþi face orice doriþi cu mine. Însã în viaþa asta, eu nu am
omorât nici mãcar un pui… aºa cã mã puteþi bate…
puteþi face orice. M-au pus în schimb sã scriu o
declaraþie, în care mi-au cerut sã recunosc cã sunt
instigator. Dar nu am putut face asta ºi le-am spus ºi
lor acest lucru. A urmat un ºir de replici mai puþin
plãcut din partea lor, dupã care mi-au impus sã nu
am colindãtori de Crãciun. ªi anul trecut ai avut, a
fost motivaþia lor, ºi au colindat în plin centrul
oraºului. Un lucru revoltãtor pentru oamenii care
conduceau þara ºi judeþele ei înainte de decembrie
’89. Pentru cã atunci, ziua de Crãciun era o zi de
lucru, ca oricare alta. Le-am spus însã cã nu am cum
sã îi anunþ pe oameni sã nu vinã sã mã colinde, pentru
cã nu exista o duminicã înainte de naºterea Domnului,
în care sã pot urca în amvon ºi sã spun tuturor cã
este interzis a colinda. Dar nu i-a interesat nimic,
aºa cã mi-au cerut sã gãsesc alte metode prin care
sã le spun asta. Ce s-a întâmplat apoi? Ei bine, în
ziua de Crãciun am avut mai mulþi colindãtori ca
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niciodatã. La bisericã au venit inclusiv studenþii de la
teologie, medicinã ºi istorie, care atunci îºi fãceau aici
armata. ªi-au rezemat puºtile de pereþii bisericii, iar curtea
a rãsunat de colinde, ne-a mãrturisit preotul. Ce am câºtigat
din evenimentele de atunci? Ei bine, am câºtigat ce are
omul mai de preþ: libertatea. Sã nu îþi fie fricã de cel de
lângã tine atunci când vorbeºti, sã îþi poþi spune pãrerile…e mare lucru, dupã toþi acei ani în care te
simþeai mereu urmãrit. Nici mãcar un cor al bisericii nu am avut voie sã formez. Am încercat, dar
conducerea P.C.R. mi l-a desfiinþat. Ne-am putut gândi noi atunci cã peste ani va funcþiona un cor
al unei biserici format din ofiþeri S.R.I., ofiþeri de la Poliþie sau Jandarmi, cadre didactice? Niciodatã!
Tocmai de aceea cred cã ar trebui cu toþii sã îi mulþumim lui Dumnezeu pentru darul pe care ni l-a
dat atunci, în decembrie 1989, a concluzionat preotul Ioan Ghiurco.
Un timiºorean la Zalãu
O altã mãrturie extrem de interesantã despre ceea ce s-a petrecut la Zalãu în acele zile fierbinþi de la
finele anului 1989 i-a aparþinut lui Alexa Criºan, unul dintre primii sãlãjeni care au ajuns pe platoul de
marmurã din faþa Consiliului Judeþean. În data de 17 decembrie 1989, în incinta Cooperativei
Meºteºugãreºti de pe strada Andrei Mureºanu, acolo unde lucram atunci, a intrat un bãrbat îmbrãcat
modest, ºi cu o gentuþã la mânã. M-a salutat, dupã care mi-a spus: Domnule, nu vã cunosc, dar am
o rugãminte la dvs. Eu sunt din Timiºoara ºi vin din partea Organizaþiei de Revoluþionari de
acolo. La noi se trage în popor. Sunt morþi, sunt rãniþi, iar armata este pe stradã. Vã rog dacã
puteþi ºi nu vã cer prea mult, sã vã organizaþi în grupuri de rezistenþã, grupuri de manifestanþi
fãrã însã a fi recalcitranþi ºi sã încercaþi sã ne susþineþi, pentru cã la Timiºoara e necaz mare.
Tocmai de aceea, am decis sã trimitem delegaþi peste tot prin þarã, pentru a gãsi sprijin. Sigur cã
am fost puternic emoþionat de aceste cuvinte, mai ales cã auzisem la Europa Liberã cã ceva se
întâmplã la Timiºoara. Tocmai de aceea, i-am ºi spus bãrbatului din faþa mea cã voi face tot posibilul
sã fac ceea ce mi-a cerut. Ba mai mult, am vrut sã îi dau ºi niºte bani… nu mulþi, cât aveam ºi eu…
din moment ce era pe drumuri. Mi-a mulþumit, dar nu a vrut sã îi ia, dupã care ºi-a luat geanta ºi a
plecat. Iar eu am rãmas singur cu gândurile mele… ce trebuia sã fac mai departe… asta era întrebarea
care mã mãcina. Cum aveam sã organizez un grup de rezistenþã? ªi atunci mi-a venit ideea. De-a
lungul vremii intrasem în contact cu diverºi oameni, unii extrem de importanþi, care ocupau anumite
funcþii de conducere în instituþiile publice din acea vreme. Aºa m-am hotãrât sã merg la directorul
unui liceu cu prestanþã din Zalãu, sã îi spun ceea ce m-a rugat vizitatorul meu. Însã, spre dezamãgirea
mea, nici mãcar nu a vrut sã mã asculte. Ba mai mult, mi-a spus sã nu mai merg la el cu astfel de
lucruri. Supãrat, am fãcut stânga împrejur, ºi am ieºit din biroul lui, fãrã sã mai încerc sã fac ceva.
Asta se întâmpla în 18 decembrie. Pânã în data de 22, am stat cu urechea lipitã de radio, sã aflu ce
se mai întâmplã în þarã. Aºa am aflat ºi de fuga soþilor Ceauºescu. Acela a fost momentul în care
împreunã cu o parte dintre oamenii de la Cooperativa Meºteºugãreascã pe care îi aveam în subordine,
vreo 30 la numãr dacã îmi aduc bine aminte, alãturi de cei doi copii ai profesorului Grigore Pop,
care stãteau în blocul din zona în care lucram, am ieºit în faþa instituþiei. Am vorbit cu oamenii, ºi
le-am propus sã mergem ºi noi sã manifestãm, unde altundeva, decât pe platoul din faþa Comitetului
Judeþean al P.C.R., actualul Consiliu Judeþean. Am luat un drapel cu care ieºeam la sãrbãtorile
naþionale, ºi am plecat. Nu înainte însã de a decupa stema, aºa cum am auzit la radio. Am pornit pe
bulevard, cântând Deºteaptã-te române! Noi am fost primii sãlãjeni care au ajuns pe platoul de
marmurã… primii manifestanþi… primii revoluþionari, dacã doriþi. Aproximativ 40 de oameni eram.
Cam la o orã, din zona industrialã, au mai venit câþiva. Erau de la Armãtura, cred, chiar dacã
directorul uzinei de atunci, le-a interzis sã iasã. De aceea erau ºi foarte puþini. Maxim zece persoane.
Încet, încet, lumea începea sã se adune. ªi majoritatea voiau sã intre în sediul Comitetului Judeþean,
pãtrunºi poate de sentimentul de libertate care plutea deja în aer. Dar cum unii dintre noi nu voiam
sã creãm dezordine, am încercat sã liniºtim mulþimea. Dar a fost greu… aºa cã s-a creat o oareºce
învãlmãºealã. Iar un grup s-a desprins dintre manifestanþi ºi au urcat în clãdire. Iar de la balcon au
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început sã arunce cãrþile cu Ceauºescu. Eu am preferat sã rãmân jos. De acolo, împreunã cu alþi
manifestanþi, ne uitam mereu înspre geamurile de la subsolul Consiliului Judeþean, pentru a vedea
dacã nu se va trage în noi. Dupã câte auzisem pe la radio, nimic nu era sigur. Am stat acolo pânã
seara, când, considerat a fi un om de încredere de cãtre membrii Frontului Salvãrii Naþionale din
Sãlaj, am fost rugat sã rãmân pe poziþii, sã apãr Revoluþia. Iar în data de 23, am urcat pe clãdirea
Poºtei, cu arma în spate, dupã care am fost detaºat sã patrulez pe strada Criºan, ºi-a amintit
revoluþionarul nostru. Însã ceea ce este mai interesant în discursul sãu, abia acum urmeazã. La mijloc,
crede Alexa Criºan, ar sta o adevãratã conspiraþie, iar cineva, nu ºtie sigur, doar bãnuieºte, a dorit sã îi facã
rãu. Motivul? Nu existã revoluþie fãrã victime. Iar el trebuia sã fie una dintre ele, susþine ºi acum cu tãrie
bãrbatul, aflat acum la vârsta pensiei. În noaptea de 25 decembrie, undeva în jurul orei 24, am auzit un
mesaj la Europa Liberã. Sunt Marin Sorescu ºi deþin planurile secrete ale trupelor de teroriºti
din subsolul Comitetului Central al P.C.R. - actuala Casã a Poporului. Cine aude acest mesaj,
este rugat sã îl transmitã mai departe Frontului Salvãrii Naþionale. Lucru pe care am ºi hotãrât
sã îl fac. Am sunat la Frontul Salvãrii Naþionale din Sãlaj, m-am prezentat, dar eu nu ºtiu cu cine
am vorbit. I-am spus interlocutorului meu ce am auzit la radio, iar acesta mi-a transmis sã aºtept în
faþa casei, cã o maºinã va veni sã mã ia. ªi am tot aºteptat. La un moment dat, am decis sã merg pe
jos de pe strada Porolissum, acolo unde stãteam, pânã la Consiliul Judeþean. M-am intersectat cu
maºina care trebuia sã vinã dupã mine… era un ARO. În faþã stãteau ºoferul - era un subofiþer - ºi
un cãpitan, iar în spate, pe una dintre bãnci, era un soldat care þinea pe braþe un Kalaºnikov, lângã
care m-am ºi aºezat. Însã am fost rugat sã mã mut pe cealaltã bancã, faþã în faþã cu soldatul. Exact
asta am ºi fãcut. Nu bãnuiam încã nimic din ceea ce avea sã se întâmple. Mi-am dat seama cã ceva
nu e în regulã, abia când am vãzut cã maºina nu merge spre centru, ci spre zona industrialã. Am
întrebat ce se întâmplã, dar mi s-a cerut sã am rãbdare. Nici atunci nu am fost foarte îngrijorat,
pentru cã ºtiam cã la intrãrile ºi ieºirile din oraº sunt filtre. Am trecut ºi de autogarã. ªi iar am
întrebat unde mã duc… atunci mi-au spus cã vom ajunge în zona industrialã, acolo unde preºedintele
FSN Sãlaj, Nicolae Maier, þine un discurs muncitorilor. Abia în acel moment m-am speriat cu adevãrat.
ªi mi-am zis în sinea mea: Alexa bãiatule, ceea ce ai cãutat, ai gãsit… de acum înainte nu ai altã
soluþie decât sã faci ce þi se spune, dacã vrei sã mai ai o ºansã la viaþã… Gândindu-mã eu la toate
astea, am ajuns pe pasarelã, acolo unde era organizat un filtru… erau cel puþin douã tancuri,
tanchete, amfibii… ºoferul ºi cãpitanul au vorbit cu cineva, dupã care am plecat mai departe.
Ne-am oprit abia la intrarea în Panic, unde, în curtea unui atelier mecanic de reparaþii ale maºinilor
de la IAS, am fost rugat sã cobor din maºinã ºi sã aºtept acolo, pânã cei care mã aduseserã acolo
aveau sã se întoarcã cu presa… bãnuiesc ce aveau ei în cap… cã de crezut, nu îi puteam crede. Era
undeva în jurul orei 2.00 noaptea, eu eram în plin câmp, iar presa trebuia sã vinã acolo sã mã
intervieveze. Normal cã nu credeam… Cert e însã
cã eu am rãmas jos, iar ei au plecat. Atunci am
decis cã e cazul sã plec ºi eu. Voiam sã ajung acasã.
Eram speriat, eram ºocat, ºi tot ce voiam era sã fiu
acasã. Am pornit pe jos spre oraº. Dar în zona în
care se descarcã containerele cu marfã ale CFRului, m-am intersectat cu un alt ARO, despre care
sunt sigur cã mergea sã mã caute. Am urmãrit
maºina cu privirea… îi vedeam farul puternic… ºi
mi-am dat seama cã s-a oprit în acelaºi loc în care
eu ar fi trebuit sã stau ºi sã aºtept… Mã cãutau
probabil sã se rãfuiascã cu mine… altfel nu roteau
farul. ªi, aºa cum am zis la început, revoluþie fãrã
victime nu prea existã… trebuie sã existe vãrsare
de sânge… Când am ajuns în apropierea filtrului,
am ridicat mâinile ºi am strigat ca din gurã de ºarpe:
Mã numesc Criºan Alexa, sunt de loc din Criºeni,
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dar locuiesc în Zalãu, ºi nu sunt înarmat. Eram
disperat. Nu înþelegeam atunci foarte bine ce se
întâmplã. Mi-am dat seama abia mai târziu cã de fapt,
ei voiau sã mã omoare… dar am scãpat… eu ºtiu cã
mulþi poate mã fac nebun… cã mulþi nu cred ce am
povestit aici… eu ºtiu cine mi-a vrut rãul… iar la un
moment dat vor apãrea ºi dovezi… ªi spun asta pentru
cã eu cred cã la fel cum s-a întâmplat ºi în alte oraºe, ºi
la Zalãu trebuiau sã fie victime, teroriºti ºi eroi. Acesta
era scopul: ei sã fie eroii, iar eu teroristul probabil. Pânã
la urmã, câþi nu au murit nevinovaþi, în acele zile. ªi sunt foarte sigur când spun asta, pentru cã în
timp ce eu eram scos din oraº, în curtea casei mele a fost o tanchetã. Mi-au spus soþia ºi copiii. La
fel ºi vecinii, care au auzit zgomot, a precizat Alexa Criºan, care a încercat sã afle chiar în acele zile ce
ar fi trebuit sã se întâmple de fapt. Nu a aflat prea multe. Însã unul dintre sãlãjenii aflaþi atunci în fruntea aºa
zisei revoluþii din Sãlaj, a recunoscut în faþa ºefului FSN cã lucrurile s-au petrecut în mare parte aºa cum a
povestit Criºan, într-o petiþie înaintatã lui Nicolae Maier, ºeful FSN de atunci. Ne-a împãrtãºit ºi nouã
bãnuielile sale, ne-a spus cine crede cã este omul din spatele complotului, cum îl denumeºte el… atâta doar
cã noi am preferat sã nu dãm niciun nume. Nu acesta este rolul Bibliotecii Judeþene Ioniþã Scipione
Bãdescu. Noi nici nu judecãm, nici nu acuzãm… pentru asta existã alte instituþii ale statului… noi doar
ascultãm ºi consemnãm…
Remember
Revoluþia Românã din decembrie 1989 a venit pe fondul mai multor proteste ºi manifestaþii, la
început timide, care cereau reforme. Românii aflau de schimbãrile din Europa ºi cereau la fel. Frica de
Securitate ºi dificultãþile economice i-au fãcut pe câþiva activiºti de frunte ai PCR, în martie 1989, sã
redacteze o scrisoare deschisã în semn de protest faþã de politica economicã a lui Nicolae Ceauºescu
(Scrisoarea celor ºase). Deºi nu ºi-a atins scopul, Nicolae Ceauºescu fiind reconfirmat în funcþia de
secretar general al partidului în noiembrie 1989, istoricii susþin cã aceastã scrisoare a ajutat mult la trezirea
poporului demoralizat. Apatia generalã care domnea în România de la începutul anului 1989 avea însã sã
se transforme, în plinã iarnã, într-o revoltã popularã de neoprit. În 17 decembrie, la Timiºoara, mii de
oameni au ieºit în stradã ºi au început sã strige Jos Ceauºescu! ºi Jos comunismul!, într-o miºcare protestatarã
menitã sã se opunã mutãrii pastorului László Tökés în localitatea Mineu din Sãlaj. Enoriaºilor, care au ieºit
în stradã încã din 16 decembrie, li s-au alãturat în urmãtoarele zile muncitori ºi studenþi de diferite etnii ºi
confesiuni care au început sã cheme oamenii la revoltã. Piaþa Operei din Timiºoara a fost ocupatã de
manifestanþi, iar, de la balcon, s-au auzit îndemnuri la acþiune împotriva dictaturii comuniste. La amiazã,
clãdirea Comitetului Judeþean al PCR a fost atacatã. Pânã seara, principalele cãi de acces spre centrul
oraºului au fost blocate, iar în judeþ a fost declaratã starea de necesitate, la ordinul ministrului Apãrãrii
Naþionale. La Timiºoara începea Revoluþia. Într-o încercare disperatã de înãbuºire a spiritului revoluþionar,
Ceauºescu a dat ordin sã se deschidã focul asupra protestatarilor. Primii martiri au cãzut. Cei mai mulþi
dintre ei. Protestatarii care au scãpat cu viaþã au fost bãtuþi sau arestaþi. În acea searã, comunismul din
România a intrat pe un drum fãrã de întoarcere. În zilele care au
urmat, sute de muncitori au refuzat sã intre în fabrici, înfruntând
represiunea structurilor de forþã ale regimului, morþii au fost scoºi pe
ascuns din spitale ºi aduºi la crematoriul din Bucureºti, în timp ce
tinerii continuau sã intoneze Deºteaptã-te, române! în pieþele din
oraº. În 20 decembrie, Timiºoara devenea primul oraº liber din
România. La 21 decembrie, Revoluþia ajunge ºi la Bucureºti.
Încercarea lui Nicolae Ceauºescu de a dezamorsa situaþia din þarã,
prin organizarea unui miting la care au participat zeci de mii de oameni,
se transformã într-un fiasco. În timpul discursului sãu despre realizãrile
revoluþiei socialiste, Ceauºescu este întrerupt de vacarmul pornit în
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spatele adunãrii. Deºi din balconul Comitetului Central al PCR, Ceauºescu propunea mãrirea unor retribuþii
ºi ajutoare sociale, în scurt timp, ºi pe strãzile din Bucureºti începe sã se audã Jos Ceauºescu ºi Libertate.
Pentru cã mitingul era transmis în direct de televiziune ºi radio, vestea miºcãrii revoluþionare ajunge rapid în
cele mai mari oraºe ale þãrii: Cluj, Sibiu, Braºov, Arad. Încã de la primele ore ale zilei de 22 decembrie,
zeci de mii de bucureºteni s-au reîntors în stradã, pentru a cere demisia dictatorului Ceauºescu. La ora 10,
radioul public anunþã instituirea stãrii de necesitate pe întreg teritoriul României. În mai multe oraºe din þarã
se trage cu muniþie de rãzboi. Mulþi oameni mor schilodiþi. La 11.30, Ceauºescu încearcã sã se adreseze
mulþimii, de la balconul clãdirii Comitetului Central al PCR, însã este huiduit. Înþelegând situaþia dificilã în
care se aflã, cuplul Ceauºescu încearcã sã fugã, pãrãsind clãdirea Comitetului Central al PCR cu elicopterul.
Trei ore mai târziu, aceºtia au fost arestaþi lângã Târgoviºte ºi transferaþi la o unitate militarã din oraº, în
aºteptarea procesului. Tot în acea searã, sub presiunea protestatarilor adunaþi la sediul Televiziunii Române,
are loc prima ºedinþã a Consiliului Provizoriu al Frontului Salvãrii Naþionale, care îºi asumã întreaga putere
în stat. Scopul: instaurarea democraþiei, libertãþii ºi demnitãþii poporului român. Arestarea cuplului
Ceauºescu ar fi trebuit sã liniºteascã spiritele, dar în Bucureºti, ca ºi în alte mari oraºe din þarã, ciocnirile
dintre trãgãtorii nevãzuþi ºi militarii sau civilii înarmaþi s-au înteþit, sute de oameni fiind uciºi în schimburile
de focuri. Avalanºa comunicatelor despre aºa-ziºii teroriºti care trag în popor, despre apa otrãvitã ºi
elicopterele strãine care survoleazã România au semãnat panicã ºi isterie în masã. Cu toate acestea, tot mai
mulþi oameni ieºeau în stradã. Încã din dimineaþa acelei zile, dispozitivele de apãrare ale Aeroportului
Otopeni au deschis focul asupra militarilor de la Unitatea Militarã 0865 Cîmpina, ce aparþinea trupelor de
Securitate. Convoiul a fost lovit în plin de gloanþe. 22 de militari au fost omorâþi pe loc, iar alþi 6 rãniþi grav.
În timp ce în Timiºoara era sãrbãtoare, la Târgoviºte, persoane neidentificate deschideau focul asupra
unitãþii militare unde erau deþinuþi Nicolae ºi Elena Ceauºescu. În 24 decembrie este proclamatã Victoria
Revoluþiei Române. În dimineaþa urmãtoarei zile, ziua de Crãciun, soþii Ceauºescu sunt condamnaþi la
moarte prin împuºcare, la finalul unui simulacru de proces al Tribunalului Militar Excepþional organizat de
CFSN. În aceeaºi zi, în jurul orelor 15.00, cei doi au fost executaþi. Cadavrele lor au fost înmormântate în
mare secret la Cimitirul Ghencea, din Bucureºti. Conform evidenþelor din 2005, întocmite de Secretariatul
de Stat pentru Problemele Revoluþionarilor, numãrul total al celor care au murit în 1989 este de 1.142, al
rãniþilor, de 3.138, iar al celor reþinuþi, de 760.
In Memoriam
Cinci sãlãjeni ºi-au pierdut viaþa în decembrie 1989
Sergiu Butuza, nãscut în Ileanda, erou martir al Revoluþiei dupã ce în decembrie 1989 a fost împuºcat
în coloana vertebralã la Bucureºti, în zona Sãlii Palatului.
Nagy Samuel, din Sãlãþig, împuºcat mortal la Brãila, unde
era militar în termen. Vasile Lobonþ, din Stîrciu, împuºcat
la Sibiu, unde era angajat civil al Miliþiei. Ioan Poptelecan,
din Gâlgãu, împuºcat la Reºiþa. Crãciun Rus, din Sîngeorgiu
de Meseº, împuºcat în curtea unei unitãþi militare din Turda.
Sunt cei cinci sãlãjeni care ºi-au pierdut viaþa în Revoluþia
din 1989. Pentru cinstirea memoriei lor, Asociaþia 21
Decembrie Sãlaj ºi Instituþia Prefectului au acordat
diplome urmaºilor lor, în cadrul unei ceremonii gãzduite de
Consiliul Judeþean Sãlaj. Din pãcate, nimeni nu a venit sã
le ºi ridice. Diplome au primit ºi cei care au fost rãniþi la
Revoluþie - în alte oraºe din þarã, pentru cã în Zalãu nu s-a
tras - precum ºi câþiva dintre participanþii la manifestaþiile
ce au avut loc la Zalãu.
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Cine a tras în noi?
Au trecut 25 de ani de la schimbarea de regim. Însã nici acum, românii nu cunosc adevãrul despre
evenimentele din decembrie 1989. Ultimul sondaj INSCOP aratã cã 78,3 % dintre români nu cred cã ºtiu
adevãrul despre ceea ce s-a întâmplat în decembrie 1989, 16,8 % considerã cã ºtiu adevãrul, iar 4,9 %
reprezintã non-rãspunsuri. Rugaþi sã se pronunþe cu privire la evenimentele din decembrie 1989, 33,5 %
dintre cetãþenii þãrii cred cã acestea au reprezentat voinþa poporului român, care s-a revoltat împotriva
sistemului comunist, 33,4 % sunt de pãrere cã mai degrabã a fost o loviturã de stat datã de persoane care
au încercat sã îl îndepãrteze pe Ceauºescu, în timp ce 20,9 %, considerã cã evenimentele au fost consecinþa
deciziei marilor puteri de a desfiinþa sistemul comunist în Europa de Est. Alþi 12,3 % dintre persoanele
intervievate nu au ºtiut sau nu au rãspuns. Pe segmente de vârstã, cei mai convinºi de autenticitatea Revoluþiei
sunt românii peste 50 de ani, un procent de 36,4 % fiind de pãrere cã evenimentele din 1989 au reprezentat
voinþa poporului. Cei între 31-50 de ani (34,7 % dintre ei) ºi cei peste 50 de ani (35,8 % dintre ei) sunt în
cea mai mare proporþie convinºi ºi de varianta loviturii de stat. 49,5 % dintre respondenþi cred cã
evenimentele din decembrie 1989 au fost iniþiate din interiorul României, 36 % cred cã au fost iniþiate din
afara României, iar 14,2 % fie nu au ºtiut, fie nu au rãspuns.
Bianca Blaj
NOTE dintr-un decembrie însângerat
Probabil cã oricât am citi despre ceea ce s-a întâmplat în ultima lunã a anului 1989 în România, nu
vom reuºi sã punem cap la cap toate piesele necesare unui PUZZLE care sã reflecte veridic evenimentele
care au contribuit la cãderea regimului dictatorial al lui Nicolae Ceauºescu.
A fost revoluþie? A fost loviturã de stat? Revoltã publicã? Intervenþie directã sau indirectã a unor
forþe strãine? Poate cã proporþiile de implicare sunt diferite… Iatã de ce vor mai trece ani ºi ani pânã când
mai sus-amintitul puzzle sã poatã fi vãzut în întregimea sa, veridic, fãrã a lipsi piesele de bazã; de altfel cred
cã lipsesc chiar piese din centrul imaginii, din inima sa ºi atunci imaginea nu poate fi intuitã, oricât de
perspicace am fi. ªi nu vom afla curând adevãrul din câteva motive esenþiale:
- martorii cheie au murit în condiþii suspecte
- cuplul dictatorial a fost executat dupã un proces sumar
- sunt documente care vor fi fãcute publice dupã mai multe decenii, în raport cu importanþa lor etc.
Furtuna care a cuprins Europa în 1989 nu putea fi evitatã de România, mai ales cã în þara noastrã
situaþia era mult diferitã de a celorlalte state.
Numai cã starea de revoltã în rândul populaþiei era una foarte ridicatã datoritã condiþiilor de trai, a
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale ale cetãþenilor º.a.
Acum, la împlinirea a 25 de ani de la evenimentele de atunci, specialiºtii
în domeniu, dar ºi un segment important de populaþie acceptã ideea cã au
existat ºi s-au derulat atunci mai multe subcategorii istorice care, începând
de la jumãtatea lunii decembrie 1989, s-au transformat într-un proces
revoluþionar încheiat în 20 mai 1990, odatã cu primele alegeri libere.
Pentru cã mi-aþi solicitat câteva date despre ceea ce am simþit eu, ca
militar activ, în acele zile, voi face scurte referiri la situaþia din armatã. Odatã
cu declanºarea alarmei de exerciþiu în 17.12 ora 15.15 ºi ulterior a alarmei
de luptã parþialã la ora 18 în aceeaºi zi, efectivele erau în unitãþile militare.
De la cel mai mic grad, pânã la structurile superioare, se vehicula ideea cã
România reprezintã o potenþialã þintã a unei agresiuni din partea Ungariei
pentru reanexarea Ardealului, opþiune sprijinitã de S.U.A., U.R.S.S. ºi alte
state din vestul Europei.
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În ziua de 18.12, cãtre ora 22.45 armata era gata pentru îndeplinirea oricãrei misiuni la frontierele de
stat ale României, iar în 19.12 se aºtepta la intensificarea unor acþiuni dinspre vest. Nici zilele urmãtoare nu
au fost lipsite de tensiune, de încordare pentru cã circulau ºtiri contradictorii care puneau în dificultate
majorã decidenþii militari.
Treptat, armata, folosind efective cu numãr limitat de persoane, care au fost instruite sã nu foloseascã
armamentul ºi muniþia de rãzboi decât în situaþii majore ºi dupã ce se folosesc toate somaþiile prevãzute în
regulamentele militare: STAI! STAI CÃ TRAG! FOC DE AVERTIZARE ÎN PLAN VERTICAL ºi, în
ultimã instanþã, FOC LA PICIOARE, a conºtientizat cã duºmanii erau în spatele ei ºi nu în faþa ei ºi atunci
au dovedit ce era de domeniul evidenþei, cã ei sunt parte a acestei naþiuni. Iar acolo unde au fost incidente,
soldate cu morþi sau rãniþi, ele s-au datorat agresiunii fizice la care au fost supuºi unii militari. Vinovaþii au
fost condamnaþi. Se pune totuºi întrebarea: cine a ucis militarii în cazãrmi sau alte obiective în intervalul 2225 decembrie 1989? Alte întrebãri care îºi vor gãsi rãspunsul peste multã, multã vreme. Din pãcate!
ªi acum sã vã rãspund la ceea ce m-aþi întrebat. N-aº putea spune cã am fãcut ceva spectaculos. Un
militar nici nu putea face ceva în acest sens. Militarul îºi face doar datoria. ªi totuºi! Vã voi spune cã în
noaptea de 16-17 decembrie 1989, fiind la comandamentul unei mari unitãþi operative, am fost acela care
am transmis unitãþilor militare din cinci judeþe ale pãrþii de nord-vest a Ardealului, Satu Mare, Maramureº,
Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Sãlaj, ordinul de adunare în cazãrmi a comandanþilor de unitãþi, ordin primit de la
comandantul Armatei a 4-a Transilvania.
În ziua de 17 decembrie, de la conductorii trenului personal Oradea - ªimleu - ªãrmãºag - Zalãu Jibou - Dej, am aflat cã ceea ce se întâmplã la Timiºoara este foarte grav, cu consecinþe deosebite ºi cã
Nicolae Ceauºescu va cãdea. Cum în unitãþile militare sursele de informaþii erau complet cenzurate, nimeni
nu ºtia ce este acolo. Când am încercat sã comunic cu ei pe aceastã temã, au refuzat politicos dialogul.
În 21 decembrie, urmãrind împreunã la televizor mitingul din Bucureºti, le-am spus din nou cã totul
s-a terminat. Acceptau ideea, dar parcã nu le venea sã creadã. Toþi aºteptau acest lucru. ªi nu doar în
1989 ci cu mult timp înainte, pentru cã armata fusese folositã la tot felul de activitãþi ºi discriminatã faþã de
alte instituþii.
În sfârºit, în 22 decembrie s-a întâmplat ceea ce ºtim cu toþii. Generalul Milea Vasile s-a sinucis (sã
acceptãm parþial aceastã ipotezã, pânã când vor apãrea elemente care sã dovedeascã contrariul, cã a fost
ucis). Imediat s-a luat mãsura ca toate fotografiile în care apare el sã fie retrase. L-am întrebat pe cel care
a venit sã verifice acest lucru: Dar dacã apare în imagine ºi tovarãºul… A rãspuns instantaneu: ªi
acelea… Apoi a prins culoarea racului scos din oala clocotitã ºi a pãrãsit încãperea foarte repede.
La un moment dat a fost adus la
arestul unitãþii un important personaj de la
Cluj-Napoca, cu grad de general ºi dupã
o percheziþie de rigoare la punctul de
control al unitãþii, a fost condus la arest!
Dupã doar câteva ore am vãzut mare zarvã
la popotã… Era primit cu o ospitalitate
suspectã, trecând astfel în câteva ore de la
o stare la alta.
Ar fi foarte multe de spus. Eu am
fãcut însã un gest care, poate, este unul
aparte. În momentul fugii dictatorului, fapt
receptat de toþi militarii fãrã excepþie, cred,
ca o uºurare, ca o povarã luatã din inimile
lor, moment aºteptat de ani de zile de
militari, m-am aºezat la o masã în clubul unitãþii ºi la clasicul televizor alb-negru (dotare de excepþie în
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armatã) am consemnat întreaga evoluþie pe ore ºi minute, de la acea orã ºi pânã a doua zi cãtre orele 6.30.
M-a ajutat ºi un coleg, aducându-mi stilou ºi pixuri de rezervã, însoþite de un ceai, marmeladã ºi orez…
Acest caiet, de fapt agendã pentru anul 1989, se poate consulta la Biblioteca Judeþeanã I.S. Bãdescu. Au
urmat zile nu uºoare. Informaþii false, contradictorii sub aspectul ameninþãrii teroriºtilor ºi a forþelor strãine.
Au continuat însã ºi pierderile de vieþi omeneºti, ale unor militari care, la posturile datoriei au cãzut rãpuºi
de gloanþe. Ale cui gloanþe? Iatã întrebãri ºi întrebãri!
Dumnezeu sã-i odihneascã pe cei jertfiþi nemeritat ºi tot bunul Dumnezeu sã ne ajute sã aflãm adevãrul
despre decembrie 1989!
Col. (r.) Alexandru Liviu ªerban
CEEA CE NU SE POATE UITA, DUPÃ 25 DE ANI…
inconºtienþã, curaj, nebunie?!
Este destul de greu sã-þi aminteºti, dupã 25 de ani, trãirile sufleteºti pe care le-ai avut atunci, la
Revoluþia Românã din decembrie 1989.
În data de 19 decembrie 1989 mã gãseam pe drumul de întoarcere de la Izvoarele, comuna Hotarele,
jud. Giurgiu, unde fusesem pentru aprovizionarea lunarã, a oamenilor detaºaþi din judeþul Sãlaj, în jur de
140, pentru executarea lucrãrilor de amenajare a râurilor Argeº ºi Dâmboviþa, în vederea executãrii Canalului
Bucureºti - Dunãre - Cale navigabilã - ce ar fi legat capitala cu Marea Neagrã ºi celelalte capitale din
amontele Dunãrii.
Eram în cunoºtinþã de faptul cã pe data de 17 decembrie au avut loc la Timiºoara unele manifestaþii,
iscate de mutarea pastorului Tõkés într-o localitate din Sãlaj, urmare a unei hotãrâri judecãtoreºti, manifestare
la care, în prima fazã ar fi participat câþiva enoriaºi, iar pe parcursul zilei s-au aliat tot mai mulþi cetãþeni
nemulþumiþi.
Aveam sã aflu a doua zi, adicã pe 20 decembrie, când am ajuns în Zalãu, în jurul orei 2.00 cã,
urmare a ieºirii în stradã ºi a manifestaþiei la care au participat mii de timiºoreni, Ceauºescu a dispus sã se
tragã în manifestanþi ºi cã sunt zeci de morþi.
Am urmãrit evenimentele care au urmat în 21 decembrie, evenimente care au culminat cu marea
manifestaþie din Bucureºti unde, pentru prima datã, Ceauºescu a fost huiduit ºi a trebuit sã se retragã din
balconul Comitetului Central al P.C.R.
Nu am fost surprins în prea mare mãsurã de tot ceea ce se întâmpla, având, încã din luna august
1989, unele informaþii despre ceea ce urmeazã sã se petreacã în România.
În acest context, în dupã-amiaza zilei de 21 decembrie am luat legãtura cu un grup de prieteni,
spunându-le cã am informaþii cã, în cel mai scurt timp, urmeazã ca Ceauºescu sã fie înlãturat, ºi am stabilit
sã ne implicãm ºi noi în realizarea acestui fapt. Aºa cã, în data de 22 decembrie, în jurul orei 11,20 - 11,40,
ne-am întâlnit în faþa Comitetului Judeþean de Partid, fiind primii prezenþi în Piaþa de Marmurã unde s-au
adunat în grupuri ºi alþi cetãþeni ai municipiului, în scurt timp, sosind ºi muncitorii de la marile unitãþi industriale.
S-au strigat de cãtre mulþime lozinci împotriva lui Ceauºescu ºi a Partidului Comunist.
Cetãþenii comentau cã, la Timiºoara, s-a tras în manifestanþi ºi sunt zeci de rãniþi ºi, de asemenea, ºi
în alte localitãþi: Bucureºti, Cluj, Sibiu, Arad, Reºiþa ºi sunt deja sute de victime.
În jurul orei 12,15-12,25 s-a format un grup de 17 persoane, în frunte cu col. Mãnãilã, grup din care
am fãcut ºi eu parte, care a pãtruns în sediul Comitetului Judeþean de Partid, unde i-am îndepãrtat de la
conducerea judeþului pe prima secretarã, pe secretarii pe probleme ºi pe ceilalþi membri de partid, salariaþi,
prezenþi în sediu. Am pãtruns apoi în sala de ºedinþe, de unde se deschide ieºirea în balcon, când am primit
informaþia cã Ceauºescu a fost luat cu un elicopter ºi dus într-o direcþie necunoscutã. Am ieºit, împreunã cu
mai mulþi membri ai acelei delegaþii, în balcon, de unde s-a comunicat mulþimii informaþia, urmatã de ovaþii
ºi lozinci: Jos Ceauºescu! Jos dictatorul! Jos comunismul! Fãrã violenþã! Armata e cu noi! ºi altele.
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În momentul în care am
pãtruns în sediul Judeþenei de
Partid cu ceilalþi 16 cetãþeni, nu
am perceput ce urmãri ar putea
avea curajul nostru de a ataca
cea mai temutã instituþie a
judeþului, întrucât atât
Securitatea, cât ºi Armata ºi
Miliþia erau subordonate direct
Primului Secretar al judeþului.
A fost entuziasm,
cunoscând cã în alte localitãþi
mari ale þãrii au ieºit oamenii în
stradã pentru a manifesta
împotriva lui Ceauºescu ºi a
comunismului. A fost inconºtienþã? Probabil, ºi nu ne-am gândit atunci ce ar putea urma. A fost nebunie?
Probabil, dar cred cã totuºi a fost un act de mare curaj.
Dupã pãtrunderea în sediu ºi îndepãrtarea conducerii, care nu a avut de suferit fizic, fiecare din
membri fiind escortaþi pânã la domiciliu, de câte un militar T.R. ºi un membru al gãrzilor patriotice, fiind
scoºi din sediu prin intrarea din spate, pentru a se evita întâlnirea dintre aceºtia ºi manifestanþi.
Preluarea puterii a decurs fãrã incidente deosebite, dar, acum, ce urma sã facem cu ea?
Responsabilitãþile erau foarte multe ºi mari. Aºteptãrile, de asemenea.
Era încã foarte greu de estimat ce urmeazã, mai ales cã începuse deja dezinformarea, intoxicarea,
ameninþarea, aºa cã, de la un moment dat, acel entuziasm de început, emoþie ulterioarã, nebunie, privite cu
luciditate au instaurat în mintea mea, ºi cred cã ºi a altora, un sentiment neobiºnuit de teamã.
Mã întrebam ce se va întâmpla cu noi dacã Ceauºescu va reveni, mai ales cã se zvonea cã, din
ordinul lui ar fi fost deja 60.000 de morþi, ce se va întâmpla cu familia mea, a noastrã?
Dar, în desfãºurarea evenimentelor, frica a trecut ºi, se pare cã, a fost înlocuitã cu un sentiment de
nepãsare, de acel Fie ce-o fi ºi Decât cum a fost, mai bine… ºi mai ales cu sentimentul de responsabilitate
angajatã.
Aºa cã, am trecut peste toate emoþiile, gândurile negre, fricã ºi uneori chiar panicã, la luarea mãsurilor
urgente pentru ca activitãþile sã nu fie întrerupte nici în marile unitãþi industriale, nici în alimentaþia populaþiei,
nici în domeniul serviciilor de furnizare a energiei, gazelor, combustibililor ºi, mai ales de apãrare ºi siguranþã
a populaþiei.
Faptul demn de menþionat cã nu au fost morþi
sau rãniþi în Sãlaj, se datoreazã inspiraþiei care ne-a
fãcut sã luãm mãsurile necesare de strângere a întregului
armament ºi muniþie al gãrzilor patriotice ºi a tuturor
armelor de vânãtoare de la deþinãtori ºi depunerea lor
la unitãþile militare din Zalãu ºi ªimleu Silvaniei.
Apoi, s-a pus în aplicare Acordul cu organele de
conducere ale Securitãþii ºi Miliþiei de a fi consemnaþi în
unitãþile lor toþi angajaþii ºi de a depune armamentul din
dotare în depozite, închise ºi pãzite.
S-a dispus asigurarea pazei la alimentarea cu apã
a oraºelor Zalãu ºi ªimleu Silvaniei de la Barajul de la
Vîrºolþ.
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Am participat, ca ºef al Compartimentului de pazã ºi ordine, la sigilarea tuturor obiectivelor fostei
Gospodãrii de partid, a Arhivei Comitetului Judeþean. Am organizat brigãzi mixte de control a mijloacelor
de transport care circulau sau tranzitau Zalãul, pentru a descoperi eventualele arme, materiale explozive
sau alte materiale periculoase.
Întrucât, chiar din data de 22 decembrie au fost foarte multe solicitãri din partea unor cetãþeni de a
fi dotaþi cu diferite tipuri de armament ºi muniþie, prin metoda amânãrii, am reuºit sã-i fac sã renunþe la
aceste solicitãri.
Este de remarcat însã faptul cã, dupã acea scurtã ieºire la balconul Comitetului Judeþean pentru a
asigura demonstranþii cã totul este în regulã ºi de a le solicita sã nu recurgã la niciun fel de distrugeri sau acte
de violenþã, asigurându-i totodatã cã Armata e cu noi, cã trupele de Securitate ºi Miliþie au fost consemnate
în unitãþile lor, iar armamentul se aflã depus în depozite ºi asigurat sub pazã, a început aºa zisa Balconiadã.
Pe aici s-au perindat diferite persoane, unele care au avut ceva a spune, altele fãcând-o numai din dorinþa
de a se arãta mulþimii, susþinând cã ei au fost ºi sunt cei mai vehemenþi luptãtori împotriva regimului comunist,
a politicii greºite a lui Ceauºescu.
Auzind, la un moment dat, discursul unei distinse personalitãþi a Sãlajului, am avut un sentiment de
jenã.
Din punctul de vedere al privitorului, adicã a celui ce manifesta în Piaþa de marmurã, la suprafaþã
s-a vãzut mai mult balconul, cu participanþii lui ºi nu s-a observat ce se întâmpla în profunzime - unde se
luau mãsurile necesare în toate domeniile ºi pentru toate localitãþile judeþului.
Îmi pun întrebarea, acum, dacã unele mãsuri, precum apãrarea Barajului de la Vîrºolþ, a fost necesarã
sau nu. De cine era ameninþat Barajul? Marile unitãþi industriale de cine urmau sã fie atacate? Întrucât, cu
toate cã s-a vorbit de aºa ziºii teroriºti, aceºtia nu au fost gãsiþi nici pânã astãzi, ceea ce demonstreazã cã,
de fapt, nici nu au existat.
Exista însã, în perioada 22-25 decembrie, un sentiment de nesiguranþã, de posibilã revenire la
conducerea þãrii a dictatorului. Dar, o datã cu condamnarea ºi executarea cuplului Ceauºescu, sentimentul
s-a transformat într-unul de bucurie, descãtuºare, urmat însã de unul de tristeþe ºi nu pentru faptul cã a fost
pusã în aplicaþie sentinþa, ci pentru cã a fost executatã în ziua celei mai mari sãrbãtori creºtine, Naºterea
Domnului nostru Iisus Hristos.
Ori, cei care i-au condamnat, ºtiau cã, din ordinul lui Ceauºescu, nu au fost omorâþi 60.000 de
demonstranþi ºi, de asemenea, cã tiranii nu aveau cum sã se mai întoarcã la conducerea þãrii, aºa cã
puteau sã amâne execuþia, asasinatul, cu cel puþin o zi.
ªi atunci nu trebuie sã ne mai mirãm cã asupra României s-a abãtut pedeapsa divinã! Biblia ne spune
cã Dumnezeu l-a fãcut pe om dupã chipul ºi asemãnarea lui.
Toþi oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, iar sã ucizi un copil al lui
Dumnezeu, bun sau rãu, este un mare pãcat ºi cu atât mai mare
cu cât l-ai ucis, chiar în ziua Naºterii Fiului lui Dumnezeu.
Aºa cum un pãrinte îl pedepseºte pe copilul sãu pentru
faptele rele pe care acesta le-a fãcut, pentru o anumitã perioadã
de timp, aºa ºi Dumnezeu îi pedepseºte pe copiii sãi, pentru
faptele lor, pe o perioadã mai micã sau mai mare de timp.
S-a vorbit dupã executarea Ceauºeºtilor, în Sfânta zi de
Crãciun, cã pedeapsa divinã va fi de 3x7 ani. Eu consider cã
pedeapsa adevãratã va fi de 7x7 ani. Aºa cã, sã nu ne mirãm
de situaþia în care se gãseºte România, asupra cãreia s-au abãtut
tot felul de greutãþi, necazuri, sãrãcie care, din pãcate, ºi dupã
25 de ani, mai existã ºi, fãrã a dori sã par prezicãtor, îmi e
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teamã cã vor mai urma încã 24 de ani de suferinþã, nedreptãþi pânã sã fim mulþumiþi, fericiþi, respectaþi, aºa
cum ar trebui sã fim, întrucât, aºa cum a spus ºi Papa Paul al II-lea, aici este Grãdina Maicii Domnului ºi,
într-adevãr, este.
De ce vorbim de cifra 7? Pentru cã 7 este înzestrat cu o forþã ce vine din spaþiul situat în înalt,
Dumnezeu a creat lumea în 7 zile (6 de muncã ºi una de odihnã). Dumnezeu a zis cã dacã cineva îl va omorî
pe Cain sã fie rãzbunat de 7 ori. Dumnezeu i-a zis lui Noe sã ia în corabie câte 7 perechi din toate
dobitoacele curate, 7 perechi din pãsãrile cerului. Dupã 7 zile va începe ploaia. În luna a 7-a, corabia s-a
oprit pe Muntele Ararat.
În Apocalipsa Sf. Ioan se foloseºte cifra 7 la:
- 7 biserici: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea
- 7 lãmpi de foc - care sunt cele 7 duhuri ale Lui Dumnezeu
- Mielul cu 7 coarne ºi 7 ochi - care sunt cele ºapte duhuri ale Lui Dumnezeu trimise pe pãmânt
- 7 îngeri care stau în faþa Lui Dumnezeu, cãrora li s-au dat 7 trâmbiþe
- Balaurul roºu (ªarpele cel vechi - Diavolul) cu 7 capete, având 7 cununi împãrãteºti pe capete
Apoi, din cortul mãrturiei, au ieºit 7 îngeri care þineau 7 urgii ºi care au primit 7 potire de aur, pline cu
mânia Lui Dumnezeu: ªi s-a auzit un glas tare care venea din templu ºi care zicea celor 7 îngeri:
duceþi-vã ºi vãrsaþi pe pãmânt cele 7 potire ale mâniei Lui Dumnezeu. Potirele au fost vãrsate de
îngeri peste pãmânt, peste mare ºi râuri ºi izvoare, peste soare, peste scaunul de domnie al fiarei, peste râul
cel mare, Eufrat, iar al VII-lea înger a vãrsat potirul peste vãzduh. Apoi, din templu, din scaunul de domnie,
a ieºit un glas tare, care zicea: S-a isprãvit!
ªapte poate fi considerat un numãr perfect. Între naºtere ºi moarte se produc schimbãri de naturã
intelectualã ºi psihicã, la intervale de 7 ani, în viaþa omului.
De aceea, cred cã pedeapsa divinã aplicatã românilor ar fi de 7x7 ani, nu de 3x7 ani. De altfel, se
poate observa cã, acum, dupã 25 de ani, încã mai existã hoþie, urã, criminalitate, dezbinare ºi sãrãcie, cu
toate cã s-a depãºit limita de 21 de ani, dupã care ar fi trebuit sã ne gãsim undeva, mai aproape de
Gramaidon.
Despre cei vinovaþi pentru morþii Revoluþiei de dupã 22 decembrie ºi împotriva acestora nu s-a prea
vorbit ºi, mai grav, nu s-au luat niciun fel de mãsuri de pedepsire, aceºtia sunt creºtini fãrã frica lui Dumnezeu,
ignorã dreptatea, iubirea între semeni, credinþa în Dumnezeu, învrãjbind oamenii între ei, sunt avizi de
putere, vinovaþi de mult mai mulþi morþi ai Revoluþiei, dând dovadã cã în sufletul lor nu au nimic sfânt, nu
respectã pe nimeni ºi mai ales nu-i ajutã pe semeni când aceºtia sunt în necaz.
Aceºti indivizi au uzat ºi uzeazã în continuare de dictonul DIVIDE ET IMPERA!
Concluzia pe care au tras-o cu privire la ceea ce s-a întâmplat în perioada 16-25 decembrie 1989
este cã: în prima etapã, 16-22 decembrie, ora 16-17 este Revoluþie, iar din momentul în care a fost adus
Iliescu - 22 decembrie dupã ora 17, prin manipulare/dezinformare - 60.000 morþi, elicoptere la Craiova
(inexistente), rãzboiul electronic, teroriºtii (inexistenþi) - Revoluþia a fost deturnatã, speriaþi fiind de
Proclamaþia de la Timiºoara ºi de strigãtul mulþimii de demonstranþi Fãrã Comunism ºi Jos Comunismul,
fiind înlocuitã - transformatã într-o loviturã de stat, pe care acum o numesc Evenimentele din Decembrie
1989.
Zvonuri cu teroriºti am avut ºi în Sãlaj, am fost informaþi cã dinspre Nuºfalãu se îndreaptã spre
ªimleu Silvaniei un tanc. A cui o fi fost ºi de unde venea, nimeni nu ne-a spus, apoi cã dinspre Tãºnad se
îndreaptã spre Zalãu, mai multe tancuri, dar acestea nu au ajuns niciodatã.
Cã s-a tras ºi în Sãlaj este adevãrat. Se pare cã existã ºi un document cu privire la un incident de la
pasajul de la Gara Zalãu ºi, se mai afirmã cã, tot un incident a fost deschiderea focului la un depozit de
armament dintr-o unitate militarã de la ªimleu Silvaniei, fãrã sã fi fost victime.
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Din susþinerile unor cunoscãtori, se pare cã siguranþa, viaþa noastrã ºi a celor care s-au perindat pe
la Balcon ar fi fost ameninþate de 3 mitraliere plasate de Securitate în 3 locaþii, 2 foste case conspirative ale
Securitãþii, una în blocul OM, una în blocul Poºtei ºi una la Casa de Culturã a Sindicatelor, fiind confirmatã
existenþa lor de cãtre conducerea Securitãþii.
Eu nu am avut ºi nu am date concrete, deci, pânã la gãsirea unui document care sã probeze acest
fapt, nu pot sã mã pronunþ dacã au fost sau nu. Dacã au fost, numai Bunul Dumnezeu ºi raþiunea celor care
trebuiau sã le foloseascã ºi mai ales înþelepciunea lor, au fãcut ca sã nu curgã sânge nevinovat în Balconul
Comitetului Judeþean al P.C.R.
Pentru implicare directã ºi acþiunile concrete la care am participat, începând cu data de 22 decembrie
1989, ora 12.20 ºi pânã la alegerile din mai 1990, prin Legea nr. 42/1990 ºi 341/2004 am fost declarat
Luptãtor în Revoluþia Românã din Decembrie 1989, remarcat prin fapte deosebite, posedând în acest
sens Certificatele ºi Brevetul emis de preºedintele României, de recunoaºtere a acestei calitãþi.
Acum, dupã atâþia ani, am sentimentul cã nu totul a fost în zadar, sunt încrezãtor cã va fi bine,
am învins un mare rãu ºi vom trece ºi peste greutãþile actuale. Persistã sentimentul împlinirii parþiale,
dar ºi sentimentul de liniºte sufleteascã, de pace interioarã ºi de compasiune faþã de cei 1.000 de morþi,
care ºi-au sacrificat viaþa pentru ca nouã sã ne fie mai bine.
Sunt dezamãgit cã adevãrul despre uciderea lor nu a fost spus ºi mai ales despre ucigaºii eroilormartiri ai neamului românesc. Ori, adevãrul este primul nume al lui Dumnezeu, dreptatea al doilea.
Nu regret nimic din ceea ce am fãcut! Poate pentru unii a fost o greºealã, pentru alþii, poate nu, dar
dacã eºti dator uneori sã faci greºeli, nu eºti dator niciodatã sã faci o prostie.
Eu nu am fãcut-o!!!
Adevãr gãsesc în vorba lui Herodot: Scopurile mari nu se urmãresc fãrã mari pericole.
Sã nu uitãm nici ce a spus Gen. I. Manolescu: Dacã cei buni se dau în lãturi se deschide drum
larg celor rãi.
Aºadar, noi ce aºteptãm???
MIRCEA BÃRDAªU,
Vicepreºedinte al Asociaþiei 21 Decembrie 1989
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CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
(n. 15/26 august 1654 - d. 15/26 august 1714)
Constantin Brâncoveanu a fost domnul Þãrii Româneºti între anii 1688 ºi 1714, având una din cele
mai lungi domnii din istoria principatelor române. Mare boier, nepot al domnului ªerban Cantacuzino, el a
moºtenit ºi a sporit o avere considerabilã, care consta din proprietãþi imobile ºi din sume de bani depuse în
bãnci din strãinãtate. În timpul în care a domnit, Þara
Româneascã a cunoscut o lungã perioadã de pace, de înflorire
culturalã ºi de dezvoltare a vieþii spirituale, în urma sa
rãmânând un mare numãr de ctitorii religioase ºi un stil
arhitectural eclectic ce-i poartã numele.
În politica externã Brâncoveanu a acþionat cumpãtat,
evitând sã se poziþioneze decisiv în tabãra imperialã, care
într-un avânt semnificativ recuperase Ungaria ºi Transilvania
de la otomani. A plãtit regulat dãrile vãrsând sume uriaºe
sultanului ºi funcþionarilor de la Constantinopol, ceea ce i-a
adus supranumele de altýn bey (prinþul aurului). A numit
agenþi ºi spioni în toatã Europa, domnul muntean fiind informat
asupra ºtirilor de pe întregul continent ºi informa simultan
taberele rivale asupra miºcãrilor celuilalt. În ce priveºte
Moldova, domnul muntean a intervenit în mod repetat în
chestiunea domniei, în timp ce în Transilvania a exercitat o
importantã influenþã culturalã, prin rãspândirea de tipãrituri ºi
ctitorirea de aºezãminte religioase.
Deºi reuºise sã fie confirmat pe viaþã în domnie (1699) ºi reconfirmat de noul sultan în 1703, domnul
a lucrat în permanenþã sã-ºi asigure în strãinãtate un refugiu de turci, fiind conºtient de precaritatea situaþiei
sale. În cele din urmã, a fost luat prin surprindere, fiind mazilit în aprilie 1714 ºi dus cu întreaga familie la
Constantinopol, unde a fost torturat pentru a ceda turcilor toatã averea sa. Constantin Brâncoveanu a fost
executat pe 15 august 1714, împreunã cu cei patru fii ai sãi (Constantin, ªtefan, Radu ºi Matei) ºi cu
sfetnicul Ianache Vãcãrescu; la acest deznodãmânt au contribuit ºi intrigile familiei Cantacuzino. Pentru
martiriul lor, cu toþii sunt veneraþi de cãtre Biserica Ortodoxã Românã, care i-a canonizat sub numele de
Sfinþii Mucenici Brâncoveni în 1992.
Constantin Brâncoveanu - prinþul de aur
Multe ºi vrednice de adevãr istorii sunt de faptele ce s-au întâmplat în zilele domniei lui
Constantin Vodã Brâncoveanu…
(cronicã anonimã)
N-a vrut sã fie DOMN. Dar dacã l-au pus, s-a strãduit din rãsputeri sã facã a-i strãluci þara ºi
hlamida, casa ºi spiritul. ªi a izbutit cu prisosinþã!
(Dumitru Almaº - Eroi au fost, eroi sunt încã…)
De când mã ºtiu am fost ºi am rãmas un împãtimit iubitor al lucrurilor ºi faptelor frumoase.
Iar ctitoriile brâncoveneºti înseamnã pentru mine una din marile minuni iscate de mintea, mâinile
ºi dragostea strãmoºilor noºtri - artiºti de mare rafinament - spre a vorbi lumii despre harul ºi
vocaþia artisticã a românilor.
Florentin Popescu
Arta brâncoveneascã, legatã de numele domnitorului martir, Constantin Brâncoveanu
reprezintã, fãrã îndoialã, unul din cele mai luminoase momente ale culturii noastre naþionale, cu
multe ºi benefice reverberaþii în timp ºi în spaþiu.
Florentin Popescu
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Mai ales sub Constantin Brâncoveanu,
la sfârºitul secolului al XVII-lea, arta…
reflectã un fast imperial.
Henry Focillon
Constantin Brâncoveanu, boier vechi ºi
domn creºtin, dupã zicala din poporul pe care
l-a pãstorit, pe calea una a culturii suitã în
sfinþenie, ne poate, pe drept, provoca sã-l
cinstim pe el, cât ºi statornicia urcuºului sãu.
Dan Nasta
Prudenþa tradiþionalã, aºteptarea cumpãtatã, zãbava câºtigãtoare, curajul resemnat al
martiriului, elanul ziditorului plin de credinþã ºi fastul - compensator pentru rãotãþile veacului - al
unui monarh la margini de Europã fac din Constantin Brâncoveanu un personaj tragic ºi, totodatã,
deplin al umanitãþii româneºti.
Rãzvan Theodorescu
Creaþia prin excelenþã a acestei domnii, aºezate cronologic între toamna 1688 ºi primãvara
1714, se numeºte stilul brâncovenesc. A fost un stil de artã ºi un stil de viaþã, unul al ceremonialului
ºi al reculegerii, al culorii ºi al organicului… A fost, într-o mare mãsurã, un stil al spectacolului…
Rãzvan Theodorescu
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• Constantiniu, Florin: O istorie sincerã a poporului român. Bucureºti, Ed. Univers, 1997
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• * * * Moartea lui Constantin Brâncoveanu. În: Legende populare istorice româneºti.
Galaþi, Ed. Porto-Franco, 1998, p. 74
• Pippidi, Andrei: Tradiþia politicã bizantinã în Þãrile Române în secolele XVI - XVIII.
Bucureºti, Ed. Corint, 2001
• Vasilescu, Virgil: Cîrmuitorii neamului românesc. Chiºinãu, Ed. Cartier, 2001
• Hentea, Cãlin. Armata ºi luptele românilor: Breviar de istorie militarã (514 î.Hr.-2002).
Bucureºti, Ed. Nemira, 2002
• Ion, Narcis Dorin: Mogoºoaia: 1702 - 2002: trei secole de istorie. Bucureºti, Ed. Tritonic,
2002
• Popescu, Florentin: Ctitorii brîncoveneºti. Târgoviºte, Ed. Bibliotheca, 2004
• Giurescu, Constantin: Istoria românilor. Vol. 3. Bucureºti, Ed. All Educaþional, 2007
• Xenopol, A.D.: Istoria românilor din Dacia Traianã: De la Matei Basarab ºi Vasile Lupu
la Constantin Brâncoveanu 1633-1689. Vol.7. Bucureºti, Ed. Elf, 2007
• Xenopol, A.D.: Istoria românilor din Dacia Traianã: Epoca lui Constantin Brâncoveanu
1689-1714. Vol. 8, Bucureºti, Ed. Elf, 2007
• Popescu, Petru Demetru: Istoria neamului românesc: boieri ºi domnitori. Bucureºti, Ed.
Lucman, 2007
• Almaº, Dumitru: Eroi ai neamului românesc. Bucureºti, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, 2008
• Popescu, Petru Demetru: 100 de personalitãþi. Vieþile voievozilor, domnilor ºi regilor poporului
român. Bucureºti, Ed. Vitruviu, 2008
• * * * 100 de mari bãtãlii din istoria României. Coord.: Otu, Petre; Duþu, Mircea Alesandru;
Madgearu, Alexandru. Bucureºti, Ed. Orizonturi, 2009
• Theodorescu, Rãzvan: Constantin Brâncoveanu: între Casa-Cãrþilor ºi Ievropa. Bucureºti,
Ed. Enciclopedia RAO, 2012
• * * * Arta brâncoveneascã: album; text monahia Atanasia Vãetiºi; foto Árpád Harangozó,...
Bucureºti, Ed. Noi Media Print, [s.a.]
• * * * CONSTANTIN BRÂNCOVEANU - 300. Documente de arhivã. Ed. Dar
Developement Association, 2014 (Proiect finanþat de AFCN)
• * * * Ornamente ºi Miniaturi în documente brâncoveneºti. Ed. Dar Developement
Publishing, 2014

POVEªTI LA GURA... ªEMINEULUI!
Am fost crescutã, de micã, ascultând poveºti. Mi-aduc aminte, cu plãcere, de poveºtile citite sau
spuse de pãrinþii mei, de bunicii mei, precum ºi de strãbunica mea, cei care mi-au
luminat copilãria. Dupã ce am învãþat sã citesc, am fãcut cunoºtinþã cu personajele,
de bine ºi de rãu, din basmele, legendele ºi poveºtile românilor ºi nu numai. Îmi vin
în minte, acum, titlurile: Povestea lui Harap Alb, Fata babei ºi fata
moºneagului, Ileana Cosânzeana, Crãiasa Zãpezii, Frumoasa adormitã,
Scufiþa Roºie, Baba Dochia, Cenuºãreasa, Tom Degeþel, Bunicul ºi nepotul,
Dãnilã Prepeleac, Pomul cu mere de aur, Apa vieþii, Condurii domniþelor,
Pinocchio, Amintirile din copilãrie ale lui Ion Creangã etc.
Trebuie sã mãrturisesc cã, de ziua mea, imediat dupã Soborul Sfântului
Ioan Botezãtorul, a venit ºi rândul meu sã spun poveºti. Da, pãi cum n-am putut sã
ne bucurãm de farmecul zãpezii, sã ne dãm cu sania, sã ne batem cu bulgãri de
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nea sau sã facem oameni de zãpadã cât mai spectaculoºi, mi-am adunat fratele ºi prietenii în jurul...
ºemineului, la poveºti. Þin minte cã, odinioarã, la bunici ºi la strãbunica, ascultam poveºtile la gura... sobei.
Ehei, alte vremuri!...
Cei mai curajoºi au spus câte o poveste. Eu, ca o gazdã binevoitoare, am spus douã... povestioare.
Iatã-le:
Litera J
Copii, vã spun povestea literei J, una hazlie ºi adevãratã, auzitã de la unchiul meu. Avea ºapte ani
ºi era în clasa întâi, o clasã numeroasã, cu fete ºi bãieþi simpatici, dar ºi nãzdrãvani, care se întreceau în te
miri ce. Învãþãtoarea, o femeie subþiricã ºi înaltã, cu ochi frumoºi, cu bãrbia ascuþitã ºi cu degete lungi,
isteaþã din cale-afarã, le preda, cu subiect ºi cu predicat, litera J. La un moment dat, îi întreabã: ªtie
careva o propoziþie ale cãrei cuvinte încep cu litera J? Unchiul meu, care vãzuse cum fiecare copil, la
exemplele cu literele învãþate pânã atunci, ridica mâna sã spunã propoziþia respectivã, a ridicat ºi el, repede,
mâna. Uitându-se, în jur, a vãzut cã este singurul cu mâna sus, rãmânând ºocat. Învãþãtoarea, l-a vãzut ºi la provocat: Hai, vãd cã ºtii rãspunsul, spune-l, sã vedem dacã-i bun! Unchiul se ridicã în picioare ºi, cu
hotãrâre, zice: Jermele merje pe marjinea jamului. Toþi, atât învãþãtoarea, cât ºi colegii lui, au fost de
acord cu aceastã propoziþie... hazlie.
Telefonul buclucaº
Povestea asta am auzit-o de la bunicul meu, de curând, spusã la frumoasa ºi bogata masã aranjatã
de naºterea Domnului nostru Iisus Hristos, dupã ce-am despachetat ºi ne-am bucurat, fiecare, de cadourile
primite ºi aºezate de Moº Crãciun sub minunatul brad argintiu, împodobit de mine ºi de fratele meu. ªi
aceasta este o poveste adevãratã, trãitã de bunicul meu, în urmã cu aproape 50 de ani.
Era într-o varã, în timpul împãrþirii administrativ- teritoriale a României în raioane ºi regiuni, nu în
judeþe. Pentru organizarea unui important concurs sportiv, cu probe de atletism ºi cu jocuri sportive,
bunicul a dat o notã telefonicã de la centrul de raion, seara, la primãria unei comune, pentru a se lua
mãsurile necesare pentru desfãºurarea concursului. La telefon, convorbirea a decurs astfel:
- Alo?, zice bunicul.
- Alo, da!, spune centralista, pentru cã atunci erau doar telefoane fixe, iar legãturile se fãceau printr-o
centralã telefonicã.
- Bunã seara! Daþi-mi, vã rog, primãria din comuna...
- Imediat!, zice centralista.
- Alo?, alo? alo?, strigã bunicul.
- Staþi, o secundã, nu rãspunde!, zice centralista.
- Daaa!, se aude o voce de bãrbat.
- Bunã seara!, mã cheamã... ºi sunt de la..., spune bunicul.
- Pãi, dacã te cheamã, de ce nu te duci, bre?, zice omul.
- Domnule, nu fiþi ironic! Cum vã numiþi?, îl întreabã bunicul.
- Sunt omul de serviciu la telefon, rãspunde celãlalt.
- Foarte bine! Vã rog sã luaþi o notã telefonicã, de la raion. Aveþi pe ce scrie?, îi zice bunicul.
- Da!, rãspunde omul.
Bunicul îi dicteazã toatã nota telefonicã, cu date despre concurs ºi cu participanþii, cu orele de
desfãºurare ºi cu persoanele implicate, cu arbitrii ºi cu cei care o sã vinã de la raion ºi de la regiune, ºefi,
presã etc., ºi-l întreabã:
- Aþi notat?
- Cum sã nu!, zice omul.
- Tot, întreabã bunicul.
- Da, tot, tot, tot, spune celãlalt.
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- Atunci, citiþi-mi ce-aþi scris, i-a cerut bunicul.
- Ce ziceþi?, întreabã cetãþeanul.
- Vã rog sã repetaþi ce-aþi scris, zice bunicul.
- Nooo, d-apãi stai, dragã, sã-mi aprind lãmpaºul, mintenaº îþi cetesc ce scrisu-am, rãspundea omul
de serviciu la telefon!
Bunicul ne-a zis cã, atunci, a rãmas mascã, în urma acestei întâmplãri vesele! Noi am râs cu gura
pânã la urechi!... Ne-a mai spus cã, pe timpul acela, comuna respectivã n-avea curent electric, se folosea
lampa ºi nu erau, ca acum: televizoare color, calculatoare, laptop-uri, tablete electronice, telefoane mobile
etc. I-a raportat ºefului, care, în dimineaþa urmãtoare, l-a trimis pe bunicul meu la faþa locului, pentru a lua
mãsurile necesare unei bune organizãri a concursului sportiv, împuternicindu-l ºi cu responsabilitatea
desfãºurãrii acestuia. S-a dus cu bicicleta, cale de vreo 40 de kilometri, dus-întors! Da, cu asta s-a ales
dupã povestea cu telefonul buclucaº...
Acestea au fost povestioarele mele. Toþi cei de faþã s-au distrat, au râs pe sãturate. ªi cele ale lor
au fost interesante ºi bine primite. Fiecare ºi-a adus aminte de câte o poveste anume, spunând-o pe una
dintre cele îndrãgite, cu destulã dibãcie. Orice poveste are farmecul ei, cu un efect pozitiv asupra noastrã,
influenþându-ne, atât gândirea ºi fantezia, cât ºi construirea unui comportament adecvat în familie, în ºcoalã
ºi în societate. Nu trebuie sã lipseascã, cred eu, nici poveºtile care ne provoacã o bunã dispoziþie, acea
stare sufleteascã liniºtitoare, utilã, dupã o zi încãrcatã cu diferite activitãþi instructiv-educative ºi gospodãreºti.
În aceastã conjuncturã am ales eu cele douã povestioare.
Cristina SANTAVAN
ªcoala Gimnazialã SILVANIA ªimleu Silvaniei,
clasa a VII-a D
Autori sãlãjeni - cãrþi editate în 2014
în colecþiile Bibliotecii Judeþene
• * * * Antologiile Revistei Singur: prozã (prezenþi: Croitoru, Maria V.; Croitoru, Grigorie M.;
Silvan, Ioan; Becheanu, Victor etc.), Târgoviºte, Ed. Singur, 2014
• Ardelean, Carmen: Pactul cu ficþiunea: cronici ºi alte semne de carte. Zalãu, Ed. Caiete
Silvane, 2014
• Ardelean, Teodor; Bancoº, Marin: Blidaru: un om, o viaþã, o legendã: rezistenþa armatã în
munþi: …din dosarele Securitãþii… Arad, Centrul Media West, 2014
• Barz, Emil: Folclor muzical instrumental sãlãjean. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Becheanu, Victor: Vremea cãpcãunilor. Zalãu, Ed. Silvania, 2014
• Bodea Sãlãjan, Silvia: Pelerin la poarta cerului. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Boldea, Ioan Sorin: Flora ºi fauna în Evangheliile Bibliei Vulgata: texte comparate. Bucureºti,
Ed. Nora, 2014
• Boldea, Ioan Sorin: Plante în Biblia Vulgata, Tora, Profeþi, Scrieri ºi Coranul. Bucureºti, Ed.
Nora, 2014
• Bulgãrean, Ioan Vasile: Dragoste ºi spini. Zalãu, Ed. Silvania, 2014
• Burghele, Camelia: La nuntã în satele sãlãjene. O lecturã antropologicã a tradiþiilor nupþiale.
Zalãu, Ed. Caiete Silvane; Bucureºti, Ed. Etnologicã, 2014
• Burghele, Camelia; Ciubotã, Viorel; Mizser Lajos: Solnocu de Mijloc la 1864. Chestionarele
academicianului Pesty Frigyes. Zalãu, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2014
• But, Sofia: Dor de Peceiu. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• But-Cãpuºan, Dacian: Relaþia dintre Hristos ºi bisericã ºi consecinþele ei în plan social în
Europa contemporanã. Zalãu, Ed. Episcopiei Sãlajului Credinþã ºi viaþã în Hristos, 2014
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• Chendea, Emil: Între douã lumi. Zalãu, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2014
• * * * Colecþii ºi colecþionari din Sãlaj. Anuarul Asociaþiei Colecþionarilor din Sãlaj,
VIII, 2014. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Contraº, Cristian: Animalul cu 600000 de picioare: jurnalul unui terist naiv. Cluj-Napoca,
Ed. Ecou Transilvan, 2014
• Coposu, Corneliu: Jurnal din vremuri de rãzboi, (ediþia a II-a, îngrijitã de dr. Marin Pop ºi ing.
Cristian Fulger). Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Coposu, Corneliu; Arachelian, Vartan: Mãrturisiri. Corneliu Coposu în dialog cu Vartan
Arachelian, ediþia a 3-a. Bucureºti, Fundaþia Academia Civicã, 2014
• Crihan, Eugen: Societate, om ºi ficþiune. Elemente de sociologie ºi antropologie în
literatura românã. Zalãu, Ed. Caiete Silvane; Floreºti, Ed. Limes, 2014
• Croitoru, Grigorie M.: La graniþa de nord; Basmul bãsnit. Târgoviºte, Ed. Singur, 2014
• Croitoru, Grigorie M.: Priveºte doar înainte. Bucureºti, Ed. eLiteratura, 2014
• Croitoru, Maria: Petrecerea vampirilor. Satu Mare, Ed. Inspirescu, 2014
• Daróczi Iosif; Daróczi Viorica; Daróczi Mihai Iosif: Monografia satului Var. Zalãu, Ed. ªcoala
Noastrã, 2014
• * * * Descoperim Sãlajul, vol. V. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Florea, Petroniu: Cuvintele vieþii. Zalãu, Ed. Episcopiei Sãlajului Credinþã ºi viaþã în Hristos,
2014
• Florea, Petroniu: Episcopia Sãlajului - începuturi. Zalãu, Ed. Episcopiei Sãlajului Credinþã ºi
viaþã în Hristos, 2014
• Goanþã, ªtefan: Cartea Frumoasei sau Marele Nespus. Bucureºti, Ed. eLiteratura, 2014
• Goanþã, ªtefan: Încrustaþii: tablete. Timiºoara, Ed. Eubeea, 2014
• Grigoruþ, Grigore: Culegere de piese religioase pentru cor mixt. Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2014
• Györfi-Deák György (Franciscus Georgius): Trilogia franciscanã. Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2014
• Lazãr, Flavius-Ioan; Lazãr, Loredana: Monografia satului Sâg. Brãila, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae,
2014
• Lazãr, Ioan M.: Sãmânþa Adevãrului - Existã Dumnezeu. Cluj-Napoca, 2014
• László László: A Református Kollégiumtól a Silvania Fõgimnáziumig. Zalãu, 2014
• Lazãr, Mioara: Mãtãsuri în dud. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• * * * Lecþia de autenticitate. Coord.: Chende, Olimpia; Lemnian, Gheorghina; Moldovan,
Veronica Macarie, Zalãu, Ed. Silvania, 2014
• Lele, Daniela Ioana (pseudonim: Emenia Cera): Entelehia, Cluj-Napoca, Ed. Ecou
Transilvan, 2014
• Maxim, Angela: Poeziile trecutului. - Supliment al revistei Caiete Silvane, Zalãu, 2014
• Micu, Alice Valeria: Lumina din sângele meu. Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2014
• Mocanu, Augustin: Amalgam în prag de searã. Slobozia, Ed. Star Tipp, 2014
• Mocanu, Augustin: Între sat ºi oraº: Vreme de rãzboi, vreme de pace, Ed. a 2-a. Slobozia,
Ed. Star Tipp, 2014
• Mocanu, Augustin: Negru alb negru. Slobozia, Ed. Star Tipp, 2014
• Mureºan, Daniel: Lumea ºi noi: prozo-poeme. Cluj-Napoca, Casa Cãrþii de ªtiinþã, 2014
• Mureºan, Viorel: Rafturi cu liniºte. Zalãu, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2014
• Nechita, Traian Claudiu; Nechita, ªtefania; Duma, Iulian: Monografia satului Borza. Zalãu, Ed.
Caiete Silvane, 2014
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• Onica, Florian: Peceiu (1214-2014). Schiþã monograficã. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Papp Lajos: Házasságtörténet és egyebek. Zalãu, Asante Impex SRL, 2014
• Papp Lajos: Híres magyarok, akikre büszkék lehetünk, vol. I. Zalãu, Asante Impex SRL,
2014
• Petrean-Pãuºan, Ileana: Treznea, localitate martir a neamului românesc. Zalãu, Ed. Caiete
Silvane, 2014
• Piþoiu-Dragomir, Ion: Interviu interzis. The Forbidden interview. Bucureºti, Ed. Rao, 2014
• * * * Primãvara poeziei XIV, Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Pop, Florica: Destin cu… Aplauze. Flori de cântec românesc - Ileana Domuþa Mastan.
Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2014
• Pop, Gheorghe: Urme de viaþã. Zalãu, 2014
• Pr. Dr. Pop, Ionuþ: Preocupãri biblice în ºcolile din Transilvania 1850-1918. Zalãu. Ed.
Episcopiei Sãlajului Credinþã ºi viaþã în Hristos, 2014
• Pop, Marin: Monografia familiei Coposu: între istorie ºi memorie. Zalãu, Ed. Caiete Silvane,
2014
• Pop, Marin: Viaþã politicã în România interbelicã (1919-1938). Activitatea Partidului
Naþional ºi Naþional-Þãrãnesc din Ardeal ºi Banat. Cluj-Napoca, Ed. Mega; Zalãu, Ed.
Porolissum, 2014
• * * * Povestea unui sat sãlãjean, între document ºi oralitate: Peceiu. Coord.: Iepure,
Ioan Viorel. Zalãu, Ed. Porolissum, Ed. Caiete Silvane, 2014
• Puie, Gavril: Dorul meu cu ochii mari. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2014
• Rusu, Vasile: Noica ºi Eminescu (Filozoful ºi Poetul). Sibiu, Ed. Alma Mater, 2014
• Satmari, Iarina: Strãinii. Zalãu, Ed. Caiete Silvane, 2014
• * * * Simpozionul de Arte Vizuale Arta în grãdinã. Grãdina Botanicã Jibou. Zalãu, Ed.
Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Eikon, 2014
• * * * Simpozionul interjudeþean Prietenii naturii. Zalãu, 2014
• ªandor, Teodor: Harul lui Dumnezeu sã fie cu noi. Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan, 2014
• ªandor, Teodor: Sacrificii ºi împliniri. Zalãu, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Ecou
Transilvan, 2014
• ªerban, Alexandru Liviu: Valsul ºoaptelor. Zalãu, Ed. Silvania, 2014
• Tudor,Victoria; Tudor, Augustin; Engheº, Maria-Gabriela: Elemente de etnografie ºi folclorul
obiceiurilor din satul Gostila - Sãlaj (studiu monografic). Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2014
• Tusan, Maria: Jocul didactico-matematic în învãþãmântul primar. Zalãu, Ed. ªcoala Noastrã,
2014
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IN MEMORIAM
DUMITRU CORBEANU
(n. 17 august 1947 - m. 16 noiembrie 2014)

S-a nãscut la data de 17 august 1947, în oraºul ªimleu Silvaniei,
fiind cel de-al treilea copil al familiei Corbeanu, tata Nicolae - picher
C.F.R., iar mama Maria - casnicã, având doi fraþi, Nicolae ºi Maria
Polexenia.
Pãrinþii au fost, de altfel, ºi cei care i-au insuflat dragostea pentru
oraº ºi pentru locuitorii lui, oameni deosebiþi, harnici, prietenoºi,
primitori ºi, mai ales, cu simþul umorului, cum îi plãcea sã-i numeascã.
Dragostea pentru oraº ºi pentru locuitorii lui a purtat-o în inimã
pânã când aceasta a încetat sã-i mai batã, aici simþindu-se împlinit,
realizat ºi fericit.
S-a identificat atât de mult cu oraºul, încât ºi-a dorit sã se întoarcã
în ªimleu chiar ºi dupã ce a trecut în veºnicie.
A fost cãsãtorit aproape o jumãtate de veac cu prof. Elena
Corbeanu ºi împreunã au avut doi bãieþi, Alin Cornel ºi Raul Flavius, iar mai apoi au fost binecuvântaþi cu
patru nepoþi, Diandra Elena, Tudor Ioan, Emma Cristiana ºi Cãtãlin Raul.
A absolvit ªcoala Gimnazialã ºi Liceul Teoretic în ªimleu Silvaniei. ªi-a continuat studiile urmând
cursurile Facultãþii de Filologie din Baia Mare, fiind licenþiat în limba ºi literatura românã.
A activat ca profesor la ºcolile din Bilghezd, Uileacu ªimleului ºi ªcoala Horea din ªimleu Silvaniei,
instituþie unde a fost ºi director adjunct.
Din anul 1971 a fost director al Bibliotecii Orãºeneºti din ªimleu Silvaniei, bibliotecã a cãrei
semicentenar l-a organizat în anul 2001, an în care biblioteca ºi-a schimbat denumirea în biblioteca
Alexandru ªterca ªuluþiu.
Începând cu anul 2008, când biblioteca Alexandru ªterca ªuluþiu s-a unificat cu Casa Orãºeneascã
de Culturã, devenind Centrul Cultural ªimleu a ocupat funcþia de director al Centrului Cultural.
A fost un om preocupat de toate aspectele vieþii culturale:
- a înfiinþat Cenaclul Literar Silvania
- împreunã cu Prof. Dr. Ioan Puºcaº a pus bazele Asociaþiei Sportive Silvania, echipa de volei
redutabilã a anilor ’80, care a reuºit marea performanþã de a câºtiga cupa balcanicã în anul 1983
- a înfiinþat publicaþia literarã Gazeta ªimleului
- a publicat în ziarele locale Nãzuinþa, Orizont, Sãlajul Orizont, Universul ªimleuan, Graiul
Sãlajului, Magazin Sãlãjean ºi Sãlãjeanul, precum ºi în reviste: Biblioteca, Flacãra lui Adrian
Pãunescu, I.D.E.I. a Bibliotecii Judetene I.S. Bãdescu - Sãlaj, Alma Mater Porolissensis
- a fost colaborator al studioului teritorial de Radio Cluj pentru zona ªimleului
- a organizat întâlniri cu scriitori ºi redactori ai diferitelor reviste ºi ziare
- a lansat ºi prefaþat volume de debut ale unor creatori sãlãjeni
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- în ultimii ani ai vieþii sale a publicat trei cãrþi ºi o monografie ilustratã a oraºului pe care îl iubea,
respectiv:
- în anul 2010 - Suflet târziu un volum de poezii-epigrame-parodii
- în anul 2011 a publicat, sprijinit de Vida Tamas, volumul Nostalgii ºimleuane în alb-negru ºi
color, o incursiune în ªimleu Silvaniei de azi ºi de ieri
- tot în anul 2011 apare ºi volumul Viitorul trecutului - dedicat personalitãþilor care fac cinste
oraºului ªimleu
- în anul 2013 editeazã - Adevãr ºi mit despre tezaurele ºimleuane
De asemenea a fost consilier în cadrul Consiliului local al oraºului ªimleu Silvaniei în perioada 19962000.
De-a lungul activitãþii sale a fost recompensat cu numeroase diplome ºi distincþii, cele mai dragi
fiindu-i:
- placheta omagialã Zece pentru ªimleu - pentru implicarea permanentã în acþiunile cultural-educative
ale oraºului ªimleu Silvaniei
- Diploma de merit acordatã de Asociaþia Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice din România,
pentru întreaga activitate desfãºuratã în perioada 1971-2012 pentru dezvoltarea ºi modernizarea Bibliotecii
Orãºeneºti din ªimleu Silvaniei
- Diploma de merit ºi recunoºtinþã pentru o viaþã întreagã închinatã slujirii culturii neamului, a
colectivitãþii ºimleuane, statornica dragoste ºi devotamentul dovedit pentru bãtrâna cetate silvanã - distincþie
acordatã de Primãria oraºului ªimleu Silvaniei
A fost un om de spirit, un om de litere, un intelectual ºi un poet, un om care a iubit viaþa, oraºul natal
ºi oamenii lui, un om pe care familia, prietenii ºi cunoscuþii nu-l vor uita niciodatã:
Vine-o vreme sã dau seamã
Vine-o vreme sã dau vamã.
Sã fac socotelile,
Bunele ºi relele.
Vine-o vreme când îngheaþã
Vorbele ºi visele,
Dor sentimentele,
Rãnesc amintirile…
...
Murim încet în fiecare zi,
Sperând cã poate mâine fi-va bine…
...
Dac-aº putea întoarce clipa
ªi timpul sã-l opresc din zbor…
Aº fi eroul care moarte n-are
…
Sunt om ºi muritor, la fel ca voi.
…
Sã fiu iertat!
(Versuri din volumul - Suflet târziu)

121

Stelelor le va spori lucirea
De câte ori nu ne întrebãm de unde vine, oare, LUMINA?! Nu, nu aceea pe care o deschidem ºi o
oprim apãsând doar un simplu obiect, numit (deloc întâmplãtor) întrerupãtor!
Cealaltã luminã… aceea specialã pe care o simþim atunci când ne apropiem de oameni… de unii
Oameni!
- Floricuþã, nu te uita dupã orice vorbã! Cine nu a rãsfoit mii de pagini, nu prea are ce spune
ºi atunci îi ca pomul fãrã rod, nu are esenþã, nu poate hrãni pe nimeni, ca un ambalaj fãrã conþinut
sau ca o formã fãrã fond!
Întotdeauna ne întâmpina cu astfel de sfaturi, culese, aºa cum spunea, din cãrþile care i-au fost mereu
aproape ºi pe care, chiar dacã le aducea din biblioteca personalã, le punea în mâna celor pe care, cu multã
dragoste, îi îndemna sã se îmbogãþeascã frumos, în primul rând la minte, la gânduri, iar apoi sã-ºi lumineze
sufletul ºi sã ºtie care sunt averile nepieritoare.
Nu a fost niciodatã nepregãtit spre a rosti cuvinte pline de înþelepciune, avea o culturã impresionantã,
recita cu mult talent din marile opere ale omenirii, se înconjura de oameni aleºi, ºtiind cã timpul este mult
prea preþios spre a-l pierde fãrã sã simþi clipa cã scânteie… da, era o mare bucurie sã-i fii în preajmã,
numai cã trebuia sã ai ce spune!
Câte raze de luminã a rãspândit?!
O va spune, cu siguranþã, timpul, doar el aºezându-le pe toate în ordinea fireascã a importanþei ºi
valorii reale.
Am fi crezut cã este nemuritor, fiind atât de prezent în viaþa urbei ºi a iubitorilor de cunoaºtere. Nu
ne-am imaginat, cum se întâmplã adesea, cã o luminã poate fi opritã, iar întrerupãtorul este atins, la
întâmplare, de o mânã tremurândã…
Ceea ce este, cu siguranþã, certitudine e faptul cã Lumina de care vorbim noi acum nu se poate
stinge niciodatã, chiar dacã, poate din prea multã grijã, pentru a nu lãsa umbra sã acopere strãlucirea, s-a
retras într-un astru, veghind de acolo, de sus, asupra neputinþei pãmântene de a cuprinde ceea ce a ºtiut ºi
a tot repetat, atât cât i-a fost dat sã mângâie firul de iarbã.
Pentru Biblioteca
Orãºeneascã din ªimleu
Silvaniei, pentru viaþa
culturalã a urbei de la poale
de Mãgurã, Dumitru
Corbeanu, a fost un sfetnic,
un nume ce trebuie rostit
apãsat, cu preþuire ºi adânc
respect. A iubit aceste locuri
ºi a avut binecuvântarea sã
o mãrturiseascã, fie direct,
la diversele ºi nenumãratele
evenimente pe care le-a
organizat, fie prin Cãrþile
care-i poartã numele.
Nu întâmplãtor ºi-a
legat cea mai mare parte a
vieþii profesionale de
bibliotecã. A simþit cã nu este un alt loc mai bogat, mai plin de profunzimi, dar ºi de infinite posibilitãþi de a
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dãrui ºi rãspândi cele ce sunt de folos! Aici a putut sta de vorbã cu înþelepciunea veacurilor, completând-o cu tãlmãciri din propriul suflet ºi din bogata documentare sau cercetare. Tot aici, ca nicãieri altundeva,
a avut privilegiul ºi binecuvântarea de a aduna, de la mic la mare, oameni spre care îºi rãspândea roadele
atâtor învãþãminte pe care le culegea, luminându-le chipul ºi dirijându-le drumul. Câtor vise nu a deschis
fereastra?! Câte condeie nu a încurajat sã scrie!?
Da, cãrþile vor pãstra lumina, aºa cum o vor duce mai departe ºi puzderia de învãþãcei care l-au
ascultat, pe care i-a îndrumat sau cãrora, cu multã dragoste, le-a pus în mânã CARTEA - certificatul sigur
al omului spre NEMURIRE!
Pentru toate acestea, stelele, primindu-l în împãrãþia cereascã, vor luci cu mai mare intensitate!
Florica Pop

OMUL trãdat de timp,
În efemera mea existenþã am trãit multe bucurii ºi nu mai puþine tristeþi. Am cunoscut ºi ce înseamnã
a avea, dar ºi ce înseamnã a nu avea, am fost ºi general, dar ºi soldat. Cu alte cuvinte, nimic din ce-i
omenesc nu-mi este chiar strãin.
Dupã 1989 am cunoscut, din pãcate, o nouã realitate, am cunoscut, începând cu acest an, ceva
despre care doar auzisem sau citisem. Este vorba de puterea blestemului. Da, existã cu adevãrat blestem
care se împlineºte, fãrã sã ºtiu de unde vine, de ce, pentru ce sau cât te va însoþi.
Da, blestem, aºa numesc eu ceea ce mi s-a întâmplat mie în ultimii 25 de ani. Cu ce cuvânt aº putea
defini mai bine, mai concret stãrile sufleteºti cumplite pe care þi le genereazã pierderea unor prieteni adevãraþi
tocmai atunci când încã nimic nu prevestea aceasta ºi, mai ales,
când vârsta lor încã nu-ºi epuizase resursele.
Pentru semnatarul acestor rânduri premature, neaºteptata
ºi nedorita stingere din viaþã în aceºti ani a unora din cei pe carei consider a fi printre cei mai buni prieteni pe care i-am avut, nu o
pot considera decât ca un nemeritat blestem. Mã simt mult mai
sãrac ºi mai singur de când, fãrã un cuvânt de rãmas bun, au plecat
de lângã cei dragi profesorii-prietenii TRANDAFIR POPEÞ,
NICOLAE DUNCA, VASILE RUSU, IULIU SUCIU,
DUMITRU ZMOLE, DUMITRU MÃRCUª, TEODOR
PUªCAª, IOAN COSTELAª, NICOLAE RUGE, TEODOR
TOPAN, AVRAM PAªCA, GRAÞIAN PORÞAN, IOAN
MOCANU, GHEORGHE CHENDE - ROMAN, VALENTIN
DÃRÃBAN, GHEORGHE
PÎRVU, GHEORGHE
SILVÃªAN, col.(r.) GHEORGHE OROS...
Nu ºtiu cu ce ºi cum l-am putut supãra pe profesorul/directorul DUMITRU CORBEANU de s-a
decis, aproape fulgerãtor, sã-mi completeze, în noiembrie 2014, lista de mai sus.
De când fostul director al Bibliotecii Orãºeneºti ªimleu Silvaniei, în perioada 1971-2012, profesorul
DUMITRU CORBEANU, a trecut ca o cometã în lumea fãrã întoarcere cred ºi mai mult cã existã blestem,
dar ºi faptul, cã, uneori incredibilul devine, când te aºtepþi mai puþin, credibil.
Cine oare, din cei care l-au cunoscut ºi apreciat cu adevãrat ar fi putut, nici mãcar într-o glumã
proastã, sã spunã, sã creadã cã un om plin de optimism, de vitalitate, permanent dispus la a face bine, de
a-þi fi de folos, de a te binedispune, nicicând stãpânit de gânduri negre, ne va pãrãsi definitive, aproape
furiºându-se ºi se va duce în lumea în care când ai intrat, vorba lui Dante Alighieri, laºi orice speranþã.
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Am fost cu regretatul
DUMITRU CORBEANU prieteni
de când ne ºtim, cum îi plãcea lui sã
spunã. N-a fost o prietenie idealã, ci
una obiºnuitã, dar durabilã, pentru cã
ceea ce ne unea era mai important ºi
mai binefãcãtor decât fireºtile
divergenþe sau polemici cordiale.
Cum e ºi normal, mai ales întro urbe în care cei mai mulþi conlocuitori
se cunosc, dupã trecerea la cele
veºnice a lui DUMITRU
CORBEANU nu puþini ºimleuani ºi
nu numai mi-au adresat direct mai
multe întrebãri lãmuritoare în ceea ce
priveºte nespusele gânduri ale acestuia. Printre ele douã au revenit ºi revin ca un laitmotiv - de ce nu a
renunþat la postul de bibliotecar ºi sã opteze pentru un post la o catedrã? Ce proiecte avea dupã publicarea
ultimei lucrãri dedicate tezaurelor ºimleuane?
Nu ºtiu dacã eu sunt cel în mãsurã sã dau rãspuns credibil acestor fireºti întrebãri, cu mare iz de
regret în ele, dar îmi promit sã o fac pentru cã am cel puþin pretenþia cã, mãcar parþial, nu numai cã l-am
cunoscut, dar am reuºit sã-l ºi înþeleg.
Deºi era omul care nu-ºi masca nici gândurile ºi nici intenþiile, totuºi, atunci când era vorba de
probleme esenþiale, nu se grãbea sã-ºi afirme proiectele. De ce? Îi plãcea sã se þinã de cuvânt, nu se juca
de-a visarea cu ochii închiºi. Era prea realist sã-ºi propunã ce ºtia cã nu va face precum îi plãcea, adicã aºa
cum trebuie.
Pãrerea mea este cã avea multe proiecte. Nu mi-a dezvãluit, dar nici nu l-am iscodit, nici mãcar unul.
Totuºi, douã dintre ele le-am citit din discuþiile avute: sã realizeze, sã scrie o monografie a ªimleului, oraºul
cu care s-a mândrit ºi cu care a dorit sã se identifice.
De asemenea, cred cã s-ar fi apucat sã scrie un al doilea volum despre personalitãþile ºimleuane.
Sunt doar douã presupuneri. Cu certitudine, însã, o spun cu convingere cã acest intelectual adevãrat abia
începuse sã spunã ce avea de spus.
DUMITRU CORBEANU a avut o certã vocaþie de dascãl. Atunci, deºi îndeplinea ºi condiþiile de
studii de ce a preferat sã rãmânã la bibliotecã?
Eu am încercat sã-l determin sã facã trecerea de la raft la catedrã. N-am reuºit. Cum nu sunt un
scormonitor în sufletul ºi gândurile oamenilor, niciodatã n-am cãutat sã-l determin sã-mi spunã de ce.
N-am fãcut-o pentru cã el îmi dãdea de multe ori rãspunsul prin ceea ce fãcea. Deºi era o fire rebelã,
adesea incomodã pentru cei ce-au absentat la lecþiile despre civismul cotidian, ce confundã isteþimea cu
bãdãrãnismul, regretatul meu prieten ºi-a respectat ºi onorat cu consecvenþã statutul ºi nu l-a trãdat.
A pãrãsi biblioteca era pentru el sinonim cu o trãdare. I-a plãcut mult la catedrã, dar cred eu, a
considerat cã munca în bibliotecã i se potriveºte mai bine felului sãu de a concepe o activitate. Aici s-a
simþit cã poate fi ºi dascãl ºi îndrumãtor al iubitorilor cuvântului scris. A fost un om de acþiune. Neastâmpãrul
îi era a doua naturã. Statutul la care n-a renunþat îi permitea mai mult sã acþioneze, sã fie o prezenþã activã
în întreaga urbe. ªi a fost.
Pãcat cã nemilosul timp n-a mai avut nici cu el rãbdare.
Prof. OCTAVIAN GUÞU, ªIMLEU SILVANIEI
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CE N-A VÃZUT PARISUL...
Vespasian Dragu, învãþãtorul clasei a III-a C, fãcu ochii mari când Gigel Precupeþeanu, bãiatul
fochistului de la bãi, intrã în salã cu ditamai bâzdâgania în braþe. Era un copil slãbãnog ºi neastâmpãrat, cu
teniºi chinezeºti în picioare ºi ghiozdanul atârnat de un singur umãr, îmbrãcat cu un paltonaº moºtenit de la
una dintre surorile mai mari. Pe cap purta, tras ºmecher pe ochi, un fes mare cât turbanul lui Baiazid
Yildirim, cu pompon multicolor, tricotat de bunicã-sa. Era al treilea dintre cei cinci fraþi nãscuþi de Lucreþia
Papor, bucãtãreasa de la cantina liceului.
Dascãlul îºi determinase ºcolarii sã participe la târgul caritabil Din inimã pentru inimã, destinat
adunãrii de fonduri pentru copiii cardiaci,
a cãror singurã salvare ar fi fost o
operaþie efectuatã de echipa unui domn
profesor universitar într-o clinicã
specializatã din strãinãtate - soluþie
extremã, foarte costisitoare, peste
posibilitãþile majoritãþii pãrinþilor. Micuþii
au înþeles doar cã alþi pruncuþi au nevoie
de ajutorul lor. S-au apucat sã
confecþioneze cu mult entuziasm mici
obiecte pe care urmau sã le expunã spre
vânzare pe tarabele instalate în parcarea
unui supermagazin: solniþe traforate din
placaj, brãþãri ale prieteniei þesute în doi,
cerceluºi din mãrgele, flori de hârtie,
preºuri din pãnuºe de porumb, sticle
îmbrãcate în paie, coºuleþe de nuiele - fiecare dupã câtã pricepere avea. În general, dovediserã bun gust.
Însã Gigel adusese ceva nemaivãzut. În orice caz, ceva ce nu vãzuse vreodatã Parisul, nici mãcar în
coºmarurile lui Tristan Tzara. Nãzdrãvanul clasei încropise din carton ondulat un fel de copie suprarealistã,
redusã la scarã, a Turnului Eiffel. Dacã André Breton ar fi zãrit-o, i-ar fi decupat umbra proiectatã pe
carourile ruginite ale unui gard cu ochiuri de sârmã ca s-o punã pe coperta revistei Révolution surréaliste.
Ineditul viespar avea patru laturi boltite în patru feluri - patru picioare ºi un þugui. În vârf, cu nevinovãþie,
micul artist înfipsese un cocoº de vânt decupat din hârtie, pe care una din surori, probabil Henrieta, scrisese
cu o cariocã seacã: LA COQUE FRANCAISE. Jos, la bazã, câþiva soldãþei de plastic, cu vopseaua
uniformelor cojitã, închipuiau un grup de turiºti gurã-cascã. Drept reþea de traverse, copilul lipise o sumedenie
de chibrituri în zigzag, pe care le poleise cu lac argintiu de sobe ºi le presãrase din belºug cu praf de
mãtase, bucãþele minuscule de micã aurie, scânteietoare. Impresia de ansamblu era catastrofalã, totul
strãlucea ca o fustã de þigancã ieºitã la cerºit pe Cheiul Senei.
Când bãiatul intrã în clasã, ceilalþi copii oftarã plini de invidie. Un Oooh! colectiv îl îmbujorã pe micul
artizan ºi îl fãcu sã se simtã tare mândru. Se îndreptã neabãtut cãtre catedrã ºi depuse obiectul pe tãblia
acoperitã cu o faþã de masã simplã, albã, apretatã ºi curatã. Ochii îi strãluceau, nãrile îi fremãtau, faþa îi era
tot un zâmbet. Dacã ar fi ghicit ce gândeºte domnul învãþãtor, s-ar fi pleoºtit deodatã. Cãlcându-ºi pe
inimã, pedagogul se strãdui sã dovedeascã tact ºi îi mulþumi pentru bunãvoinþã. Un altul poate cã l-ar fi
lãudat pe prunc, dacã nu pentru impresia artisticã, mãcar pentru strãdanie, dar Vespasian Dragu nu era
omul care sã judece aºa. El preþuia formele clasice, frumuseþea conservatoare, opera transformatã în
valoare certã, lesne de preþuit. Sã nu-l judecãm aspru, gusturile ºi culorile diferã de la om la om. În plus,
obiectele trebuiau duse la târg ºi vândute. Cine ar fi cumpãrat o asemenea monstruozitate? Pãrinþii celorlalþi
copii abordaserã problema în mod constructiv. În mod cert, semnele de carte ale lui Isaia Potcovaru
fuseserã cusute cu motive în cruce de cãtre mama sa, iar brãþãrile cu semne zodiacale aduse de Lavinia
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Cuc proveniserã dintr-un magazin al Fondului Plastic, deci reprezentau un succes sigur. Spre deosebire de
acestea, construcþia încropitã de Gigel ieºise cu certitudine din mâinile unui copil.
Mã fac de ruºine cu ea. Oare cum s-o fac pierdutã? se gândi în dimineaþa zilei de miercuri, când
vârî obiectele în portbagajul maºinii. Micul
turn încãpu chiar pus în picioare, între cutiile
cu icoane pictate pe sticlã ºi cele cu
papioane ºi bentiþe din mãtase. Soarele
dimineþii, abia ridicat deasupra gardului
ºcolii, învãluia construcþia de carton ondulat
într-o aureolã magicã. Învãþãtorul trânti cu
ciudã uºa din spate ºi se urcã la volanul
maºinii. Ca un fãcut, când dãdu drumul la
radioul fixat pe Actualitãþi, din difuzoare se
revãrsã vocea lui Édith Piaf: Non, rien de
rien, non je ne regrette rien... Bombãni
ceva, parcã despre merdenele. O aºteptã
pe directoarea educativã ºi pe maistra de
la clasele de textile, care se urcarã în spate. Le ceru copiilor prin semne sã facã loc, trecu maneta în viteza
întâia ºi demarã încetiºor. Micuþii îi petrecurã emoþionaþi cu privirile, urându-le drum bun ºi spor la vânzãri,
apoi se întoarserã la joaca lor.
Drumul era bun, curat, iar vremea frumoasã. Colegele îl convinserã sã stea cu rândul la masa rezervatã,
astfel încât sã aibã timp cu toþii sã dea o raitã prin prãvãlii. Vespasian plãnuise o turã prin librãrii, mai mult
ca sã vadã noutãþile ºi sã cumpere niºte coli mari de hârtie glasatã. Ar fi bãut ºi o bere la Macul Roºu, dar
era cu maºina ºi nu dorea sã riºte nimic. Ajunserã într-o jumãtate de orã, fãrã sã apese prea tare pedala de
acceleraþie. Paznicul îi lãsã sã parcheze în partea dinspre valea pârâului ºi le arãtã corturile înºiruite în faþa
supermagazinului.
Învãþãtorul aduse douã mese cu picioare pliante, pe care colegele sale aranjarã conþinutul cutiilor.
Turnul Eiffel fu pus într-un colþ, podidit de toate celelalte mãrunþiºuri. O organizatoare frumos coafatã ºi
îmbrãcatã ca la carte le înmânã o placardã cu numele ºcolii ºi le atârnã de gât niºte ecusoane cu inimioare
stilizate.
- Parcã-i un iarmaroc de Sfântul Valentino! au râs femeile, iar Vespasian glumi galant, bãlãngãnind
ºnurul cu cartonaºul viu colorat:
- Dragobetele sãrutã fetele!
- Fugi de-aici, mãi Cupidon, cã noi suntem ocupate! Du-te ºi vezi ce face concurenþa.
La eveniment, participau peste douãzeci de ºcoli, licee, grãdiniþe, cãmine, cluburi ale copiilor, ba
chiar o bibliotecã orãºeneascã, unde un domn bãrbos între douã vârste oferea felicitãri cartonate ºi semne
de carte plastifiate. Nu cerea mult pe ele, doar câte un leu de fiecare, aºa cã îºi cumpãrã douã, decupate
în stil kirigami. Doamnele educatoare de la Grãdiniþa Piticuþ ofereau pãpuºele din aþã ºi pompoane cu
elastic, de prins în pãr. Lângã ele, profesoarele de la un grup ºcolar împãtureau feþe de pernã ºi plãpumioare
pentru nou-nãscuþi. ªcoala de artã venise cu gravuri neînrãmate, colaje, tapiserii, decoraþiuni înnodate din
sfoarã ºi lucrãri de metaloplastie. Cereau 15 lei pe o iconiþã cu Maica Domnului ºi Pruncul, reliefaþi cu
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multã grijã ºi pricepere dintr-o foaie rigidã de aluminiu, probabil recuperatã dintr-o tipografie. Oare ce
scria pe partea cealaltã, ascunsã de placajul folosit drept suport?
Pe când se întoarse, maistra notase deja câteva vânzãri în caietul pregãtit în acest scop. În faþa
corturilor, trãsese o furgonetã a fabricii de pâine,
care oferea participanþilor ºi vizitatorilor diferite
produse de patiserie ºi sucuri. Vânzãtoarele
scoseserã pe fereastrã douã difuzoare ºi dãduserã
drumul la o muzicã blândã, romanticã.
Cumpãrãtorii matinali treceau pe lângã ºirul de
mese împingându-ºi cãrucioarele cu cumpãrãturi
cãtre autoturisme. Adesea, se opreau când soþiile
(sau alte doamne ºi domniþe) se apropiau curioase
de tarabe ºi examinau marfa oferitã de cadrele
didactice. Bãrbaþii, plictisiþi, trãgeau la marginea
trotuarului cu un suspin mut, îºi scoteau telefoanele mobile sau îºi aprindeau o þigarã ºi aºteptau. Unul dintre
ei remarcase Turnul... Altfel - aºa merita sã-i zicã, Turnul Altfel - ºi schiþase un zâmbet ironic. Vespasian
simþi cã-l inundã mânia ºi se gândi cã va aºtepta pânã la spartul târgului, apoi îl va cumpãra cu cinci lei
ºi-l va arunca în primul tomberon de gunoi.
Dupã orele zece, au început sã aparã ºi copiii. Supermagazinul adãpostea ºi un restaurant de tip fast
food, unde se fãcea o plescaviþã delicioasã, gãseai întotdeauna îngheþatã la pahar ºi puteai organiza petreceri
pentru cei mici, pentru cã angajaserã un clown priceput la glume ºi jonglerii. Apoi a apãrut un grup numeros
de elevi îmbrãcaþi în tricouri de culoarea firului ierbii, cu baloane azurii în mâini. Pe ele ºi pe bannerele
fluturate în aer scria:
GÂNDEªTE VERDE,
VISEAZÃ ALBASTRU!
În mod cert, nu fãceau parte dintre clienþii magazinului ºi profitaserã de eveniment ca sã facã
propagandã ideilor ecologiste. Mareea de verde Chartreuse trecu ca un stol de lãcuste, nu fãrã câteva
popasuri la tarabe, inclusiv la masa lor, astfel încât doamna directoare îºi încruciºã palmele pe piept ºi
surâse mulþumitã.
Cu toatã agitaþia dimprejur, învãþãtorul nici nu-l remarcase pe bãieþelul cu geaca de piele. Se apropiase
de tarabã, se oprise în lateral ºi privea ca vrãjit un obiect plasat undeva mai în spate.
Oh, nu! Nu se poate!
Vespasian se întoarse oripilat. Dar da, incredibil, dar adevãrat! Copilul fixa cu evlavie Turnul Altfel.
Îºi bãgã mânuþa în buzunarul stâng al blugilor, parcã în cãutarea unor bani. Îl observã pe bãrbat, dar îºi feri
ochii ºi se apropie de femei.
- Cât costã? întrebã timid.
Dascãlul preluã iniþiativa ºi îl chestionã cu brutalitate:
- Da’ câþi bani ai?
- O grãmadã.
- Câþi?
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- Douãzeci de lei.
Suma nu era nici mare, nici micã - reprezenta preþul a opt pâini de ºapte sute de grame, adicã
necesarul unei familii de patru persoane pentru o sãptãmânã.
- Nu-mi trebuie atâta, zâmbi Vespasian, nu fãrã o urmã de rãutate în voce. Bãiatul era curãþel ºi
educat, pãrea sã provinã dintr-o familie cu stare. Cum de nu realiza cât de diformã e infama alcãtuire?
- Vrei turnul?
- Da! zise micul client cu patimã în glas.
- Dã-mi doi lei!
- Cât? fãcu pruncul neîncrezãtor, parcã supãrat cã strãlucitoarea comoarã din faþã este subapreciatã
atât de critic. Numai setul de soldãþei de la baza turnului valora, cumpãrat nou-nouþ, din magazinul de
jucãrii, vreo cinci lei.
- Bine! Atunci fie trei! Trei lei! îi propuse învãþãtorul, de data aceasta cu ceva mai multã bunãvoinþã.
Bãiatul îl privi cu scepticism, parcã neconvins asupra intenþiilor ºi seriozitãþii omului. ªi, de aceastã
datã, se hotãrî - fãrã lãcomie, parcã mânat de un sentiment lãuntric de justiþie. Nu dorea sã profite de
nepriceperea fraierului, ci sã
punã în ordine naturala scalã
de valori. Scoase un teanc de
bancnote, din care alese trei
hârtii verzi ºi le înmânã
cu mâna tremurãtoare.
Vespasian îºi fãcu o cruce
mare în gând ºi smulse brutal
pacostea strãlucitoare dintre
celelalte lucruºoare, încã
neîncrezãtor, dar fericit cã
scapã de ea. Colegele îl
privirã înfiorate, dar numai
pentru o clipã, deoarece îi
urmãrirã miºcarea. Turnul
Eiffel trecu peste masã pe o
traiectorie elegantã, ca un
avion Concorde încropit din mii de pãsãrici din hârtie gata sã aterizeze la Orly.
Copilul prinse construcþia cu ambele mâini, apoi o strânse la piept cu stânga. Cu dreapta, pipãi cu
buricele degetelor traversele închipuite din chibrite, examinã îmbinarea laturilor, aderenþa lacului argintiu,
roti cocoºelul de pe þugui, verificã dacã toþi soldaþii erau bine fixaþi pe suport.
Faþa fericitã îi radia lumina reflectatã de miile de grãunjoare de micã. Se uitã cu bucurie la învãþãtorul
înmãrmurit ºi porni mândru zicând:
- Mamã, ce afacere am fãcut!
Györfi-Deák György
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NINGE CUM A NINS ODATÃ

Ninge cu mãrgãritare
Învolburate de bãtaia vântului.
Ninge, asemeni unui cânt de demult,
ªoptit agale-n tinda casei de-un bãtrân.

Ninge îngândurat ºi tãcut
Peste vremuri trecute,
Clopotul bate prelung
… la rugãciune chemând.

Ninge cu gânduri, ninge cu stele,
Lumea întreagã se mirã de ele.
Cerul iar plânge cu fluturi de nea
Copiii zâmbesc, lumini strãlucesc.

Îngãduitoare-o maicã
Cerne norii de zãpadã
Pentru pâinea de pe masã
ªi pentru-o binecuvântare.

În tãcerea ce se lasã,
Clipele par cã dispar ...
Dumnezeu coboarã-n lume
Cu-al sãu Fiu trimis în dar.

Adina Lãcrimioara Lazar
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Din destãinuirile unei BIBLIOTECI…
Sunt aici, de zeci de ani, privind cum se coloreazã pãmântul cu nuanþe vesele sau triste, din nemãrginirea
gândurilor ce se freamãtã sub tâmpla timpului.
Eu adun, spre a spori LUMINA lumii, toate stelele veacurilor!
ªtii ce mai fac, atunci când tu treci pe lângã mine, de multe ori neobservându-mi existenþa?! Ascult
cum pulseazã viaþa din jurul meu! Îþi vãd umbrele ºi luminile pe care le porþi prin lume ºi… o, asta chiar n-ai ºtiut-o: te
cunosc dacã ai fost copilul meu! Daaaaaaa, am mulþi copii ºi sunt bucuroasã sã le îmbrãþiºez bolta înstelatã!
Ei trec altfel pe stradã…
….
Trecãtorule, te vãd atât de întunecat de parcã porþi povara veacurilor toate! Nu zâmbeºti nimãnui,
nu saluþi, nu ai niciun rãspuns la nenumãratele întrebãri pe care vântul le suflã spre tine… ai uitat oare unde
sã le cauþi?! Te-ai împotmolit în hãþiºul cãrãrilor care, dacã ai fi venit la mine, þi-aº fi spus cã nu duc nicãieri,
adicã… nu acolo unde credeai tu cã vei ajunge! Crezi cã eºti în lux, dar nu ai nicio luminã, crezi cã eºti
mare ºi important, dar nu iubeºti ºi nu te iubeºte nimeni…
- Hei! Opreºte-te o clipã, mie chiar îmi pasã de tine ºi ºtii de ce?! Numai eu adun averi ce nu se vor
pierde ºi, cunoscând fiecare diagnostic (vãzut sau nevãzut, descoperit sau nebãnuit…) deschid fiecãruia
cuvinte, rânduri, pagini… tomuri spre… vindecare.
Nimeni nu a intrat niciodatã degeaba la mine!
Vãd cã tresari, dar apeºi agitat pe butoane, geamul fumuriu al autoturismului de lux se ridicã, nu te
mai vede nimeni de afarã, îl plimbi într-un oraº bolnav, aºteptând aplauze de parcã ai uitat cã tu ar trebui sã
le meriþi, nu maºina… da, nu ai fost copilul meu ºi tare rãu îmi pare! Pentru cã mai ai tresãriri, nu este totul
pierdut!
Sunt casã pentru fiecare ºi am atât de multe averi! De-ai fi ºtiut de copil, azi nu erai atât de rãvãºit ºi
risipit în iluzii!
ªtii ceva: mie îmi eºti drag ºi nu degeaba
te strig. Aº vrea sã te ajut sã recuperezi viaþa
pierdutã… pânã în ultima clipã mai este o
ºansã.

OPREªTE-TE! E Staþie aici: STAÞIA
CARTE! Intrã doar o clipã ºi vei înþelege cea
mai mare rugã a mea pentru tine ºi toþi cei ceþi seamãnã:
Te rog, Doamne, închide tot neamul
meu în… BIBLIOTECÃ! Sã auzim, searã
de searã, la ªTIRI, câte averi nemuritoare
au adunat ºi cum se pregãtesc ca, la ieºire, sã le împartã, zâmbind, cu fraþii lor, îndemnându-i ºi pe
aceºtia sã intre în CETATEA ÎNÞELEPCIUNII, iar apoi vor ºti, cu siguranþã, ce le este cu adevãrat
de folos!
Sfetnicul din labirint...
Va urma…
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CALENDAR CULTURAL MINIMAL - 2015
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
9 ianuarie 1890 - KAREL CAPEK (m. 1938), prozator ºi dramaturg ceh - 125 de ani de la
naºtere
15 ianuarie 1850 - MIHAI EMINESCU (m. 1889), poet - 165 de ani de la naºtere
*
12 ianuarie 1950 - BALÁZS ZOLTÁN, poet - 65 de ani de la naºtere
16 ianuarie 1950 - ANDREI-IUSTIN HOSSU, filosof - 65 de ani de la naºtere
19 ianuarie 1940 - NICOLAE COCHINESCU, jurist - 75 de ani de la naºtere
FEBRUARIE

•
14 februarie - ZIUA SFÂNTULUI VALENTIN
21 februarie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LIMBII MATERNE
24 februarie - DRAGOBETELE (cap de primãvarã)
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O
1 februarie 1852 - ION LUCA CARAGIALE (m. 1912), dramaturg, pamfletar, nuvelist - 163
de ani de la naºtere
10 februarie 1890 - BORIS LEONIDOVICI PASTERNAK (m. 1960), poet, scriitor evreu
rus, laureat al Premiului Nobel pentru Literaturã în 1958 - 125 de ani de la naºtere
15 februarie 1840 - TITU MAIORESCU (m. 1917), filosof, eseist, critic literar, lingvist - 175 de
ani de la naºtere
27 februarie 1865 - JÓSIKA MIKLÓS (n. 1794), scriitor maghiar - 150 de ani de la moarte
*
4 februarie 1945 - AUGUSTIN PRODAN, inginer - 70 de ani de la naºtere
8 februarie 1940 - AVRAM FILIPAª (m. 2006), jurist - 75 de ani de la naºtere
22 februarie 1930 - TEODOR BUHÃÞEL, medic - 85 de ani de la naºtere
28 februarie 1940 - RADU DEAC, medic - 75 de ani de la naºtere
MARTIE
•
1 martie - ZIUA MÃRÞIªORULUI
3 martie - ZIUA MONDIALÃ A SCRIITORILOR
8 martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FEMEII
15 martie - ZIUA MONDIALÃ A PROTECÞIEI DREPTURILOR CONSUMATORILOR
20 martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FRANCOFONIEI
20 martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A TEATRULUI PENTRU COPII ªI TINERET
21 martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ DE LUPTÃ PENTRU ELIMINAREA
DISCRIMINÃRII RASIALE
21 martie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A POEZIEI
27 martie - ZIUA MONDIALÃ A TEATRULUI
o
1 martie 1837 - ION CREANGÃ (m. 1889), scriitor - 178 de ani de la naºtere
10 martie 1940 - MIHAIL BULGAKOV (n. 1891), scriitor rus - 75 de ani de la moarte
12 martie 1965 - GEORGE CÃLINESCU (n. 1899), scriitor, istoric, critic literar - 50 de ani de
la moarte
15 martie 1940 - NAE IONESCU (n. 1890), filosof, logician, pedagog ºi scriitor - 75 de ani de la
naºtere
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16 martie 1815 - IOAN MOLNAR-PIUARIU (n. 1749), medic, filolog - 200 de ani de la
moarte
16 martie 1940 - SELMA LAGERLÖF (n. 1858), scriitoare suedezã, laureatã a Premiului Nobel
în 1909 - 75 de ani de la moarte
19 martie 1865 - NICOLAE FILIMON (n. 1819), scriitor - 150 de ani de la moarte
*
3 martie 1955 - VALENTIN MIRIªAN, jurist - 60 de ani de la naºtere
4 martie 1945 - MARIA PORUMB, profesoarã - 70 de ani de la naºtere
11 martie 1940 - FÜLÖP MÁRIA, bibliotecarã - 75 de ani de la naºtere
15 martie 1955 - IOAN LAZÃR M., profesor - 60 de ani de la naºtere
22 martie1950 - ELENA MUSCA, cercetãtor ºtiinþific - 65 de ani de la naºtere
25 martie 1955 - GEORGE MUREªAN, poet - 60 de ani de la naºtere
APRILIE
•
1 aprilie - ZIUA PÃCÃLELILOR
2 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A CÃRÞII PENTRU COPII
7 aprilie - ZIUA MONDIALÃ A SÃNÃTÃÞII
7-14 aprilie - expoziþii ºi activitãþi dedicate ÎNVIERII DOMNULUI
12 aprilie - ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAªTI)
13 aprilie - ZIUA MONDIALÃ A HOLOCAUSTULUI
15 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A CULTURII
18 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ PENTRU CONSERVAREA MONUMENTELOR
22 aprilie - ZIUA PLANETEI PÃMÂNT
23 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A CÃRÞII ªI A DREPTULUI DE AUTOR
(COPYRIGHT)
23 aprilie - ZIUA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA
20-26 aprilie - SÃPTÃMÂNA NAÞIONALÃ A BIBLIOTECILOR
26 aprilie - ZIUA MONDIALÃ A PROPRIETÃÞII INTELECTUALE
29 aprilie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A DANSULUI
O
2 aprilie 1840 - ÉMILE ZOLA (m. 1902), romancier francez - 175 de ani de la naºtere
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12 aprilie 1940 - MIRCEA MARTIN, critic literar, teoretician literar ºi eseist - 75 de ani de la
naºtere
15 aprilie 1765 - MIHAIL VASILIEVICI LOMONOSOV (n. 1711), savant, poet ºi filolog
rus - 250 de ani de la moarte
17 aprilie 1790 - BENJAMIN FRANKLIN (n. 1706), inventator, filosof, profesor ºi om
politic - 225 de ani de la moarte
19 aprilie 1890 - ORBÁN BALÁZS (n. 1829), scriitor, etnograf -125 de ani de la moarte
*
1 aprilie 1945 - MARIN ªTEFAN, profesor, publicist - 70 de ani de la naºtere
4 aprilie 1955 - BALOGH BÉLA, preot - 60 de ani de la naºtere
7 aprilie 1935 - SRANKÓ FERENC, profesor - 80 de ani de la naºtere
12 aprilie 1950 - GEORGE RÃDEANU, artist plastic - 65 de ani de la naºtere
13 aprilie 1955 - IOAN MIHELE, artist plastic - 60 de ani de la naºtere
14 aprilie 1950 - VIOREL VARGA, poet, jurnalist - 65 de ani de la naºtere
16 aprilie 1965 - FLORICA POP, filolog, scriitoare - 50 de ani de la naºtere
18 aprilie 1940 - ION PIÞOIU-DRAGOMIR, scriitor - 75 de ani de la naºtere
25 aprilie 1955 - DAN VASILE CRECAN, artist plastic - 60 de ani de la naºtere
29 aprilie 1935 - VASILE VETIªANU, profesor - 80 de ani de la naºtere
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 - UNIUNEA EUROPEANÃ: ZIUA EUROPEI
10 mai - ROMÂNIA: ZIUA ADOLESCENÞILOR
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
134

I.D.E.I.
28 mai - ZIUA EROILOR NEAMULUI
31 mai - ZIUA MONDIALÃ FÃRÃ TUTUN
O
7 mai 1840 - CASPAR DAVID FRIEDRICH (n. 1774), pictor german - 175 de ani de la
moarte
7 mai 1840 - PIOTR ILICI CEAIKOVSKI (m. 1893), compozitor rus - 175 de ani de la
naºtere
13 mai 1840 - ALPHONSE DAUDET (m. 1897), scriitor francez - 175 de ani de la naºtere
13 mai 1940 - MIRCEA CIOBANU (m. 1996), poet, romancier ºi eseist - 75 de ani de la
naºtere
27 mai 1840 - NICOLO PAGANINI (n. 1782), violonist ºi compozitor italian - 175 de ani de la
moarte
29 mai 1265 - DANTE ALIGHIERI (m. 1321), poet italian - 750 de ani de la naºtere
*
1 mai 1945 - FLORIN HORVATH, scriitor - 70 de ani de la naºtere
23 mai 1965 - KINCSES ANNA, scriitoare - 50 de ani de la naºtere
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 - ROMÂNIA: ZIUA DRAPELULUI NAÞIONAL
26 iunie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ ÎMPOTRIVA ABUZULUI DE DROGURI ªI A
TRAFICULUI ILICIT
o
2 iunie 1840 - THOMAS HARDY (m. 1928), scriitor englez - 175 de ani de la naºtere
9 iunie 1912 - ION LUCA CARAGIALE (n. 1852), dramaturg, nuvelist, pamfletar - 103 ani de
la moarte
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10 iunie 1915 - SAUL BELLOW (m. 2005), scriitor de origine canadianã, laureat al Premiului
Nobel - 100 de ani de la naºtere
15 iunie 1889 - MIHAI EMINESCU (n. 1850), poet - 126 de ani de la moarte
27 iunie 1840 - SAMSON BODNÃRESCU (m. 1902), scriitor - 175 de ani de la naºtere
*
16 iunie 1955 - VASILE CHINDRIª, medic - 60 de ani de la naºtere
17 iunie 1940 - VASILE AVRAM (m. 2002), etnolog - 75 de ani de la naºtere
26 iunie 1940 - AUGUSTIN LIVIU MUNTEANU, inginer - 75 de ani de la naºtere
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
29 iulie - ZIUA IMNULUI NAÞIONAL - Deºteaptã-te, române!
o
19 iulie 1890 - GOTTFRIED KELLER (n. 1819), scriitor elveþian - 125 de ani de la moarte
29 iulie 1890 - VINCENT VAN GOGH (n. 1853), pictor olandez - 125 de ani de la moarte
*
17 iulie 1950 - IOAN MUSCA, muzeograf, istoric - 65 de ani de la naºtere
AUGUST

•
12 august - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A TINERETULUI
15 august - ADORMIREA FECIOAREI MARIA
30 august - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PERSOANELOR DISPÃRUTE
o
1 august 1915 - GELLU NAUM (m. 2001), dramaturg - 100 de ani de la naºtere
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8 august 1790 - KÖLCSEY FERENC (m. 1838), poet, critic literar - 225 de ani de la naºtere
21 august 1890 - VASILE ALECSANDRI (n. 1821), scriitor, om politic - 125 de ani de la
moarte
30 august 1890 - REMÉNYIK SÁNDOR (m. 1941), poet - 125 de ani de la naºtere
august 1690 - MIKES KELEMEN (m. 1761), scriitor - 325 de ani de la naºtere
*
14 august 1945 - IOAN CHEZAN, profesor, dirijor - 70 de ani de la naºtere
SEPTEMBRIE
•
8 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A LITERATURII
8 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A ALFABETIZÃRII
9 septembrie - ZIUA MONDIALÃ A FRUMUSEÞII
21 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PÃCII
23 septembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ ÎMPOTRIVA EXPLOATÃRII SEXUALE
ªI TRAFICULUI FEMEILOR ªI COPIILOR
27 septembrie - ZIUA MONDIALÃ A TURISMULUI
O
5 septembrie 1915 - PAUL PÃUN (m. 1994), artist ºi poet - 100 de ani de la naºtere
15 septembrie 1890 - AGATHA CHRISTIE (m. 1976), scriitoare britanicã - 125 de ani de la
naºtere

*
17 septembrie 1935 - SIMONFY IRÉN, artist plastic - 80 de ani de la naºtere
25 septembrie 1940 - VASILE PINTEA, scriitor - 75 de ani de la naºtere
29 septembrie 1955 - CSONDI JÁNOS, profesor - 60 de ani de la naºtere
OCTOMBRIE

•
1 octombrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A MUZICII
1 octombrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PERSOANELOR ÎN VÂRSTÃ
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5 octombrie - ZIUA MONDIALÃ A EDUCAÞIEI
15 octombrie - ZIUA MONDIALÃ A FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL
24 octombrie - ZIUA ORGANIZAÞIEI NAÞIUNILOR UNITE
29 octombrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A INTERNETULUI
o
4 octombrie 1940 - PETRE ANDREI (n. 1891), sociolog ºi om politic - 75 de ani de la moarte
9 octombrie 1990 - OTTLIK GÉZA (n. 1912), scriitor, traducãtor - 25 de ani de la moarte
17 octombrie 1915 - ARTHUR MILLER (m. 2005), dramaturg american - 100 de ani de la
naºtere
21 octombrie 1790 - ALPHONSE DE LAMARTINE (m. 1869), scriitor, om politic
francez - 225 de ani de la naºtere
26 octombrie 1890 - CARLO COLLODI (n. 1826), scriitor italian - 125 de ani de la moarte

*
2 octombrie 1940 - VIOREL ªTIRB, scriitor - 75 de ani de la naºtere
16 octombrie 1955 - MOLNÁR JÁNOS, preot - 60 de ani de la naºtere
19 octombrie 1950 - AUREL MEDVE, profesor - 65 de ani de la naºtere
27 octombrie 1950 - ªTEFAN BLAJ, medic - 65 de ani de la naºtere
27 octombrie 1935 - LAKÓ ÉVA, muzeograf, arheolog - 80 de ani de la naºtere
NOIEMBRIE
•
FESTIVALUL ªANSELOR TALE
9 noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ DE LUPTÃ ÎMPOTRIVA RASISMULUI ªI
ANTISEMITISMULUI
13 noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A NEVÃZÃTORILOR
16 noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ PENTRU TOLERANÞÃ
21 noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FILOSOFIEI
25 noiembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A NONVIOLENÞEI
25 noiembrie - 10 decembrie - CAMPANIA INTERNAÞIONALÃ A CELOR 16 ZILE
DE ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENÞEI ASUPRA FEMEILOR

138

I.D.E.I.
o
12 noiembrie 1840 - AUGUSTE RODIN (m. 1917), sculptor francez - 175 de ani de la naºtere
14 noiembrie 1840 - CLAUDE MONET (m. 1926), pictor francez - 175 de ani de la naºtere
27 noiembrie 1940 - NICOLAE IORGA (n. 1871), istoric, scriitor, critic literar, om politic - 75
de ani de la moarte
27 noiembrie 1940 - VIRGIL MADGIARU (n. 1887), economist, om politic - 75 de ani de la
moarte

*
4 noiembrie 1940 - PAVEL SUIAN, jurist - 75 de ani de la naºtere
6 noiembrie 1935 - KOZMA DEZSÕ, istoric literar - 80 de ani de la naºtere
11 noiembrie 1995 - CORNELIU COPOSU (n. 1914), jurist, om politic - 20 de ani de la moarte
14 noiembrie 1940 - VICTOR ROª, inginer - 75 de ani de la naºtere
17 noiembrie 1935 - IONEL PENEA, profesor - 80 de ani de la naºtere
19 noiembrie 1915 - IOAN P. LAZÃR (n. 1862), istoric local - 100 de ani de la moarte
20 noiembrie 1965 - DIONISIU HORIA POP, cercetãtor ºtiinþific - 50 de ani de la naºtere
24 noiembrie 1950 - CSILLAG ISTVÁN, fizician, cercetãtor ºtiinþific - 65 de ani de la naºtere
30 noiembrie 1965 - PETRU FLOREA, episcop al Sãlajului - 50 de ani de la naºtere
30 noiembrie 1930 - ION GHEÞIE (m. 11 mai 2004), filolog, lingvist - 85 de ani de la naºtere
DECEMBRIE
•
1 decembrie - ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI; MAREA UNIRE
3 decembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A PERSOANELOR CU DIZABILITÃÞI
10 decembrie - ZIUA INTERNAÞIONALÃ A DREPTURILOR OMULUI
14-21 decembrie - PRIMIM COLINDÃTORI!
18 decembrie - ZIUA MINORITÃÞILOR NAÞIONALE
25 decembrie - NAªTEREA DOMNULUI (CRÃCIUNUL)
o
11 decembrie 1965 - GEORGE CONSTANTINESCU (n. 1881), savant, om de ºtiinþã - 50 de
ani de la moarte
30 decembrie 1865 - RUDYARD KIPLING (m. 1936), scriitor englez - 150 de ani de la naºtere
31 decembrie 1889 - ION CREANGÃ (n. 1837), scriitor - 126 de ani de la moarte
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*
22 decembrie 1955 - CATIÞA CRIHAN, profesoarã - 60 de ani de la naºtere
28 decembrie 1925 - DUMITRU INDREA, profesor - 90 de ani de la naºtere
31 decembrie 1915 - KINCS GYULA (n. 1859), scriitor, ziarist - 100 de ani de la moarte
ACTIVITÃÞI CE SE VOR DESFÃªURA 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
- Club pentru comunicare ºi socializare - Adulþi
- Ateliere de creaþie
- Teatru - pregãtirea ºi punerea în scenã a unor piese educative ºi de divertisment/Teatru de pãpuºi
- Cinemateca de weekend - vizionãri ºi comentarii - Bibliografia ºcolarã, informare, relaxare
- Provocare la lecturã! - emisiune sãptãmânalã de culturã
- Medierea pe înþelesul tuturor
- Bibliovoluntarii - întâlniri bilunare
- activitãþi culturale în spaþii neconvenþionale
- vizionãri ºi audiþii: Centrul de Recuperare, Îngrijire ºi Tratament ACASÃ, Centrul Social de
Urgenþã Zalãu, Centrul Social Tinereþe fãrã Bãtrâneþe Zalãu º.a.
- cursuri de iniþiere IT
- cursuri de interes pentru comunitate, organizate de bibliotecarii - traineri: Photoshop, CCNA
- Discovery, Marketing educaþional, Digitales º.a.
- participare ºi implicare la activitãþile culturale organizate în judeþ
- lansãri de carte, întâlniri cu scriitori
- omagierea ºi comemorarea personalitãþilor sãlãjene - periodic
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