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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ I.S. BĂDESCU – SĂLAJ
65 DE ANI
Locul în care se adună CĂRŢILE, ce cuprind, de fapt, viaţa tuturor vremurilor, cu idei,
fapte, împliniri, nemulţumiri, aspiraţii… e numit atât de simplu: BIBLIOTECA!
Ca şi fiecare CARTE, în parte, are şi o bibliotecă povestea sa, scrisă cu străduinţă de cei
care, ancoraţi în realităţile prin care şi-au purtat ideile şi competenţele, i-au schimbat, an după an,
imaginea şi au încercat să-i înmulţească beneficiarii.
În curgerea timpului oamenii au înţeles că, fără dovezi
palpabile, nu se va putea demonstra trecerea pe sub stele şi nici
semnele încrustate în piatră sau lemnul ideilor călăuzitoare nu au
avut puterea de a aduna toată trăirea veacurilor, doar picături!
Istoria însemnelor lăsate şi multitudinea încercărilor de a
transmite informaţii este amplă. Într-un moment genial al creaţiei
şi imaginaţiei umane s-a inventat CARTEA! Aceasta a fost şi
rămâne MINUNEA ce adună, păstrează, transmite şi dăruieşte
LUMINA cunoaşterii, a spiritului, a neuitării!
Printre cele mai importante invenţii umane, de fapt, cea mai
de folos, va rămâne aceasta, toate celelalte bucurându-se apoi că
pot fi cuprinse în acest UNIVERS. Risipite însă, pe ici, pe colo,
cărţile riscau să nu-şi împlinească menirea, iar atunci, tot printr-o idee luminată, s-au inventat
BIBLIOTECILE! Indiferent cum au fost
numite, era clar că aici, în CASA
CĂRŢILOR, scopul era acela de a aduna,
organiza şi pune la dispoziţia omului
mentalităţi, controverse… evoluţia lumii,
cu toate aspectele ei.
S-a întâmplat şi în Sălaj, la fel ca în
alte locuri din ţară şi din lume, cu
inerentele diferenţe, raportate la cei care
şi-au dat interesul să ţină pasul cu mersul
lucrurilor, să caute soluţii spre a aduna în
cupa timpului ideile şi înfăptuirile
călătoriei pământene.
Scurt istoric:
Ideea înființării unei biblioteci publice la Zalău datează din anul 1876, când documentele
vremii menționează eforturile intelectualilor sălăjeni de a înființa astfel de instituții. Amintim cele
mai importante momente, menite să adune, păstreze şi transmită cuvântul scris:
● Se înființează asociații și societăți de lectură;
● Demersuri culturale meritorii au stat în atenția membrilor Despărțământului ASTREI din
Sălaj, a Reuniunii Învățătorilor Sălăjeni sau a Reuniunii Femeilor Sălăjene, precum și a unor
înaintași, cum a fost Gavril Trifu (sub conducerea și îndrumarea căruia ia ființă societatea de
lectură Gheorghe Lazăr, ce dispunea de 85 de volume);
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● Cu sprijinul material al ASTREI, continuatoare a aspirațiilor generației Școlii Ardelene, în
perioada 1890-1924, în așezările rurale și urbane din Sălaj au luat ființă 138 de biblioteci
poporale;
● În Despărțământul ASTRA – Zalău se aflau 34 de biblioteci cu cel puțin 50 de volume
fiecare, în afară de biblioteca poporală din Zalău, înzestrată cu 330 de volume;
● În anul 1950, autoritățile locale determină înființarea și în Zalău a unei biblioteci populare,
numită Biblioteca 23 August, cu peste 7.000 de volume în limba română, limba maghiară și
rusă. Aceasta funcționa în spațiul Ateneului Popular. Fondul de carte al acestei biblioteci şi
atribuţiile sale fiind apoi preluate, dezvoltate şi însuşite de biblioteca devenită judeţeană,
acest an este luat ca reper în istoricul instituţiei;
● În anul 1952 instituția primește numele de Biblioteca Raională, având și sarcini de
îndrumare a bibliotecilor comunale;
● În anul 1957 biblioteca zălăuană va primi numele cărturarului sălăjean, Ioniță Scipione
Bădescu.
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu, sub diversele sale forme sau denumiri a funcționat în
diferite spații și la mai multe adrese:
● În anul 1958 se găsea în localul din Strada Ady, nr. 9;
● În aprilie 1959 se mută în Piața Libertății, nr. 10, devenind Biblioteca Centrală Raională;
● În perioada 1968-1971 este cunoscută ca Biblioteca Orășenească, se diversifică activitățile și
secțiile (Sala de lectură, Secția de împrumut pentru copii); instituția se mută în Piaţa Iuliu
Maniu, nr. 13, clădire aparținând Ministerului Culturii;
● Din 1971 devine Bibliotecă Județeană. Creșterea semnificativă a numărului de volume,
diversificarea activităților și serviciilor impun rezolvarea problemelor de spațiu;
● În anul 1985 Secția de împrumut pentru copii este mutată în Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3, spațiu
atribuit de Consiliul Popular Județean Sălaj;
● În anul 1994 se reorganizează Secţia de împrumut pentru adulți, în Clădirea Transilvania,
Piața Iuliu Maniu, nr. 4-5, proprietate a Primăriei Municipiului Zalău, trecută provizoriu,
printr-un schimb de spații, în proprietatea Consiliului Județean;
● În anul 2000 instituţia începe să-și modernizeze serviciile;
● 2005 – trecerea la împrumutul automatizat în toate secțiile de relații cu publicul. Din acest
an Biblioteca Județeană Sălaj editează revista proprie, de specialitate: I.D.E.I. (informare,
documentare, educație, implicare).
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, având și rolul de bibliotecă municipală nu s-a
bucurat de sediu propriu care să cuprindă toate secțiile și serviciile și să corespundă standardelor
necesare funcționării unei instituții de cultură, cu rol strategic în viața comunității.
Din cauza degradării clădirilor improprii în care funcționa și a începerii lucrărilor de
consolidare și renovare, instituția a fost pusă în situația de a-și reorganiza, de mai multe ori, secțiile,
birourile, serviciile.
Conducerea instituției a căutat soluții, a făcut nenumărate demersuri pentru a demonstra că
este mare nevoie ca în municipiul Zalău să se construiască o clădire nouă, situată în zona centrală,
destinată Bibliotecii Județene, ale cărei servicii pentru public, inovate și dezvoltate an de an, nu mai
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pot fi organizate în spațiile existente, care nu mai corespundeau cerințelor vremii. A fost o perioadă
dificilă, cu multă muncă, proiecte, studii, convingeri, dar și cu suferința că toate se amânau, spre
nemulțumirea noastră, a lucrătorilor din interiorul instituției, dar și a publicului. Astfel am luat, rând
pe rând, măsurile pe care le-am considerat mai bune, în condițiile date:
● 2006 – Secția împrumut pentru adulți se mută în spaţiu închiriat (B-dul Mihai Viteazul, nr.
51, Clădirea Casei de Modă, Et. al III-lea);
● 2007–2008 – sunt mutate și reorganizate toate
serviciile, birourile și Secția pentru copii –
Str. Unirii, Nr. 7, Et. I și al II-lea; Sala de
lectură și Secția Periodice restrângându-și
activitatea și funcționând în P-ța Iuliu Maniu,
nr. 3-5;
● Secția periodice și Centrul internet cu acces
gratuit pentru public la adresa: P-ța Iuliu
Maniu nr. 3-4, iar din 2011, în P-ța Iuliu
Maniu, nr. 9;
● 2004–2008 – se caută soluții pentru găsirea unui teren situat în zona centrală și construirea
unui sediu propriu destinat Bibliotecii Judeţene Sălaj;
● 2009 – Hotărârea Consiliului Județean Sălaj, pentru alocarea unei sume necesare elaborării
documentației tehnice pentru Sediul administrativ al județului și Biblioteca Județeană.
Proiectul de construcție nu a fost însă demarat, din diverse motive;
● În anul 2010, la finalizarea lucrărilor de consolidare, renovare și modernizare a clădirii din
P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, aflată în proprietatea Ministerului Culturii, birourile și o parte din
secțiile de relații cu publicul se reorganizează și funcționează aici: Sala de Lectură; Secția
pentru Copii și Ludoteca; managementul; secretariatul; compartimentul financiar contabil;
compartimentul de dezvoltare, evidența și prelucrarea colecțiilor, informatizarea;
compartimentul de informare bibliografică și documentare; Serviciul marketing publicitate; Centrul de Formare; Sala Scriitorilor Sălăjeni; Atelierul de legătorie;
● În anul 2014, o dată cu finalizarea lucrărilor de renovare, consolidare și modernizare a
Clădirii Transilvania, prin proiectele Primăriei Municipiului Zalău, se va reorganiza
activitatea secțiilor de relații cu publicul;
finalizarea acestor lucrări s-a prelungit
însă, din nou, până în luna iunie 2015;
● 2015 - Colecţiile destinate tinerilor şi
adulţilor sunt reorganizate în Clădirea
Transilvania; sunt reorganizate şi
secţiile: Copii, Media, Periodice,
Internet, iar pentru activităţile culturaleducative s-a pregătit un spaţiu special –
BiblioDIVERTISMENT.
Directori:
Porumb Ioan 1964 – 1969; 1971 – 1990
Bugnariu Lucia 1969 – 1971
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Cosma Silvia 1990 – 1999
Vlaicu Mariana 1999 – 2004
Pop Florica 2004 –
Datele prezentate, pe scurt, sunt foarte importante pentru cei care vor manifesta interes spre
cunoaşterea evoluţiei acestei instituţii, dar, fără a cunoaşte şi alte aspecte, legate de activitatea reală,
diversitatea serviciilor, complexitatea implicării în viaţa comunităţii, bibliotecarii învăţând să fie
mereu în centrul atenţiei publice, nu vom avea imaginea reală, ar fi ca o casă fără suflet, rece şi
pustie, doar ziduri şi un număr la poartă! Adevărata frumuseţe o dă modul în care gazdele ştiu să-i
întâmpine pe cei care-i vizitează şi braţele deschise spre cei care bat, timid sau îndrăzneţ, la uşă. La
fel se întâmplă şi în CASA CĂRŢILOR.
Curiozitatea noastră, a celor care
am ales şi am avut binecuvântarea să
fim părtaşi la viaţa Bibliotecii Judeţene
Sălaj, a fost mare atunci când am
început să semnăm aici condica de
prezenţă, semnul, simplu şi uşor de
verificat, al prezenţei, includerii în
familia paznicilor la TEZAURUL
neamului!
Nu este uşor să fii, cu adevărat,
bibliotecar! Sunt ani mulţi în care se
acumulează cunoştinţe din toate
domeniile, spre a fi în măsură să dai un răspuns cât mai corect, rapid şi pe înţelesul celor care ţi se
adresează cu încredere. Cea mai importantă calitate a unui slujitor al cărţii este, bineînţeles,
dragostea de lectură, setea permanentă de a şti, curiozitatea şi neastâmpărul în căutare, însoțită de
dragostea de oameni, tradusă în dorința ardentă de a-i ajuta printr-o bună și de calitate informare, iar
mijloacele și metodele sunt în acest domeniu infinite!
Cum să informezi dacă nu eşti informat?! Cum să educi, dacă nu ai acumulat suficiente
cunoştinţe spre a fi convins că nu îndrumi pe drumuri ce nu duc nicăieri?! Grea misiune e aceea de
a coordona, de a culege idei şi a le transmite spre cei al căror drum ar putea fi influenţat de ele!
Dacă ne raportăm la anul 1950 și considerăm că acesta ar putea fi considerat anul de la care
în Zalău există bibliotecă publică, chiar dacă doar din 1971 i s-a atribuit și sarcina de județeană, am
fi curioși să analizăm evoluția instituției, dar și percepția publicului
asupra acesteia la 65 de ani de funcționare neîntreruptă.
S-au schimbat multe, bibliotecile încercând mereu să fie cu
un pas în fața dezvoltării societății, previzionându-i mersul și
sprijinind de multe ori adaptarea la multiplele schimbări.
S-a schimbat biblioteca, atribuțiile acestei instituții sunt azi
foarte complexe, fiind cea mai apropiată de oameni, de interesele și
nevoile acestora: informaționale, culturale, de relaxare și
comunicare… aproape nu există domeniu în care bibliotecile să nu
fie implicate. Nici bibliotecarii nu mai sunt aceiași, profesia lor este
dinamică, în permanentă cursă cu mentalități și cerințe, este locul
unde, cei care au har și se străduiesc să țină pasul, pot să se dezvolte
zi de zi, an după an, monotonia sau plictisul neputând să-i
molipsească.
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Am avut mereu în atenție și bibliotecile publice din județul Sălaj, încercând să intervenim și
pentru deschiderea, dotarea, modernizarea și
buna funcționare a acestora, păstrând o bună
colaborare cu autoritățile locale. Le-am inclus
în proiecte, am luat măsuri pentru
perfecționarea bibliotecarilor, dar, până la
urmă, succesul depinde de calitatea resursei
umane, diferențele existente încă, de aici
provenind. Un bun bibliotecar poate fi izvor
de înțelepciune și bună comunicare în locul
unde slujește! Împreună doar, toate
bibliotecile publice ale județului, funcționale
și apreciate, putem fi convinși că ne-am făcut
datoria de instituție cu rol strategic în viața societății, așa precum scrie în lege!
Biblioteca Județeană Sălaj a trecut și ea prin multe etape, am mai prezentat mare parte din
acestea, acum ne vom opri mai mult la anul în care am reușit să o îmbrăcăm în haine noi, hotărâți să
dăruim și mai mult pentru oameni, atât la nivelul municipiului Zalău, cât și în orașele și comunele
sălăjene, să atragem toate categoriile de vârstă și interese, să-i ținem pe toți aproape de cea mai de
folos dintre toate preocupările tuturor timpurilor.
Analizăm, culegem păreri, căutăm soluții, deschidem noi porți spre cunoaștere, an după an!
2015 – ANUL LUMINII
Radiografia anului 2015 va fi foarte importantă în curgerea timpului destinat activităţii şi
evoluţiei Bibliotecii Judeţene Sălaj.
Afirmam în nr. 10 al revistei noastre, în articolul care prezenta situaţia anului 2014, că una
din cele mai importante dorinţe ale managementului şi colectivului Bibliotecii Judeţene Sălaj este
ca în Anul Internaţional al Luminii, aşa cum a fost declarat anul 2015, să înlăturăm şi noi norii
nesiguranţei, ai umbrei lăsate de o
perioadă a instabilităţii şi imposibilităţii
punerii în practică a tuturor proiectelor
cultural-educative.
Aşteptam an de an şi amânam
bucuria finalizării mutărilor, care, spre

dezamăgirea colectivului, au curs valuri
în anii ce au trecut, transformându-se
într-un adevărat coşmar.
La finalul anului 2014 ne-am
promis că în următorul număr al revistei
I.D.E.I. vom face altfel bilanţul, ştergând
8

I.D.E.I.
din memorie cuvintele atât de apăsătoare care ne-au marcat pe toţi, schimbând astfel și întrebările
publicului sau ale altor colegi sau colaboratori din țară.
Inima acestei instituţii nu a bătut în ritm sănătos din aprilie 2006, atunci când, cea mai mare
secţie a fost ruptă din corpul numit BJS şi mutată în altă zonă a municipiului Zalău, într-un spaţiu
închiriat, în condiţii destul de dificile, atât pentru personal, pentru siguranța și păstrarea în bune
condiţii a colecţiilor, cât şi pentru public, în mod special categoriile tineri şi adulţi.
DA, am terminat!!! Secţiile
noastre au revenit ACASĂ! Sunt
frumoase, spaţioase, moderne! Nu
chiar aşa cum le imaginam în cele mai
optimiste vise pe care ni le-am croit în
aceşti ani, dar reuşesc să asigure un
flux
normal
al
colecţiilor şi
activităţilor, astfel încât bibliotecarii să
nu plece capul în faţa nemulţumirilor
exprimate de cei care-şi revendică
dreptul legal la informaţie, cunoaştere,
educaţie, petrecere în mod plăcut şi
folositor a timpului liber, atât cât îl are
fiecare.
Nu a fost exact cum am sperat, sau cum ni s-a promis, nici de data asta!
Ianuarie – data de 5 era termenul limită pentru finalizarea lucrărilor la clădirea Transilvania.
Limită!!! Care limită!? De când aşteptam noi ca această limită să însemne, aşa după cum sunt date
explicaţiile din DEX la acest cuvânt al frumoasei noastre limbi… punct extrem, margine, capăt,
final, fiind astfel înlăturată orice posibilitate de continuare sau prelungire a termenului, lucrării,
drumului… ! Am încercat să mai credem în respectarea cuvântului, mai ales că de la un an şi şase
luni cât se prognozase iniţial, lucrările au tot fost stopate, reluate… pe parcursul a nouă ani! Cât s-a
pierdut în această perioadă, câte proiecte, câte idei, câte lipsuri în educaţia tinerilor şi adulţilor!!!??
Cunoscând dificultatea schimbării obişnuinţei oamenilor cu anumite obiceiuri, preocupări… noi, cei
din biblioteci, sufeream văzând cum tinerii care căutau biblioteca şi nu le mai era la îndemână,
renunţau de multe ori, alergând la alte locuri unde să-şi petreacă timpul şi să-i dea un sens! Cât de
importantă este pierderea în acest domeniu?! Foarte greu de estimat, mai ales atunci când nu se
înţelege că viaţa unui om poate fi schimbată prin CARTE, prin obişnuinţa cu lectura, comunicarea
cu grupuri care au aceleaşi interese, aici înglobând timpul formării în mijlocul ideilor, deoarece
biblioteca cuprinde toate elementele unei bune orientări în profesie, în lume, în labirintul nelimitat
al cunoaşterii, în viaţă! Am încercat să
suplinim, să deschidem Filiale în
locuri unde am găsit înţelegere şi
condiţii, mai ales pentru cei care nu
aveau posibilitatea de a se deplasa, dar
multe au fost, totuşi, nemulţumirile şi
regretele. Pe ale noastre am încercat să
le închidem într-o cutie lăuntrică, ce
începuse de multă vreme să dea semne
de alte limite: ale răbdării, ale
înțelegerii, ale sufocării… ,dar cât de
greu ne-a fost să le ascultăm pe ale lor,
ale celor care-și cereau un drept legal
și erau îndreptățiți să o facă!!!
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Proiecte, planuri manageriale, viziuni, obiective, activități, acțiuni… RISCURI! Cuvinte
care de prea multe ori par lipsite de sens. Scriem, că doar biata
hârtie suportă orice (de-ar putea striga și dezvălui cât îi este dat să
înghită!!!), dar până când în această țară nu se vor corela nevoile
cu prioritățile și posibilitățile reale… scriem degeaba și suferim în
zadar.
În calitate de conducător, coordonator, director, manager,
lider… ești pus în situația de a găsi soluții, chiar și în momente de
criză, sau mai ales atunci. Mi-am asumat întotdeauna deciziile, dar
am ajuns la acestea după multe discuții în interior, dar și în
exterior. Crezul care mi-a fost mereu pavăză este atât de simplu:
Fă-ți datoria oricând, totdeauna va fi cineva care să vadă: TU
însuți! Da, am crezut și cred că dacă propria noastră conștiință nu
ne ceartă sau aprobă, atunci, cu siguranță, o va face istoria!
Din acest motiv, lăsăm dovezi și mărturii, an după an, nu
doar în documente de arhivă, ci și aici, într-o revistă pe care am
inițiat-o și din acest motiv: cei care sunt sau vor fi curioși, să vadă sinteza, să înțeleagă mersul și (ne
dorim cu toții!) să continue cu mai mult elan, dragoste și dăruire.
Oricâtă putere și răbdare ar avea
omul, vine și ziua aceea când, punând totul
în balanță, se întreabă dacă simte chemarea
de a continua un drum, sau i-ar fi mai
prielnică schimbarea direcției, mai ales
atunci când eforturile sunt mereu
împiedicate de factori ce nu pot fi
influențați?!
Am avut un astfel de gând, dar
sentimentul datoriei împlinite până la
capătul acela unde să poți spune că ți-ai
făcut datoria, a alungat gândul personal,
căutând energii pentru alte răspunsuri…
A fost, din nou, alt concurs pentru management, iar dorinţa de a nu fugi de greu, de a
împlini în cele din urmă visul prea mult amânat - o bibliotecă modernă, m-a determinat să depun
un alt proiect, pentru următorii ani. Am dorit, împreună cu toţi colegii, să văd Biblioteca Judeţeană
Sălaj în haine de gală, să încheiem epoca provizoratului, a peregrinărilor şi instabilităţii. Nu numai
eu am simţit asta, starea era generală, dar, cu toată dificultatea anilor, am reuşit să ne păstrăm
entuziasmul și să muncim cu drag în frumoasa și inimoasa echipă a BJS!
Un nou concurs, un nou proiect de management, noi vise și planuri, doar din dorința firească de
continuitate și finalizare a unor importante proiecte. Inerente semne de întrebare… oare chiar
merită?! Se vor respecta termenele sau va continua agonia?!
2015 – an de referință pentru viața bibliotecii din Zalău!
INEDIT 2015
Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu – Sălaj, instituţie de cultură aflată în subordinea
Consiliului Judeţean Sălaj, care a înțeles și susținut financiar finalizarea lucrărilor de modernizare și
reorganizare a tuturor secțiilor și serviciilor instituției, a reuşit, prin profesionalism, bună
comunicare internă şi colaborare, să răspundă şi în anul 2015, solicitărilor comunităţii, să–şi
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îndeplinească misiunea de a satisface interesele de studiu, lectură, informare, documentare,
educație, dezvoltare personală/profesională şi recreere ale publicului interesat la nivelul
municipiului, judeţului, precum şi tuturor
solicitărilor din ţară sau din alte părţi ale
lumii, prin promovarea bunei informări, a
achiziţiei severe şi responsabile de
documente specifice și a sprijinului în
domeniul cunoașterii în toate domeniile de
interes.
Pentru Biblioteca Județeană I.S.
Bădescu – Sălaj anul 2015 a fost unul
special, acesta marcând (după o perioadă de
nouă ani de nesiguranță, lipsă spațiu, mutări
repetate) reașezarea secțiilor, reorganizarea
spațiilor, dar și migăloasa activitate de
realizare
a
inventarierii
colecțiilor,
obligativitate prevăzută şi în Legea Bibliotecilor, nr. 334 din 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, activitate ce se va finaliza în prima parte a anului 2016.
Biblioteca publică este instituția ale cărei rezultate sunt mai greu de contorizat decât în multe
alte domenii, din simplul motiv că nu se poate măsura educația, formarea, cunoașterea. Cât timp îi
ocupă unui bibliotecar să pregătească o activitate pentru copii, pentru părinți, pentru adolescenți,
profesori, vârstnici?! Informația transmisă fiecărei categorii de vârstă și interese, precum și modul
în care aceasta ajunge la mintea și sufletul participanților la activități cer mult studiu,
profesionalism, metode și materiale diverse, tact și dragoste de oameni.
Obiectivele propuse în Programul de management pentru anul 2015 au fost realizate.
Principalele atribuţii urmărite:
● Biblioteca publică este a tuturor, aici regăsindu-se de la mic la mare, de la învăţat, la
învăţăcel şi având posibilitatea de învăţare, cunoaştere, educaţie, dezvoltare, într-un mod
intim, care respectă omul şi dreptul său nelimitat, legal, la mijloace de informare, sprijin de
specialitate şi documente din larga sferă a culturii şi ştiinţei timpurilor;
● Bibliotecile au un rol major în oferta locală, judeţeană şi naţională de informaţii, la care au
acces, fără discriminare, toţi cetăţenii;
● Informaţia este un factor determinant în dezvoltarea ştiinţei, economiei şi culturii, în
păstrarea identităţii naţionale;
● Bibliotecarii asigură asistenţă de
specialitate oricărei persoane/organizaţii
care doreşte să facă o cercetare în scop
personal, profesional, ştiinţific sau
comercial;
● Bibliotecarii facilitează accesul la
colecţiile bibliotecilor din România sau
din alte țări ale lumii şi oferă expertiză
prin servicii integrate, care conduc la
economie de timp şi la creşterea
independenţei utilizatorului în procesul
cunoaşterii;
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● Bibliotecarii accesează şi alte surse de informare, interne şi externe, promovează
parteneriatul şi colaborarea cu experţi din toate domeniile cunoaşterii;
● Biblioteca publică este sprijin real pentru dezvoltarea fiecărui membru al comunității, fiind
cea mai apropiată de nevoile de dezvoltare personală sau profesională a oamenilor, un
sprijin la îndemână, necostisitor, un sfetnic şi un prieten de nădejde.
Cei care vând ştiu că este foarte important locul în care îşi prezintă produsele! Omul, din
prea puţinul timp de care dispune uneori, este tentat să vadă şi să intre acolo unde îi iese-n drum…
oferta!
Nu întâmplător, cu toate că supermarket-urile atrag tot mai multă lume, aici având
posibilitatea de alegere dintr-o varietate de mărci, categorii, preţuri… rezistă încă micile magazine
de la parterul blocurilor, sau din alte mici spaţii comerciale, gândite astfel încât, la nevoie, omul să
aibă posibilitatea de a-şi procura bunurile de strictă necesitate, rapid, fără efort de timp sau
necesitatea utilizării mijloacelor de transport.
Da, aşa suntem majoritatea dintre noi, ne hrănim cu ce ne este pe-aproape!
Nici hrana spirituală nu ar trebui să fie prea greu de găsit, trecătorului grăbit fiindu-i
asigurată accesibilitatea la aceasta. Depinde cum privim lucrurile, mai ales noi, cei care avem
misiunea de a aduna, păstra şi transmite
informaţia, de a apropia omul de CARTE!
Pentru managementul Bibliotecii
Judeţene Sălaj a fost mereu cuprins în
programul anilor şi găsirea soluţiilor de a
pătrunde cât mai mult în locuri lipsite de
posibilitatea mângâierii paginilor ce poartă
înţelepciunea timpului.
Batem la porţi, bucurându-ne când
acestea se deschid! Nu, nu pentru noi
suntem mulţumiţi, nici pentru a mai bifa o
realizare, aşa spre a avea un Raport mai
bogat. Observăm cum, din păcate, multe
fapte, evenimente… sunt făcute doar aşa, din dorinţa de promovare, dar lipseşte esenţa, iar acest
fapt se simte. Acolo unde există
dăruire, dragoste de oameni, mesajul
reuşeşte să pătrundă în minţi şi
suflete, iar dacă prin ceea ce facem
reuşim să schimbăm traiectorii, să
punem stele pe cerul căutătorilor de
lumină, atunci timpul are valoare, iar
bilanţul anilor înclină spre rod bogat!
În anul 2015 s-au înmulţit
bibliotecile, filialele acestora, aşa că
zâmbim celor care ne-au ajutat să
fim mai aproape de ei.
Primăvara am ales un loc în
care cărţile să fie aproape de cei care
iubesc plantele, natura… Grădina
Botanică din Jibou. O colaborare frumoasă, oameni care au răspuns la primul apel, înţelegând
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intenţia de a oferi trecătorilor, pe lângă încântarea privirii şi o pauză de lectură, îmbinând aspectele
care sunt în măsură să dăruiască timpului valoare.
An special a fost 2015 şi pentru o colaborare inedită. Se spune că atunci când avem vise,
chiar dacă acestea sunt ascunse în sertarul… poate mai târziu, dacă rămâne nădejdea că se va
întâmpla cândva, apare şi oportunitatea, trebuie doar să fim atenţi şi să îmbrăţişăm şansa!
În Anul Veteranilor de Război, în care
s-au împlinit şi 70 de ani de la încheierea celui
de-al Doilea Război Mondial, am reuşit să
punem în practică o mai veche idee, aceea de a
înfiinţa o filială în zona Unităţii Militare din
Zalău. Urmăream aceasta de mulţi ani, dar,
pentru a împlini un plan, un proiect, este nevoie
să se întâlnească şi să fie de acord cu o idee, cel
puţin doi factori: propunătorul şi cel căruia i se
propune. Am urmărit mereu participarea
publicului la activitatea bibliotecilor, observând
care sunt categoriile mai puţin reprezentate şi
am căutat soluţii de apropiere de aceste
categorii.
Armata este privită de majoritatea dintre noi cu respect, ştim că avem nevoie de ea, spre a fi
mai liniştiţi, ne simţim ocrotiţi, apăraţi. Este, poate, una din instituţiile statului în care poporul a
avut şi mai are multă încredere. De aceea şi din multe alte motive, am considerat că ar fi un gest de
profesionalism din partea noastră găsirea unui spaţiu în care să organizăm activităţi dedicate acestei
categorii, dar să le oferim şi posibilitatea de a avea mai aproape de ei informaţia. Având încredere
în faptul că atunci când dorim să facem ceva folositor pentru oameni, până la urmă se întâlnesc
ideile cu posibilităţile, am prins şi de această dată, ca de atâtea alte ori, un gând de la un om care
prezenta deschidere spre împlinirea vechiului nostru plan. Aşa se întâmplă de obicei: ne ies în cale
oameni, ni se pun semne, dacă avem ochii deschişi şi suntem pricepuţi în iscodirea şi descifrarea
tainelor.
O întâmplare mi-a scos în cale… de câte ori auzim asta! Care e diferenţa apoi între cei care
realizează mereu şi alţii care găsesc doar scuze?! Simplu: atenţia la semne, la cuvintele celor pe care
providenţa, destinul, Dumnezeu… le aştern pe drumul plin de simboluri al vieţii.
Am colaborat fructuos în ultimii ani şi cu mediul privat. Unul din proiectele comune care a
vizat deschiderea unor biblioteci la sate, a continuat şi în 2015. Voluntarii de la TENARIS
SILCOTUB Zalău, sub coordonarea dnei Mirela Mihalcea, Responsabil Dezvoltare Socială, au ales
din propunerile noastre, ca locaţie pentru fondul de carte adunat, satul lui Iuliu Maniu – BĂDĂCIN.
Biblioteca Judeţeană Sălaj în cifre – 2015:
Trebuie să menţionăm că datele statistice din anul precedent nu sunt concludente pentru
activitatea instituţiei noastre, sub aspectul numărului de utilizatori, al frecvenţei participanţilor la
activităţile cultural - educative organizate, din motive care ţin de mutare, reorganizare, inventarierea
colecţiilor, fiind nevoiţi ca o perioadă îndelungată să limităm accesul publicului şi să ne concentrăm
spre finalizarea lucrărilor atât de necesare.
Aproape jumătate din anul 2015 s-au asigurat doar serviciile de informare, studiu şi
urgenţele legate de educaţie, cunoaştere şi documentare, încercând, cu toată dificultatea, să fim
mereu prezenţi şi să răspundem solicitărilor, chiar şi în afara programului normal de muncă sau în
zilele libere.
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Cifrele sunt reci, nu au puterea să acopere volumul de muncă, studiu, cercetare şi
preocupare care sunt cuprinse în fiecare activitate sau solicitare, în parte. Dacă spunem doar că
media zilnică a celor care au fost ajutaţi de Biblioteca Judeţeană Sălaj în 2015 este 456 de
utilizatori, neincluzând aici participanţii la evenimentele culturale, vizualizările emisiunilor
prezentate în scopul informării publicului sau accesările din mediul online, considerăm că instituţia
a rămas în sfera intereselor, situându-se pe primul loc ca utilitate şi importanţă în domeniul
informării, educaţiei, formării şi dezvoltării, relaxării în mod creativ, util, sănătos.
· Frecvenţa medie: 456 utilizatori/zi
· Utilizatori nou înscriși: 1.441
· Utilizatori activi: 5.216
· Utilizatori înscriși 2011–2014: 6.589
· Vizite la bibliotecă: 115.723
· Accesare web: 10.402
· Facebook: 97.897
· Sesiuni Internet: 10.216
· Vizite virtuale: 15.928
· Referințe prin e-mail: 1.983 solicitări
· Împrumut interbibliotecar: 21
· Documente difuzate: 161.082
· Documente consultate la sala de lectură: 72.130
· Programe și evenimente culturale: 293
· Participanţi: 7.867
· Programe și proiecte educative: 71
· Participanți cursuri de formare: 538
· Participanți externi cursuri diverse: 158
· Livrări documente electronice: 349 (pentru activități și evenimente)
· Rezervări titluri: 508
· Sesiuni de instruire a utilizatorilor: 7.781
· Expoziţii realizate în spaţiile proprii sau în alte locaţii: 261
· Volume achiziţionate: 5.643 titluri; 8.622 exemplare
Valoare: 212.190 lei
· Donații: 1.586 titluri; 1.704 exemplare
Valoare: 12.066 lei
· Documente AV (audio - video): 375 titluri; 384 exemplare
Valoare: 14.551 lei
· Total achiziţie documente: 180.000 lei
· Total documente: 7.604 titluri; 10.710 exemplare
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· Donație Fondul Cultural Maghiar din Ungaria – 222.005 Ft (3.131 lei)
· Programul MÁRAI V – donaţie carte nouă în limba maghiară, în curs de prelucrare şi evaluare
valoare
· Venituri proprii: 12.201 lei
· Donaţii, sponsorizări: 31.824 lei
· Investiţii – 169.380 lei
· Obiecte de inventar – 107.406 lei
· Proiecte cu finanțare: 6
· Valoare proiecte: aprox. 37.000 lei
· Proiecte cu finanţare, schimb de experienţă: 1.500 Euro
· Parteneriate și proiecte culturale: 269
· Asistență și sprijin oferit elevilor în programul After school: aprox. 50/zi
· Emisiuni TV: 84
· Vizualizări emisiuni TV şi online – aprox. 95.500
· Articole presa scrisă şi electronică: 568
· Editarea Nr. 11/2015 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație.
Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției
· Vizită de studiu şi schimb de experienţă străinătate – 2
· Cursuri de formare bibliotecari – 8 bibliotecari BJ SJ; 10 bibliotecari din judeţ
· Participare Conferinţe Naţionale şi Internaţionale – 5 bibliotecari BJ SJ
· Culegerea şi completarea bazei de date a judeţului Sălaj – caracter permanent, prin Serviciul
Bibliografic al instituţiei
· Participarea la Conferința ANBPR SPACE - Biblioteci Creative și Comunități Conectate
Oradea, Băile Felix, cu prezentarea CARTEA CĂLĂTOARE
· Ziua Bibliotecarului 2015:
★ Schimb de Experiență - Biblioteca
Județeană Satu Mare
★ Excursie
documentară
la
biblioteci din județ și obiective
turistice sălăjene.
Inaugurarea Bibliotecii de la
Grădina Botanică Jibou
Alte servicii oferite:
- Documente electronice pentru diverse activități în judeţ - 219
- Informații oferite - 43.833
- Referințe și bibliografii oferite - 23.342
- Documente imprimate sau copiate - 10.504
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- Sprijin pentru studiu (copii/tineri) cu posibilități materiale reduse sau cu părinți plecați în
străinătate, în cadrul Sălii de lectură şi Secţiei pentru Copii - 55/zi
- Sprijin pentru găsirea unui loc de muncă - 47 de situații rezolvate
- Alfabetizare IT – cursuri finalizate cu Diplomă la Centrul de Formare - 67 de persoane
- Alfabetizare în căutarea informației, îndrumare cercetare, documentare și redactare lucrări de
licență, doctorat, editare cărți/reviste: 333 persoane
- Învăţare limba engleză: 68 de persoane
- Dezvoltare personală: 25 de persoane
- Dezvoltare profesională: 16 persoane
- Sprijin, documentaţie şi implicare în pregătirea educatorilor, învăţătorilor, profesorilor: 237
PROIECTE cu finanţare Biblioteca Judeţeană
STAŢIA CARTE ZALĂU – CENTRU!
GRĂDINA CUNOAŞTERII
Finanțator: Consiliul Municipal Zalău
AUTOTURISM DACIA LOGAN - Donaţie în cadrul unei competiţii naţionale, deschisă
tuturor Bibliotecilor Judeţene din România, la finalul Proiectului Biblionet - lumea în biblioteca
mea!
Finanţator - FUNDAŢIA IREX Bucureşti
Proiecte cu finanţare în judeţ – 3
Dobrin – 2
Mirşid – 1
Finanţator - Fundaţia MEREU APROAPE
Principalele orientări din anul 2015:
● Reorganizarea secțiilor de relații cu publicul
● Extinderea spaţiului de expunere carte şi alte documente specifice (presa, reviste, audiovideo ş.a.) prin etajarea rafturilor în Clădirea Transilvania, asigurând accesul publicului cu
ajutorul platformei Mezanin
● Organizarea unui spaţiu special destinat activităţilor şi evenimentelor cultural – educative,
artă, muzică, relaxare – BiblioDIVERTISMENT, P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, parter
● Realizarea inventarierii colecţiilor de documente
● Organizarea și dotarea spațiului dedicat special adolescenților
● Spațiu și program pentru educația continuă a tuturor categoriilor de public
● Sprijinirea procesului de alfabetizare şi învăţare
● Dezvoltarea continuă a colecțiilor de documente (carte, audio-video ș.a.)
● Dezvoltarea bibliotecilor publice din județ, ca adevărate centre comunitare
● Creşterea gradului de incluziune socială
● Creşterea gradului de incluziune digitală
● Noi servicii oferite publicului, de cea mai bună calitate și în raport cu nevoile testate
● Extinderea programului de activităţi pentru public la sfârşit de săptămână (S, D)
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● Înființarea de noi biblioteci, precum și filiale ale acestora
● Atenție deosebită acordată non-utilizatorilor și găsirea unor noi mijloace de atragere și
motivare
● Promovarea imaginii instituţiei, ca spaţiu deschis şi democratic pentru comunitate
DIPLOME acordate bibliotecarilor din județ pentru activitatea din anul 2014:
 EXCELENŢĂ - pentru întreaga activitate
MARIOARA PETRENCIU - Biblioteca Orăşenească Cehu Silvaniei
 BIBLIOTECARUL ANULUI 2014
MALICA MEZEI - Biblioteca Publică Mirşid
 MERIT
SOMOGYI VENGLI JUDITH - Biblioteca Publică Nuşfalău
pentru implicarea în viaţa culturală a comunităţii
FLORICA POPIŢ - Biblioteca Publică Bocşa
pentru finalizarea proiectului de modernizare a bibliotecii
 APRECIERE
SIMONA DANIELA PUŞCAŞ - Biblioteca Publică Dobrin
partener şi coordonator - proiecte cu finanţare
FLORICA IEPURE - Biblioteca Publică Bănişor
partener şi coordonator - proiecte cu finanţare
CIPRIAN ARDELEAN - Biblioteca Publică Chieşd
partener - proiecte cu finanţare
LÁSZLÓ CSILLA - Biblioteca Publică Vîrşolţ
partener - proiecte cu finanţare
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REALIZĂRILE cele mai apreciate de public:
★ SECȚIA TINERI & ADULȚI
Categoria cea mai defavorizată în anii trecuți a fost cea a tinerilor, vârsta care are, de fapt,
cea mai mare nevoie de îndrumare,
adolescenţa fiind perioada în care se
creionează drumul în viaţă. Din acest
motiv la reorganizarea secțiilor, dotarea
și amenajarea lor am avut atenția
îndreptată spre acest segment, încercând
atât prin organizarea colecțiilor, cât și
prin elemente decorative, aranjare,
coloristică să oferim un loc atractiv.
Eforturile noastre nu au fost trecute cu
vederea, astfel încât reacțiile și
aprecierile celor care au început să
redescopere biblioteca în zona centrală
au fost peste așteptările noastre.
Biblioteca este plină, iar un rezultat de IMPACT mai mare decât acesta, nu există.
De mulți ani discutam la întâlnirile profesionale din țară despre faptul că în majoritatea
bibliotecilor publice din România nu există un spațiu, o secție, un loc special pentru adolescenți,
pentru tineri, deși înțelegeam cu toții această mare nevoie. Cine ne oprește să adaptăm spații,
colecții, activități, personal, denumiri… la realitatea imediată, la nevoia depistată?! Inovația este
permisă, chiar necesară atunci când prin aceasta schimbi imaginea instituției, iar numărul celor care
apreciază și participă crește.
De mulți ani am considerat că vechile denumiri ale arhicunoscutelor secții: Secția de
împrumut pentru adulți, Secția de împrumut pentru copii… nu se mai asortează la multitudinea de
servicii oferite de biblioteci. Nu mai suntem de atâta timp doar depozite de carte, doar locul de unde
omul vine să ia o carte la domiciliu, sau, în cadrul altei secții, Sala de lectură, să rămână spre a
consulta documentele care nu pot face obiectul scoaterii din instituție, fie din cauza valorii acestora
sau a altor criterii, stabilite de fiecare bibliotecă, în parte.
★ BiblioDIVERTISMENT
Constatând că în municipiul Zalău este nevoie de spaţii în care publicul să se întâlnească, în
interval orar potrivit pentru fiecare, după
primirea şi organizarea spaţiilor în
Clădirea Transilvania, am reuşit să mai
îndeplinim o promisiune pentru cei care
doresc să-şi petreacă timpul într-un cadru
intelectual, oferind multiple posibilităţi
pentru petrecerea în mod util, reconfortant
şi cu o diversitate de oferte a timpului
liber.
Anul 2016 va fi astfel, după multă
aşteptare, anul în care BIBLIOTECA va
deveni, cu adevărat, a doua CASĂ, oferta
noastră fiind foarte generoasă şi
cuprinzând marea parte a propunerilor şi solicitărilor publicului din anii anteriori.
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2016 – anul în care dorim să învățăm oamenii să se bucure împreună, la bibliotecă!
Dimensiunile activității de bibliotecă au depășit în ultimii ani imaginația celor care, o dată
cu apariția internetului, previzionau că bibliotecile vor avea soarta dinozaurilor, devenind cele mai
inventive și inovative instituții publice din segmentul celor care oferă informații, cunoaștere,
educație, formare, dezvoltare… este mult mai simplu să amintim ce nu fac bibliotecile, decât ceea
ce nu se poate realiza aici.
Multe am amintit și noi în numerele anterioare ale revistei noastre, cu regretul că, de o lungă
perioadă de timp, una din preocupările de bază era nesiguranța punerii în practică a proiectelor din
cauza lipsei de spațiu sau a lucrărilor de modernizare care ne obligau, periodic, să schimbăm
destinația secțiilor.
DA, BIBLIOTECA este a oamenilor, așa cum simplu și cuprinzător a scris și colegul și
colaboratorul nostru de la Iași, Bogdan Ghiurco! Nu numai pentru a consulta sau a lua acasă o carte
sau mai multe. Aici au dreptul să vină ori de câte ori doresc să petreacă clipe de acumulare a averii
nepieritoare, sau întâlnire cu prieteni, spre a dezbate soarta națiunii, nu doar tastând, ci trăind și
transmițând emoția prin cuvinte ce se rostesc de la un suflet spre altul, privind ochii ce, fiind lumina
lăuntrică, nu pot să mintă, așa cum, se poate întâmpla la cealaltă, mult mai folosită și la îndemână,
comunicare.
Să scrii cărți este, cu condiția să respecți cuvântul ce-l așterni, făcându-l să transmită mesaje,
să producă o schimbare în bine, să atragă atenția asupra adevăratului sens al vieții… un nobil fapt
ce rămâne peste timp, luminând mintea și sufletul celor care caută acest izvor spre a se desăvârși în
călătoria pe sub stele.
Să aduni cu grijă cărțile, să le pregătești pentru a deschide alte și alte BIBLIOTECI o fi oare
important?! Noi așa am considerat și am continuat această frumoasă și, nădăjduim, deschizătoare de
drumuri călătorie a cărților spre porți ce se deschid! Nu ar trebui să existe nicio localitate, oricât ar
fi ea de mică, fără un raft de cărți bine alese! Perseverăm…
FILIALE NOU ÎNFIINȚATE - 2015
❖ Biblioteca de la Centrul de Cercetare - Grădina Botanică Vasile Fati, din Jibou, în colaborare cu
tineri
voluntari,
reprezentanți
ai
Consiliului Județean al Elevilor Sălaj,
care, în cadrul Proiectului CĂLĂTORIA
UNEI CĂRȚI, au ales, din nou, ca dar
pentru colindul lor, în loc de bani,
colăcei, mere sau nuci - cărți, multe cărți,
asociindu-se cu noi și hotărând împreună
să deschidem o nouă bibliotecă. Am
beneficiat de sprijin, spațiu, mobilier și
asigurarea personalului care se ocupă de
întreținere și punerea la dispoziția
publicului a documentelor expuse din
partea Dlui Director, Cosmin Sicora,
care a considerat utilă și binevenită
inițiativa noastră. Am avut ideea de a
duce cărți într-un loc special, poate unul
din cele mai vizitate obiective turistice
din județul Sălaj.
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❖ Biblioteca de la CERCUL MILITAR ZALĂU, înființată prin încheierea unui Protocol de
colaborare cu U.M. 01483 Zalău, prin implicarea directă și cu seriozitate a Dlui Lt. Col.
Nicolae Gabriel Oros, comandantul
Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul
Gelu, Zalău și a Dlui Pl. Adj. Romică
Bălean, administrator al Cercului Militar
Zalău, care ne-a ajutat la toate lucrările
legate de amenajare, dotare, buna
funcţionare.
Spațiul
obținut
pentru
bibliotecă a fost dotat cu mobilier, colecții
și echipamente de către Biblioteca
Județeană Sălaj, din patrimoniul propriu.
Activitățile, serviciile, cursurile de formare
și evenimentele organizate în parteneriat
sunt
dedicate
personalului
militar,
membrilor familiilor acestora, pensionarilor militari, veteranilor, rezerviștilor, existând
posibilitatea ca în viitor să fie permis și accesul persoanelor din apropiere.
❖ Biblioteca publică din BĂDĂCIN, înființată în colaborare cu voluntarii de la TENARIS
SILCOTUB Zalău, îndrumați de Dna Mirela Mihalcea, coordonator Dezvoltare Socială și
prin sprijinul acordat de Primăria
comunei Pericei, a spațiului oferit la
Căminul Cultural din satul lui IULIU
MANIU, considerând că și prin această
inițiativă se poate pune în valoare opera
marelui OM al Sălajului, astfel încât
atât localnicii, cât și turiștii, trecătorii
prin Bădăcin, să aibă posibilitatea să se
informeze, să cunoască locul și județul
nostru, fiind donate din partea
Bibliotecii Județene Sălaj lucrări
importante și cu un bogat conținut
informațional pentru cunoașterea acestei zone.
❖ Biblioteca de la Centrul pentru
Servicii Sociale - Românaşi – am
donat un număr de aproximativ
1500 de volume, cărţi din
domenii care sunt solicitate în
acest loc, având sprijinul deosebit
al Preotului Gabriel GÂRDAN,
consilier cultural în cadrul
Episcopiei Sălajului.
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PROIECTE INEDITE
Chiar dacă anul 2015 ne-a consumat timpul și energiile cu lucrările de reorganizare, mutare și
inventariere, fiind nevoiți, din păcate, să renunțăm la proiecte de amploare, la permanentizarea
activității cu publicul, am încercat, să nu lipsim din sfera intereselor celor care au nevoie de
bibliotecă și serviciile acesteia şi să aplicăm pentru proiecte pe care aveam garanţia că le vom putea
finaliza, renunţând la altele din motivele amintite.
➔ Am fost desemnați câștigători în Competiția națională pentru donaţia unui autoturism
DACIA LOGAN, la finalul Proiectului BIBLIONET – lumea în biblioteca mea! Acest
autoturism ne ajută în activitatea la Filiale și
în județ, având posibilitatea de a ne deplasa
mai des la bibliotecile publice din
subordine, pentru îndrumare, coordonare
metodologică și profesională, evaluare și
control.
➔ INTERNSHIP - proiect în parteneriat cu
tineri voluntari, coordonat de Consiliul
Județean al Elevilor Sălaj, prin care nouă
liceeni au ales să fie bibliotecari pentru
câteva zile. Acţiunea s-a desfăşurat în
perioada 1-11 septembrie 2015, fiecare
participant înscris având posibilitatea de a
petrece aceste zile în instituţia aleasă. Mesajul Denisei Ligia Matei a fost pe deplin însușit
de tinerii noștri colegi: Considerăm că acest proiect derulat de echipa CJE Sălaj poate să
fie oportunitatea ideală pentru tineri de a depăşi bariera în luarea deciziei pentru o viitoare
carieră, dar poate contribui şi la o mai bună relaţionare între tineri şi instituţii. Ne dorim
ca această activitate să fie mai mult decât o zi a
porţilor deschise, unde cei prezenţi pot afla câteva
detalii. Sperăm să fie un prilej pentru elevii
participanţi de a descoperi mai mulţi paşi pentru
profesia aleasă, dar şi în ce constă munca reală întrun anumit departament de muncă.
➔ STAȚIA CARTE – ZALĂU CENTRU! – a fost un
proiect cultural care a avut ca scop promovarea
ofertei de servicii şi activităţi informaţionale,
cultural-educative,
recreative,
de
dezvoltare
personală şi profesională pentru comunitatea
municipiului Zalău, pe care Biblioteca Judeţeană o va
pune la dispoziţia publicului după reorganizarea
spaţiilor în Clădirea TRANSILVANIA; promovarea
municipiului Zalău, prin activităţile Bibliotecii.
Obiectivele proiectului:
- Facilitarea şi îndrumarea populaţiei din municipiul Zalău spre cultură, prin lectură şi noile
posibilităţi oferite în spaţiile din zona centrală.
- Dezvoltarea de noi competenţe în rândul tinerilor (în special), prin realizarea unui spaţiu
dedicat acestora, precum și pentru adulţii care au fost nemulţumiţi în ultimii ani din cauza distanţei
faţă de bibliotecă.
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- Creşterea ofertei culturale în municipiul Zalău, prin posibilitatea participării tuturor
categoriilor de public la întreaga gamă de activităţi şi evenimente cultural-educative şi recreative, în
aceeaşi arie locaţională.
- Socializare și comunicare între generaţii în spaţiile centrale ale bibliotecii.
- Promovarea Municipiului Zalău prin evenimente culturale permanentizate, organizate de
bibliotecă în Clădirea Transilvania.
Proiectul a avut stabilite ca principale activităţi: realizarea materialelor de promovare a
Bibliotecii Judeţene Sălaj, cu rol de
Bibliotecă
Municipală
pentru
municipiul Zalău; distribuirea acestora
cu ocazia activităţilor propuse pentru
Zilele oraşului; o bună informare a
comunităţii zălăuane cu privire la
reîntoarcerea secţiilor de relaţii cu
publicul în clădirea Transilvania;
deschiderea oficială şi prezentarea noii
imagini a bibliotecii, prin reorganizarea
secţiilor şi serviciilor; realizarea unor
expoziţii cu imagini, cărţi, date şi nume
importante din istoria Zalăului;
vizionări, audiţii, activităţi recreative în
aer liber pentru promovarea vieţii culturale a municipiului Zalău.
Prin acest proiect a fost promovat, într-un mod special, municipiul Zalău, prin activităţile
oferite de bibliotecă, în urma reorganizării spaţiilor, în clădirea TRANSILVANIA.
➔ GRĂDINA CUNOAȘTERII! – a fost
un proiect cultural, depus spre
finanțare și câștigat de Asociația
Prietenii Bibliotecii, desfăşurat în
parteneriat cu Biblioteca Judeţeană
I.S. Bădescu Sălaj care a avut ca
scop
susţinerea
educaţiei,
dezvoltarea creativităţii copiilor din
municipiul Zalău prin organizarea
activităţilor în cadrul vacanţei de
vară, care să promoveze pregătirea
şi învăţarea non-formală prin
cultură, ştiinţă şi artă.
Atelierele de creaţie care au fost
organizate au ajutat copiii să-şi descopere
talentele, aptitudinile, dar şi să fie implicaţi în activităţi de relaxare, educative, jocuri şi jucării.
Am oferit categoriilor implicate un alt mod de a-şi petrece vacanţa, având posibilitatea de a
participa la adevărate lecţii de pictură, informare, educare, comunicare, joc, vizionări de filme
artistice şi documentare pentru copii, în prezenţa bibliotecarilor cu experienţă în activitatea
desfăşurată cu copiii.
Cărţile, DVD-urile, jocurile şi jucăriile achiziţionate de către Biblioteca Judeţeană au oferit
posibilitatea informării directe, a selectării acesteia din cele mai sigure surse de informare.
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*
Printre mutări și încăpățânarea de a nu renunța la proiecte cu finanțare, timpul a curs din nou
mult prea repede… reorganizare, fără
pauză,
secțiile
au
fost
mutate
concomitent, echipe peste echipe, un flux
continuu de idei, oameni, lucruri, cărți,
numere de inventar citite… wow! Azi am
depășit 3500 de numere! Nu știam cum
va merge, fiind prima dată când realizam
astfel inventarierea colecțiilor, dar… a
mers foarte bine! Nu doream să fie
închise secțiile, să nu blocăm accesul
publicului la cunoaștere! Suntem
nebuni!? Daaaaaa, niște nebuni frumoși,
care au pus întotdeauna în prim plan
UTILIZATORUL, crezând, cu adevărat,
că el este STĂPÂNUL! Fără prezența aglomerației de toate vârstele, noi ce rol am mai avea!? Noi
dorim lumeeeeeeeeeeeeeee, multăăăăă lumeeeeeeeee! Am răsuflat ușurați văzând că se leagă
lucrurile și că vom începe un alt an cu alte planuri. Uffffffffffffff!!! Chiar nu se mai putea altfel!
*
Anul 2015 a însemnat finalul unui coşmar. Cu toate dificultăţile legate de spaţii şi mutări
repetate, am încercat să fim aproape de public. Începând cu anul 2016 ne vom ocupa mai mult de
activităţile de amploare din judeţ, implicând bibliotecile publice în viaţa comunităţilor locale. Vom
încerca să ne îndeplinim misiunea şi să convingem, aşa cum scrie în Carta Uniunii Europene, că
principala preocupare a unui neam trebuie să fie educaţia, iar bibliotecile se găsesc în primul
segment al instituţiilor care se adresează tuturor membrilor şi, dacă au susţinere, pot să schimbe
rosturi: al unui om, al unui loc, judeţ… neam… :
VIITORUL UNEI COMUNITĂŢI DEPINDE DE VIITORUL BIBLIOTECII PUBLICE!
Știm că aici, la BIBLIOTECĂ,
se pot schimba destine și că educația
este mereu prioritară, de aceea,
eliminând greutatea prea deselor
mutări, vom fi mult mai implicați în
viața oamenilor, considerând că avem
cea mai nobilă profesie din lume!
Vom încerca să o onorăm la standarde
înalte!
Bagheta dirijorului a dat tonul
în... armonici superioare pentru anul
2016 și viitor, iar orchestra, care-i
urmează mereu, va fi la înălțime! Nu
dorim diplome, ci aplauze, puternice, îndelungi… pornite din sufletul audienței!
Florica Pop
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INDICATORI DE PERFORMANȚĂ REALIZAȚI
DE BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ ÎN ANUL 2014
CONTEXTUL BIBLIOTECII:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cheltuieli curente din finanţare bugetară/capita
Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri/capita
Cheltuieli pentru personal/capita
% Cheltuieli pentru personal
Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/capita
Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri/capita
% Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară
% Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri
Cheltuieli de capital/capita
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1.28
17.87
69.00
0.95
0.78
3.73
60
0.44

lei
lei
lei
%
lei
lei
%
%
lei

PERSONALUL BIBLIOTECII:
10. Personal la 1000 de locuitori
11. Nr. de locuitori/personal de specialitate
12. % Personal de specialitate

angajaţi
0.58
2161.61 loc.
%
78

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

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

3.96
0.02
0.03
50
1.85
67.34

doc.
doc.
doc.
doc.
doc.
ani

11
8
300
2.69
30.37
4591.12
1.45
1.85
20.87
14.5

%
%
lei
doc.
doc.
doc.
doc.

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

Utilizatori înscrişi ca % din populaţie
Utilizatori activi ca % din populaţie
Cost/Utilizator activ
Documente împrumutate/capita
Documente împrumutate/ utilizator activ
Documente împrumutate/angajat
Documente împrumutate/vizită
Vizite la bibliotecă/capita
Vizite la bibliotecă/utilizator activ
Cost/vizită
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vizite
vizite

lei
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DUPĂ 25 DE ANI…
Se împlinesc anul acesta 65 de ani de lectură publică la Zalău, dar şi 25 de ani de când,
alături de colegii mei Florica Pop, Gabriela Balogh şi Györfi György, am ales să lucrăm la
Biblioteca Judeţeană, fiecare dintre noi venind din alte domenii de activitate. Dacă este să ne
referim la perioada scursă de la înfiinţarea bibliotecii publice la Zalău până în prezent, aş împărţi
acest timp în două, înainte şi după anul 1989. Prima perioadă, cea până în decembrie 1989 o găsim
consemnată în presa vremii, când, la 23 august, se scrie despre inaugurarea unei biblioteci centrale
cu peste 7.000 de volume în limba română, maghiară şi rusă în spaţiul Ateneului Popular, într-un
local încăpător şi care dispune de o frumoasă sală de lectură.
Perioada 1950–1968 reprezintă perioada de constituire şi afirmare a bibliotecii, de creştere şi
dezvoltare a colecţiilor, de atragere a publicului spre bibliotecă. Biblioteca avea o singură secţie de
împrumut pentru toate categoriile de public, fie ei copii sau adulţi.
Perioada 1968–1980 se remarcă printr-o creştere calitativă şi cantitativă a colecţiilor,
precum şi printr-o diversificare a serviciilor, atunci înfiinţându-se sala de lectură a bibliotecii şi
secţia împrumut pentru copii. Publicaţiile periodice se consultau la sala de lectură, ele nedepăşind 6
titluri de ziare și reviste.
Perioada 1980–1989 se caracterizează prin atragerea la lectură a unui public tot mai
numeros, biblioteca oferă cu mai multă promptitudine informaţii bibliografice, este perioada în care
se constituie cataloagele bibliotecii, ca instrumente bibliografice de bază în activitatea de informare
şi orientare a utilizatorilor şi bibliotecarilor, deopotrivă. La întocmirea cataloagelor s-a dorit ca ele
să oglindească întregul fond de publicaţii al bibliotecii, făcându-l accesibil utilizatorilor prin
indicarea locului unde se găseşte fiecare document. Fiecare secţie avea catalog alfabetic general pe
nume de autori şi titluri de anonime şi catalog sistematic, secţia adulţi dispunea de un catalog pe
titluri de beletristică, iar secţia copii avea şi catalog analitic. În acest interval achiziţia de documente
este în medie de 5.000 u.b./an, acum se achiziţionează şi primele documente non-carte: discuri,
diapozitive, diafilme. Tot în această perioadă, biblioteca își face simţită prezenţa şi ca for
metodologic pentru bibliotecile publice din judeţ.
În 1990 colecţiile bibliotecii erau de 111.394 u.b., utilizatorii înscrişi 3.399, frecvenţa anuală
22.059, iar frecvenţa medie zilnică era de 88 utilizatori/zi. Împrumutul şi înscrierea utilizatorilor se
făcea manual pe baza fişei-contract de împrumut. Sigur că imediat după anul 1989 interesul pentru
carte a scăzut, biblioteca fiind puternic concurată de mijloacele audio-vizuale, în special de
televiziune. Modalităţile de petrecere a timpului liber s-au diversificat şi ele. Se citea foarte mult
presa şi aproape toată lumea se pricepea la politică, în acel an au avut loc primele alegeri libere, aşa
încât atmosfera în bibliotecă era una liniştită din punct de vedere al afluenţei utilizatorilor. Acest
lucru a făcut posibil ca transformările ce au avut loc imediat după revoluţie să se facă într-un ritm
adecvat. Anul 1990 a impus o reconsiderare din perspectiva democratică a întregii activităţi a
bibliotecii. Toate demersurile care se fac pun în centru utilizatorul cu nevoile sale concrete imediate
şi de perspectivă.
Principalele coordonate de dezvoltare şi orientare în managementul bibliotecii sunt:
- modernizarea serviciilor pentru public;
- dezvoltarea de noi servicii;
- informatizarea serviciilor de bibliotecă;
- completarea colecţiilor cu titluri care să răspundă noilor cerinţe ale publicului;
- completarea treptată a organigramei şi a statului de funcţii cu posturi noi, ocuparea cu
personal calificat a posturilor de bibliotecar pentru comunele din judeţ;
- dezvoltarea echilibrată a fondului de publicaţii;
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- satisfacerea nevoilor de informare ale utilizatorilor la un nivel corespunzător noilor
exigenţe ale acestora;
- creşterea rolului şi importanţei bibliotecii în comunitate;
- cooperarea cu alte biblioteci publice.
Dezvoltarea şi modernizarea serviciilor pentru public începe prin reorganizarea secţiei adulţi
într-un spaţiu nou, care a permis expunerea în acces liber la raft a unui număr de peste 16.000 de
volume, în spaţiul unde se află acum sala de lectură. Acest pas a fost extrem de apreciat de către
public, fapt resimţit prin creşterea numărului de utilizatori înscrişi de la 2.251 utilizatori în 1990 la
3.282 în 1994 şi a frecvenţei de la 10.451 în 1990 la 20.590 în 1994. În acest spaţiu secţia adulţi şi-a
desfăşurat activitatea până în primăvara anului 1994. În această perioadă se întocmesc cataloagele
inventar în fiecare secţie şi se inventariază întregul fond de carte al bibliotecii. Începând cu anul
1991 se pun bazele serviciului bibliografic care asigură utilizatorilor bibliografii la cerere,
alcătuieşte bibliografia locală, organizează şi completează fişiere tematice. Se intensifică activitatea
metodică în judeţ, se organizează colecţiile şi se pun bazele cataloagelor tradiţionale.
Creşterea colecţiilor, precum şi diversificarea serviciilor, necesită găsirea de noi spaţii
pentru bibliotecă. Prin eforturile conducerii bibliotecii, în anul 1994 se obţine un spaţiu nou, central,
unde se mută secţia adulţi - Clădirea Transilvania, la parter. Spaţiul este mult mai mare şi permite
expunerea în acces liber a peste 40% din
totalul colecţiilor. Mutarea secţiei adulţi a
determinat
reorganizarea
tuturor
compartimentelor. Sala de lectură se
amenajează în spaţiul eliberat, astfel
numărul locurilor de studiu creşte la 50.
Noua organizare permitea accesul la un
număr reprezentativ de publicaţii din
colecţiile deţinute. Majoritatea fondului de
referinţă este la îndemâna utilizatorilor.
Creşterea continuă a preţului la carte,
scăderea nivelului de trai al populaţiei,
înfiinţarea şcolilor postliceale, a unor instituţii de învăţământ superior a determinat publicul să caute
tot mai mult biblioteca. Crearea unui spaţiu atrăgător, colecţii care să răspundă nevoilor de
informare, documentare, relaxare, precum şi personal bine pregătit, a făcut ca biblioteca să fie
foarte des frecventată de membrii comunităţii. Nu-mi
amintesc altă perioadă în care tinerii să stea la rând pentru
a ocupa un loc la sala de lectură! Biblioteca era
frecventată cel mai mult de către elevi şi studenţi,
următorul loc ocupându-l intelectualii şi funcţionarii.
Segmentul de vârstă până la 25 de ani ocupa cea mai mare
pondere în totalul utilizatorilor înscrişi (53% în 1990 şi
84% în 1998). Creşterea continuă a numărului de
utilizatori şi a frecvenţei acestora, a exigenţei impuse de
un public tot mai pretenţios şi grăbit, a exploziei
informaţionale şi de preţuri a făcut ca procesul de
completare a colecţiilor să fie extrem de dificil. Fondul de referinţă al bibliotecii se îmbogăţeşte cu
lucrări noi şi valoroase. Astfel sunt achiziţionate materiale de referinţă cum sunt: Encyclopedia
Universalis - în 23 volume, Encyclopedia Britannica - în 30 de volume, World Book - în 22 de
volume, The Encyclopedia of Religion - în 16 volume, The Encyclopedia of Visual Art - în 10
volume, Grand Larousse în 10 volume, Funk and Wagnalls New Encyclopedia în 29 de volume,
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Great books of the Western World în 60 de volume ş.a. Resursele financiare alocate pentru
bibliotecă sunt insuficiente, ceea ce impune o achiziţie foarte atentă a cărţilor.
Anul 1997 este un an de cotitură în activitatea bibliotecii. Este începutul informatizării
bibliotecii. Acum se cumpără programul integrat de bibliotecă Tinlib, se achiziţionează
calculatoare, se realizează reţeaua internă, se achiziţionează programul de legislaţie Lex-Expert, se
trece la prelucrarea cărţilor noi în sistem automatizat. În paralel se face şi introducerea retrospectivă
a colecţiilor secţiei copii, pentru a putea testa împrumutul în sistem automatizat al cărţilor. Acest
lucru devine posibil în anul 1999. Se lucrează în paralel, tradiţional şi automatizat, ceea ce dublează
munca bibliotecarilor. Se constituie baza de date a utilizatorilor. Bibliotecarii trebuie să îşi
reconsidere profesia, să-şi schimbe mentalitatea, ei trebuie să se perfecţioneze şi să facă faţă noilor
tehnologii care pătrund şi se dezvoltă extrem de rapid.
În perioada 1990–1999 manifestările culturale sunt în număr
mic. Expoziţii de carte, dezbateri profesionale la nivel zonal pe
diferite teme, lansări de carte cu participarea autorilor, diferite
activităţi pentru copii şi tineri. Tot acum apare Raftul liber,
publicaţie semestrială a bibliotecii (1998–2001).
Se fac noi angajări pentru a asigura un program pentru public
pe tot parcursul zilei.
Perioada 2000–2005 se continuă pe aceeaşi linie, se dezvoltă
noi servicii şi se creează compartimente noi: compartimentul
marketing, publicitate şi programe culturale. Se prestează primele
servicii cu plată: multiplicare de documente, servicii de compactorie,
împrumut interbibliotecar, tehnoredactare şi scanare de documente,
listare de documente, salvare de informaţii pe suport electronic, chiar
şi eliberarea permiselor de intrare la bibliotecă se înscrie în această
categorie. Trebuie menţionat faptul că înscrierea se face o dată la 5
ani prin noua statistică de bibliotecă armonizată normelor europene.
Resursele financiare alocate bibliotecii fiind insuficiente, obligă managerii la căutarea unor metode
de atragere a unor fonduri extrabugetare. Se înfiinţează Asociaţia Prietenii Bibliotecii, la iniţiativa
bibliotecarilor, cu sprijinul financiar al voluntarilor de la Corpul Păcii. Înfiinţarea acestei asociaţii a
adus mari beneficii bibliotecii, obţinându-se finanţări care au permis:
- înfiinţarea Sălii Internet în anul 2002 dotată cu 6 calculatoare de ultimă generaţie, o
imprimantă şi un scanner;
- dezvoltarea unor centre educaţionale pentru copii, tineri şi adulţi în cadrul secţiilor adulţi şi
copii. S-au cumpărat calculatoare care au fost conectate la internet şi s-au achiziţionat cărţi şi alte
documente de bibliotecă, CD-uri, casete video, precum şi echipamentele necesare utilizării acestora;
- organizarea unor seminarii înscrise în tematica Democraţie şi drepturile omului, şi
cumpărarea echipamentelor necesare desfăşurării acestora: videoproiector, ecran, realizarea unor
materiale publicitare pentru promovarea bibliotecii şi a activităţilor organizate;
- barcodarea întregului fond de carte al bibliotecii prin achiziţionarea echipamentelor
necesare pentru trecerea la împrumutul automatizat cu ajutorul cititoarelor de barcod, realizarea
Catalogului Colectiv Naţional, punct unic de acces la informaţia bibliografică deţinută de partenerii
din proiect: Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Judeţeană Brăila şi Biblioteca Judeţeană
Sălaj, digitizarea presei locale cu ajutorul unui scanner special. Aceasta a fost cea mai mare
finanţare obţinută prin asociaţie.
- Publicarea primului volum al dicţionarului personalităţilor sălăjene Oameni de seamă ai
Sălajului.
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În anul 2002 se constituie Secţia Periodice ca secţie de sine stătătoare prin desprinderea
colecţiilor de la sala de lectură.
Anul 2005 este cel în care se înfiinţează prima filială a bibliotecii, spaţiul fiind oferit de
către CARP Zalău. Cu un volum relativ mic de carte, se încearcă o apropiere a bibliotecii de
publicul vârstnic. Se organizează diferite activităţi culturale în parteneriat care abordează teme de
interes pentru această categorie de vârstă. Tot în acest an se trece la împrumutul în sistem
automatizat al publicaţiilor, acest lucru marcând finalizarea introducerii retrospective în baza de
date a fondului de carte al secţiei adulţi.
Anii 2001-2002 sunt cei în care se decide îngheţarea cataloagelor tradiţionale ale fiecărei
secţii, la regăsirea informaţiilor utilizându-se ambele tipuri de cataloage până la finalizarea
catalogului electronic al bibliotecii. Căutarea devine mult mai facilă şi rapidă, aceasta făcându-se
după mai multe criterii simple sau combinate. Deşi accesul la informaţie devine mult mai rapid prin
pătrunderea internetului, totuşi publicul are nevoie de îndrumare şi orientare specializată în găsirea
informaţiilor, astfel că rolul bibliotecarului capătă noi valenţe, el trebuie să se perfecţioneze şi
reinventeze mereu pentru a face faţă noilor provocări. Amabilitatea, profesionalismul, comunicarea,
dinamismul sunt doar câteva dintre calităţile pe care trebuie să le aibă sau să şi le cultive fiecare
bibliotecar.
Colecţiile bibliotecii cresc, ajungând la 183.996 u.b. la finalul anului 2005, la fel şi colecţiile
audiovizuale şi electronice, numărul utilizatorilor înscrişi în perioada de referinţă de 5 ani este de
9.048, frecvenţa anuală este de 73.537 vizite, tranzacţiile de împrumut de 109.185 publicaţii. Tot în
această perioadă încep să apară primele fluctuaţii de personal, ceea ce determină angajare de
personal nou care va trebui calificat prin participarea la diferite cursuri de perfecţionare, dar şi prin
învăţare permanentă la locul de muncă. Totalul personalului la finalul anului 2005 era de 31 de
persoane, 27 dintre acestea reprezentând personal de specialitate.
Perioada 2006–2015 se remarcă printr-un dinamism impus pe de o parte de mutările
succesive, aproape anuale ale bibliotecii în spaţii improprii şi insuficiente pentru desfăşurarea în
condiţii optime a activităţii, iar pe de altă parte de transformările sociale, economice, culturale şi
educaţionale ale comunităţii. Clădirile, fiind de patrimoniu, au intrat succesiv în diferite proiecte de
restaurare a căror termene de execuţie nu au fost întotdeauna respectate.
Toate realizările, dar şi neîmplinirile din această perioadă sunt menţionate în revista I.D.E.I.
care apare prima dată în anul 2005. Este aproape de necrezut cum în această perioadă extrem de
dificilă prin care trece biblioteca, s-au realizat atât de multe lucruri frumoase! Acest fapt se
datorează cu siguranţă managerului instituţiei, care a reuşit să-şi menţină şi să-şi alimenteze
optimismul, chiar şi atunci când promisiunile
forurilor superioare nu se concretizau.
Menţionez
doar
câteva
dintre
realizările acestei perioade, aşa cum am mai
spus, cea mai dinamică din toţi anii de după
revoluţie:
- Selectarea Bibliotecii Judeţene în
proiectul pilot Global Libraries, proiect prin a
cărui implementare a fost posibilă deschiderea
primului centru cu acces gratuit pentru public
la Clubul Pensionarilor, apoi la secţia adulţi,
extinderea acestuia făcându-se pe parcursul a
trei ani la toate bibliotecile publice din judeţ,
acestea fiind dotate cu 4 calculatoare,
imprimantă şi scanner. Un alt mare beneficiu al acestui proiect a fost amenajarea corespunzătoare a
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spaţiilor bibliotecilor publice, creşterea numărului de utilizatori şi a vizitelor la bibliotecă, accesul
rapid şi uşor la informaţie, comunicarea facilă etc.
- Deschiderea de filiale şi puncte de împrumut la Centrul pentru Îngrijire şi Tratament
Acasă, Spitalul Judeţean de Urgenţă, Centrul Social de Urgenţă, Centrul Tinereţe fără Bătrâneţe,
Cercul Militar Zalău
- Amenajarea şi deschiderea de noi secţii: Secţia
Media, Ludoteca, BiblioDIVERTISMENT
- Dezvoltarea de servicii pentru persoane cu
nevoi speciale (nevăzători) prin achiziţionarea
echipamentelor şi documentelor electronice specifice
(audio-book)
- Biblioteca îşi face
tot mai mult simţită prezenţa
în comunitate prin ieşirea în
alte spaţii şi desfăşurarea
unor activităţi culturale şi de
spaţii
publice,
parcuri,
noilor
coordonate
de
pe de alta ca o nevoie de a
utilizatori, legate de spaţiul
colecţii în unele perioade din

informare în şcoli, licee, centre de zi,
localuri publice, aceasta ca urmare a
dezvoltare a bibliotecii, pe de o parte, iar
compensa nemulţumirile exprimate de
de funcţionare şi de accesul parţial la
acest interval

- Se creează pagina web a bibliotecii şi pagina Facebook, adrese de e-mail pentru fiecare
secţie, ceea ce permite o mai bună şi rapidă comunicare cu utilizatorii
- Trecerea la programul integrat de bibliotecă TINREAD cu modulele: catalogare, evidență,
circulație, OPAC, administrare, în anul 2012; prelucrarea informațiilor se face în format
UNIMARC
- Apariţiile în presă şi alte mijloace media sunt din ce în ce mai frecvente
- Animaţia culturală ia o amploare deosebită şi vizează toate categoriile de public, dar
succesul cel mai mare se remarcă la categoria de vârstă până la 14 ani
- Organizarea de cursuri gratuite pentru bibliotecari şi pentru populaţie în domeniul IT
- Organizarea unor ateliere de lucru: pictură, cusături tradiţionale
- Formarea centrelor metodice zonale la nivelul judeţului şi organizarea unor întâlniri şi
dezbateri profesionale cu bibliotecarii, schimb de bune-practici
- Se iniţiază activităţi care au continuitate în timp: Târgul de carte, Sălăjeni la ei acasă,
Bibliovacanţa, Maratonul lecturii ş.a.
- Editarea unor publicaţii: Oameni de seamă ai Sălajului, dicţionar biobibliografic, vol. al
II-lea, Sălaj – oameni şi opere, Sălaj – ghidul localităţilor, revista IDEI, editarea unor materiale
promoţionale pentru promovarea bibliotecii la nivel local şi naţional.
Anul 2015 este cel în care biblioteca revine în vechile spaţii în care a funcţionat înainte. Faţă
de spaţiile deţinute anterior acestei perioade, s-au obţinut altele noi unde a fost amenajată Secţia
Media şi un depozit al Sălii de lectură. Secţia Adulţi îşi schimbă denumirea în Secţia Tineri &
Adulţi, spaţiul fiind amenajat într-o manieră modernă, atractivă şi funcţională, de noutate absolută
pentru urbea noastră. Secţia Copii se amenajează în spaţiul din Piaţa Iuliu Maniu, nr. 3-4, spaţiu în
care funcţionase până în anul 2007. Se comandă mobilier nou, atractiv şi funcţional în culori care să
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atragă micii utilizatori. Intrarea în bibliotecă creează sentimentul de pătrundere în lumea minunată a
poveştilor cu prinţi, prinţese şi castele fermecate. Întregul fond de carte este la îndemâna cititorilor.
Aprecierile şi bucuria manifestată de comunitate la deschiderea secţiilor au fost mai mult
decât încurajatoare, ele fiind consemnate în caietul de impresii al bibliotecii.
Practic, în perioada 1990-2015, colecţiile bibliotecii se dublează, depăşind cifra de 223.000
u.b., colecţiile pe alt tip de suport depăşind pragul de 11.000 u.b., utilizatori înscrişi 6186, frecvenţa
anuală este de 104.141 vizite, iar tranzacţiile de împrumut de 151.507 volume. Numărul expoziţiilor,
al manifestărilor culturale, al participanţilor la evenimente culturale creşte de la an la an.
Privind în urmă la cei 25 de ani care s-au scurs de la angajarea noastră la bibliotecă, aici au
avut loc transformări fundamentale. Era internetului, a reţelelor de socializare, a mediului virtual
intră în mersul firesc, destinat omenirii, deci şi bibliotecilor. Ea nu poate fi oprită şi nici nu trebuie,
dar consecinţele negative asupra dezvoltării şi educaţiei fiecărui individ, al tinerilor în special,
trebuie spuse şi luat măsuri cât încă se mai poate. Se trăieşte mult în spaţiul virtual ceea ce are ca
efect izolarea socială a indivizilor, scăderea performanţelor la şcoală şi la locul de muncă, deficit
comportamental, alterarea sănătăţii şi, ceea ce este mai grav, înstrăinarea de familie, prieteni şi
uneori chiar de noi înşine. Comunicarea, care înainte însemna, scrierea unor scrisori, este acum
redusă la câteva click-uri cu mouse-ul. Tehnologia trebuie stăpânită şi folosită cu măsură, doar atât
cât este necesar. Tot mai mulţi recunosc că, în cele din urmă, chiar cea mai modestă bibliotecă
publică sau personală conţine mai multe idei valoroase decât toată televiziunea şi chiar internetul.
Aminteam la început de anul 1997, ca an de vârf în ce priveşte numărul utilizatorilor
înscrişi: 7.471, a frecvenţei de 86.950 şi a volumelor difuzate 236.837. Se citea mult şi exista acea
deprindere a utilizatorilor de a lucra cu cartea, care acum a cam dispărut. Publicul aşteaptă ca
informaţia să-i fie livrată rapid, în forma pe care el o doreşte, dar formularea solicitării lui este una
evazivă. Iată că nu mai ştim să comunicăm, nu ştim ce căutăm, nu ştim să selectăm din cărţi
informaţiile de care avem nevoie. Şi iată cum una din cele mai vechi organizaţii media din lume –
biblioteca – şi cea mai utilă menirie a sa – studiul independent în bibliotecă – sunt premisele
esenţiale, minimul necesar pentru o persoană ca ea să înveţe în această aşa zisă eră electronică.
Trebuie să recunosc că am nostalgia primilor ani petrecuţi în bibliotecă la secţia adulţi
alături de colegele mele, cu care am format o echipă bună Szabó Ileana, Maria Pop şi Florica Pop.
Cea mai mare mulţumire şi satisfacţie a muncii în bibliotecă am primit-o din partea utilizatorilor,
care, prin aprecierile lor, m-au determinat să rămân în acest spaţiu al culturii şi cunoaşterii. Nici nu
vă daţi seama ce servicii oferiţi; Vin cu plăcere la bibliotecă şi întotdeauna merg mai bogat; Mă
simt bine în acest spaţiu şi pot să studiez mult mai bine decât acasă, am toate cărţile la îndemână,
sunt câteva remarci ale utilizatorilor pe care mi le amintesc acum. Dragostea de oameni, de carte şi
dorinţa de a-mi ajuta semenii mă motivează şi pe
viitor.
Am marcat acest eveniment, de împlinire a
25 de ani de activitate în bibliotecă, în data de 23
Aprilie, de Ziua Bibliotecarului din România,
printr-o excursie organizată la un obiectiv turistic
din județ, dorindu-ne să comunicăm în natură, am
ales Grădina Zmeilor, la care a participat întregul
colectiv al Bibliotecii Judeţene, dar şi o parte din
colegii de la bibliotecile publice din judeţ. Timp
frumos, locuri minunate, produse tradiţionale şi surprize din partea unui colectiv de excepţie, căruia
îi mulţumesc.
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Doina Maniura
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BIBLIOTECARUL… INVIZIBIL!
Azi, profesia de bibliotecar presupune mai mult decât atragerea publicului către lectură.
Bibliotecarul zilelor noastre nu mai este un simplu mediator între carte şi cititor, ci a devenit un
animator al vieţii culturale şi al demersurilor de informare.
Pentru ca biblioteca să satisfacă acest deziderat este nevoie înainte de toate de efortul
susţinut al unor bibliotecari invizibili din spatele cărţilor. Aceşti bibliotecari, calificaţi şi cu vechime
în meseria de bibliotecar, îşi desfăşoară activitatea în cadrul Compartimentului Dezvoltare.
Evidenţa şi Prelucrarea Colecţiilor. Informatizare. Acesta este compartimentul de specialitate al
bibliotecii, iar procesul de muncă desfăşurat în acest sector ascuns, presupune îndeplinirea unui
obiectiv important şi anume prelucrarea în sistem informatizat a documentelor de bibliotecă
conform normelor internaţionale, reactualizarea datelor bibliografice, clasificarea, indexarea,
inventarierea și cotarea publicaţiilor nou intrate în bibliotecă, ceea ce duce la transformarea
bibliotecii noastre într-un univers informaţional riguros organizat. Experienţa profesională a
colegelor mele din acest compartiment presupune cunoaşterea celor mai noi reguli de catalogare, a
terminologiei de specialitate, deprinderea unor abilităţi de folosire a lucrărilor de referinţă, a
calculatoarelor, cunoaşterea CZU şi a regulilor de indexare.
În esenţă, compartimentul îşi desfăşoară activitatea pe patru secţiuni: evidenţa documentelor
de bibliotecă, catalogarea, clasificarea, informatizarea.
Evidenţa colecţiilor: de acest segment al activităţii se ocupă Rodica Ţîrlea – bibliotecar SM
gr. IA cu o vechime în domeniu de 20 ani - şi presupune luarea în evidenţă primară şi individuală a
documentelor nou intrate în bibliotecă. Prima etapă a evidenţei este recepţia documentelor provenite
din diferite modalităţi de achiziţie (cumpărare de la furnizor, donaţie etc.). Aceasta înseamnă
confruntarea publicaţiilor achiziţionate cu actele însoţitoare, se verifică dacă publicaţiile corespund
ca număr, titlu şi preţ cu datele înscrise pe documentul însoţitor. În cazul în care nu există
neconcordanţe, se trece la ştampilarea acestora şi înscrierea lor în documentele de înregistrare
primară şi individuală a bibliotecii. Scopul evidenţei titlurilor nou intrate este de a pune în lumină
mărimea fondului existent în gestiunea bibliotecii, informaţie cu importanţă imediată şi retroactivă.
Catalogarea: această activitate revine în sarcina colegei noastre Rodica Marica, bibliotecar
SS gr. IA cu o vechime în activitate de 21 ani şi are ca principale sarcini descrierea bibliografică a
documentelor după normele prestabilite, identificarea şi aplicarea regulilor de catalogare, stabilirea
elementelor specifice care dau intrarea în catalog, căutarea de informaţii vizavi de documentul
prelucrat, constituirea şi completarea fişelor de autoritate, controlul continuu al corectitudinii bazei
de date, actualizarea permanentă a aplicării standardelor de catalogare în concordanţă cu softul
utilizat de noi. Pentru elementele descrierii bibliografice se folosesc următoarele surse principale de
informare: pagina de titlu şi substituentul ei (pentru titlu, informaţiile despre titlu, menţiuni de
responsabilitate, menţiuni referitoare la ediţie, editura, locul şi anul publicării), publicaţia ca atare
(pentru descrierea cantitativă, format şi ilustraţii) şi orice sursă de informare (pentru note, ISBN şi
preţ).
Produsul principal al activităţii de catalogare informatizată este catalogul on-line (baza de
date a bibliotecii). Catalogul informatizat comparativ cu cel tradiţional facilitează regăsirea
informaţiei, având extrem de multe criterii/chei de căutare şi posibilitatea de combinare a acestora.
Baza de date a bibliotecii noastre conţine informaţii bibliografice asupra tuturor documentelor pe
care le deţine biblioteca. Descrierea catalografică se face în formatul UNIMARC şi în sistemul
integrat de bibliotecă TINREAD, care conţine şi o interfaţă web pentru public, ceea ce permite
accesul lui pe Internet sau din pagina bibliotecii.
Clasificare-cotare: această parte din activitatea compartimentului nostru revine colegei
Mihaela Turian, bibliotecar SS gr. IA, cu o vechime în domeniu de 12 ani.
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Clasificarea zecimală universală folosită de biblioteca noastră are drept scop ordonarea
documentelor după conţinut şi se realizează în scopul grupării în acelaşi loc a tuturor publicaţiilor
din acelaşi domeniu de cunoaştere. Activitatea de clasificare implică trei lucruri importante:
cunoaşterea perfectă a principiilor CZU corelată cu analiza cât mai detaliată a resursei de clasificat,
o bună cunoaştere a tabelelor pe care le utilizăm şi verificarea informaţiilor pe care le deţinem
vizavi de domeniul acoperit de cartea clasificată. Această operaţiune presupune: stabilirea tipului
lucrării, identificarea subiectului documentului/temei tratate, încadrarea subiectului tratat într-una
din clasele principale ale CZU, stabilirea indicelui/indicilor CZU sau construirea unui indice pe
baza CZU (acelaşi document poate avea ataşat mai mulţi indici CZU în diverse combinaţii) şi
introducerea în baza de date TINREAD a acestor indici.
În scopul identificării rapide a publicaţiilor existente în bibliotecă, cât şi pentru structurarea
unitară a colecţiei, fiecare document/resursă primeşte o cotă. În instituţia noastră se foloseşte
cotarea sistematico-alfabetică. Pentru a avea certitudinea că materialul supus cotării nu mai există în
colecţia bibliotecii, se verifică în baza de date. Cota atribuită publicaţiei se trece şi pe foaia de titlu
sau pe coperta resursei în aşa fel încât să nu acopere sau să stânjenească datele înscrise pe
document/resursă.
În ultimii ani ritmul schimbărilor ce au afectat activitatea din acest compartiment s-a
accelerat. Pot să spun că presiunea care se exercită asupra colegelor mele a crescut constant. La
aceasta au contribuit modificările făcute în ultima perioadă în programul integrat de bibliotecă (s-a
trecut de la Tinlib la TINREAD, de la descrierea ISBD la descrierea UNIMARC), precum şi
creşterea constantă a resurselor achiziţionate de bibliotecă. Pe anul 2015 au fost prelucrate 5.643
titluri noi, ceea ce reprezintă 8.622 numere de inventar nou atribuite, fără a face rabat de la calitate
sau completarea corectă a tuturor înregistrărilor.
Preocuparea de accelerare a activităţii noastre este o constantă permanentă, date fiind
provocările speciale care se ridică în fiecare an. Convingerea că munca fiecăreia este apreciată la
justa valoare, ne oferă un sentiment de mulţumire personală.
Balogh Gabriela
EVALUAREA UNEI EXPERIENŢE INTERNAŢIONALE
Pentru că am fost cuminte și în acest an, (zic eu!) Moș Crăciun a venit mai repede. Am
primit o invitație, DIN NOU, la Parlamentul Ungariei. Am fost invitați, de fapt, TOȚI participanții
la proiectul: KÖNYVTÁR, AMI ÖSSZEKÖT (BIBLIOTECA - PUNTE DE LEGĂTURĂ!)
începând cu generația din 2011.
În cazul în care nu vă mai amintiți, la începutul anului 2013, în luna aprilie, Președintele
Parlamentului Ungariei, Kövér László, a lansat, pentru a treia oară proiectul KÖNYVTÁR, AMI
ÖSSZEKÖT (BIBLIOTECA - PUNTE DE LEGĂTURĂ!), dedicat tinerilor bibliotecari maghiari
din Bazinul Carpatic. În cadrul acestui proiect, zece participanți, respectiv doi din Ungaria, opt din
afara Ungariei (Croația, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ucraina) au avut șansa de a petrece
împreună o lună la Biblioteca Parlamentului din Budapesta.
Lucrarea mea a avut ca temă Noile servicii de bibliotecă pentru minoritățile locale și a avut
succes. Am fost selectată printre cei zece participanți.
Scopul principal al acestui proiect a fost de a încuraja schimbul profesional între tinerii
bibliotecari maghiari. În această perioadă ne-am familiarizat cu fondul bibliotecii, cu serviciile
oferite de aceasta, ne-am îmbogățit cunoștințele profesionale și personale și am legat prietenii.
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Am promis să păstrăm legătura… Și ne-am reîntâlnit… la locul pe care cu toții l-am îndrăgit
și iubit din prima clipă… Parlamentul Ungariei și Biblioteca Parlamentului.
Întâlnirea a fost deosebită. Atât clădirea Parlamentului, cât și Biblioteca au îmbrăcat haine
noi pentru această întâlnire. Colega și îndrumătoarea noastră, Villám Judit, ne-a introdus în noua
atmosferă a bibliotecii, unde
noul (aparatură de ultimă
generație - mă refer aici la
I.T.) s-a îmbrățișat perfect cu
vechiul (documente vechi,
aparatură de bibliotecă veche).
Apoi ne-am adunat toţi
participanţii în sala de lectură
și am socializat puțin. Ziua
următoare a fost ziua în care a
trebuit să raportăm ceea ce s-a
întâmplat în anii de după
proiect. Înainte de a începe am
vizitat minunatul Castel din
Esztergom și Biblioteca din incinta acestuia. Ca să rămânem în același ton, cu care am început ziua,
dezbaterile profesionale le-am ținut tot în această magnifică clădire. Ne-am prezentat pe rând
biblioteca de unde am sosit, am povestit pe scurt despre impactul pe care l-a avut programul asupra
noastră și a instituției noastre. A trebuit să explicăm în ce mod ne-a influențat experiența de o lună
(din 2013) munca noastră de zi cu zi. Ne-am schimbat numere de telefon, adrese de e-mail, ne-am
promis că o să vorbim, o să postăm și o să ne scriem, dar, mai ales, că o să aplicăm tot ceea ce am
învățat prin acest program, care îmi place să cred, ne-a marcat pe toate.
Fazakas Éva
DIN ANII GREI AI UNEI SECŢII
Ne întoarcem puțin în timp… suntem în anul 2005, an în care Secția pentru Adulți
funcționează în Clădirea Transilvania, mutată aici în anul 1994. Este un spațiu atractiv atât pentru
cititori, cât și pentru bibliotecari, un spațiu larg, aerisit, o locație la îndemână, situându-se în centrul
orașului, la parter, accesibil tuturor categoriilor de vârste.
În acel an s-a realizat trecerea la împrumutul automatizat în toate secțiile de relații cu
publicul, dar, în loc să ne putem bucura cu adevărat de noua tehnologie, la sfârșitul anului am fost
înștiințați că, din cauza degradării clădirii, se vor începe lucrări de consolidare și renovare, lucrări
care, ni s-a spus, se vor finaliza în maxim 2 ani de zile.
Astfel a început o goană a conducerii instituţiei după spaţii, până în luna aprilie a anului
2006 trebuia să fie eliberat acel loc. Ușor de spus, greu de făcut, deoarece pentru a putea funcționa,
secția de împrumut avea nevoie de un spațiu destul de încăpător, care să fie cât de cât la îndemâna
utilizatorilor, a cărui fundație să poată susține greutatea rafturilor și a cărților, iar dacă ar fi fost și
puțin atractiv era mai simplu de acceptat.
Variantele care ni s-au propus nu au îndeplinit condițiile minime de funcționare, majoritatea
fiind foste birouri, iar oferta de a bloca toată colecția de carte în saci și depozitată în garaje nu ne-a
convenit.
Singurul spațiu cât de cât acceptabil, care să poată cuprinde toată colecția noastră de cărți a
fost într-o clădire care aparținea Casei de Modă Zalău, la etajul al III-lea.
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Acum că spațiul s-a găsit, chiar
dacă doar în chirie, să înceapă munca…
Credeți că este așa ușor să mutați o
bibliotecă dintr-un loc în altul? Doar
puneți cărțile în saci și gata. Nu? Greșit!
A trebuit să se gândească bine
organizarea rafturilor în noul spațiu,
astfel încât să intre toate și să mai
rămână și puțin spațiu ca utilizatorul să
se poată plimba ușor printre ele. Oricât
s-a încercat aducerea întregii colecții a
bibliotecii în acest nou loc, nu a fost
posibil, un mic depozit rămânând în
vechiul sediu.
S-au făcut două echipe de acţiune: una la Casa de Modă și alta în clădirea Transilvania. S-a
început cu mutarea depozitelor. Cărțile au fost luate în ordine de pe rafturi, legate în teancuri,
numerotate și puse frumos în saci, bineînțeles și aceștia numerotați după cotă și număr de ordine.
Sacii au fost transportați la noul sediu unde au fost urcați trei etaje, desfăcuți, iar cărțile au fost
aranjate în ordine, pe rafturile montate anterior de către echipă.
Toată această muncă a durat doar trei săptămâni. De ce spun doar trei? Pentru că putea să
țină mai mult, dar ne-am dat silința să terminăm mai repede cu mutarea, dorind ca utilizatorii noștri
să nu fie lipsiți pentru o perioadă prea mare de timp de cărțile dorite.
A trecut un an, au trecut doi, au trecut... nouă și Secția pentru Adulți se găsea tot la Casa de
Modă, la etaj. Nu ar fi fost nicio problemă că nu s-a terminat renovarea Clădirii Transilvania în cei
doi ani cât s-a spus la început, dacă nu s-ar fi înrăutăţit condițiile din spațiul unde stăteam în chirie,
iar proprietarii nefiind încântaţi să investească, în acest sens. De ce spun asta? Geamurile erau mai
mult de formă, vântul și frigul găsind ușor loc de trecere pe sub ele. Doreai să știi dacă plouă afară?
Nicio problemă, trebuia doar să te uiți în sus, la tavan și vedeai pete de umezeală și de ce nu, chiar
șiroaie de apă care își făceau loc cel mai
des chiar deasupra rafturilor cu cărți. De
multe ori utilizatorii erau primiţi în fața
tejghelei nu de bibliotecar ci de o găleată
sau lighean în care se aduna apa ce picura
de pe tavan. Pe perioada de iarnă frigul era
la el acasă. Lunea eram întâmpinați de o
temperatură de cel mult 10 grade,
ajungând la 18-19 grade doar pe joi sau
vineri, așa că purtam cât mai multe
cojoace pe noi pentru a ne putea încălzi.
Dacă iarna am îndurat frig, vara aducea cu
ea temperaturi de saună. Ne-am întrebat
de multe ori cum am putea să punem la
conservat căldura de peste vară, măcar o mică parte, pentru a o putea folosi iarna, dar nici până azi
nu am găsit răspuns.
Anii de funcționare a bibliotecii în cadrul Casei de Modă au însemnat o scădere
semnificativă a numărului de utilizatori: cei în vârstă sau cei cu probleme neputând urca trei etaje,
iar cei pentru care zona nu era la îndemână, veneau doar când aveau maximă urgență.
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Astfel au trecut aproape 9 ani, cu rele și bune, ani pe care am început să-i uităm, datorită
veştii bune primite la sfârșitul anului 2014: Secția pentru Adulți se mută din nou în vechiul sediu
din Clădirea Transilvania. Și o luăm de la capăt cu mutarea: leagă cărți, pune-le în saci, încarcă
mașina, descarcă sacii, pune cărțile pe rafturi, dar numai temporar, pentru că mai trebuie să
așteptăm puțin până sediul este gata cu totul.
După toate aceste mutări, așteptări și nerăbdări, în cele din urmă, în noiembrie 2015 s-a
redeschis Secția pentru Adulți, cu o nouă denumire - Secția Tineri & Adulți, modernă, frumoasă și
atractivă.
Tot ce ne dorim acum este să reușim să-i atragem la bibliotecă atât pe utilizatorii pierduți în
cei nouă ani, cât și pe cei care nu au trecut până acum pragul unei biblioteci.
Sanda Cherecheș
STOP! STAȚIA CARTE!
Oare să fie adevărat?! Nici acum, după mai bine de două luni de la deschidere, nu-mi vine să
cred că s-a încheiat cu eterna poveste a Clădirii Transilvania.
Cea mai mare realizare a anului 2015 a fost mutarea Secţiei Tineri & Adulţi într-o sală
luminoasă şi încăpătoare. Mulţi ani la rând am visat la ea, nu doar noi bibliotecarii, ci şi utilizatorii
acestei secţii, mulţi ani la rând ne-am dorit să se finalizeze, ajungând până la a nu mai crede că ne
vom muta vreodată.
E un mare prilej de bucurie, de a ne exprima sentimentele în această revistă vis-a-vis de
acest lăcaş de cultură. Ne bucurăm acum, neprivind în trecut, de această secţie îmbrăcată în haine de
sărbătoare şi recent mutată în casă nouă. Aş vrea să subliniez în continuare impresiile cititorilor
noştri vis-a-vis de impactul pe care l-au trăit atunci când au păşit stingheri în acest minunat lăcaş de
cărţi, entuziasmul care i-a cuprins pe toți:
● Chiar la prima intrare pe uşa bibliotecii am rămas profund surprins de frumuseţea acestei
încăperi… este un loc frumos.
● Un univers magic ţi se deschide cu acest loc minunat, care te îndeamnă la reverie, trăiri
paralele şi bucuria lecturii, solicitând şi satisfăcând toate simţurile, dar mai ales spiritul, pe
care îl uităm uneori, din cauza tumultului de evenimente cotidiene.
● Este o împlinire importantă a oraşului nostru: spaţiu adecvat, personal cu înalt
profesionalism.
● Azi sediul nou al Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu Sălaj-Zalău poate fi comparat cu
bibliotecile pe care le-am văzut în Anglia, respectiv Manchester şi Bristol sau la Roma.
Felicitări celor care au gândit-o să arate aşa!
Aceste gânduri măreţe (frumoase) şi multe alte impresii deosebite le-au notat cu multă
emoţie în suflet utilizatorii acestei secţii în cartea de aur a Bibliotecii Judeţene, rămânând surprinşi
de tot ce s-a realizat, depăşind prea mult aşteptările lor. Entuziasmul s-a văzut la fiecare utilizator în
parte, neimaginându-și că şi Zalăul va avea vreodată o bibliotecă modernă.
Cuvintele de laudă, de apreciere continuă şi acum după două luni de la deschidere, fiecare
cititor fiind fascinat de frumuseţea sălii, de modul de aranjare a fondului de carte, de ideile
ingenioase aduse, de ocuparea întregului spaţiu pus la dispoziţie, având încă rezerve de extindere a
colecţiilor de carte pe următorii ani; de locurile special amenajate în vederea consultării
publicaţiilor, de numărul mare de cărţi aflate la acces liber la raft, de munca depusă de bibliotecari,
etc. S-a creat un spaţiu, care dă posibilitatea publicului larg de a se pierde în lumea mirifică a
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cărţilor, de a le consulta ore în şir, dacă sunt dispuşi. Mulţi se folosesc de acest spaţiu, se afundă în
pufurile aflate aici, se transpun mental în acea lume, e o atmosferă paşnică, de studiu, de parcă ar fi
o sală de lectură. Atmosfera acestui spaţiu este una magică, e ceva nemaipomenit. Ne bucurăm, că
doar cei care au încercat să păşească în acea lume o pot închipui şi nu s-ar mai dezlipi de ea. Mulţi
dintre utilizatorii acestei secţii, în special tinerii, îşi petrec ore întregi aici, uitând de trecerea
timpului, profitând la maxim, sunt foarte mândri că petrec util, se întorc aici de câte ori au timp.
Biblioteca este locul unde te destinzi, te cultivi, te educi, de unde împrumuţi cărţi valoroase,
unde accesul la informaţie este gratuit şi ar fi păcat să nu profităm de el.
Sunt foarte puţine locuri (instituţii), unde, în general, oamenii intră cu plăcere. Mă bucur să
observ că la Biblioteca Judeţeană
intră doar oameni cu zâmbetul pe
buze, oameni luminoşi la minte şi
la chip, oameni multumiţi de noi,
mulţumiţi de serviciile noastre,
oameni care ni se adresează cu
încredere deplină, satisfăcuţi,
găsind pentru fiecare ceva în
funcţie de interesele lor de lectură.
Noi, bibliotecarii, dăruim,
nu vindem. Fericirea nu doar banii
o pot aduce, valoarea unei idei e o
bogăţie mult mai valoroasă, pe
care o dăruim tuturor celor care
vin în număr tot mai mare şi tot
mai încrezători la noi. Şi totuşi e
atât de simplu să găsim bogăţia, acea împlinire spirituală, pe care ne-o insuflă cărţile.
- E atât de plăcut să faci parte din universul de gândire, de simţire şi de trăire a celor care
caută staţia… de cărţi. Nu doar pentru a găsi comod un spaţiu de refugiu urban ci pentru a
călători într-un univers la limita dintre real şi virtual: biblioteca - lumea cărţilor, lumea
pasionaţilor de frumos, lumea celor care o locuiesc căutând ceva în universul creat de
lectură… sau poate e vorba de o regăsire într-un spaţiu de atitudini…
Sunt gândurile unui dascăl de limba şi literatura română, bun prieten al bibliotecii încă de la
începutul carierei sale, continuând ideea, că Biblioteca Judeţeană, din punctul lui de vedere, este cu
adevărat un spaţiu de atitudini în care cărţile cheamă oameni pe tărâmul lecturii şi al artelor:
literatură, muzică, pictură, cinematografie etc. Spaţiul nou al bibliotecii e altceva, un spaţiu mult
mai atrăgător şi confortabil, o staţie virtuală, un univers în care vieţuiesc oameni şi cărţi, trăiri şi
sentimente atât de frumos îmbrăcate în sideful cuvintelor rostite sau sculptate în albul hârtiei
tipărite. Cine îşi putea exprima mai frumos gândurile, decât un dascăl căruia cartea o să-i vorbească
mereu, iar cititul o să-i fie cea mai frumoasă zăbavă. Avem foarte mulţi cititori pasionaţi de lectură,
nu numai elevi, studenţi, profesori, ci am reuşit să atragem un public diversificat, căruia programele
de la televizor nu îi mai satisfac aşteptările, de aceea mulţi dintre ei îşi găsesc refugiul în cărţi. Ei au
prins gustul pentru lectură, fiind mulţumiţi pe deplin de fondul nostru de carte, care s-a înmulţit în
aceşti ani, ţinând pasul cu tot ce apare pe piaţa editorială.
Sunt multe persoane, în general pensionari, care sunt curioşi, ce s-a deschis în acest spaţiu
deosebit (fermecător). Unii intră şi ne împărtăşesc din amintirile lor, mulţi de vârsta a III-a îşi
amintesc cu duioşie de anii '70, '80, când aici se afla cel mai renumit restaurant din Zalău. Sunt
foarte puţini trecători care trec prin faţa bibliotecii fără a arunca o privire, fără a privi cu admiraţie
STAŢIA CARTE. Toţi se bucură că s-a investit în ceva, de care toată comunitatea sălăjeană se
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foloseşte, şi că biblioteca este situată la îndemâna tuturor categoriilor de public (e accesibilă şi
persoanelor cu dizabilităţi).
Aşadar, cea mai mare mulţumire a mea este, că după atâţia ani am reuşit să revenim la
spaţiul, unde acum 15 ani mi-am început cariera, spaţiul cel mai potrivit pentru o bibliotecă.
Ne bucurăm foarte mult, că suntem angajaţii acestei instituţii, că lucrăm la acest
compartiment, suntem recunoscători managerului acestei instituţii, care s-a zbătut, s-a implicat total
să facă posibil, după multe eforturi și așteptări, ca şi comunitatea sălăjeană să aibă o bibliotecă
modernă, asa cum o merită. Şi nu în ultimul rând, trebuie să mulţumim utilizatorilor acestei
instituţii, care ne-au urmat în aceşti ani, ne-au susţinut şi au avut încredere în noi şi ne apreciază în
continuare serviciile. Suntem mândri, deoarece comunitatea din acest oraş, din acest judeţ se
foloseşte de comorile acestei instituţii, le preţuiesc, munca noastră prinde astfel, prin ei, roade pe zi
ce trece.
Aş încheia cu impresiile unui utilizator, care ne-a scris astfel:
- Am rămas plăcut surprinsă de atmosfera primitoare a bibliotecii. Este totul foarte
organizat. O să fie mereu un loc în care o să vin cu drag, un loc pentru a cunoaşte lumea,
pentru a mă cunoaşte pe mine, pentru a descoperi lucruri noi. Cărţile cresc oameni însă
oamenii trebuie să vină în întâmpinarea lor, să le caute, să călătorească în imaginar, să le
asculte la rândul lor chemarea şi să nu ezite să poposească la STAŢIA DE CĂRŢI unde
cititul este cea mai frumoasă zăbavă.
Aşadar, dragi utilizatori, porţile bibliotecii sunt deschise pentru voi, colectivul Bibliotecii
Judeţene I.S. Bădescu Sălaj - Zalău vă aşteaptă cu mare drag!
Pap Erika
10 +… la BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ SĂLAJ
3 ianuarie 2006 – un nou început, o nouă provocare
După 7 ani de profesorat, în urma promovării unui concurs pentru un post de bibliotecar,
ajungeam la Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu Sălaj. Cunoşteam îndeaproape activităţile bibliotecii,
participam cu interes de câte ori aveam ocazia la evenimentele organizate. Privită din exterior,
această meserie poate părea plictisitoare, pasivă, există chiar o viziune stereotipică legată de
responsabilităţile unui bibliotecar, acel om care îţi dă cartea de pe raft, dar meseria de bibliotecar
nu presupune doar atât, mai ales dacă o
practici cu pasiune. Şi azi mai aud remarci de
genul - oau, lucrezi într-o bibliotecă, citeşti
tot timpul, nu-i aşa? Da, răsfoiesc cărţi,
citesc recenzii, scanez cuprinsul cărţilor
pentru a putea face o recomandare de lectură
pertinentă sau pentru a oferi bibliografia
necesară întocmirii unui referat/lucrare
tematică. Iată deci, că meseria de bibliotecar
este mult mai dinamică decât se crede, poate
fi o aventură care-ţi permite o dezvoltare
personală şi profesională complexă.
Nu mi-a fost foarte simplu să renunţ
la a preda în învăţământ, pentru că mi-a plăcut realmente profesia şi mi se potrivea, spun eu, bine,
din acest motiv au existat nostalgii şi regrete, mai ales la începutul activităţii mele în bibliotecă. Dar
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n-a durat mult, pentru că am găsit aici oameni dedicaţi, talentaţi, inventivi şi inovatori, responsabili,
într-un cuvânt adevăraţi profesionişti, care mi-au făcut acomodarea relativ uşoară. N-a fost doar
atât, pentru că multitudinea activităţilor, varietatea şi dinamica acestora m-au prins în mreje şi m-au
provocat… la acţiune.
Iniţial, mi-am început periplul prin bibliotecă la Secţia pentru Adulţi. Pentru început, am
purces la descifrarea biblioteconomiei, ca ştiinţă, în acest sens, am participat la cursurile de formare
profesională organizate de ANBPR la Buşteni şi Bucureşti, în urma cărora am primit certificat de
atestare în domeniu. Au urmat alte conferinţe, cursuri, proiecte cu tematici diferite (Conferinţa
ProEdit, BaniIQ, Tineret în Acţiune, târguri de carte, simpozioane) care mi-au dat posibilitatea de a
acumula noi experienţe personale şi profesionale, de a cunoaşte oameni noi, de a schimba idei, de a
mă convinge, o dată în plus, că meseria de bibliotecar te aduce în posturi şi situaţii dintre cele mai
frumoase şi mai folositoare.
Cei 10 ani de bibliotecă au fost întrerupţi de perioadele cele mai frumoase din viaţa mea,
naşterea celor doi copii, care m-au întregit şi personal.
După revenirea din prima maternitate, mi s-a lansat o nouă provocare, aceea de a face parte
din echipa Secţiei pentru Copii. A fost cea mai frumoasă şi dragă experienţă, cea mai aproape de
sufletul meu. Tot ceea ce faci cu copiii şi
pentru copii te încarcă de energie pozitivă.
Lumina vie din ochişorii lor, sufletul care
vibrează la cele mai banale idei, bucuria că
primesc daruri de la bibliotecă, ne motivează
să dăruim cu entuziasm cele mai frumoase
flori ale gândurilor noastre. Atât de pline, de
intense, de colorate erau zilele, mai ales cele
din timpul vacanţelor, nici una nu semăna cu
cealaltă, deci trebuia să ne reinventăm
permanent, să aducem ceva nou în fiecare zi,
iar satisfacţia personală şi profesională a fost
pe măsură.
Şi achiziţia de carte este o activitate dragă mie, pe care o fac cu maximă responsabilitate
deşi, în era ultratehnologiei şi a informaţiei care te bombardează zilnic din toate unghiurile, este
destul de dificil de selectat documente utile, cu bază ştiinţifică solidă sau beletristică de bună
calitate. Se scrie foarte mult, editurile abundă în tiraje, deci selecţia trebuie făcută cu maximă
rigurozitate şi responsabilitate, ţinându-se cont de profilul utilizatorilor şi cerinţele acestora, de
bugetul disponibil, de notorietatea autorilor, de subiectul pe care-l tratează, de criticile primite de la
recenzori sau ecoul din mass-media, de tendinţele de lectură, informare, învăţare sau relaxare ale
comunităţii deservite.
O nouă schimbare de decor, mult aşteptata casă nouă a Secţiei Tineri & Adulţi, s-a produs la
sfârşitul anului 2015, a coincis şi cu reîntoarcerea mea în cadrul acestei secţii. Sectorul acesta de
vârstă a fost tare vitregit în ultimii 9 ani, secţia funcţionând într-un spaţiu nu tocmai accesibil,
departe de sediul central al instituţiei, în consecinţă şi activităţile/acţiunile dedicate acestui segment
au avut de suferit. Dar noua locaţie este ultracentrală, spaţioasă, primitoare, cu un design interior
atrăgător şi, deşi e deschisă de doar 2 luni, publicul este mai mult decât încântat şi doritor de
acţiune. Aşa că, în următoarea perioadă, toate eforturile şi ideile noastre vor fi direcţionate spre voi,
dragi adolescenţi, părinţi şi bunici, şi vă provocăm să ne ajutaţi în a vă oferi escapade magice de
petrecere a timpului liber sau întâlniri cu poezia/muzica/filmul preferat. Vă invităm să ne urmăriţi
pe site-ul BJS, pe pagina de Facebook, în mass-media sau să vă opriţi la… Staţia Carte!
Dalia Mintaş
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BIBLIOTECA: UN LOC PENTRU TOŢI ŞI PENTRU FIECARE
Biblioteca este una dintre puținele instituții publice în care nu ești obligat să mergi. Nu ai
nevoie de bibliotecă atunci când te naști, nu apelezi la ea atunci când te îmbolnăvești, nu te obligă
nimeni să-i treci pragul atunci când te
căsătorești, și exemplele ar putea
continua. Cu toate acestea, biblioteca
este, poate singura instituție care te
așteaptă în orice moment al vieții te-ai
afla. Te acceptă așa cum ești, nu te
judecă, nu te condamnă și mereu îți
oferă o a doua șansă sau mai multe.
Dacă ești bolnav, în cărți poți
găsi sfaturi care te ajută să-ți vindeci
trupul, dar mai ales sufletul. De
asemenea, dacă urmează să te
căsătorești, biblioteca îți poate oferi
cărți care te învață cum să ai o căsnicie
de durată, pentru că, nu-i așa, cu toții ne dorim să trăim ca în poveștile citite în copilărie: … fericiți,
până la adânci bătrâneți. Dacă ai suferit o pierdere, biblioteca îți pune la dispoziție cărți care te
ajută să treci mai ușor peste momentele dificile pe care viața ți le scoate în cale.
Și tocmai pentru că este instituția unde nimeni nu este obligat să ajungă, calea către
bibliotecă a fiecărui cititor este pe cât de diferită, pe atât de interesantă. Cei mai norocoși ajung aici,
aduși de mânuță de către părinți sau bunici. E o bucurie pentru bibliotecar, să vadă ochii luminând
de fericire ai micuțului care pășește fascinat pentru prima dată pragul bibliotecii. Este ca și cum ar
intra pe un tărâm fermecat, unde poveștile prind viață, iar micul cititor, care uneori abia învață să
vorbească, este un personaj ce urmează să-și scrie propria poveste. Una frumoasă, cu siguranță,
pentru că un copil căruia i se citește, va crește un adult care va ști ce gândește.
Însă, cei mai mulți dintre cititori, ajung la bibliotecă după ce descoperă tainele cititului. Vin
la bibliotecă la sugestia învățătoarei sau împreună cu colegii care au descoperit biblioteca cu mult
înainte să învețe litere. Și, oricât de paradoxal ar părea, cu toții avem de câștigat pentru că acești
copii aleg să meargă la bibliotecă. Avem de câștigat dacă suntem părinții acestor copii, pentru că
avem siguranța că creștem copii care ne vor da motive de mândrie. Au de câștigat învățătorii și
profesorii acestor copii, care au siguranța că educă o generație cu coloană vertebrală. Are de
câștigat societatea, pentru că acești tineri, atunci când vor deveni la rândul lor părinți, vor face
educaţia copiilor lor în spiritul dragostei de carte, al binelui și frumosului, care trebuie să domine
omenirea.
Probabil sunt puțini cei care descoperă biblioteca la maturitate. Chiar și așa, e o bucurie să le
fim alături. Este ca și cum ai trata o boală ce era considerată incurabilă. E o șansă oferită tuturor
celor care doresc să aducă o schimbare benefică în viața lor. Oricare ar fi fost motivul pentru care
au descoperit atât de târziu biblioteca, aceasta îi iartă și îi acceptă așa cum o mamă iubitoare își
primește înapoi fiul rătăcit.
Biblioteca îi așteaptă pe toți, mici sau mari, talentați sau doar ambițioși, hotărâți sau
nehotărâți; răbdătoare și convinsă că luminând zi de zi mințile celor care îi trec pragul, va crește o
societate bine educată, altruistă, cu valori morale respectate de plăcere și nu din obligație, pentru că
natura ne aseamănă, iar educația ne deosebește. (Confucius)
Natalia Timuș
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I.D.E.I.
O ECHIPĂ DE NOTA ZECE
Anul care tocmai a trecut a fost anul cifrelor rotunde pentru bibliotecă. Unii colegi și-au
serbat aniversarea de cincizeci de ani, alții au împlinit douăzeci și cinci de ani de când lucrează în
acest colectiv, mai sunt și colegi care tocmai au împlinit zece ani de activitate. Mie îmi place cel
mai mult, ca cifră rotundă, zece. Știți de ce? Pentru că mă duce cu gândul către o echipă, dar nu
orice echipă!
Vorbesc despre echipa din care fac parte, și anume echipa secției de copii din cadrul
Bibliotecii Judeţene Sălaj, unde am activat în anul ce tocmai s-a încheiat.
Privind retrospectiv anul 2015, pot să spun că, împreună cu colegele mele, am avut parte de
experiențe extraordinare, unele cu totul noi, care ne-au adus satisfacții, de care ne-am bucurat
împreună și de care sunt mândră.
Îndrăznesc să spun acest lucru în
numele tuturor colegelor mele, chiar și
al celor mai vechi dintre noi. Fiecare zi
a adus idei și situații inedite, pe care
am încercat să le dezbatem împreună
și să le ducem cu bine la sfârșit. Unele
ne-au reușit pe deplin, altele mai puțin,
dar, per ansamblu, a fost bine.
Mă bucur să constat, la finele
acestui an, că fac parte dintr-o echipă
extraordinară, plină de energie și
entuziasm, în care respectul de sine și
respectul pentru aproape încă mai
înseamnă ceva, o echipă de la care am învățat în fiecare zi ce înseamnă fairplay-ul și colegialitatea,
ca, mai târziu, să descopăr și prietenia. O prietenie pe care colegele mi-au oferit-o gratis, fără să-mi
ceară nimic în schimb, acceptându-mă așa cum sunt, cu bune și cu rele, cu plusuri și cu lacune,
lucru pentru care le mulțumesc din suflet. Cu sinceritate spun că nu puteam găsi un loc mai frumos
în care să mă dezvolt, în care să cresc și în care să mă descopăr altfel. Nu vreau să sune pompos sau
să pară că laud fetele acestea, dar chiar încercăm să ne facem zilele frumoase și senine împreună
(așa cum îi place doamnei director să spună), încercăm să ne descoperim una pe cealaltă sau, și mai
mult, să ne ascultăm una pe alta, să ne întrebăm și să ne răspundem, să căutăm și să găsim. Și toate
acestea le facem împreună ca o echipă.
Când m-am angajat, n-am știut la ce să mă aștept din partea colegilor, dar ei m-au primit cu
brațele deschise și cu multă căldură, m-au tratat ca pe un egal al lor, mi-au acordat toată încrederea
încă de la început, lucru la care nu m-am așteptat și pe care l-am apreciat cel mai mult. Sigur că nu
am sperat să pot spune aceste lucruri doar după un an, dar se pare că stelele mi-au zâmbit și au fost
de partea mea. Mi se pare, cititorule, că ți s-a ivit în colțul gurii un zâmbet ironic sau, poate, de
neîncredere în ceea ce citești, dar și eu sunt surprinsă să constat că aceste lucruri sunt adevărate și
mi s-au întâmplat în realitate. Am stat câte opt ore împreună în fiecare zi a acestui an care s-a scurs
și a fost timp destul în care să descopăr că fiecare dintre noi are multe lucruri interesante de spus și
de la fiecare am ceva de învățat. Am sentimentul că a trecut timpul și a așezat fiecare zi ca o
cărămidă la temelia unei frumoase construcții care este prietenia.
Fiecare zi de lucru ne aducea împreună la prima oră a dimineții, când ne întrebam ce e nou,
chiar dacă ne despărțisem cu câteva ore în urmă, seara trecută. N-a trecut nicio zi fără să facem ceva
nou, fără să ne sfătuim și fără să ne facem planul pentru ziua în curs. Și cum lucrul cu copiii implică
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neprevăzutul, planul se mai dădea peste cap. Dar, de fiecare dată, discutam împreună și hotăram
ceea ce e de făcut. Chiar dacă suntem diferite, ne acceptăm ideile, le punem în balanță și alegem
ceea ce este mai bun pentru secție. Cred că aprecierea ideilor venite din partea mea de către colege
și completarea cu idei venite de la ele a creat această armonie și bună relaționare la secție.
De-a lungul anului am desfășurat activități diverse cu copiii, atât pe perioada vacanțelor, cât
și în cursul anului. Pentru mine aceste
activități au fost noi, dar am încercat
să le pun cât mai bine în practică.
Sigur că pentru asta am avut nevoie
de ajutorul colegelor și, în special, a
colegei mele, Eva. Ea este cea care ma ajutat și m-a îndrumat de fiecare
dată, lucru care m-a făcut să-mi intru
cât mai bine în rol. Fie că a fost vorba
de vizita unei clase la bibliotecă sau
de vizita noastră la o grădiniță, am
încercat să facem activitatea cât mai
plăcută pentru copii, în așa fel încât
aceștia să revină cu drag la bibliotecă.
Pe lângă vizitele claselor de copii de la școli și a grădinițelor, am desfășurat activități diverse
de-a lungul anului. Astfel, sâmbetele, am desfășurat un Atelier de Creație, activitate menită să
stimuleze îndemânarea și creativitatea și la care copiii au participat cu entuziasm și în număr foarte
mare.
Activitățile dedicate Școlii Altfel au avut un mare impact, dat fiind că au fost desfășurate în
Săptămâna Mare, premergătoare Învierii Domnului și, ca urmare, au avut ca temă acest subiect.
Copiii ne-au arătat cât de mult au apreciat activitățile desfășurate, prin numărul mare de
participanți. Pe perioada vacanței de vară s-a derulat un proiect amplu numit Bibliovacanța, proiect
în cadrul căruia am realizat activități diverse. Acestea au fost sprijinite de către toți colegii, din toate
departamentele, fiecare dezvoltând câte un subiect. Temele au fost dintre cele mai diverse, de la
pictură pe apă, tehnică dezvoltată cu ajutorul celor de la Casa Culorilor, la povești digitale, subiect
la care colegele noastre trainer, împreună cu doamna director au lucrat cu copiii, ajutându-i pe
aceștia la realizarea propriului proiect de promovare a orașului Zalău. În cursul Bibliovacanței am
avut acțiuni de promovare a orașului Zalău, ocazie cu care copiii s-au costumat în straie dacice și au
defilat prin centrul orașului. De asemenea, în cadrul activităților desfășurate pe perioada verii, am
călătorit în jurul lumii în cele mai frumoase locuri de pe Glob, dar și din România, subiect de care
copiii s-au arătat a fi foarte interesați, mai ales de curiozitățile locurilor. În cadrul acestui proiect
copiii au fost premiați, iar bibliovacanța s-a încheiat cu un carnaval și o petrecere în cadrul cărora
fiecare copil participant a primit cadouri.
După încheierea vacanței, toamna a continuat cu noi provocări pentru mine, și anume, a
început inventarul, lucru cu totul nou pentru mine. Am învățat, pas cu pas, ceea ce e de făcut și,
încă, mai avem de lucru până la finalizarea lui. Sfârșitul de an a culminat cu mutarea tuturor
secțiilor în casă nouă, în Clădirea Transilvania.
Sigur că ar mai fi multe de spus despre anul ce a trecut, pentru că, pe lângă aceste activități,
am mai participat și la două cursuri de dezvoltare profesională, unul despre Marketingul în
bibliotecă, susținut de Bogdan Ghiurco, de la Biblioteca Iași și unul de Public Speaking,
implementat de colega noastră trainer, Mariana Marian, cursuri de la care am plecat cu multe
cunoștințe, experiențe și prieteni noi, dar și cu o mai mare încredere în mine, voi mai lăsa spațiu în
paginile revistei și pentru ceilalți colegi care mai doresc să scrie!
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I.D.E.I.
Da, într-adevăr, a fost un an plin cu provocări, dar și un an minunat!
Nu a fost doar un an, a fost primul an la Biblioteca Judeţeană Sălaj! Un an în care s-au
întâmplat multe, un an în care am realizat lucruri frumoase, am învățat și mai mult, un an cu
împliniri și dezamăgiri uneori, cu provocări, un an în care am plâns și am râs, în care parte din
visele noastre s-au împlinit, un an pe care l-am dus cu bine la sfârșit și în care am creat amintiri
frumoase pe care le voi păstra mereu în suflet!
Mulțumesc 2015!
Mihaela Breje
BIBLIOVACANŢA 2015
Un an de când lucrez într-o echipă nu bună, ci extrem de bună, talentată și… cu viziune.
Biblioteca Judeţeană Ioniţă Scipione Bădescu Sălaj este o sursă bogată de cunoaştere,
informaţie, cultură care vine în întâmpinarea tuturor copiilor pentru a le îmbogăţi continuu
experienţa de viaţă.
Anotimpul copilăriei este în mod sigur vara, când copiii au la dispoziţie trei luni de vacanţă,
distracţie şi voie bună.
Nu oricine ar crede că şcolarii din ziua de azi îşi mai petrec timpul liber la bibliotecă, cu atât
mai puţin în toiul vacanţei de vară. Dar, cu toate acestea, Secţia Copii din cadrul Bibliotecii
Judeţene Ioniţă Scipione Bădescu este zilnic plină cu zeci de copii. Cititorii fideli şi nu doar ei au
făcut şi anul acesta ca proiectul
Bibliovacanţa să fie un adevărat
succes. Pentru a participa la aceste
activităţi nu s-a perceput nicio taxă,
singura condiţie era ca participanţii să
fie înscrişi ca utilizatori ai bibliotecii.
Noi le-am pregătit o altă modalitate de
a-şi petrece timpul liber în bibliotecă şi
nu în faţa blocului, la televizor sau la
calculator. Am încercat să le pregătim
diverse activităţi educative, de
socializare, recreative, coordonate de
angajaţii
bibliotecii.
Majoritatea
veneau însoţiţi de părinţi, bunici, iar
aceştia erau bucuroşi pentru că au cum
să le ofere alternative de petrecere a timpului liber. Din păcate, pentru unii copii, calculatorul şi
televizorul sunt de multe ori singurele opţiuni.
La bibliotecă copiii au petrecut momente frumoase, se vedea pe chipul lor satisfacţia
realizării unui lucru ieşit din mânuţele lor. Credeam că aceste activităţi nu vor fi foarte dificile, dar
nu a fost chiar aşa, deoarece ele au presupus o bună organizare, de asemenea trebuiau pregătite
materialele necesare, iar apoi implicarea efectivă în a lucra cu micii creatori.
În perioada 1 iulie - 1 septembrie la Biblioteca Judeţeană Ioniţă Scipione Bădescu Sălaj s-a
derulat Bibliovacanţa, un program intrat cu succes în tradiţia instituţiei noastre.
Acţiunile s-au desfăşurat zilnic, de luni până vineri, între orele 10 -12, cu un număr de
aproximativ 25 de copii, iar vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani.
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Prima zi, pentru mine, a fost destul de grea, pentru că holul bibliotecii s-a umplut cu
numeroşi copii, nu ştiam cum va fi, cum se vor desfăşura lucrurile, dacă vor fi sau nu atenţi, dacă
vor avea răbdare. Spre mirarea mea însă, totul a decurs foarte bine, iar copiii au fost încântaţi.
Zilele de luni şi miercuri au fost dedicate activităţilor IT. În fiecare zi de marţi şi joi, am
descoperit împreună cu copiii tainele poveştilor; le-am recomandat cărţi specifice vârstei lor; am
călătorit în jurul lumii (şi-au făcut propriul paşaport); am avut parte de activităţi ce au oferit
relaxare şi distracţie copiilor, care au participat la jocuri de echipă, desen, construcţii; am promovat
lectura şi Zilele Municipiului Zalău, citind în parc Legenda de pe Meseş, care ne-a fost sursă de
inspiraţie pentru desenele pe asfalt.
Pentru cei pasionaţi de pictură au fost organizate două ateliere, primul fiind acela la care
copiii au realizat câteva picturi pe pânză, impresionante, cu tema Zalăul vechi şi cel nou, iar la cel
de-al doilea atelier, folosind o tehnică numită pictură pe apă, copiii au fost foarte curioşi şi încântaţi
de ceea ce au învăţat. Deşi puţin stângaci la început, ei au deprins tehnica şi au reuşit să urmeze
sfaturile profesoarei de pictură, iar satisfacţia şi bucuria li se citea pe feţe atunci când au văzut
frumuseţea finalului, o adevărată operă de artă prin culoare.
Pentru că vrem să le oferim acestora cât mai multe informaţii din diverse domenii ale
cunoaşterii, am călătorit şi în lumea insectelor (i-am învăţat unde trăiesc, cu ce se hrănesc, cum sunt
alcătuite, dacă sunt folositoare etc.). În cadrul acestei acţiuni copiii au ascultat şi o legendă, au
recunoscut insectele ascunse în spatele ghicitorilor, iar la finalul atelierului de creaţie, au
confecţionat din hârtie colorată câteva dintre aceste insecte.
Ca-ntr-un miracol, printre rafturi şi cărţi, biblioteca a fost înviorată de o idee, sala de lectură
a fost transformată într-o scenă de
teatru pentru cei mari, dar şi pentru cei
mici. Copiii au fost încântaţi de piesele
de teatru, au făcut cunoştinţă cu
Henry, incredibilul băieţel mâncător de
cărţi şi Turtiţa fermecată, s-au amuzat
foarte tare şi, astfel, au reuşit să
înţeleagă mai bine povestea. Pe de altă
parte, teatrul în biblioteca noastră este
o altă formă de încurajare a lecturii şi
trezeşte un mare interes pentru
utilizatorii noştri şi capătă din ce în ce
mai mare amploare.
Părinţii şi copiii au fost
aşteptaţi duminică în parc la Ora de lectură, o activitate frumoasă ce a cuprins lectură în aer liber
pentru toţi cei care iubesc cartea şi natura. Au răspuns cu drag invitaţiei, iar noi le-am oferit clipe
frumoase, citind, jucându-ne şi învăţând lucruri noi
N-au fost uitate nici vizionările de film sau desenele animate – Cinemateca – activități care
s-au aflat în topul preferinţelor.
La bibliotecă vin, în general, copii dornici să găsească informaţii noi şi să-și completeze
cunoştinţele acumulate la şcoală. Lectura implică un mic efort, dar răsplătit întotdeauna, iar
biblioteca este mereu deschisă acelora care vor să-i treacă pragul de la mic la mare. Încercăm să
căutăm a atrage copiii spre lectură, celor mici le insuflăm dragostea pentru carte, preţuirea ei şi
reuşim făcând astfel de activităţi pe timpul vacanţei. La finalul verii s-a organizat Bibliocarnavalul,
unde participanţii au fost recompensaţi cu diplome de participare şi mici surprize.
Consider că toate aceste activităţi i-au făcut pe copii să lege noi prietenii, să iubească
lectura, să-şi dezvolte gândirea, imaginaţia şi creativitatea.
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I.D.E.I.
Cea mai mare satisfacţie a mea a fost când pe faţa celor mici am văzut încântarea şi fericirea,
după ce au participat la câte o activitate. Pentru mine e o bucurie nespusă faptul că rupem un
zâmbet, că îi facem să intre puţin în lumea noastră magică, este un lucru minunat. Ei sunt nişte copii
speciali, iar noi le oferim aceste alternative în vacanţă pentru a se simţi valoroşi.
Mă bucur că acest program BIBLIOVACANŢA a fost apreciat de către copii, părinţi şi bunici
în egală măsură, fapt pentru care va fi reluat şi în următorii ani.
Alina Chirila
DIN LUMEA LOR ÎN LUMEA NOASTRĂ
Educaţia numai atunci este eficace, când tratează pe fiecare conform cu
natura sa şi când dă fiecăruia hrana mentală de care are el nevoie.
(P. Ştefănescu – Goangă)
Terapia prin artă și cultură este cea care dă posibilitate
individului să-și manifeste singur sentimentele, să-l mobilizeze
afectiv. Fiind un mijloc frumos și deschis de dezvoltare
personală, această terapie se adresează în egală măsură
copiilor, tinerilor și adulților. Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Şimleu Silvaniei, structura Speranţa Zalău, este un
centru cu program pentru copiii cu nevoi speciale.
Prin profilul său, Centrul Speranţa este una dintre
puţinele alternative educaţionale speciale din municipiul Zalău care oferă, pe lângă activităţile şi
terapiile de recuperare, activităţi extraşcolare într-o gamă variată. CSEI Şimleu Silvaniei, structura
Speranţa Zalău, colaborează cu numeroase instituţii de învăţământ special şi de masă, cu autorităţile
locale şi, mai ales, cu părinţii elevilor şcolii. Misiunea şcolii este organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de recuperare a deficienţelor mentale uşoare, moderate, severe, asociate şi senzoriale
printr-un tratament psiho-pedagogic complex, formarea de capacităţi şi abilităţi prin programul de
terapie educaţională complexă.
Parteneriatul cu instituția noastră, cu Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, a început la
scurt timp după înființarea acestei școli în Zalău. Activitățile desfășurate atât în cadrul școlii cât și
la sediul bibliotecii au fost și sunt menite să aducă acestor copii și adolescenți bucuria poveștilor, a
lecturii și a dramatizărilor într-un spațiu primitor, cu oameni frumoși și la propriu și la figurat.
Elevii parteneri au vârste cuprinse între şase şi şaisprezece ani, nivelul de studiu fiind echivalent
claselor V-VIII. În funcţie de grupa de vârstă, am citit împreună povești și curiozități, am dat viață
împreună personajelor din Puf Pufos la bibliotecă, Ridichea Uriașă, Gogoașa, Ciuș Măgăruș
folosind păpușile ca actori sau măștile de carton colorate, am călătorit împreună cu Oul în Povestea
Oului Încondeiat de Daniela Codreanu și în La Paști de George Topârceanu. Am recitat împreună,
am cântat împreună, am dansat Hora Unirii împreună de Ziua Națională a României, am cunoscut
eroi din istoria neamului românesc și multe alte activități care au adus bucurie și cunoștințe noi. Am
primit chiar și un premiu II prin participarea online la un concurs internațional la care am trimis
desfășurarea activității și fotografii.
Având în vedere spațiul frumos și generos pe care instituția noastră l-a creat în bibliotecă la
secția BiblioDIVERTISMENT, propunem permanentizarea activităților cu copiii și adolescenții
Şcolii Speranța Zalău, alcătuind împreună un program săptămânal în care să cuprindem activități
creative, lectură, dramatizări, confecționarea personajelor, audiții muzicale, vizionări diverse.
Pentru elevii acestui tip de școală este o experiență deosebită și o bucurie nemaipomenită să fie
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scoși din perimetrul școlii și să fie primiți în spații publice, în locuri unde au acces toți cei de o
seamă cu ei și nu numai. Aceste activități le vor asigura bune practici ajutându-i la formarea lor ca
adulți integraţi în societatea civilă.
Un argument în plus în favoarea promovării acestor activităţi este acela că integrarea în
educaţia de masă le va da elevilor încredere în forţele proprii, va creşte nivelul motivaţional, se vor
orienta mai uşor în lumea reală, nu vor avea nevoie de ajutor permanent, vor putea identifica
singuri alternative, vor învăţa să ia propriile lor decizii, într-un cuvânt vor percepe lumea reală ca o
lume a lor în care pot să se integreze.
Câteva impresii ale elevilor, dascălilor şi părinţilor însoţitori din timpul sau după activităţile
făcute în colaborare cu biblioteca şi bibliotecarii:
●
●
●
●
●
●
●

şi eu vreau să citesc pentru că şi eu pot
vreau să fiu eu iepuraşul din bibliotecă
te iubesc foarte mult pe tine şi biblioteca ta. Aş dormi aici!
dă-ne nouă cărţile tale că sunt tare frumoase şi noi îţi facem desene
să veniţi mai mult la noi că o să vă spunem şi noi poezii şi vă vom cânta
este foarte frumos la voi şi aveţi cărţi multe şi frumoase şi voi sunteţi tare bune
vă mulţumim că existaţi şi că aţi organizat întâlnirea aceasta foarte frumoasă din
bibliotecă a copiilor noştri cu lumea frumoasă a cărţilor la ele acasă (părinte).
● Spectatori în lumea poveştilor. O activitate minunată dedicată Zilelor Învăţământului
Sălăjean desfăşurată în colaborare cu Biblioteca Judeţeană. O activitate în care elevi,
părinţi, profesori, am pătruns cu toţii în minunata lume a poveştilor, am descoperit tainele
nepătrunse ale acestora iar la final am ieșit pe uşile bibliotecii cu parfum de carte întipărit
în gând şi cu dorinţa de a reveni cât mai curând în acest fermecător loc! (Profesor Educator, Ioana Silaghi)
Nu există nimic să nu poată fi făurit de o muncă perseverentă şi de o grijă încordată şi
atentă. (SENECA)
Veronica Pop
ȘCOALA PĂRINȚILOR
Eu sunt copilul. Tu ții în mână destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, dacă
voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire.
Educă-mă, te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume. (Child`s Appeal)
Mediul familial ocupă un loc central în multitudinea factorilor determinanți ai evoluției
individului. Copilul nu este un adult în miniatură, ci el este un candidat la maturizare (H. Pierot),
deosebit de receptiv la influențele pozitive sau negative care se exercită asupra lui. Copilul trebuie
socializat și modelat, iar fundamentarea personalității sale se realizează, în mare măsură, în
interiorul familiei acestuia, care concentrează primul său univers afectiv și social. Trăsăturile și
coordonatele personalității se cristalizează în raport cu modelul și natura situațională trăită în mod
direct, nemijlocit, de către copil în mediul său familial, iar atitudinile părinților au consecințe
durabile asupra personalității, în formare, a copilului. La vârstele mici, adaptarea copilului se
realizează prin imitaţie, acesta raportându-se permanent la persoana adulţilor. Primul model oferit
copilului este familia sa, iar calitatea şi tipul relaţiilor copil-părinţi vor marca profund evoluţia
viitoare a copilului (G. Mauco).
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Pentru a răspunde standardelor impuse de comunitate în ceea ce priveşte valorile şi
responsabilităţile familiei, vis-a-vis de personalitatea copilului, asistăm la dezvoltarea unor
iniţiative de organizare a unor cursuri sau programe pentru părinţi, majoritatea susţinându-se în
cadre organizate de către persoane
specializate. Aceste cursuri sau
programe încearcă să răspundă
nevoilor părinţilor sau viitorilor părinţi
de dobândire a unor abilităţi necesare
creşterii şi educării copilului.
Cu intenţia ca fiecare copil să
beneficieze de educaţie şi instrucţie
conform
posibilităţilor
şi
particularităţilor sale, părinţii trebuie
antrenaţi în acest demers.
Familia îl pregăteşte pe copil
pentru
integrarea
în
societate,
orientându-l spre lumea cunoaşterii, a
activităţilor curente, iniţiindu-l în deprinderi fundamentale. Fără o susţinere afectivă, fără un
ansamblu de activităţi, de achiziţii şi experienţe, întâlnirea copilului cu societatea va fi cu atât mai
violentă, iar procesul de instrucţie şi educaţie ar deveni inoperant.
Se ştie că familia reprezintă una din cele mai vechi forme de comunitate umană, ce asigură
menţinerea continuităţii biologice, culturale a societăţii, satisfacerea nevoilor personale, asigurând
sentimentul siguranţei, menţinerii și dezvoltării personalităţii.
Familia nu este numai primul adăpost al copilului, ci este şi prima bază de lansare a lui în
lume. Pentru a-şi îndeplini acest rol familia trebuie să se deschidă lumii, oferind copilului
posibilitatea de a pătrunde în ea. Familia este primul inițiator sociocultural al copilului. Aici se pun
bazele incipiente ale dezvoltării intelectuale, morale, estetice, fizice și sociale ale copilului.
Atitudinea părinţilor trebuie modelată în raport cu vârsta și temperamentul copiilor, de la dragoste,
protecție, acceptare și îndrumare către cooperare, angajare reciprocă la viața familială cu
recunoașterea și încurajarea independenței.
Pedagogul John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de ambianța și climatul
acesteia și de înclinația către imitație a
copilului, se adresa părinților: Nu trebuie
să faceți în faţa copilului nimic din ceea
ce nu vreți să imite. Dacă vă scapă o
vorbă sau săvârşiţi vreo faptă pe care iați prezentat-o drept o greșeală când a
comis-o, el cu siguranță se va apăra
invocând
exemplul
dat
de
dumneavoastră și se va pune în
asemenea măsură la adăpostul acestui
exemplu, încât cu greu vă veți putea
atinge de el pentru a-i îndrepta cum
trebuie greșeala.
Educarea părinţilor poate deveni un start bun pentru a creşte respectul de sine, încrederea în
competenţele lor, făcându-i mai buni în relaţia cu copiii lor.
Venind în completarea celor prezentate mai sus, Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, în
parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sǎlaj și Centrul Județean de
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Asistență Psihopedagogică Sălaj a inițiat, în anul 2014, în luna decembrie, proiectul Școala
Părinților.
Scopul proiectului:
Dezvoltarea unei relaţii active între părinţi - bibliotecă - psihologi - psihopedagogi în
vederea eficientizării relaţiei părinte-copil cu scopul dezvoltării unor copii sănătoși din punct de
vedere psihic, emoțional, social și asistarea lor în vederea achiziționării unui nivel de competențe
adecvate vârstei, care să le faciliteze adaptarea în cât mai multe domenii.
Obiectivele proiectului:
· Consilierea părinţilor cu privire la modalităţile optime de educaţie a copiilor şi de
relaţionare cu aceştia;
· Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;
· Iniţierea unor acţiuni comune, prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane
abilitate să desfăşoare un proces educaţional;
· Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
· Studierea unor cărţi, documente, reviste de specialitate în vederea realizării unor
dezbateri pe teme date;
· Valorificarea unor experienţe personale;
· Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui
parteneriat;
· Încurajarea părinţilor în a face propuneri menite să aducă îmbunătăţiri actului
educaţional.
Alături de mămici, care sunt mai implicate emoțional în creșterea copiilor, la aceste întâlniri
au participat și tăticii sau chiar ambii părinți.
În anul 2015, temele dezbătute au fost următoarele:
- Agresivitatea la copii, cum să gestionezi astfel de situații;
- Şantajul emoțional în relaţia părinte-copil;
- Copilul răsfăţat - copilul alintat. Diferenţa între a iubi şi a alinta;
- Comunicare asertivă, comunicare eficientă cu copiii noştri şi depăşirea diferitelor
situaţii conflictuale;
- Receptivitatea faţă de emoţiile copilului. Emoţii pozitive - emoţii negative. Stabilirea de
limite în exprimarea emoţiilor;
- Părinţii în dialog cu copiii lor - Bibliocarnaval.
Rezultatele obținute în urma proiectului au fost: cunoașterea şi autocunoașterea copilului și a
părintelui, dezvoltarea personală și profesională, adaptarea la nevoile copiilor, optimizarea relaţiei
copil-părinte, prevenirea comportamentelor indezirabile social, dezvoltarea inteligenţei emoţionale
şi sociale etc.
Pentru anul 2016 temele propuse sunt următoarele:
· Relația dintre frați;
· Educația în funcție de caracter/personalitate;
· Comunicare și relaționare interpersonală în folosul adolescentului;
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· Frica la copil;
· Relația funcțională părinte-copil;
· Motivația copilului,
precum şi alte teme care vor fi propuse de părinţi.
În concluzie, putem spune că reușita privind creșterea armonioasă a copiilor noștri depinde
de colaborarea prodigioasă între factorii educaționali de bază: familia, instituții educaționale și
persoane specializate în abordarea problemelor de dezvoltare a copiilor. Prin acest proiect,
Biblioteca Județeană Sălaj oferă utilizatorilor oportunități de educație, dezvoltare, schimb de
experiență și relaxare.
Bibliografie:
● Jitariu, Alina Codruţa: Dezvoltarea copilului de la întrebări şi nelinişti, la sprijin. Piteşti,
Editura Diana, 2010
● Dolean, Ioan; Dolean, Dacian Dorin: Meseria de părinte. Bucureşti, Editura Aramis, 2002
● Linvigstone, Tessa: Copilul vremurilor noastre - Învăţarea timpurie. Bucureşti, Editura
Didactica Publishing House, 2009
Mariana Lucia Marian
Simona Hosu

O PROVOCARE INEDITĂ LA BiblioDIVERTISMENT
Dansul este cea mai elevată, cea mai emoționantă, cea mai frumoasă dintre arte,
pentru că nu este doar translatare sau abstractizare din viață; este chiar viață.
Psiholog Havelock Ellis
Biblioteca Județeană Sălaj își
îmbogățește și diversifică în permanență
oferta de activități pentru comunitate.
Deoarece în cadrul reorganizării secțiilor
a fost amenajat un spațiu special dedicat
activităților de relaxare, ne propunem și
promovarea dansului, așa că vom face o
incursiune acum în istoricul acestei arte,
prezentând, pe rând, tipurile de dans pe
care ne propunem să le prezentăm
publicului.
Dansul își are originea în cele mai
îndepărtate vremuri. Acesta se adresează
tuturor, iar pe cei mai în vârstă îi ajută să întinerească, readucându-le vigoarea și plăcerea de a trăi
și a iubi.
Dansul este o artă și o aptitudine pe care fiecare dintre noi și-o poate educa (la fel ca scrisul
și cititul).
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Beneficiile dansului sunt evidente:
- Dansul formează gustul pentru frumos, pentru muzică și eleganță;
- Dansul ajută la dezvoltarea abilităților sociale;
- Dezvoltă încrederea în forțele proprii și stima de sine;
- Dansul înseamnă, nu în cele din urmă, implicare și responsabilitate;
- Participanții învață să se adapteze în grupuri. Învață să asculte, să se încurajeze, și își
dezvoltă spiritul de competiție pozitivă.
Activitatea propusă de noi, Ora de dans, este menită să ofere posibilitatea de inițiere și
întreținere în dansurile Standard și Latino Americane pentru orice vârstă, într-o ambianță plăcută
unde muzica, de cea mai bună calitate, se regăsește și în colecțiile bibliotecii și poate fi
împrumutată acasă (sub formă de CD-uri, DVD-uri, discuri de vinil sau casete audio).
Scurtă incursiune în istoria dansului
Înainte de toate, dansul a fost un ritual prin care, în majoritatea civilizațiilor, cei care dansau
își arătau supunerea și adorația față de zeitățile cărora le erau închinate acele mișcări.
La indienii antici dansul însemna îngemănarea artelor și în același timp dinamism. Zeul
simbol al mitologiei hinduse, SHIVA, considerat sursa oricărei activități, era și Prințul suprem al
dansului. Învățatul BHARATA, autorul celebrului tratat despre dans, poezie și teatru, care conține
6.000 de versuri, a transmis și cele 108 stiluri de dans inventate de SHIVA.
Egiptenii, de pildă, la înmormântări, găseau dansul o modalitate potrivită pentru a-și
exprima supărarea, în timp ce grecii sărbătoreau începerea jocurilor olimpice cu dansuri realizate de
către fecioarele templelor, pentru ca mai târziu, tot pentru greci, dansul să devină o componentă
principală a pieselor de teatru (sec. VI).
Romanii au preluat dansurile grecești și au realizat forme noi. Este cunoscut dansul
sabienilor care, în cursul lunii martie, evoluau într-o succesiune de salturi și de sărituri în jurul
altarului lui MARTE - zeul războiului, ținând în mână un scut în care loveau cu un băț.
În ceea ce privește dansul în Europa, la început dansurile de palat erau forme ale celor de la
sate. Cu timpul au fost adăugați pași complicați. Astfel, dansurile au evoluat și prin secolul al XVIlea, la petrecerile de palat au apărut cuplurile (bărbat-femeie), spre deosebire de practica din alte
culturi.
Între timp, dansul a căpătat și alte semnificații, el însemnând în zilele noastre o formă de artă
și o modalitate de comunicare și implicare între participanți. Astfel, de-a lungul timpului, s-au
desprins mai multe tipuri de dans cu diverse semnificații, dar cu un singur scop, acela de a scoate la
iveală și a arăta cele mai elaborate mișcări, ținuta morală, manierele și eleganța dansatorului.
La începutul lor între dansurile folclorice și cele de societate nu era o mare diferență. Dansul
de salon poate fi considerat dans de societate pentru că încurajează interacțiunea socială, deoarece
partenerii dansează în pereche. Cele două războaie mondiale au remodelat aproape toate dansurile.
Astfel, după ce femeile au început să aibă drept de vot, în 1920 a apărut Charlestonul, pentru
ca mai târziu, prin anul 1940 să fie la moda Jitterburgul care se va transforma în 1950 în
binecunoscutul rock-n-roll.
Cu timpul, dansul de palat a dus la apariția dansatorilor profesioniști ajungând la începutul
secolului al XX-lea să devină dans sportiv, împărțit pe două secțiuni: standard și latino-american.
Propuneri de dansuri:
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Valsul Vienez
Numele vine de la verbul german valzen, a învârti, a răsuci. Originile acestui dans sunt
foarte vechi. Consacrarea definitivă a valsului se datorează familiei Strauss și compozitorului
francez Olivier Metra.
Valsul este un dans foarte popular, cu un ritm alert, destul de
pretențios, putând fi considerat cel mai popular dans al tuturor
timpurilor. Este un dans de perechi, partenerii așezați față în față în
ținuta clasică: băiatul cu mâna dreaptă sub brațul stâng al fetei, cu
palma sprijinită ușor pe spatele ei; fata se sprijină ușor cu mâna
stângă pe umărul și brațul băiatului, amândoi fiind prinși cu mâna
cealaltă lateral la înălțimea umărului, cu cotul ușor întins. Partenerii
păstrează o anumită distanță între ei astfel încât să poată executa
figurile nestingheriți. Perechile execută alternativ pași cu deplasare,
pași pe loc sau învârtiri într-un sens sau altul. Ținuta partenerilor este dreaptă și elegantă, dar nu
rigidă.
Tangoul
Tangoul este dans latino-american. Măsura muzicală este de 2/4, 4/4 și 4/8, iar tempo-ul este
de 30-33 măsuri pe minut.
Există două variante: Tango Milonga din Buenos Aires și Tango Habanera de origine
cubaneză. Este un dans plin de personalitate, cu multă trăire interioară care învăluie publicul cu
parfumul său.
Tangoul a fost introdus în muzica cultă de către Albeniz, Strawinski, Hindemith, Pascal
Bentoiu.
Tango-ul are un număr de caracteristici care îl fac unic și
deosebit de atrăgător. Se dansează cu genunchii flexați tot timpul fără
ridicări și coborâri, nu face parte din categoria dansurilor swing.
Deplasările se fac pe arc de cerc și nu în linie dreaptă și se numesc
walks - o mișcare de bază în acest dans. Poate cel mai important lucru
pe care trebuie să-l menționez este caracterul staccato al muzicii și al
dansului. Acesta înseamnă mișcări întrerupte și rapide. Dansul nu este
fluid iar transferul de greutate de pe un picior pe altul se face rapid și
dintr-o dată - nu este progresiv ca în dansurile swing. Accentul se
face puternic pe talpa care calcă pe podea cu presiune directă, iar centrul de greutate este proiectat
în mijlocul tălpii (nu se rulează talpa pe podea). Mișcările rapide din cap desăvârșesc acest dans.
Cha-cha-cha
Cha-cha-cha-ul este un dans latino-american de origini cubaneze fiind considerat un rezultat
direct al muzicii compuse de compozitorul și violonistul Enrique Jorrin în anii ’50. În prezent se
poate dansa atât pe muzica tradițională latino, dar și pe disco-latin sau latin-rock.
Caracteristic pentru cha-cha este chasse-ul sau o succesiune de trei pași (spre lateral, în
stânga sau în dreapta) în pasul doi închizând tălpile. Acesta este înlocuit de multe ori cu lock-step
care se execută în față sau în spate pe pasul doi încrucișând tălpile (lock). Dansul se execută în
principiu fără ridicare și coborâre (în figurile de bază) iar pașii se fac pe picior întins (genunchii
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blocați spre spate). Acest lucru îi conferă un caracter sacadat care împreună cu tempo-ul alert și
pasul triplu îl fac să arate jucăuș, plin de viață.
În majoritatea pașilor transferul de greutate se face prin
contact progresiv cu podeaua de la perniță la călcâi (toată talpa).
Ritmul este dat de momentul în care călcâiul a atins podeaua și
genunchiul s-a blocat. Greutatea corpului este preluată rapid pe
piciorul întins prin intermediul șoldului care reacționează în mod
natural la presiunea exercitată în ringul de dans. Șoldul se ridică deci
la fiecare pas pe piciorul care susține greutatea. Piciorul liber se
desprinde de la podea începând cu călcâiul, iar vârful rămâne în
contact cu podeaua cât mai mult timp.
În acest dans libertatea de mișcare este foarte mare.
Slow fox a fost interpretat inițial la pian, pe baza marșurilor europene tradiționale. Se
desprind în timp două variante folosite în dansul sportiv: una lentă - slow fox (slow-quick-quick) și
una rapidă - quickstep (slow-slow-quick-quick).
Înaintașul Slow Foxtrotul-ui a fost Foxtrot-ul. Foxtrot-ul a apărut la începutul anilor 1920,
multe din figurile acestuia, adaptate sau nu, fiind introduse mai târziu și în Vals Lent. Măsura
muzicală este de 4/4, tempo-ul fiind de 30 măsuri pe minut.
Foxtrot-ul a fost introdus în Europa chiar înainte de Primul Război Mondial, la origine
acesta fiind un dans pasional cu mișcări atât lente cât și rapide. La
sfârșitul anilor douăzeci problema ritmului a condus la despărțirea în
Slow - Foxtrot cu 32 bătăi pe minut și Quick Step cu 50-52 bătăi pe
minut.
Slow-fox-ul este un dans swing cu aplecări largi și ridicări și
coborâri în care se folosește mai degrabă corpul decât talpa sau
genunchii. Talpa are o tehnică specială destul de dificilă ea rulând
tot timpul pe podea de la vârf la călcâi sau invers în funcție de
direcția pe care ne deplasăm. Deplasarea este în general continuă, iar
majoritatea figurilor au trei pași pe ritmul slow-quick-quick și se
termină cu tălpile într-o poziție deschisă. Rotațiile se execută de
multe ori pe călcâie.
Tempo-ul lent și succesiunea de pași lenți și rapizi îl fac un dans dificil de învățat echilibrul
dinamic foarte bun în pereche fiind o necesitate pentru acest dans. Mușchii picioarelor, dar și ai
spatelui sunt extrem de solicitați pentru a induce caracterul de plutire specific slow-fox-ului.
Ligamentele gleznei și ale tălpii trebuie să fie puternice și flexibile pentru a susține greutatea
corpului în cadrul tehnicii elaborate de deplasare.
Slow-Fox-ul este plin de prestanță și caracteristic stilului englezesc. Este dansul cu cea mai
mare eleganță, grație și stil și impune dansatorilor un simț al echilibrului și o tehnică a picioarelor
ce trebuie bine stăpânite, toate acestea conferind spectatorilor impresia de plutire pe ring. Se
dansează pe melodiile de mare strălucire ale stilului jazz lent - blues lansat de marii cântăreți Ella
Fitzgerald și Louis Armstrong.
Quick step (ritm alert, s-a demonstrat științific că energia produsă de un minut de dans din
această categorie este echivalentă cu cea dintr-o alergare pe distanța de 1600 m).
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Quick step-ul a devenit foarte popular deoarece a oferit tinerilor din clasa de mijloc a
societății un ritm plin de veselie și dinamism specific vârstei lor. Este cel mai energic dans standard,
jucăuș și vioi, cu un ritm ascuțit, dar, în același timp, ușor ca un fulg, emanând un farmec aparte.
Figurile sunt dinamice pretinzând mult exercițiu și sincronizare. Quick step-ul este un dans colorat,
care înglobează pe lângă caracterul swing de bază (deplasări largi legate de coborâri și urcări ale
corpului, aplecări rapide și rotații) mai multe acțiuni ce amintesc de charleston (figuri de picioare
spectaculoase), alergări și sărituri. Ritmul de bază este același ca în slow fox și anume slow-quickquick. Se recunoaște ușor Quick step-ul datorită elanului fulgerător și a pașilor iuți ce ocupă în
avântul lor un spațiu mare.
Dansul pentru mămicile cu copii foarte mici este foarte benefic atât pentru mamă cât și
pentru copil. Muzica și mișcările ușoare pe ritmul muzicii cu bebeluşul pe piept este o modalitate de
apropiere deosebită între mamă și bebe și în același timp benefică psihicului mamei care are astfel
posibilitatea de a socializa cu alte mămici într-o atmosferă specială, de muzică și dans.
Dansul popular
Transmis din generație în generație, dansul popular este îndrăgit de cei care iubesc muzica
populară și tradițiile strămoșești. Se dansează în perechi sau ca o horă, pașii de dans fiind diferiți în
funcție de zona folclorică de proveniență.
Pentru copii și adolescenți se vor organiza separat ore de dans în funcție de preferințele lor.
Biblioteca oferă un program conceput astfel încât toți doritorii să învețe sau să practice
frumosul, grația și eleganța dansului - stabilite în programul de funcționare al secției
BiblioDIVERTISMENT.
O persoană nu renunță la dans pentru că a îmbătrânit, ci a îmbătrânit deoarece a renunțat
la dans. Prin urmare nu vă opriți din dans niciodată!
Noi ne-am propus să vorbim despre dans și chiar să exersăm diverse tipuri de dans,
împreună cu toate categoriile de public, la bibliotecă, la BiblioDIVERTISMENT! Îi vom provoca și
sperăm să răspundă, schimbând şi în acest mod starea de spirit a comunităţii.
Bibliografie:
1. Iorga, Alexandru: Dicționar de dans. Cluj-Napoca, Editura Ecou Transilvan, 2012;
2. Ginot, Isabelle: Dansul în secolul XX. București, Editura Art, 2011;
3. http://www.hobbydance.ro;
4. http://dancenews.ro/istoria-dansului/.
Veronica Pop
BIBLIOTECA ŞCOLARĂ / BIBLIOTECA PUBLICĂ
Întrucât biblioteca a reprezentat și va reprezenta de-a lungul timpului un centru al
intelectualităţii datorită comorilor ce vor dăinui mereu și anume cărțile, mă bucur nespus că am avut
ocazia de a fi adoptată printre mulţi alţi oameni de valoare în cadrul Bibliotecii Judeţene Sălaj.
Mărturisesc că, acest lucru a reprezentat pentru mine o adevărată provocare, atât în ceea ce priveşte
perfecţionarea mea profesională cât şi împlinirea mea sufletească. Din experienţa pe care am
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acumulat-o în cei 20 de ani de activitate în cadrul unei biblioteci şcolare, pot sublinia faptul că,
acţiunile din cadrul ambelor instituţii au un rol măreţ pentru culturalizarea societăţii.
Dacă pe de-o parte, biblioteca şcolară are rol didactic și pedagogic ajutând la formarea și
dezvoltarea personalităţii elevilor pentru a deprinde arta scrisului, povestitului, gustul pentru citit pe
anumite segmente de vârstă specific claselor I-VIII, deţinând în acest sens importante colecţii de
cărți pentru copii, vizând literatura română și universală, cărți și documente de referinţă, publicaţii
seriale pentru a pune o temeinică bază de cunoştinţe de cultură generală a elevilor. Biblioteca
şcolară deţine şi cărţi de informare curentă de psihologie, pedagogie și metodici pentru
perfecţionarea cadrelor didactice, toate acestea în vederea sprijinirii procesului de învăţământ.
Pe de altă parte, Biblioteca Judeţeană, ca bibliotecă de tip public, instituţie de cultură la
nivel de judeţ, de astă dată este clar că se adresează unei mase mai mari de utilizatori, atrăgând
publicul format în şcoli spre secţiile pe care le-a înfiinţat și dezvoltat de-a lungul timpului și anume:
Secţia Copii, Secţia Tineri & Adulți,
Secţia Media, Sala de lectură și, mai
nou, BiblioDIVERTISMENT spre o
mai largă paletă de colecţii și
informaţii, aprofundând cunoaşterea,
pregătirea şi orientarea utilizatorilor în
îmbrăţişarea meseriei de mai târziu.
Colecţiile Bibliotecii Judeţene sunt
vaste, cuprind cărţi de o valoare
inestimabilă pentru istoria și cultura
judeţului nostru încă de la apariţia
primelor scrieri ce atestă existenţa
locurilor, precum și cărţi și colecţii de
literatură română, literatură universală
structurată pe ţările de provenienţă ale
autorilor, cărţi şi colecţii pentru dezvoltare personală, religioasă, cărţi de artă, muzică, pictură,
istorice, geografice, cărţi de referinţă, cărţi de recreere și divertisment, satisfăcând toate gusturile
publicului cititor.
Utilizatorii Bibliotecii Judeţene sunt nu numai tineri dornici de afirmare şi de căutare a
identităţii lor ci și adulţi, cei trecuți de prima tinereţe, aflaţi în câmpul muncii, care doresc să se
perfecţioneze la locurile lor de muncă, precum și vârstnici ce vor să se recreeze cu cărţi clasice,
moderne, de acțiune sau să-şi completeze cunoştinţele referitoare la hobby-urile lor (artă culinară,
film, sport etc.).
Rolul important și comun celor două tipuri de biblioteci în exercitarea acestei meserii revine
bibliotecarului – omul, care cu multă pasiune şi dăruire, achiziţionează, dezvoltă, organizează și
prelucrează, implementează cu mult suflet informaţiile culese prin intermediul proiectelor și
parteneriatelor pe care le efectuează prin diferite mijloace: vitrine, expoziţii, seri literare, mese
rotunde, consfătuiri, congrese etc. Consider că rolul bibliotecarului este unul major în contextul
actual al modernizării şi informatizării informaţiei, întrucât noutatea aduce un plus de valoare în
dezvoltarea societăţii, de aceea informaţia trebuie expusă, implementată şi oferită celor care au
nevoie de ea şi nu înmagazinată în depozite și oferită doar celor care o caută, căci de noi depinde
ridicarea gradului de civilizaţie al unei comunităţi. Bibliotecarul de astăzi trebuie să-şi facă simţită
prezenţa în toate instituţiile publice, în toate sferele de activitate ale comunităţii, punând în valoare
noutatea informaţiei de care dispune.
Dezideratul comun al celor două instituţii, indiferent dacă se numeşte biblioteca şcolară sau
biblioteca judeţeană, este acela de a face ca utilizatorii ei (indiferent dacă sunt elevi, tineri, adulți
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sau vârstnici) să vină cu drag spre a-şi găsi împlinirea sufletească şi să plece convinși că vor reveni,
pentru a se umple de lumina cunoașterii atât pe plan personal, cât şi profesional.
Mărturisesc că şi eu la început am fost uimită când am trecut pragul Bibliotecii Judeţene de
eleganţa, noutatea și modernizarea informatică de care s-a dat dovadă într-un timp relativ scurt,
respectiv de când echipa managerială, în frunte cu doamna directoare Florica Pop, a schimbat faţa
Bibliotecii Judeţene Ioniţă Scipione Bădescu dintr-o bibliotecă veche și neîncăpătoare într-una
spaţioasă, luminoasă, ospitalieră pentru cei care îi trec pragul. Cu alte cuvinte, i s-a oferit
cetăţeanului zălăuan, chipului municipiului, reşedinţei de judeţ ce-l reprezintă: tinereţe, vigoare,
speranţă, ospitalitate.
În concluzie, cele două sclipiri de înţelepciune şi anume biblioteca şcolară și biblioteca
judeţeană se întrepătrund şi se completează reciproc, fiind un frumos cântec al sufletului început
undeva în copilărie, ajuns la tinereţe şi nemuritor.
Adriana Patricia Criste
FLORICA POP - LIDERUL CUNOŞTINŢELOR COLECTIVE
INTERVIU realizat de RAUL MIHAI POIAS, student la Jurnalism, engleză - Facultatea de
Științe Politice, Administrative și ale Comunicării
http://www.yourtale.ro/liderul-cunostintelor-colective/
Mărturisire: multe călătorii facem, în diverse scopuri, cu mijloace de transport care
considerăm că sunt mai potrivite, fiecărui drum, în parte. Se întâmplă, uneori, să întâlnim oameni
care ne rămân în memoria afectivă, în cea a timpului propriu, dorindu-ne să-i mai întâlnim, sau
măcar să păstrăm o legătură, mai ales că avem acum la îndemână internetul, iar a comunica nu mai
este de multă vreme o problemă, depinde de calitatea primei conversații, a impresiei pe care am
transmis-o sau ne-au lăsat-o cei cu care ne-a fost dat să ne întâlnim, din întâmplare.
La una din întâlnirile cu colegii din Grupul IMPACT (bibliotecari pentru bibliotecari), m-am
întors cu trenul de la Predeal, nu reușisem să rămân până la final, deoarece aveam alte probleme
importante de rezolvat acasă, în Sălaj, cu bibliotecile noastre, acestea fiind întotdeauna prioritatea
absolută!
Drumul până la Cluj fiind destul de lung, cam opt ore de mers cu trenurile noastre, am intrat
în vorbă cu Raul, un tânăr care părea preocupat de cunoaștere, în general, de apropiere de oameni și
descoperire a universului pe care l-a adunat și-l poartă cu sine, fiecare dintre noi. Venea și el de la o
întâlnire, cu tineri, pentru diverse proiecte… I-am spus la despărțire că m-aș bucura să colaborăm,
fiindu-mi mereu foarte dragi tinerii preocupați de învățare, cunoaștere, dăruire pentru dezvoltarea
personală sau implicarea în formarea, îndrumarea celorlalți. Se vedea că este pasionat și dedicat
studiului, avea o sete aparte de iscodire și descifrare a lucrurilor, întâmplărilor, oamenilor…
A trecut o vreme, am mai dat sau am primit câte-un like la diverse postări. Într-o zi băiatul
din tren, Raul, m-a întrebat dacă aș avea timp să-i răspund la câteva întrebări. Oricât de multe aș fi
avut în programul acelor zile (chiar era o perioadă extrem de aglomerată!), cum să nu stai de vorbă
cu un tânăr care dorește să transmită altor tineri și, de fapt, tuturor celor care nu sunt leneși în
căutarea variantelor pentru petrecerea cu bucurie și folos a marii treceri!
Solicitarea era semnată de… un călător!
Dorindu-i lui Raul DRUM BUN în toate călătoriile și, în mod special, pe marele DRUM al
împlinirii prin dăruire și dragoste de semeni, condei de aur care să scrie adevăruri și fapte demne de
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consemnat, am considerat că merită să cuprindem și în revista noastră această frumoasă… călătorie
prin gânduri și idei!
Din întrebările formulate și răspunsurile acordate, Raul, așa cum îi stă bine unui student la
Jurnalism, a ales ceea ce a considerat că se potrivește proiectului la care lucra. Vom cuprinde aici
ambele variante, poate și pentru a-i familiariza și pe alții cu modul în care se face selecția în
MEDIA!
Interviu cu dna Florica Pop, managerul Bibliotecii Județene Sălaj
1. Doamna Florica, cartea este cea care vă însoțește mereu, fiind manager al unei
biblioteci. Dar care este cartea sau povestea pe care o purtați mereu în suflet sau în gând?
R. CARTEA mă însoțește de când am învățat să citesc și am descoperit că, oricâte
învățăminte mi-ar transmite cineva, mult mai mult pot cunoaște ținând în mână cea mai frumoasă și
nepieritoare comoară. Povestea cu biblioteca și apoi funcția de manager al unei biblioteci județene,
purtând grija unui număr de 61 de biblioteci publice, precum și multiplele filiale ale acestora,
adeverește credința că dacă ne dorim ceva cu adevărat și purtăm vise în care simțim că suntem eroul
principal, găsim drumul spre locul ce ne cheamă să ne împlinim menirea.
Port, așadar, în suflet și în gând povestea CĂRȚII – izvor nesecat de înțelepciune! Am
încercat mereu și voi continua să cred că unul din ajutoarele esențiale pe care i le putem oferi
semenului nostru, nu este nici averea materială, nici gloria, ci educația, cunoașterea, cultura!
Reușind să apropiem OMUL de CARTE, îi deschidem cale spre
toate celelalte bunuri, nu oricum, ci responsabil și cu folos!
Nu aș putea niciodată vorbi doar de o carte pe care o port
cu mine, ca îndrumar de viață. Aș fi nedreaptă și cred că aș auzi
gâlceava atâtor cărți care au însemnat ceva în formarea mea ca
om. Povestea… da, povestea mea are rădăcinile în cărți și spre ami răscumpăra cumva lipsa timpului de a mulțumi celor care au
inventat acest prieten de nădejde și dascăl dedicat, scriu, la rândul
meu, alte cărți, în paginile cărora încerc să transmit îndemnul spre
CARTE și POVESTE scrisă cu slove de lumină!
2. Ce joburi ați avut?
R. Am fost profesoară de limba și literatura română, apoi
director de școală, bibliotecară cu multiple implicații în viața
cultural – educativă, coordonând și cenaclu literar pentru tineri,
trupă de teatru… traducător limba rusă, toate acestea și multe
altele de care cu pasiune m-am ocupat peste timp, au avut o
legătură directă cu aceeași minune – CARTEA!
3. De ce tocmai manager de bibliotecă?
R. Așa cum spuneam, cred că viața fiecăruia dintre noi are un curs bine stabilit, dacă,
bineînțeles, ascultăm chemarea și ne străduim să o urmăm. De ce am ales asta? Tot din dragoste de
carte, având convingerea că fiind dirijor, orchestra va fi atentă la bagheta pe care o voi ține în mână.
Este o mare responsabilitate să coordonezi viața atâtor biblioteci! Din exterior totul poate părea
simplu și frumos, dar, pătrunzând tainele, observi importanța vitală pentru un om, pentru un neam și
pentru lumea întreagă a bibliotecilor, aceste grădini ale cunoașterii umane nelimitate.
4. De câți ani sunteți manager al acestei biblioteci?
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R. Sunt în această funcție din anul 2004, la început eram director, iar apoi, de când ne-am
adaptat și limbajul la cel internațional și
vorbim de proiecte, concursul pentru
ocuparea funcției de conducere la
Biblioteca Județeană Sălaj s-a organizat
pe baza selecției proiectelor de
management, iar câștigătorul a fost
numit, bineînțeles, manager. Poate
părea mult, dar adevăratele planuri și
proiecte nu se pot realiza atunci când se
schimbă prea des conducerea unei
instituții. Corect ar fi ca schimbările să
se opereze atunci când nu există
performanță și rezultate palpabile. Din
primul an și până azi gândul meu nu a
fost niciodată la cât de lungă va fi perioada în care voi ocupa această funcție, de aceea nu am trăit
nicio clipă cu teama de schimbare, mi-am planificat mereu, consultându-mă cu echipa, ceea ce aș
dori să rămână în urmă, aceste planuri având mereu în prim plan oamenii, utilizatorii serviciilor
oferite de biblioteci, beneficiarii ideilor în care am crezut și am încercat să le pun în practică, atât
cât a depins de mine și de colectivul pe care l-am format și coordonat.
5. Ce reprezintă munca de manager al unei biblioteci?
R. Este greu de spus în câteva fraze. Această muncă, funcție sau oricum am dori să-i
spunem, este atât de complexă pe cât o dorește și o proiectează fiecare manager, în parte, ca de
altfel, în orice alt domeniu și în oricare meserie. Depinde cât dorești să dăruiești, cât te pui în slujba
celor care așteaptă sau primesc oferta propusă. Sunt lucruri și obligații bine stabilite, dar mult mai
multe sunt cele pe care doar imaginația, creativitatea și viziunea managerială le pun în lumină. Am
pus pe primul plan întotdeauna resursele umane, având convingerea că în fiecare angajat poate
exista o comoară, dacă știi cum să o descoperi și să o faci să strălucească. Am selectat cu mare
atenție și responsabilitate fiecare candidat la concursurile de ocupare a unui post, fie la Biblioteca
Județeană, fie la bibliotecile publice din subordine (3 biblioteci orășenești și 57 de biblioteci
comunale). Criteriul ales a fost competența, nu intervențiile sau insistențele. Nu a fost ușor, dar am
respectat cu sfințenie acest principiu. După selecție și angajare importantă este formarea
permanentă, implicarea, responsabilizarea, evaluarea reală a performanțelor profesionale.
Colecțiile de documente și baze de date constituie, de asemenea, un indicator care atribuie
valoare unei biblioteci. Nu este simplu să se facă o selecție riguroasă, fără a cunoaște interesele de
informare,
documentare,
lectură,
relaxare ale comunității căreia i se
adresează o bibliotecă, iar pentru
aceasta sunt necesare studii de testare a
nevoilor. Ne bucurăm mereu de
aprecierile celor care vin și sunt
impresionați de modul în care
răspundem
tuturor
gusturilor și
intereselor, fiind foarte solicitat și
serviciul
interbibliotecar.
Multe
biblioteci din țară sau chiar din alte
părți ale lumii, consultând catalogul
nostru online, ne adresează cereri pentru
consultarea documentelor noastre.
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Inovația în servicii de bibliotecă, în evenimente și activități culturale atrage, de la an la an,
tot mai mult public, din cele mai diverse tipologii sau vârste.
Interesele noastre în formare, dezvoltare personală/profesională, participare la viața socială,
implicare în toate domeniile în care încercăm să aducem un plus de valoare, ne ajută să fim mereu
în prim planul intereselor comunității.
Schimbarea de atitudine, în raport cu interesele vremurilor, reorganizarea spațiilor în funcție
de preferințele depistate la participanții la activități, adaptarea programului, flexibilitatea, dragostea
și dăruirea pentru a rezolva problemele educaționale, informaționale sau chiar de petrecere în mod
util a timpului liber sunt doar câteva din aspectele care motivează toate categoriile de utilizatori să
vină la biblioteca noastră, iar acestea toate încercăm să le transmitem și colegilor bibliotecari din
toate bibliotecile publice ale județului.
Sunt munți de emoții trăite în
biblioteci, împreună cu atâția oameni
care, iubind aceste instituții și
participând la oferta de daruri,
recunosc că și-au îmbogățit și
schimbat viața, în bine, bineînțeles.
Să
fii
managerul
unei
Biblioteci Județene înseamnă să ai
posibilitatea de a deschide perspective
luminoase, de a construi și coordona
oameni! Cine deține informația ar
trebui să fie cel mai bogat, iar cine îi
învață pe alții să o folosească nu are
cum să nu fie pe deplin fericit, având
convingerea că astfel, dăruind altora, câștigi cel mai nepieritor dintre daruri – recunoștința!
6. Cum vedeți dumneavoastră biblioteca perfectă?
R. Tindem spre perfecțiune și cred că nu este un păcat să fim perfecționiști. O bibliotecă
perfectă este aceea în care oamenii merg cu drag, fără rezerve, fără inhibiții, ca la o altă casă, cu
încrederea că au de câștigat. Perfecțiunea ar cuprinde acele elemente la care am mai făcut referire:
oameni (personalul bibliotecii), condițiile de funcționare (sedii și dotări), colecții și baze de date,
paleta de servicii, evenimente și activități adaptate și asortate la toate gusturile, pretențiile, nevoile.
Într-o bibliotecă aproape de perfecțiune este necesar să se armonizeze tradiționalul cu modernul, iar
viziunea să preîntâmpine mereu posibilele cerințe. Biblioteca, prin oameni, condiții, idei… să fie cu
un pas înaintea schimbărilor din societate, să le pregătească, să sprijine găsirea celor mai
avantajoase mijloace de împlinire umană. Oricât ar face, însă, o bibliotecă sau bibliotecarii,
succesul va depinde și de cei care știu să-i utilizeze cu folos resursele.
7. Ați fost profesoară de română, de ce ați decis să renunțați la acest lucru?
R. Da, așa am început, la școală, ca profesoară de română, apoi și director de școală. Mi-au
fost dragi elevii mei, greu m-am despărțit de ei, dar am considerat că nu este o despărțire, de fapt, ci
o și mai mare implicare în viața oamenilor. La bibliotecă am avut și am posibilități nelimitate de
comunicare cu toate categoriile de public, de la cei mai mici, până la vârsta senectuții. Peste tot se
pot face multe, dar gama de servicii și oferta cultural-educativă este mult mai bogată și diversificată
aici, în lumea cunoașterii, printre volume și documente purtătoare de informații. La școală copiii
merg din obligație, într-un fel, este mersul firesc al formării unui om, dar să-i atragi spre bibliotecă,
să-i convingi să iubească lectura și să participe la nenumăratele activități este o adevărată artă care
implică multă creativitate, dragoste și competențe multiple. Simt că este mult mai complexă
profesia de bibliotecar, decât aceea de dascăl, oferind șansa dezvoltării permanente în plan spiritual,
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informațional, nu doar personal, deoarece tot ceea ce se acumulează în acest domeniu se
răspândește mai departe și din acest motiv nu am regretat niciodată alegerea.
8. Faceți parte din Grupul Impact, ce activități desfășurați în acest grup?
R. Grupul IMPACT (bibliotecari pentru bibliotecari) este o experiență frumoasă și rodnică.
În cadrul proiectului Biblionet – lumea în biblioteca mea!, program de amploare destinat
modernizării bibliotecilor publice din
România, era nevoie de o garantare a
sustenabilității investiției și atunci, pe
lângă coordonarea și implementarea
programului, s-a considerat utilă ideea
formării unor grupuri de susținere și
continuare a evaluării impactului.
Selecția membrilor pentru acest grup sa făcut din cei mai activi coordonatori
ai programului la nivel de județe. Fiind
vorba de un grup deschis, au intervenit
și multe schimbări, continuarea calității de membru fiind asigurată de eficiență, de implicarea reală
în realizarea materialelor și programului propus, astfel că, prin vot secret, periodic sunt eliminați
unii membri și primiți alții care-și exprimă această dorință de a lucra voluntar pentru bibliotecari și
biblioteci. Au fost realizate de noi mai multe materiale, atât sub formă scrisă, cât și electronic, utile
colegilor din țară, produse premiate și apreciate. Este și aceasta o dovadă de dăruire pentru profesie,
un model de voluntariat la nivelul nostru, al bibliotecilor.
http://impactgrup.blogspot.ro/
9. Călătoriți des?
R. Consider că nu poți fi un om deplin dacă nu ai preocupări în cunoașterea locurilor,
culturilor diferite, oamenilor și
mentalităților din zone diverse, din țări
și continente diferite. Am trăit mereu
cu convingerea că a investi în călătorii
este una din cele mai serioase și utile
investiții, prima fiind aceea în educația
personală sau a copiilor, proprii sau
aleși spre a-i ajuta să se descopere cu
adevărat.
Da, mi-au plăcut întotdeauna
drumețiile, în locuri cât mai diferite.
Am pornit de la cunoașterea județului,
apoi am încercat să văd cât mai mult
din frumusețile României și mă bucur
că nu prea sunt zone pe unde să nu fi ajuns, măcar o dată. Am călătorit apoi, atât cât s-a putut de
mult, în țări ale Europei, dar și peste ocean, Canada, S.U.A. Peste tot am fost atentă la modul de
viață al oamenilor, am încercat să adun idei care ar putea ajuta aici, acasă și m-am bucurat mereu să
observ că suntem profunzi, deschiși la minte și inventivi. Ar fi multe de spus, din toate călătoriile ne
îmbogățim, depinde acum de modul în care percepe fiecare bogăția.
10. Care este locul dumneavoastră preferat?
R. Simplu și sincer – satul meu natal, unde mă simt cel mai bine! Fiecare dintre noi se
identifică, sau încearcă măcar, cu un loc, căruia simte că-i aparține și ori de câte ori simte că este
secătuit de vlagă, se reîntoarce la izvorul de apă vie, reîncărcând rezervorul de energie.
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11. Sunteți o personalitate a orașului Zalău, care este lucrul sau proiectul pe care l-ați
realizat, de care sunteți cel mai tare mândră?
Proiectele pe care le-am coordonat s-au adresat nu doar municipiului Zalău, ci și județului
Sălaj, deoarece printre atribuțiile unei biblioteci județene sunt multe cu adresabilitate spre județ,
coordonând metodologic și profesional activitatea tuturor bibliotecilor, dar și implicându-ne în
parteneriate de colaborare cu autorități locale, județene, naționale, cu instituții, ONG-uri și multe
altele.
Fără să mă gândesc prea mult aș alege, ca fiindu-mi cel mai drag, dar și cel mai important
din punct de vedere al beneficiilor și fondurilor atrase, proiectul în care noi, ca județ, am fost pilot GLOBAL LIBRARIES România, iar apoi continuarea acestuia ca program național de modernizare
a bibliotecilor publice - BIBLIONET - lumea în biblioteca mea! Am reușit, prin multă muncă și
dăruire să includem în acest proiect toate bibliotecile publice din județ, fiind, de fapt, singurul județ
din țară care am reușit o asemenea performanță.
Nu aș putea să nu amintesc însă și de modernizarea secțiilor și serviciilor noastre, cea mai
modernă secție pentru tineri și adulți fiind inaugurată nu cu mult timp în urmă, în noiembrie 2015.
12. Cum vedeți dumneavoastră un om extraordinar?
Este atât de simplu de definit un om extraordinar, atunci când iubim. Când ne e drag cineva,
îl vedem perfect, sau poate doar noi îi atribuim asemenea calități, pentru alții acesta fiind un
oarecare, fără nicio sclipire. Da, oricâte calități am înșira pentru a defini un om extraordinar, cred că
până la urmă cel mai important este să ne facă plăcere să-l întâlnim, să-l ascultăm, să-l vedem, să-l
privim… iar calea până aici este lungă și cu siguranță are mare legătură cu dragostea de carte, cu
educația, cu dăruirea pentru binele comun, deoarece nu putem fi frumoși și plăcuți cu adevărat dacă
nu avem ce împărtăși cu semenii.
13. Ce planuri aveți pe viitor?
Planuri și vise avem mereu, la toate vârstele, când nu mai avem e trist, doar atunci
îmbătrânim cu adevărat. Ca manager încerc să adaptez mereu planurile la posibilitățile de realizare
a acestora. Pornind de la strategii pe o perioadă mai lungă, la proiecte anuale, defalcate și acestea pe
semestre, luni… sunt multe, deoarece și atribuțiile sunt la fel. Important rămâne în toate planurile
de viitor interesul de a menține viu interesul publicului față de biblioteci, de a păstra și îmbunătăți
imaginea și percepția oamenilor față de cunoaștere, informare, educație, formare permanentă. Ca
om aș vrea doar să pot zâmbi și să privesc chipuri luminoase!
14. Ce părere aveți despre generația celor care citesc pe gadgeturi (telefoane, tablete,
e-readere) sau online?
R. Importantă este calitatea
lecturii și corectitudinea informației
acumulate, nu suportul pe care alegem
să ne îndreptăm privirea și atenția. Am
acceptat cu ușurință întotdeauna
ineditul, atât personal, cât și în
proiectele manageriale. Biblioteca
Județeană Sălaj a fost pilot în multe
proiecte de modernizare, reușind astfel,
cu multă muncă și implicare, să dotăm
cu echipamente moderne toate
bibliotecile publice din județ, iar
personalul a fost instruit, printr-o serie
de cursuri de perfecționare. Am trăit
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multe bucurii, am scris nenumărate povești de viață împreună cu bătrâni, copii, tineri… din sate,
care fără biblioteci nu ar fi avut posibilitatea să se conecteze cu lumea, să vorbească la distanță cu
familia plecată în lume, să-i vadă.
Indiferent de mijloacele de informare, rămân la părerea că o CARTE este altfel, e mult mai
prietenoasă, mai caldă, mai ales că poți să o ții lângă inimă! Mi-s dragi cărțile și am convingerea că,
indiferent ce s-ar întâmpla cu echipamentele moderne, care depind de semnal, electricitate…
CARTEA va rămâne peste toate timpurile, ca dovadă a trecerii omului prin labirintul cunoașterii,
lăsând urme scrise, spre a nu se uita trăirile, împlinirile, nemulțumirile și, pornind de la ceea ce a
fost, să se previzioneze viitorul. De aceea recomand mereu ca toate informațiile importante să se
aștearnă și pe hârtie, să se adune și păstreze în biblioteci.
15. Cum vedeți biblioteca, ca și instituție, în viitor? Ce facilități poate aduce?
R. Urmăresc viața bibliotecilor de peste 25 de ani, din interior și pot afirma, cunoscând în
profunzime detaliile acestor instituții și tainele profesiei, că nu am văzut transformări mai
spectaculoase, adaptări la schimbările de tot felul, ca aici, în lumea cărții și informării, de care, întrun fel sau altul, are nevoie fiecare, de la mic la mare, de la învățat la învățăcel.
Au fost ani, odată cu apariția mediului online, în care se credea că rolul bibliotecilor se va
diminua îngrijorător. Ce s-a întâmplat apoi a contrazis toate aceste previziuni.
Biblioteca, așa cum afirmam mai sus, a simțit acest pericol și și-a schimbat fața! Cei care nu
înțeleg și nu țin pasul cu vremurile riscă, într-adevăr, să dispară sau să fie înlocuiți.
Este forfotă mare la noi, lume multă mereu, bibliotecarii sunt ca niște albinuțe, încercând să
culeagă polenul ideilor ce au puterea să atragă spre stupul lor pe toată lumea.
Biblioteca, așa cum spun cei
care vin, în număr tot mai mare, este
ACASĂ, este un loc primitor, unde nu
se împrumută doar cărți, sau
informații. Este singurul loc unde toți
membrii comunității pot să se
întâlnească,
să
socializeze,
să
comunice, să se dezvolte personal sau
profesional, să asculte o poveste, să
creeze propriile povești, să intre în
competiție la o multitudine de
concursuri sau provocări, să înlăture
izolarea,
inhibițiile…
să
se
pregătească pentru viață și să țină
pasul pe drumul ce-i duce spre o stare de bine, înțelepciune, sănătate. Toate se pot învăța la
bibliotecă și fără costuri!
Este un UNIVERS și așa ar fi bine să rămână, inovând mereu, chemând publicul, prin
îndemnuri afișate peste tot:
Hai la BIBLIOTECĂ! Ai observat?! Biblioteca se schimbă! Copii, tineri, părinți, bunici…
orice întrebare găsește răspuns aici!
De la Interviu la… articol, așa cum l-a conceput Raul:
Cunoștintele unei persoane sunt deseori trecute cu vederea. Nu putem ști cât de multă
informație deține un om și ce exact știe acea persoană. Venim cu scuza că nu avem timp să
cunoaștem oamenii. Să vedem ce informații de valoare poate un om să aibă, să dețină.
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Uităm că de la fiecare persoană avem ceva de învățat, ceva de câștigat și de la care putem
obține o poveste, un sfat și, desigur, informații necesare. Trăim cu iluzia că vom învăța, dar dacă nu
ne oprim pentru o secundă și încercăm să capturăm ce o persoană are de spus riscăm să nu învățăm
ceva ce ne-ar putea fi de folos.
Un instinct de bază este
nevoia de a cunoaște, un instinct pe
care ar trebui să îl urmăm mai des. Să
avem dorința de a afla mai mult,
oamenii sunt o sursă bogată de
informații. Cartea este inovativă când
vine vorba despre informație,
deoarece cărțile relatează informația
pe care unii oameni o dețineau într-un
anumit timp.
Cărțile și oamenii formează cunoștintele colective și un lider al cunoștințelor colective este
Doamna Florica Pop. Și-a început cariera ca profesoară de română după care a devenit directoare la
aceeași școală, lucrând apoi ca bibliotecară, acum fiind managerul Bibliotecii Județene din Sălaj,
având responsabilitatea a 61 de biblioteci publice.
Sufletul și inima doamnei Florica sunt între pereții acestei instituții de cunoștințe colective și
anume biblioteca. Aici oameni care au scris cărți își dăruiesc infomația, iar oamenii care sunt în
biblioteci oferă cunoștințe. Doamna Florica spune: Am încercat mereu și voi continua să cred că
unul din ajutoarele esențiale pe care i le putem oferi semenului nostru, nu este nici averea
materială, nici gloria, ci educația, cunoașterea, cultura!
Ce înseamnă să fii managerul unei biblioteci? Să fii managerul unei Biblioteci Județene
înseamnă să ai posibilitatea de a deschide perspective luminoase, de a construi și coordona
oameni! Cine deține informația ar trebui să fie cel mai bogat, iar cine îi învață pe alții să o
folosească nu are cum să nu fie pe deplin fericit, având convingerea că astfel, dăruind altora,
câștigi cel mai nepieritor dintre daruri – recunoștința!
Doamna Florica a ales să își împartă cunoștințele pe care le deține, dar și cunoștințele care
sunt cuprinse în bibliotecă. Motivația deciziei de a avea un rol mult mai mare în dezvoltarea
cunoștințelor oamenilor este exprimată astfel: Da, așa am început, la școală, ca profesoară de
română, apoi și director de școală. Mi-au fost dragi elevii mei, greu m-am despărțit de ei, dar am
considerat că nu este o despărțire, de fapt, ci o și mai mare implicare în viața oamenilor. Copiii
sunt viitorul, iar prin dobândirea de cunoștințe aceștia vor deveni oameni excelenți, adevărați.
Doamna Florica spune: La școală copiii merg din obligație, într-un fel, este mersul firesc al
formării unui om, dar să-i atragi spre bibliotecă, să-i convingi să iubească lectura și să participe
la nenumăratele activități este o adevărată artă care implică multă creativitate, dragoste și
competențe multiple.
A dezvoltat situația bibliotecilor din județul Sălaj prin proiecte care au modernizat atât
bibliotecile, cât și serviciile acestei instituții de cunoștințe colective. Doamna Florica a călătorit și a
văzut multe lucruri, mereu încercând să dobândească cât mai multe cunoștințe și să foloseasă tot ce
a învățat astfel încât oamenii să beneficieze de pe urma acestora: Peste tot am fost atentă la modul
de viață al oamenilor, am încercat să adun idei care ar putea ajuta aici, acasă și m-am bucurat
mereu să observ că suntem profunzi, deschiși la minte și inventivi. Ar fi multe de spus, din toate
călătoriile ne îmbogățim, depinde acum de modul în care percepe fiecare bogăția.
Desigur trăim într-o eră tehnologică unde informația poate fi găsită online. De aceea
Doamna Florica s-a implicat în proiecte de modernizare a bibliotecilor. Motivul pentru care este un
lider al cunoștințelor colective, găsite atât în cărți cât și în oameni, este convingerea că, deși trăim în
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vremuri în care tehnologia are un rol major, nu putem renunța la tradițional, la hârtie: Mi-s dragi
cărțile și am convingerea că, indiferent ce s-ar întâmpla cu echipamentele moderne, care depind
de semnal, electricitate… CARTEA va rămâne peste toate timpurile, ca dovadă a trecerii omului
prin labirintul cunoașterii, lăsând urme scrise, spre a nu se uita trăirile, împlinirile,
nemulțumirile și, pornind de la ceea ce a fost, să se previzioneze viitorul. De aceea recomand
mereu ca toate informațiile importante să se aștearnă și pe hârtie, să se adune și păstreze în
biblioteci – comorile cele mai de preț ale fiecărui neam.
Florica Pop – The Leader of Collective Knowledge
The knowledge of a person is often ignored. We can’t know how much information can
another person have and what exactly that person knows. We come up with the excuse that we do
not have time to know a person. To see what knowledge that person possess.
We forget that from each person there is something to learn, something to obtain and gain a
tale, an advice and important
information. We live with the illusion
that we will learn things but if we
actually don’t stop for a minute and try
to capture what a person is saying we
might not learn what might actually be
useful.
Knowledge is a basic instinct
we should follow. To desire to know
more, people are resourceful when it
comes to information. Books are
innovative when it comes to
information because books reveal the information some people had in different times and different
periods.
Books and people form collective knowledge and one leader of collective knowledge is Ms
Florica Pop, manager of a County Library(Salaj, Romania). She started as a teacher (taught
Romanian) then became the headmaster of a school, then a librarian and she is now the manager of
the Salaj County Library and has to take care of 61 public libraries.
Her heart, soul are there in the walls of the collective knowledge, the library. Where people
who wrote books share knowledge and people who borrow books offer knowledge. Ms Florica says
I’ve always tried and will always continue to believe that one of the most important help we can
offer to our own kind, it’s not the material richness neither glory but offer education, knowledge,
culture!
What does it mean to be the manager of a library? To be the manager of a county library
means to have the possibility to open lighted perspectives, to build and coordinate people! The ones
who owns information should be the richest, and the ones who teach others how to use the
information should be nonetheless happy, having the certitude that by doing so you will gain the
most immortal gift – recognition.
Ms Florica chose to share the knowledge, the knowledge she possess and the knowledge that
is hold in the library, open for anyone. She believed that by giving up being a teacher she could
become more involved in the process of sharing the information by becoming a part of the county
library: I started at the school, as a teacher that taught Romanian and then a headmaster. The kids
were close to me, I said goodbye but I didn’t felt like it was a break-up but as a matter of fact a
63

more involvement from me in the life of people. Kids are the future and through knowledge they can
become great people. Mrs Florica says At school kids go because of an obligation, in a way it’s the
natural way of forming a human being but to attract them towards library, to make them love
reading and participating in different activities becomes a real art that involves a lot of creativity,
love and multiple competences.
She developed the situation of the libraries in the county Salaj by modernizing them,
modernizing the services a collective
knowledge place like the library
offers. She travelled and seen things
trying to gain more knowledge and
use it so as people could benefit from
it Everywhere I paid attention to the
way people live, I tried to gather
ideas that might help here, home and
I was always glad to observe that we
are profound, open minded and
inventive. There are many things I
could say from all our travels we
enrich ourselves, it depends on the
way each person perceives richness.
Of course we live in a technological era where information can be found online. That is why
she started modernizing the libraries but the reason she is a leader of collective knowledge found in
books and people is because even if we live in technological times she I love books and I am
convinced that, whatever might happen to the modern technologies that are dependent on signal,
electricity…The book will stay through all times, as a proof of the human being passing through the
labyrinth of knowledge, leaving written, to not be forgotten their lives, fulfillments, discontents and
starting from what it was to anticipate the future. That is why I recommend that all important
information to be written down, on paper and to be gathered and kept in libraries.
TRECUTUL – PROFETUL VIITORULUI SAU
DE CE VREAU SĂ ACTIVEZ PE TĂRÂMUL CĂRȚILOR
Zi de zi, suntem puși în fața a zeci, poate sute de situații în care trebuie să luăm decizii. De
la ce franzelă alegem în magazin, cu ce ne îmbrăcăm dimineața, la unele mult mai importante care
ne marchează viitorul.
De
mică
mi-am
dezvoltat
simțul
responsabilității, iar dojana mamei (care era o vorbă
înțeleaptă a bunicului, învățată, poate de la bunicii
lui…): Cum îți așterni, așa vei dormi. Copil fiind,
nu prea înțelegeam ce se ascunde în spatele acestor
vorbe. Mă gândeam mai curând la confortul fizic.
Mai târziu, am înțeles că fiecare decizie pe care o
iau, dar mai ales alegerile pe care le fac în
momentele cheie ale vieții, îmi vor asigura
bunăstarea pe termen lung.
Nu aș putea spune ce anume m-a determinat
să vreau să fiu independentă. Probabil dorința
nestăvilită de a cunoaște lumea și tainele ei. Am
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insistat să urmez liceul în oraș, așa că la doar șaisprezece ani, dornică să descopăr secretele vieții,
am părăsit casa părinților și de atunci a început aventura mea prin această lume.
Cei trei ani de liceu mi-au deschis noi orizonturi, am învățat multe de la profesori
extraordinari, care peste cinci ani mi-au devenit colegi și sfătuitori.
Pusă în fața alegerii unei viitoare profesii, m-am întrebat, cum e și firesc, ce îmi place să
fac?
- Să citesc, a fost răspunsul. Îndemnată și de către profesoara de limba română, am ales
filologia, moment în care orizonturile mele au devenit nemărginite.
Citeam oriunde, oricând și aproape orice. Citeam din pasiune, citeam din necesitate, citeam
de frica examenului, dar, mai presus de toate, citeam pentru că în cărți descopeream experiențe,
sentimente pe care nu le trăisem.
Când am reușit să adun suficiente cărți, mi-am amenajat propria bibliotecă. Cărți împărțite
pe domenii, în ordine alfabetică, cu semne pentru delimitare, ale autorilor români și străini; ce mai,
o bibliotecă în toată regula. Îmi făcusem și un obicei din a procura lunar alte cărți, astfel că la
finalizarea studiilor, biblioteca mea era demnă de un absolvent al facultății de litere.
Lord Byron spunea: Cel mai bun profet al viitorului e trecutul, iar trecutul meu, și sunt
convinsă că și viitorul, este legat de cărți. Nimic nu se compară cu nerăbdarea de a parcurge filă cu
filă, pentru a trăi alături de personaje o
frumoasă poveste de dragoste, sau cu
dorința de a descoperi soluții pentru o
problemă cu care te confrunți. În cărți
găsim răspuns la toate întrebările, și
cel mai mare farmec al lor este că ne
oferă răspunsuri chiar și atunci când
nu le căutăm.
Așa cum pe bună dreptate
spunea o persoană pe care am ajuns să
o îndrăgesc, deși o cunosc atât de
puțin,
acțiunile
noastre
din
copilărie/adolescență, ne marchează
viitorul. Conștient, uneori poate
inconștient, am făcut alegeri care m-au ținut în preajma cărților, pentru că spunea George
Călinescu: Cu cât știi mai mult, îți dai seama că știi prea puțin.
Sunt mereu în căutare de ceva. Cum să fiu o mamă mai bună, o soție mai înțelegătoare, o
prietenă mai devotată, un profesionist desăvârșit; și unde dacă nu la bibliotecă aș putea învăța mai
multe.
Educarea noastră nu se încheie cu etapa școlarizării. O nouă etapă din viață presupune o
nouă pregătire. De cele mai multe ori însă, școala ne pregătește profesional și, din păcate, nu ne
pregătește pentru viață. Nu ne învață cum să devenim soțul sau soția de care partenerul nostru are
nevoie. Nu ne pregătește pentru meseria de părinte, singura cu normă de douăzeci și patru de ore, cu
șapte zile pe săptămână, fără vacanțe sau concedii medicale. Și atunci, ca o salvare, vine biblioteca,
pentru că doar acolo găsim leac pentru suflet, doar acolo aflăm că au trecut și alții prin situațiile în
care suntem noi, sau că alții au depășit evenimente mult mai dramatice, iar acest lucru ne dă putere
să mergem mai departe.
În unele momente ale vieții însă, alegerile noastre sunt în strânsă legătură cu alegerile altora.
Eu am ales să-mi dedic viața cărților și, indiferent dacă alegerea de astăzi va fi în favoarea sau
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defavoarea mea, eu voi rămâne devotată cărții, pentru că oamenii dezamăgesc, cărțile nu
dezamăgesc niciodată.
Natalia Timuș
(Notă - această mărturisire a fost lăsată la secretariatul Bibliotecii Județene Sălaj, ca o motivație a
dorinței de a deveni BIBLIOTECARĂ, fiind de fapt o convingere, un vis… iar dacă a crezut cu
adevărat, Natalia a fost admisă la acel concurs și demonstrează, zi de zi, prin dăruire, creativitate,
dragoste de copii, cărți, colegi… că este, într-adevăr, un OM POTRIVIT la BIBLIOTECĂ!, acesta
fiind și motivul publicării acestor destăinuiri).
BISERICA DE LEMN DE LA MĂNĂSTIREA STRÂMBA
Scriam, într-unul din numerele anterioare ale revistei I.D.E.I., despre biserica de lemn din
localitatea Racâș, comuna Hida. Socotesc că nu ar fi lipsit de importanță să continui acest periplu al
cunoașterii valorilor și a istoriei locale, oprindu-mă asupra unui alt monument al Sălajului, și
anume, Biserica de lemn de la Mănăstirea Strâmba. Înainte de a purcede la scris, aș dori să
menționez că pe meleagurile sălăjene sunt 92 de biserici de lemn, ceea ce nu este deloc de neglijat.
Biserica de lemn. În ceea ce privește istoria bisericii,
nu găsim o dată certă de atestare a acesteia, părerile
cercetătorilor fiind diferite în această chestiune. Unii dintre ei,
printre care Ștefan Lupșa, plasează începuturile mănăstirii în
secolul al XV-lea, mai exact, în anul 1461. Aceștia își
întemeiază afirmația pe baza unei scrisori adresate de către
Nichifor, starețul mănăstirii, episcopului Petru Pavel Aron. O
altă ipoteză plasează apariția bisericii în secolul al XVIII-lea,
probabil anul 1727. Această teorie pare mai apropiată de
certitudine, ea fiind regasită în Dicționarul mănăstirilor din
Transilvania - Adrian Andrei Rusu, la ea subscriind și
academicianul Mircea Păcurariu în Istoria Bisericii
Ortodoxe Române, care apreciază ca mănăstirea face parte
din cele atestate documentar în primele șase decenii ale
secolului al XVIII-lea.
Incertitudinea, însă, compromisul are, (…) și partea
lui de farmec, pentru că, dezlegând evenimentul de timpul în
care s-a produs, îl deplasează într-o altă durată: în cea nemărginită, în veșnic. Iar veșnicia este
prezentul perpetuu. Neuitare. Legendă. Istorie care nu se uită. (Mănăstirea Strâmba – loc sfânt
de îndreptare a sufletului - arhimandrit Grighentie Oțelea, Editura Episcopia Sălajului, Credință și
viață în Hristos, Zalău, 2012). Despre mănăstire, spunea Augustin Bunea, că este vestită prin
vechimea ei, iar Iorga o numea, bătrâna mănăstire a Strâmbei, lângă Fizeș.
Numele mănăstirii Strâmba vine de la o femeie gârbovă, cu cocoașă în spate. Era o femeie
foarte bogată, dar văduvă, și, pe deasupra mai avea și o fată bolnavă, fără vreo șansă de
supraviețuire. Ea se adresează celor doi pustnici care trăiau într-o pădure pe moșia ei, pe care îi
roagă să mijlocească la Bunul Dumnezeu să-i vindece fiica, promițându-le, în schimb, toată averea
ei și construirea unei biserici și a unor chilii, în care să locuiască. Cum minunea se întâmplă și fiica
femeii se vindecă, strâmba, în culmea fericirii, le-a dăruit terenul, după care le-a construit biserica
și chiliile promise.
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Pictura bisericii. Valoarea bisericii nu constă în înfățișarea ei, modestă, de altfel, ci în
operele de artă pe care le deține (iconostas, icoane, pictură murală), opere care amintesc de epoca ei
de glorie și care îi atestă statutul de monument istoric.
Pictura bisericii este considerată ca fiind opera pictorului Ioan Pop din Românași, care a
împodobit și alte lăcașuri din apropiere (de la Hida, Sânpetru și de la Racâș).
În pronaos, din pictura murală, se mai păstrează:
- pe tavan, un înger trâmbitaș, într-un medalion, iar pe peretele vestic, Pilda celor zece
fecioare - cinci înțelepte, împodobite cu coroniţe din flori de câmp și mărgele, și cinci nebune;
- pe peretele nordic, Sfinții Împărați Constantin și Elena;
- pe peretele dintre pronaos și naos, icoanele murale Sfântul Arhanghel Mihail, Maica
Domnului cu Pruncul, Iisus Hristos și Sfântul Nicolae, având deasupra un decor de ramuri de stejar.
În naos:
- scene din Vechiul Testament (Facere): Adam și Eva, Jărtfuieste Avii și fratele său Cain și
Cain ucide pe Avii;
- pe centrul bolții – patru medalioane cu prooroci încadrate de flori;
- pe cele două registre laterale, scene din viața lui Hristos, dintre care se impun scenele
Înălțarea la cer cu legenda: Pe Iisus de căutați, nu iaste aici că sau sculat și Purtarea crucii, cu
legenda: Și întorcându-se Iisus către ele zice: fiicele Ierusalimului nu plângeți de mine încă pre voi
plângeți și pre feciorii voștrii.
În altar, pe peretele de est al bolții, Deisis, încadrat de proorocii Ilie și Moise, iar pe pereți,
sfinții ierarhi.
Iconostasul are, în partea superioară, o amplă reprezentare a Răstignirii, sub care urmează
Apostolii, așezați în ghirlande de stejar, apoi Prasnicarele, reprezentând scene din principalele
sărbători ale anului.
Ieromonahul Domitian, viețuitor al mănăstirii, a pictat icoanele de pe rama interioară a
ușilor împărătești: în stânga, Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Dialogul și Ioan Gură de
Aur, tot lui fiindu-i atribuite și cele șase medalioane de pe ușile împărătești: evangheliștii Matei,
Marcu, Luca, Ioan, Arhanghelul Gavriil și Fecioara Maria.
Din anul 1785 datează cele patru icoane frumoase dintre dveri (uși): Sfântul Dumitru, Maica
Domnului cu Pruncul, Iisus Hristos și Sfântul Gheorghe.
O deosebită icoană este aceea a Maicii Domnului cu Pruncul,
numită și Dulcele sărut. Potrivit tradiției, icoana a fost dăruită
mănăstirii de unul din marii latifundiari ai Gârboului, care a
comandat-o vestitului Luca din Iclod. Icoana de la Mănăstirea
Strâmba mai are două icoane surori, realizate de același meșter,
Luca din Iclod, una la Mănăstirea Nicula, iar alta la biserica purtând
hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din cartierul clujean
Mănăștur.
De-a lungul veacurilor, mănăstirea a trecut prin multe
încercări, de la cele legate de Uniație, până la incendiul din anul
1834, căruia îi cade jertfă și biserica mănăstirii. Pe lângă mănăstire a
funcționat și o şcoală, aflându-se aici un număr apreciabil de cărți
(17): Liturghier, Apostol, Penticostar, Triod, Octoih, Minei,
Molitfelnic, precum și o Evanghelie, tiparită la București în anul 1742, semnificativ numită carte de
țară, prin acest apelativ fiind desemnate tipăriturile provenite de dincolo de munți.
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Biserica de lemn de la Mănăstirea Strâmba se regăsește și în câteva documente din colecțiile
Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu:
- Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Strâmba: sat Păduriş-comuna Hida-judeţul
Sălaj. Alcătuitor - Augustin Pădurean; revizor - Protos. Grighentie . - Zalău : [s.n.], [s.a.]
- Sfânta Mănăstire Strâmba. În: Silvania: Cultură. Culte. Patrimoniu, nr. 3, an 1, 2002, p. 92
- Biserici de lemn: Sălaj (România). Valeria Lehene. - Zalău: Editura Nereamia Napocae;
Editura Silvania, 2004
- Şapte zile în Ţara Silvaniei = Seven days in the Land of Sylvania = Hét nap a
Szilágyságban: un exerciţiu de antropologie culturală. Camelia Burghele. - Zalău: Editura Caiete
Silvane, 2011
- Şapte zile în Ţara Silvaniei = Seven days in the Land of Sylvania = Hét nap a
Szilágyságban: un exerciţiu de antropologie culturală, ediția a II-a, revizuită și adăugită.
Camelia Burghele. - Zalău: Editura Caiete Silvane; București: Editura Etnologică, 2015
Important centru cultural, Mănăstirea Strâmba, în ciuda vicisitudinilor vremurilor, a dăinuit
prin timp, menținând vie în conștiința generațiilor istoria acestui loc. Începând cu anul 1993,
mănăstirea a fost reactivată, ea fiind astăzi un loc sacru al meleagurilor sălăjene, un loc încărcat de
istorie, plin de frumusețe și liniște.
Mihaela Turian
ANOTIMPURILE BIBLIOTECII PUBLICE BOCŞA
Întotdeauna am perceput biblioteca fiind un tărâm al minunilor, iar cărţile ca pe un balsam al
sufletului ce au o valoare de consolidare spirituală şi intelectuală, ce-și măsoară existența într-o
succesiune de anotimpuri.
Biblioteca Publică Bocșa se numără printre acele biblioteci care au avut o trainică evoluţie,
renăscând din cenuşă, reuşind să se adapteze provocărilor sorții, câștigându-și dreptul la liberă
informare, comunicare culturală și socială, funcționând azi într-un spațiu adecvat.
Anotimpul renașterii bibliotecii a venit în luna decembrie a anului 2009, când acesteia i s-au
deschis primele orizonturi spre dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă, prin implementarea
programului Biblionet - lumea în biblioteca mea! Înfăptuirea acestui proiect s-a putut realiza
datorită efortului deosebit al dnei director Florica Pop - managerul Bibliotecii Județene Sălaj,
împletit cu cel al autorităților locale. Astfel, Biblioteca Publică Bocșa a fost dotată cu calculatoare
cu Internet pentru public și aparatură modernă de bibliotecă, fiind o oportunitate pentru utilizatori,
care pe lângă litera scrisă a cărții, au descoperit informații noi cu ajutorul calculatoarelor.
Activitățile care au loc în bibliotecă, au căpătat un suflu nou, o nouă atracție, astfel organizăm
aniversări, comemorări și diverse evenimente, păstrăm vie memoria scriitorilor și a personalităților
marcante ale neamului nostru, organizăm concursuri tematice, iar cei mai pregătiți dintre concurenți
sunt premiați cu diplome și… cu ce altceva dacă nu cu cărți – daruri cu valori inestimabile și eterne.
Cu mic, cu mare, ne întâlnim la bibliotecă, pentru că aici găsim: spațiu, lumină, căldură…
documente cu caracter pedagogic, medical, agricol, politic, economic, istoric, geografic, religios sau
beletristic, date despre trecutul și prezentul localității etc. Împreună cu cei mari vizionăm filme sau
prezentări tematice, iar cu cei mici vizionăm desene animate inspirate din poveștile îndrăgite,
provocăm lumea poveștilor și personajele prind viață. În final aflăm despre carte că este o adevărată
comoară care trebuie explorată, cercetată cu multă atenție și seriozitate, pentru a-i culege cu folos
roadele. Cu mânuțe mititele, pricepere și răbdare, reușim să creăm semne de carte sau cadouri
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pentru MAMA și… astfel, armonia culorilor se împletește cu armonia și căldura din suflete,
realizând frumoase creații. Totodată, biblioteca vine în sprijinul fermierilor care și-au depus cereri
la APIA, aceștia utilizând echipamentele moderne de bibliotecă. Și iarăși ne reîntâlnim în
bibliotecă, cu alte activități, diversificate, mai atractive, mai interesante, astfel învățăm să prețuim
biblioteca și valorile ei.
Anul 2015 a fost unul plin de realizări pentru Biblioteca Publică Bocșa, deoarece aceasta șia recâștigat locul ei binemeritat în comunitate. Inaugurarea spațiului bibliotecii a avut loc la 20 mai
și a însemnat pentru mine, ca bibliotecar, trăirea unei experiențe cu profunde emoții, acestea
datorându-se în mare parte faptului că întregul eveniment a fost televizat de către Sălăjeanul TV.
Activitățile din cadrul proiectului de inaugurare, în organizare proprie, cu colaborarea deosebită a
Bibliotecii Județene, Primăria Comunei Bocșa și a Școlii Gimnaziale Simion Bărnuțiu Bocșa,
avându-l ca invitat de onoare pe (regretatul) dl col. Alexandru Liviu Șerban din partea ANCERM –
președinte al Filialei Sălaj, a avut un profund ecou în județ. La eveniment au participat delegați ai
Bibliotecii Județene Sălaj, bibliotecari din alte biblioteci publice ale Sălajului, funcționari ai
Primăriei Comunei Bocșa, consilieri locali, preotul Bisericii Ortodoxe din Bocșa, cadre didactice și
elevi ai şcolii din localitate, locuitori ai satului Bocșa.
Cuvântul de deschidere al acestei zile a aparținut dnei director, Florica Pop. Domnia sa a
rostit cuvinte înălțătoare despre istoricul localității, despre importanța bibliotecilor și a cărților în
societate, despre fiul satului Bocșa – Simion Bărnuțiu, adresând totodată cuvinte de mulțumire
autorităților locale pentru implicarea în finalizarea proiectului de renovare și reabilitare a bibliotecii
publice. Ca semn de prețuire și respect,
domnia sa i-a înmânat primarului
comunei Bocșa, dl Ioan Barou, cartea
Ghidul Sălajului, iar mie, ca bibliotecar,
un suvenir de suflet pe care scrie (printre
altele) așa: Biblioteca Publică BOCȘA –
SĂLAJ:
Poartă
deschisă
spre
cunoaștere! Aceste cuvinte înseamnă
pentru mine totul și le păstrez cu
sfințenie la loc de cinste în bibliotecă.
Despre viața și activitatea lui
Simion Bărnuțiu a vorbit, apoi, dl Ioan
Barou, primarul comunei Bocșa, după
care a venit rândul meu și, deși emoțiile
au pus stăpânire pe mine, am reușit să prezint proiecția video, pregătită sârguincios în prealabil.
Filmulețul cuprinde o succintă trecere în revistă a manifestărilor și activităților diversificate ce au
loc în bibliotecă și toate acestea în scopul de a atrage utilizatori, pentru ca aceștia să-i înțeleagă
importanța, pentru a prețui biblioteca și litera scrisă a cărții.
Invitatul de onoare, dl Alexandru Șerban a adresat emoționante cuvinte de suflet și nu a
ezitat să-și exprime admirația pentru biblioteca în care tocmai se afla, evocând totodată respectul
pentru eroii neamului nostru, oferind publicului totodată, într-o emoționantă manieră, cuvinte de
suflet închinate marelui Bărnuțiu.
Prezența la eveniment a grupului de elevi de la Școala Gimnazială Bocșa, îmbrăcați în straie
populare, n-a fost întâmplătoare și nici doar pentru a înfrumuseța decorul; prin urmare, următorul
moment le-a fost rezervat lor în exclusivitate, ei susținând un emoționant program artistic dedicat
lui Simion Bărnuțiu.
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Preotul Bisericii Ortodoxe din Bocșa a avut cuvântul de încheiere a acțiunii de inaugurare a
bibliotecii, domnia sa exprimându-si opinia cu privire la carte, bibliotecă, credință, comunitate,
subliniind importanța unei biblioteci în societatea modernă.
Impresionantă a fost expoziția de carte Simion Bărnuțiu, organizată de Biblioteca Județeană,
iar gestul acestora de a oferi tuturor celor prezenți pliante Simion Bărnuțiu, a fost o surpriză plăcută
pentru toți.
Acțiunea, nu s-a putut încheia
fără un tur al bibliotecii și al muzeului,
aici, participanților, oferindu-li-se spre
vizionare o proiecție dedicată lui
Simion Bărnuțiu, filmuleț ce poartă
semnătura Bibliotecii Județene Sălaj, a
Bibliotecii Publice Bocșa și a
Primăriei Comunei Bocșa.
Acțiunea de inaugurare a
Bibliotecii Publice Bocșa a fost o
poartă deschisă pentru numeroasele
acțiuni ce au urmat și s-au desfășurat
pe parcursul întregului an la
bibliotecă. Mă limitez să amintesc doar momentul emoționant dedicat Zilei Armatei, când la 24
octombrie 2015, Ștafeta Veteranilor Invictus din Zalău, a fost primită cu mare fast și emoție la
Bocșa și se datorează provocării lansate de către dna director Florica Pop. Nu mică le-a fost surpriza
și emoția Invictușilor când cei mai
mici dintre patrioții bocșeni,
îmbrăcați în costume populare, leau înmânat stegulețe tricolore și
răvașe în care ei și-au exprimat
gândurile de recunoștință și respect
pentru Armata României, iscălinduși numele.
S-a încheiat un an de mari
realizări și vise împlinite la Bocșa în
legătură cu biblioteca, ele având un
impact pozitiv pentru utilizatorii ei,
pentru public.
Este o onoare să scrii cărţi,
este o onoare să fii cititor și în aceeași măsură este o onoare să fii bibliotecar în slujba și folosul
cărții, să ai menirea de a culege, de a păstra, de a valorifica și de a transmite informații, iar
satisfacția mea profesională, este atunci când elevilor li se propun la școală mai multe activități
extrașcolare, iar aceștia aleg fără să clipească: BIBLIOTECA…
Și… anotimpurile bibliotecilor se succed în ordinea lor firească, iar ele ne vorbesc prin
cărțile lor și ne poartă în realitatea lumii lor lăuntrice, făcând o legătură indestructibilă între
anotimpurile lor cu cele ale sufletului nostru, ale acelora care îndrăznim să pătrundem în
UNIVERSUL LOR, AL CĂRȚILOR, spre a le descifra tainele.
Florica Popiț, Biblioteca Publică Bocșa

70

I.D.E.I.
POVEȘTILE PRIND VIAŢĂ la… BIBLIOTECĂ
Când lucrezi cu cele mai prețioase valori, copiii, veșnicul izvor de bucurie şi energie, cărțile,
comori ce ascund între file porți spre înțelepciune şi pământul, locul unde îți poți crea Paradisul, ești
cu adevărat un om privilegiat cu o slujbă deosebită, aceea de BIBLIOTECAR.
Printre aceștia am bucuria de a mă număra și eu, fiind bibliotecară de opt ani la Biblioteca
Publică din Dobrin, un sat frumos, primitor, cu locuri pitorești. În decursul anilor lucruri frumoase
s-au întâmplat la biblioteca aceasta şi, într-o scurtă povestioară începând cu: A fost odată, demult…
dar nu tare demult, cam prin 2008 când mi
s-a oferit șansa de a lucra ca bibliotecar. O
nouă etapă din viață, am simțit că iubesc
această meserie, copii… cărți... frumos…
dar se impunea o schimbare a
BIBLIOTECII şi cu o mulțime de idei, vise,
gânduri, am pornit, încet, încet, cu pași
timizi, am început cu inventarierea cărților,
reamenajarea spațiului, formări profesionale
continue, întâlniri cu utilizatorii și cu tot
mai mulţi colaboratori, oameni deosebiți şi,
uite așa, biblioteca şi-a schimbat de la an la
an înfățișarea.
Un înțelept din vechime, Lao Tse, spune cam așa: Supraveghează-ţi gândurile, căci ele
devin cuvinte. Supraveghează-ţi cuvintele, căci ele devin acţiuni. Supraveghează-ţi acţiunile, căci
ele devin obicei. Supraveghează-ţi obiceiurile, căci ele devin caracter. Supraveghează-ţi caracterul
pentru că acesta va deveni destinul tău.
Când am descoperit posibilitatea accesării fondurilor şi atragerea lor prin diferite proiecte şi
diverse surse pentru bibliotecă, dar şi pentru comunitate am văzut oportunitatea care poate produce
schimbarea, înarmată cu multă voință şi acumulând tot mai multe cunoștințe am îndrăznit să pășesc
şi în acest domeniu.
Bineînțeles ajutorul specialiștilor a fost de mare folos şi rezultatele nu s-au lăsat așteptate:
➢ în anul 2012 Proiectul Arc Digital Cultural prin servicii de e-biblioteca şi e-cititor finanțat
de Banca Mondială
➢ la începutul anului 2014 - Sinergii între Generații, finanțat de Fundaţia IREX
➢ la sfârșitul anului 2014 - Dăruiește CĂRŢI şi vei răspândi BUCURIE şi ÎNŢELEPCIUNE 1000 de volume noi, printr-un proiect finanţat de Fundația Mereu Aproape
➢ în anul 2015 am derulat proiectul ai cărui
beneficiari ne-am bucurat să fim - NU
ABANDONĂM. ÎNVĂȚĂM! Principalele
rezultate au fost: amenajarea spațiului din
curtea bibliotecii cu flori, verdeaţă şi
echipamente de joacă pentru copii, proiect
finanțat de Fundația Mereu Aproape şi
Fundația Vodafone România
➢ Fiii satului DOBRIN – un proiect de suflet,
care a venit să încununeze activitatea de
bibliotecar, om dăruit comunităţii în care
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lucrează. Fiind primul eveniment de acest fel, cu mari emoţii spirituale, dar la propunerea
făcută de dna directoare a Bibliotecii Judeţene Sălaj, Florica Pop, al cărei sat natal se află în
comuna noastră, precum şi cu sprijinul inimoşilor colegi de la şcoala din comună, a
Primăriei, Consiliului Local şi a dobrinanilor, am realizat un film de prezentare a satului
nostru, de acesta bucurându-se apoi toţi cei plecaţi departe de aceste locuri.
Fiecare dintre aceste proiecte ne-a îmbogăţit biblioteca şi comuna, au avut activități dragi
sufletului meu, care au rămas întipărite în inima şi mintea copiilor, dar şi a tuturor celor care au
participat.
Povestea continuă şi sperăm că va fi la fel de frumoasă, poate chiar cu mai multe realizări şi
reușite. Finalul unui an, al unor noi proiecte, dorim să sperăm că... VA URMA!
Şi, ca un îndemn, din înţelepciunea cărţilor: Eu am cu mine trei comori şi le păzesc cu
strășnicie; cea dintâi se cheamă blândețea, a doua se cheamă cumpătarea, iar cea de-a treia
modestia. (Lao Tse)
Simona Puşcaş, Biblioteca Publică Dobrin
GÂNDURI ȘI IMAGINAȚIE
Cine spune că nu s-a descoperit Mașina Timpului?
S-a descoperit și o poate utiliza oricine. Condiția este să ai o carte și s-o citești. Dacă acea
carte este de istorie, stai comod pe un fotoliu și călătorești în trecut, citind gândurile celui care a
trăit atunci. De fapt, trăiești secvențe din viața acelui povestitor sau personaj. Dacă acea carte este
SF, atunci călătorești în lumi paralele, lumi care au fost, vor fi sau nu vor fi.
Timpul se poate contracta sau dilata, poți citi în două zile ce a făcut acel om sau personaj
într-o oră sau altul în toată viața. Viața lui ajunge o parte din experiența vieții tale. Un proverb
maghiar zice: Câte limbi știi, de atâtea ori ești om!, la fel pot să spun: Câte cărți ai citit, atâtea vieți
ai trăit! Bineînțeles plus una a ta pe care o trăiești.
După ce ai citit o carte, stai puțin și meditează cum ar fi fost viața ta dacă nu citeai această
carte și cum e acum.
Când citești o carte începi să-ți imaginezi locuri, personaje, voci; încerci să recreezi toată
atmosfera descrisă în acea carte, ca și cum ai realiza un film, în care tu ești regizorul. Ce poți face
cu ochii și cu vocea minții? Poți face orice. Imaginația este cea mai importantă.
Sunt unii care, urmărind un film ecranizat după o carte citită, sunt dezamăgiți. De ce? În
primul rând amănuntele din carte sunt neglijate, iar personajele nu sunt așa cum și le-a imaginat
cititorul. Proiecția imaginii exterioare a filmului nu se suprapune cu imaginea interioară pe care ţi-ai
realizat-o citind acea carte, ceea ce deranjează puțin. Partea bună e că poți să faci o comparație între
imaginația ta și a altora.
Pentru cel care alege numai vizionarea filmului, ecranul îți dă imaginea și sunetul de-a gata,
privești cu ochii, auzi cu urechile. Imaginea exterioară este proiectată în interiorul tău fără aportul
imaginației tale. În acest caz poți fi, numai, uimit de imaginația altora.
Sunt și cei care văd filmul și își doresc să citească acea carte sursă. Involuntar ei vor fi
influențați de film, atunci când vor citi cartea. Vor copia atmosfera și personajele din ecranizare în
imaginația lor.
Cine spune că nu s-a descoperit aparatul de citit gândurile altora? S-a descoperit și îl poate
utiliza oricine. Condiția este să ai o carte și să o citești.
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I.D.E.I.
Noi oamenii gândim prin vorbele pe care le spunem în gând, provocate de realitate sau
imaginație și pe care unii mai inspirați le scriu în cărți.
Firicel Gheorghe Vaida
Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei
EVENIMENTE SPECIALE 2015
Fiecare an își are calendarul său de activități, stabilit în funcție de paginile importante ce au
fost scrise, în primul rând, în istoria și cultura poporului român, acestea având menirea să asigure
continuitate, să deschidă drum nou, să apere idealuri, să ofere modele…
Acordăm fiecărui eveniment importanța sa, dar le alegem pentru a rămâne mărturii scrise
peste timp, cu respect și cuvinte de aur, pe acelea care au avut menirea să croiască drum, să
lumineze sau să devină stâlpi de sprijin pentru trăinicia unei idei, a unui model demn de urmat, a
unui destin aparte sau, mai profund, a trăiniciei
acestui neam.
În anul cultural 2015, din multitudinea
evenimentelor programate de Biblioteca Județeană
Sălaj o atenție aparte a fost acordată omagierii
ARMATEI ROMÂNE, EROILOR NEAMULUI și
VETERANILOR de război, asortându-ne gândurile
și sentimentele cu cele din întreaga țară, spre a nu fi
uitate sacrificiile pentru libertatea, continuitatea și
perenitatea noastră, ca neam.
La evenimente speciale, am avut bucuria spirituală deosebită de a colabora și întâlni
OAMENI SPECIALI, pentru că, orice am spune, faptele mărețe au fost, sunt și vor fi înfăptuite de
INIMI ce ard altfel!
Am poposit cu gândul, dar și
cu prețuirea sinceră față de valorile
neamului, lângă un izvor de
înțelepciune, cumpătare, simplitate și
sfântă dragoste de neam - Generalul
VETERAN - TEOFIL DREPTATE,
dorind să culeg semințe ce ar putea
rodi în sufletul tinerilor de azi și de
mâine:
PROVOCARE LA LECTURĂ - selectiv
https://www.youtube.com/watch?v=Z2QcJo4q4-k
Călătorule, tânăr și vârstnic, de câte ori vei întâlni pe aceste drumuri o cruce pe a cărei
piatră este săpat un nume de erou, oprește-te măcar o clipă, descoperă-te și gândește că fără jertfa
celui de acolo ar fi fost imposibil ca tu să trăiești astăzi liber, să iubești soarele, florile, munții și
râurile pe care le-a apărat și ți le-a lăsat moștenire infanteristul, vânătorul de munte, cavaleristul,
tanchistul, artileristul, transmisionistul, genistul, marinarul și aviatorul erou. (Veteranii pe drumul
onoarei și jertfei)
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F.P. – În 29 aprilie am sărbătorit cu toții Ziua Veteranilor de Război și au fost atunci multe
flori, s-au oferit și multe diplome, dar, apoi întâlnindu-mă cu mulți dintre dumneavoastră, stând de
vorbă de la suflet la suflet, v-am auzit durerea. Știți ce mi-au spus cei mulți cu care m-am întâlnit
după această zi? Este anul veteranilor de
război 2015, vă rugăm, lăsați veteranii să
vorbească, aduceți-i de câte ori puteți,
prezentați-i pentru că ei sunt icoanele
sufletului românesc. Și de aceea, trecând
de la o carte scrisă la o carte vie, am
deosebita bucurie și emoție spirituală
profundă de a-l aduce în fața
dumneavoastră pe Domnul General de
brigadă, Teofil Dreptate, o lumină a
neamului românesc, un om de o calitate
aparte, un suflet luminos care de câte ori îl
întâlnesc îmi aduce o mare bucurie
spirituală. Fără să vorbim prea multe,
cuvintele se transmit prin lumina aceea specială din ochi. Îi spun bun venit Domnului General, să
trăiți Domnule General, ne bucurăm că sunteți cu noi astăzi și am vrea să citim împreună cu cei care
ne ascultă puțin din cartea vieții dumneavoastră. Pentru că noi, cei de la Biblioteca Județeană, pe
lângă faptul că adunăm foarte multe cărți, cu gândul de a le lăsa celor care vin să cunoască ce a trăit
acest popor, dorim, prin modele vii, să transmitem dragostea de țară, mai ales în aceste vremuri
când tot mai mulți români se îndepărtează de România, cu dorul nestins în suflet, bineînțeles, dar,
poate nici nu înțeleg mulți câte jertfe și sacrificii s-au făcut pentru acest pământ pe care astăzi îl
dăm mult prea ușor…
Aș vrea să discutăm acum despre câteva amintiri importante din viața dumneavoastră, cele
care ați dori să nu se uite, să nu se șteargă și să rămână copiilor, nepoților și strănepoților noștri.
T.D. – În primul rând vă mulțumesc pentru că v-ați gândit la acest lucru și, în al doilea rând,
sunt copleșit de importanța întrebării pe care mi-ați pus-o pentru că de mic copil eu mă simt atașat
acestui neam și acestui popor. O să încerc, prin câteva cuvinte, să vă spun unele lucruri despre mine
și apoi unele lucruri, în general. Provin dintr-o familie mai săracă, dar înainte de a vă spune aceste
lucruri, ca să pot fi pe deplin înțeles, vreau să vă spun că în prezent am trecut de 92 de ani și este
bine ca să punctăm aceste lucruri pentru ca cei care ne ascultă sau care ne vor asculta să înțeleagă
mai bine profunzimea a ceea ce doresc să
spun.
F.P. – Cât aur ați reușit să adunați în
sufletul dumneavoastră în 92 de ani! Trebuie
să amintim că sunteți și președintele Asociației
Naționale a Veteranilor de Război, Filiala
Sălaj.
T.D. – Deci, cum vă spuneam, provin
dintr-o familie săracă, tatăl meu a fost om
sărac, a muncit într-o moară, ca și calfă, iar
mama mea a fost o femeie normală, care, la sat
pe vremea aceea, avea ca singură preocupare,
să crească copiii bine.
F.P. – Copii mulți?
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I.D.E.I.
T.D. – Noi am fost patru frați, eu am fost cel mai mic, în prezent sunt unicul care mai
supraviețuiește. Aș dori să vă spun că de la părinții mei n-am dobândit aproape nimic (F.P. - Doar
educație aleasă!) material, dar în schimb am fost crescuți, consider eu acum, foarte bine. Când eram
mai mici ni s-a spus: dacă vreți să ajungeți ceva, noi nu vă putem ajuta cu nimic, ÎNVĂȚAȚI, și am
învățat. Sunt mândru și nu aș vrea prin aceasta să se creadă că sunt cumva exagerat când spun, dar
sunt mândru de ceea ce am obținut, pentru că tot a fost obținut prin munca mea.
F.P. – Și Domnul General Dreptate are o cultură aleasă! Am observat aceasta la multe
întâlniri la care v-am ascultat vorbind. Deci, sunteți de o vastă cultură, mereu, se vede că ați dorit să
învățați ceva.
T.D. – Deci, am început școala primară, patru clase le-am făcut în satul meu natal. M-am
născut în comuna Chiochiș, ce aparține în prezent județului Bistrița. Tatăl meu a fost năsăudean getbeget, sunt mândru de acest lucru, a fost invalid de război, din Primul Război Mondial. După aceea
am urmat liceul la Petru Maior, la Gherla, după care era o Cooperativă pe vremea aceea de consum
și de credit, am fost angajat acolo vreo câteva luni, cât să-mi strâng niște bănișori,... după care am
dat un examen și am intrat la fosta Academie de Înalte Studii Comerciale și Industriale, actualul
ASE, pe care l-am absolvit, sunt licențiat al acestei Academii. Am intrat în viață, am făcut diferite
munci, totul a fost de jos până sus, numai prin muncă.
F.P. – Aș vrea să vă provoc acum, pentru că dumneavoastră veți rămâne în eternitate prin
faptele pe care le-ați făcut, și aș dori să mergem puțin la perioada aceea mai dramatică din viața
dumneavoastră. În curând vom sărbători și Ziua Eroilor României și, pentru noi, eroi sunt toți cei
care au făcut ceva pentru această țară. Mulți confundă eroii doar cu cei care s-au stins pe câmpurile
de luptă, eroi sunt și cei care au rămas în viață, sunt eroi și cărțile noastre vii, așa cum vă spuneam.
Împărtășiți-ne, vă rugăm, o amintire pe care n-ați uitat-o niciodată, ceva care v-a impresionat cel
mai mult în acea perioadă și ce ați vrea să le transmiteți celor care ne ascultă, despre război, despre
românii care cu atâta dăruire pentru țară și-au pus viața lor în pericol, ca acest pământ să dăinuie.
T.D. – Nu știu dacă ceea ce voi spune corespunde actualelor mentalități și condiții, dar pe
mine m-a impresionat. Nu eram încă în armată, că eram prea tânăr, dar pe vremea aceea am auzit că
oștirea română a fost pusă în mișcare pentru dezrobirea pământului Basarabiei. Este un moment
care m-a mișcat foarte mult și nu-l pot uita, pentru că și în prezent consider, fără să se
răstălmăcească cumva altfel, că acel pământ este pământul nostru la care trebuie să ținem și pe care
trebuie să-l apărăm oricând. Un al doilea moment care m-a impresionat extrem de mult a fost
momentul în care am fost luat în
armată, n-am terminat atunci studiile,
dar așa erau condițiile… Dacă studenții
își treceau toate examenele erau scutiți,
dar, având în vedere că nevoile
frontului cereau oameni, s-a trecut
peste acest privilegiu, favoare acordată
studenților și am fost și eu încorporat.
Am fost încorporat pe vremea aceea la
Sînmartin, orașul care acum, mi se
pare, se află lângă Blaj, de acolo am
fost transferat la Școala de Ofițeri din
Bacău, care s-a desființat, și am fost
mutați la Arad. Acolo am făcut Școala
Militară doi ani de zile și vă spun, mi-a plăcut în armată, dar după ce am terminat-o nu am dorit să
devin activ pentru că aveam alte vocații… Iubesc și prețuiesc armata română, foarte mult!
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F.P. – Și aceste povești pe care dumneavoastră le-ați trăit acolo sau amintirile camarazilor
care nu au mai reușit să se întoarcă acasă să-și vadă crescând copiii și nepoții, ați reușit să le
povestiți?
T.D. – Da, am o amintire foarte interesantă, de la Școala de Ofițeri, cu un coleg care era în
anul doi, eu fiind în primul an. Cei din anul doi au fost luați și duși pe frontul din Iași, și acesta era
un avocat, era mai mare decât mine cu un an și era mereu flegmatic. El era vânător de tancuri și
singurul care a scăpat din încleștarea de la Iași. Toți au fost zdrobiți, adică tancurile s-au dus
deasupra gropilor lor, el singur a rămas.
F.P. – Șansă a vieții, nu?
T.D. – Da, și am rămas convins că viața nu depinde de tine, depinde de locul, momentul și
poate alte condiții care te favorizează sau te defavorizează, te fac erou sau mai puțin erou.
Importanți sunt toți cei care participă într-o încleștare, indiferent de cât de grozave au fost luptele, ei
au fost pe front. Și aici aș vrea să fac o precizare, dacă îmi permiteți…
F.P. – Dar chiar vă rog, pentru că mulți fac confuzie între eroul căzut pe front și cel rămas în
viață!
T.D. – Precizarea este în felul următor: toți cei care întreabă și stau de vorbă cu veteranii
așteaptă de la ei să le spună fapte extraordinar de mari. Nu e așa, depinde de amplasamentul în care
ai fost prins, depinde de intenția pe care a avut-o inamicul în legătură cu atacul pe care îl face. De
exemplu, noi suntem în acest dispozitiv pe patru kilometri. Noi suntem aleatoriu așezați. Dar
inamicul nu merge pe toți cei patru kilometri, merge numai, să spunem, pe un kilometru, și atunci
depinde unde e atacul. Atunci sigur că toți aceia care au fost atacați, aceia sunt cei care suferă, aceia
sunt cei care mor primii, iar tu eventual ai avut șansa să scapi, pentru moment, s-ar putea ca a doua
oară să fii chiar tu în situație. Așa că nu toți pot să facă narațiuni că, Doamne, ce grozav am fost în
război! Important este că ai fost în război. Timpul în care ai fost în război nu este comparabil cu cel
din timp de pace. Acolo trebuie să stai în tranșee, zi și noapte, iarnă, primăvară, ploi, soare, sub
amenințarea, oricând, a ghiulelelor, a exploziilor și sigur că acestea sunt condițiile în care se poartă
războiul. Uneori mănânci la trei, patru zile,
că nu-ți aduce mâncarea… Unii se așteaptă
că, dacă ai fost pe front, să le spui
încleștări. Sigur că, de pildă, eu nu am avut
prilejul să particip la astfel de lupte
crâncene, pentru că pe mine războiul m-a
prins în Școala de Ofițeri de rezervă, la
Arad. Germanii se retrăgeau din Grecia,
căutau să intre în bazinul Mureșului, și
atunci școala noastră a fost obligată să facă
față acestor trupe. Sigur că eram foarte
dezavantajați, ei veneau înarmați cu tehnică
modernă, cu experiență. Noi eram atunci
aproape în pregătire, în anul întâi, și cu armament de instrucție, dar am făcut față. Să vă dau un
exemplu, lângă noi, la Arad, a fost Păuliş, o Școală de Subofițeri…
F.P. – Foarte multe se scriu și în cărți despre Păuliş!
T.D. – Ei, aceia au fost măcinați, dar ei au spus: Pe aici, nu se trece! Și nu s-a trecut! Dacă
era atacată școala noastră eram noi puși în această situație.
F.P. – Ca totul în viață, șansa! Șansa este cea care face diferența între trecerea printre stele și
rămânerea încă printre iarbă și flori.
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I.D.E.I.
T.D. – Și acolo îmi amintesc despre ceva, ce nu pot trece cu vederea, eram amplasați în
tranșee, stăteam toată ziua, nu am fost atacați, și am fost trimis într-o recunoaștere, eu și cu doi
camarazi de-ai mei. În fața noastră era frontul german. Tineri, noi ne-am dus hălăduind, știam noi
că trebuie să fim atenți… La un moment dat am fost capturați, am fost luați, escortați și duși într-o
pădure. Asta era într-o după-masă. Sigur că eram timorați. Măi, ce ne facem? Dar, în același timp,
nu ne gândeam la lucruri tragice, dar eram oarecum timorați. Și am fost escortați așa, duși printr-o
pădure, ne-a prins noaptea. Eram înfrigurați și nu știam cum să vorbim. Să vorbim în șoaptă? Sigur
numai în șoaptă… La un moment dat a spus cineva din cei care ne escortau: Nu vă temeți! Și ne-am
dat seama că sunt români…
F.P. – Și atunci ați putut să vorbiți tare?
T.D. – Nu am mai vorbit, ne-a făcut semn să tăcem, și după ce ne-a mai dus câteva sute de
metri, la un moment dat ne-a spus: Luați-o pe aici, sunteți liberi! Și am ajuns dimineața acasă,
comandamentul școlii era îngrijorat de soarta noastră. Noi le-am povestit, le-a părut bine că ne-am
reîntors, dar ne-au spus: Vedeți ce înseamnă să nu fii atent, căci dacă erați mai atenți poate nu mai
erați capturați…
F.P. – Foarte mare lucru ați spus… ați spus: Sunteți LIBERI! Nu știu dacă tinerii de astăzi
înțeleg ce înseamnă cuvântul acesta, libertate. Suntem liberi astăzi, dar nu am fi fost liberi fără
atâtea jertfe, ale celor ca și dumneavoastră, ale dragilor și bravilor ostași români.
T.D. – Aici aș dori să vă completez cu ceva. Acest simțământ este un simțământ adânc înfipt
în inima tuturor celor care au supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial. Păcatul cel mare este
că acești oameni sunt puțin înțeleși. Și dacă sunt puțin înțeleși, nu la adevărata valoare!
F.P. – Dacă tot ați amintit dumneavoastră despre asta, eu doream să arăt și câteva cărți, căci
întotdeauna în această emisiune provocăm lumea să se apropie de cărți, să cunoască adevărul
istoric, pentru că foarte mulți au scris, au mărturisit ceea ce au trăit. Și spuneați de drame și de ce sa întâmplat după, din păcate foarte multă umilință pentru veteranii de război, avem o carte care
prezintă Drama Generalilor Români, este o carte extraordinară, plină de emoții puternice, nu poți
să nu plângi alături de generalii români care au trăit adevărate drame. Dar și alte câteva cărți o să
mai arat: Lupte și jertfe, memorii și evocări din război – 1940-1945. Și nu întâmplător amintim de
cel de-al Doilea Război Mondial, pentru că tot în acest an sunt 70 de ani de la încheierea celui de-al
Doilea Război Mondial, și chiar pe 9 mai a fost sărbătorită Ziua Victoriei. Dar pentru că noi vorbim
cu un general de armată, un veteran de război, prezentăm și Veteranii pe drumul onoarei și jertfei,
o carte plină de foarte multe mărturisiri ale veteranilor. Și de pe această carte m-a emoționat ceea ce
scrie aici:
PENTRU PATRIE
Străbunul meu, Dumitru, a căzut
În vâlvătaia
De la Turtucaia!
Bunicul meu, - și el Dumitru, fu
Răpus în luptă dârză, la Oituz,
De-o schijă, nemiloasă de obuz,
Bunul meu tată, - al treilea Dumitru-n spiță
Cu vărul său mai mic Ioniță,
La Carei, pieriră-n luptă mare
De reîntregirea sfintelor hotare!...
Fratele cel mare, tot Dumitru,
Se odihnește-n veci, acolo-n Tatra,
Luptând ca să refacă țara, vatra,
Unui popor ce i-a fost smulsă glia,
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Și i se hărăzise-n veci... robia!
Și eu, de-o fi nevoie, m-oi jertfi,
Pentru-a mea țară, într-o zi,
Așa ni-i legământul strămoșesc,
Să apărăm toți, neamul românesc!...
Colonel (r) Alexandru Magereanu
F.P. – Extraordinare cuvinte și dumneavoastră, cu siguranță, ați trăit altfel povestea
localităților amintite aici.
T.D. – Eu nu aș vrea să greșesc, dar dacă ați întreba orice veteran, cred că vă repetă, nu
exact ce ați citit dumneavoastră, dar sentimentul lui este exact acesta.
F.P. – Și pentru că tot intrăm prin cărți, sunt atâtea lucruri frumoase. Citindu-le curg lacrimi
în inimile noastre. O să mai spun două strofe dintr-o poezie frumoasă, Veteranii:
Chemați sub drapel spre victorie
Cu patria în suflet și în gând
Trecuți printre gloanțe în istorie,
Spre zori de învingeri luptând.
În ritm truditor de viață,
După mult răscolită furtună,
Despre lupte marcate în postfață,
Lăsați veteranii să spună!
F.P. – Frumoase cuvinte, frumoase și emoționate versuri, și am vrea tare mult să citim
cărțile acestea, atâta cât mai au lumină în ochi și ne pot povesti. Așa că, vă vom mai provoca să ne
povestiți multe și noi le vom scrie. Dorim să păstrăm și filme, și înregistrări, tot ce putem smulge
din sufletele dumneavoastră și nu întâmplător, ne e tare sete de modele în aceste vremuri. Și noi la
bibliotecă, prezentând cărți, prezentăm și modele. Și uite cum se face că ne întoarcem în timp.
Auzindu-vă vorbind pe dumneavoastră, chiar și la Ziua Veteranilor de război, am rămas copleșită
de emoție profundă, de demnitatea dumneavoastră, de modul în care ați vorbit, și îmi amintesc și
acum un lucru simplu, poate neobservat de unii. Ați fost decorat atunci, dacă bine vă amintiți, chiar
de Președintele României cu Virtutea militară în Grad de Cavaler, ați mai primit diplome, vi s-au
adresat cuvinte frumoase, știți când v-am văzut cel mai emoționat? A venit la dumneavoastră o
fetiță, după ce a cântat în cor Treceți batalioane române, Carpații! și alte cântece, însoțiți de
învățătorul Chirilă, a venit și v-a adus o floare. Ați fost atât de emoționat, aveați lacrimi în ochi, și
dacă vă amintiți ați și spus: Cel mai mare semn de prețuire pentru noi, veteranii, este să vedem
acești copii că nu uită, că prețuiesc, că înțeleg ce am făcut noi pentru acest pământ. Așa este? Am
intuit bine?
T.D. – Așa este, perfect!
F.P. – Cele mai mari emoții ale dumneavoastră care sunt? Și poate ne spuneți câteva din anii
aceștia.
T.D. – Cele mai mari emoții ale mele legate de ceea ce dumneavoastră spuneți sunt, nu aș
vrea să greșesc, legate de impresia mea că în sufletul tineretului nostru de azi nu există acea
dragoste pe care noi o simțeam cândva. Mă întreb, uneori, oare școala este de vină? Nu se face
destulă educație? Prin a-ți servi patria nu înseamnă a fi rău cu semenul tău sau cu altul de altă
naționalitate! Iubirea de patrie trebuie să fie și să sălășluiască în orice suflet, al oricărui locuitor,
indiferent cum se numește țara sa.
F.P. – Și la bine, și la greu, trebuie s-o iubești!
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T.D. – Absolut, deci, a-ți iubi patria, nu înseamnă să fii împotriva celorlalți, iubești patria
pentru că e locul tău, e copilăria ta, e moștenirea străbunilor tăi, care s-au jertfit pentru acest lucru.
Ori, sentimentul de patriotism, astăzi, am impresia că nu este la nivelul la care ar trebui să fie.
F.P. – Și ce putem noi face pentru a transmite această dragoste de țară? Noi încercăm, prin
cărți, prin emisiuni, prin oameni, modele de români pe care îi invităm, să transmitem asta, dar nu
știm dacă ascultă cei care ar trebui să înțeleagă mai mult ce înseamnă țara noastră.
T.D. – Se poate face mai mult, dar, uneori, am impresia că și momentele prin care trec
popoarele de azi s-au schimbat și oarecum oamenii sunt mânați mai mult de probleme materiale și
mai puțin de cele de ordin sufletesc sau de ordin patriotic.
În Primul Război Mondial au murit aproape un milion de oameni, în al Doilea Război
Mondial au mai murit încă aproape un milion de oameni. Îmi pun întrebarea, uneori, dacă acești
oameni s-ar scula și ar vedea ce se întâmplă, eu nu știu cum s-ar simți ei pentru că acești oameni, la
chemarea patriei, au plecat fără să cârtească, astăzi nici nu mai există serviciu militar și atunci mă
întreb: Cum îți poți apăra patria? O patrie nu o poți apăra decât fiind instruit, și instruirea aceasta nu
se poate face decât într-o armată. Orice țară trebuie să aibă o armată, armata este pusă nu să
cucerească, este făcută să apere independența, glia și pământul tău.
F.P. – Și chiar este un simbol, armata, în care poporul român a avut și are încredere și parcă
avem nevoie să îi vedem printre noi.
T.D. – Este și astăzi. Încerc să
cred că tineretul se va îndrepta mai mult
spre armată.
F.P. – Simțim și noi, parcă,
dorința de a ne reîntoarce la adevăratele
valori ale neamului românesc, iar printre
acestea clar este istoria cu evenimentele
trăite și modele ca și dumneavoastră, pe
care le îmbrățișează altfel tinerii, să știți,
și m-aș bucura dacă am reuși să ne
întâlnim la bibliotecă cu tineri cărora să
le povestiți ceea ce ați trăit
dumneavoastră.
T.D. – Sunt de acord… neapărat!
F.P. – Am observat multă lumină și căldură la dumneavoastră, nu știu dacă suferința a făcut
ca acest chip să fie atât de luminos și chipul veteranilor pe care îi întâlnim la tot pasul, poate trecem
nepăsători pe lângă ei, dar și această lecție a suferinței credem noi că este o bună educație pentru
tineri, de aceea, așa cum spuneați, armata a fost importantă, pentru că i-a călit puțin și i-a pregătit
pentru viață. Acum, tremurăm, plângem la cel mai mic impediment, dar atunci, ostașul pleca fără să
stea pe gânduri la luptă, neștiind dacă se va mai întoarce acasă la familia lui.
T.D. – Legat de aceasta îmi amintesc emoționante versuri scrise în timpul Primului Război
Mondial:
Întors acasă eu te rog
Fă-mi cel din urmă bine:
Pământul țării să-l săruți și pentru mine!
F.P. – Timpul ne îndeamnă să ne oprim, deocamdată. O să închei și eu cu două strofe din
cartea Veteranii pe drumul onoarei și jertfei:
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Tot mai puțini, împovărați de vremuri,
Răspund la pragul anilor: prezent!
În trupuri poartă urmele tranșeei,
Iar mintea ca și pasul li-i mai lent.
Să-i prețuim, prieteni și neprieteni
Ce-n vatra sacră jarul îl păstrăm:
Și pe obrajii albi să dăm sărutul
Prin care, pe martiri, îi venerăm!...
Comandor (r) Adrian Merlușcă
Un OM de o valoare umană rară, care
emană înțelepciune, dragoste de semeni, dar
mai presus de toate o iubire sfântă față de țara
pe care a apărat-o. Ne-am bucurat să putem
transmite câteva din îndemnurile și sfaturile
Dl General, TEOFIL DREPTATE.
În semn de omagiu și prețuire, la
împlinirea a 92 de ani, am considerat că
merită să-i oferim un dar special, prin care să
simtă că nu i-au fost uitate sacrificiile, că este
iubit de cei de azi și că vom încerca să
transmitem copiilor, tinerilor noștri, iar aceștia
mai departe… dragostea de glia străbună și
îndemnul de a o păstra așa, cum au apărat-o ei, și a nu vinde atât de ușor și mult prea ieftin
pământul românesc.
*
Într-un an ale cărui evenimente ne-au întors mai mult ca de obicei mintea și trăirile spre
momente cruciale ale istoriei naționale și spre cei care le-au înfăptuit, merită să menționăm în acest
număr al revistei nume și fapte ce s-au legat de viața instituției noastre, aducându-i noi deschideri şi
făcând-o mai cunoscută în medii care erau doar sporadic prezente în anii anteriori.
La 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial și în Anul Veteranilor de
Război, am reușit să colaborăm altfel cu reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, la nivel de
județ, respectiv cu U.M. 01483 Zalău, în mod cu totul special prin felul în care Dl Lt. Col. Nicolae
Gabriel OROS, comandantul Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul Gelu - Zalău a înțeles
nevoia de comunicare a militarilor cu instituțiile publice de cultură, înlăturând, astfel, o anumită
distanţă resimţită înainte.
Faptele le fac oamenii hotărâți, perseverenți, de CUVÂNT! Pentru fiecare idee ce ni se naște
pe cerul probabilității viitoare, este importantă întâlnirea cu întâmplări sau oameni care să recepteze
mesajul gândurilor noastre, iar de aici drumul poate avea mai multe direcții: ajungerea la destinația
dorită, complexitatea căilor de acces, renunțarea sau anularea traseului.
Biblioteca este a tuturor și, atunci când urmărește să fie de folos diverselor categorii sau
grupuri de interes, vârstă, profesii... din comunitatea unde își adună, păstrează și răspândește
informațiile, programele, cărțile, caută soluții de a se apropia, mai ales de cei care se constată că
sunt destul de absenți de la serviciile sale, fie din cauza distanței, a neinformării, a lipsei de timp sau
dezinteresului.
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Rând pe rând am deschis mai multe Filiale, atât în municipiul Zalău, cât și în județ.
Un gând mă urmărea încă, deși crezusem că l-am ascuns, renunțând la împlinirea lui, din
simplul motiv că nu se potriveau piesele acestui... puzzle.
Era luna aprilie a anului 2015. Într-una din zilele premergătoare evenimentelor dedicate
veteranilor, am fost invitați de autorități la o masă rotundă, unde se discutau detaliile pregătirii, se
așteptau propuneri… S-a întâmplat ca din cauza programului încărcat să ajung cu puţină întârziere,
anunţată, de altfel. Așa cum era potrivit pentru acest moment, erau prezenți, pe lângă autorități
județene, locale, șefi de instituții și reprezentanții armatei, jandarmeriei, poliției, fiecare
exprimându-și planul pentru organizarea evenimentului și făcând propuneri. Pe majoritatea îi
cunoșteam, ne mai întâlnisem în diverse împrejurări.
Dacă pasărea se cunoaşte după cântec, iar omul după vorbă, o voce caldă, dar apăsată,
semn al unei hotărâri de neclintit, mi-a atras imediat atenția. Nu știu cum, dar am simțit, ascultându-l
și privindu-l pe acest om necunoscut până atunci, analizându-i cuvintele din care se simţea clar
iubirea de carte şi interesul pentru cunoaştere, că ar putea fi puntea de legătură înspre împlinirea
unui vis, prea mult amânat. Întruchipa imaginea mea despre ARMATĂ, inspira multă încredere și,
din primul moment, am înțeles că i se potrivește uniforma, aceea pe care o respectăm, deoarece
înțelegem că ne este scut și pavăză! Prin ținută, vorbă și atitudine și-a impus convingerea că
evenimentele militare se organizează doar după reguli și legi militare, iar aici, mai mult ca în
oricare domeniu, cuvântul este CUVÂNT, LEGEA se respectă, nu se negociază!
Sunt OAMENI care nu trec fără a lăsa urme, fără a-și pune amprenta acolo unde le-a fost dat
să ocupe un post, o funcție, un rol… în acea zi de aprilie 2015 m-am bucurat să mai întâlnesc un
astfel de OM, aceste zile sau momente fiind speciale, adevărate sărbători, dacă, bineînțeles, știm
cum să le fructificăm.
Modele, mereu căutăm oameni pe care să-i prezentăm copiilor, tinerilor, spre a-i învăţa
respectul faţă de adevăr şi valoarea reală a vieţii, acum când, din păcate, imaginile şi exemplele
prezente în diverse mijloace de informare, îndrumă spre alt gen de personaje care au puterea de a
crea, în mintea celor în formare, ideea de bine, de util, de… urmat! Încercăm, atât prin activităţile
organizate, cât şi prin selectarea cu rigurozitate a celor care se remarcă prin profesionalism şi
calităţi morale deosebite, din diverse domenii de activitate, să oferim acele exemple care să
lumineze calea, îndrumând paşii şovăielnici spre realizare şi împlinire adevărată, spre o stare
lăuntrică de echilibru.
M-am bucurat de această întâlnire şi am îndrăznit să-l provoc la o discuție pe Domnul Lt.
Col. Nicolae Oros, chiar în acea zi, iar apoi, rând pe rând, toate promisiunile au fost respectate, de
la Ziua Veteranilor, la emisiunea Provocare la lectură, prin care am reușit să conturăm, într-un
limbaj accesibil tuturor, portretul moral al armatei române, pregătirea și inaugurarea Filialei
Bibliotecii Județene la Cercul Militar Zalău
(ideea amânată de vreo zece ani!), apoi alte
activități în colaborare: Ziua Eroilor, Expoziția
itinerantă Eroul Necunoscut - simbol al
eroismului
național,
Ziua
Armatei…
INVICTUS!
Ne-am implicat și am susținut cele mai
importante
evenimente
organizate
de
personalul militar, veterani, Asociația Cultul
Eroilor Regina Maria - Filiala Sălaj, convinși
că avem un sprijin de nădejde în Domnul
COMANDANT! I-au fost mereu aproape și
colegii, ajutând cu toții la bunul mers al
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împlinirii promisiunilor, un merit special având și Domnul Pl. Adj. Romică Bălean, administrator
la Cercul Militar Zalău, locul unde am deschis, împreună, o nouă bibliotecă.
Nefiind sălăjean, dar aflat la noi pentru a îndeplini o misiune, Dl Lt. Col. Nicolae OROS a
reușit,
prin
atitudine,
dăruire,
profesionalism
și
înglobând
toate
caracteristicile Armatei Române, despre
care însuși ne-a vorbit, să pătrundă în
sufletele sălăjenilor, prin organizarea, întrun mod aparte a evenimentelor la care
armata a fost în prim-planul atenției
publice: Ziua Veteranilor, Ziua Eroilor,
Ziua Imnului Național, Ziua Armatei
Române, Ziua Națională a României (un
grandios spectacol militar, primit cu multe
aprecieri şi aplauze de mulţimea prezentă,
în mod special pentru ineditul şi
profesionalismul cu care a fost organizat
evenimentul) ș.a.
Emoționantă a fost participarea la aniversarea veteranilor de război din județul Sălaj, precum
și modul de implicare în bunul mers și finalizarea Ștafetei Veteranilor - INVICTUS.
Am fost aproape de aceste evenimente din respect pentru adevărate simboluri românești,
încercând să promovăm imaginea armatei, ca una din instituțiile statului în care poporul a avut și
are mare încredere. Am privit gesturi demne, am văzut atitudini pe care am dori să le multiplicăm,
am auzit CUVINTE MARI, puține, dar spuse răspicat și, mai ales, respectate, toate, înțelegând că
dacă ne iubim țara, nu negociem nici cu legea, nici cu valoarea, nici cu… dăruirea! Am înțeles și
vom transmite tuturor cât de important este:
SĂ FIM MEREU LA DATORIE!
Emisiunile Provocare la lectură, realizate cu Dl Comandant al Batalionului 317 Sprijin
Logistic Voievodul Gelu s-au bucurat de foarte multe aprecieri, atât privind numărul celor care au
reușit să vizioneze emisiunile la televiziunea locală, cât şi în mediul virtual, astfel încât am înțeles și
mai mult că nu am greșit atunci când am avut încredere în faptul că prin prezența sa aici, la noi în
Zalău și în județul Sălaj, se va schimba ceva în relația populației, a instituțiilor cu personalul militar.
https://www.youtube.com/watch?v=TpupbjY8HP0
https://www.youtube.com/watch?v=pbqkOvMHZVY
Selectiv din emisiunile Provocare la lectură:
F.P. – Armata fiind națiunea însăși, se înțelege de la sine că orice suferință, orice bucurie a
poporului este și a ei. Sufletul și moralul armatei a variat și variază sigur cu acela al poporului din
care provine. (Patria și oștenii)
Cu aceste cuvinte culese din multele lucruri spuse despre poporul român și despre armata acestuia,
vă spunem bun găsit… dintr-un spațiu special… Unitatea Militară 01483 din Zalău și pentru aceasta
doresc să mulțumesc, în primul rând, Comandantului Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul
Gelu din Zalău, Domnului Locotenent Colonel Nicolae Gabriel Oros pentru disponibilitatea de a
găzdui cartea, cultura… în incinta unității.
N.O. – Este o onoare pentru noi să vă avem alături, pentru că și noi suntem pasionați de
cultură, de carte, de istorie și dacă ne uităm puțin în jurul nostru vedem această sală de tradiții
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militare, unde este cuprinsă adevărata istorie a poporului român, scrisă prin jertfe, prin sacrificii de
către înaintașii noștri tocmai pentru ca noi să putem fi astăzi aici…
F.P. – Multă lume crede că la bibliotecă se aduc cărți de literatură, în mod special… Ați
amintit de istoria poporului român, foarte multe cărți sunt la noi despre istoria poporului român
pentru că unde altundeva, dacă nu în biblioteci, se adună tot ce trăiește un popor pentru a se
transmite aceste informaţii generațiilor care vin. Și, uite cum, este pentru prima dată când cărțile de
la grupa 355 - Armată, exact așa este această grupă la bibliotecă, sunt puse în vizorul
dumneavoastră, a celor care privesc și ascultă, rugându-vă, bineînțeles, să vă apropiați de aceste
cărți, să cunoașteți trecutul istoric al poporului român… Aș dori să vorbim despre valorile morale
ale armatei române, despre ce a fost și ce este armata. Știm că în armată nu poți să intri dacă nu ai
anumite calități, aptitudini și sunt foarte multe acestea, doresc să prezentăm și modelul demn de
urmat, un model al armatei române pentru tinerii de astăzi, de aceea vă rog să amintiți aptitudini,
calități speciale care credeți că v-au fost un îndemn… spre armată…
N.O. – …pentru mine… a fost o dorință a mea de mic copil,… mi-am dorit să urmez cariera
militară și dintotdeauna am simțit că
sunt făcut pentru asta. Desfășurarea
de-a lungul timpului a carierei mele
pot să spun că a confirmat faptul că
am avut dreptate când am optat pentru
această carieră. Dar, dacă ar fi acum să
privesc cu ochii unui nou tânăr care șiar dori să urmeze cariera militară, în
primul rând ar trebui să înțeleagă care
este rostul acestei cariere militare, care
sunt privațiunile… pentru că sunt
foarte multe privațiuni față de sistemul
civil, iar pentru cei care își doresc să
ocupe funcții de conducere, funcții de
comandă sunt necesare binecunoscutele calități de lider…
F.P. – Multe din calitățile pe care fiecare le avem poate le moștenim ereditar, dar,
considerăm ca foarte importantă educația și, cu siguranță, educația în domeniul militar este una
specială. Dacă ați putea să ne spuneți câteva lucruri despre această educație atât în liceul militar, cât
și în școala de ofițeri și în toate cursurile și studiile… de mai apoi…
N.O. –… Școala care se face în rândul instituțiilor militare este la un nivel foarte, foarte
ridicat… pe lângă asta mai e nevoie de dragostea de țară, de a simți și a trăi pentru uniforma
militară, pentru că îmbrăcând uniforma militară, depui un jurământ militar față de țară și, la un
moment dat, trebuie să fii conștient că jurământul te obligă să ajungi chiar până la sacrificiul
suprem.
F.P. – Pentru că vorbiți de jurământ… și gândindu-ne acum la ce vremuri sunt și la cât de
bulversați sunt tinerii, pleacă mulți peste hotare, pleacă mulți din țară și poate uită de dragostea față
de aceasta am dori să oferim ca un model pentru tineri, armata română și, nu întâmplător, oricând
am întrebat pe cineva, chiar un simplu trecător de pe stradă despre încrederea pe care o au în
anumite instituții sau în ce valori mai au ei încredere, pot să vă spun cu toată sinceritatea că au pus,
pun și vor pune pe primele locuri armata. Un mare respect are poporul și pentru ținuta militară, când
vezi un militar pe stradă parcă îți transmite acea încredere că cineva te apară și, așa cum știm din
istoria acestui popor, întotdeauna românii au luptat pentru apărare, de fapt.
N.O. – Exact, așa cum bine spuneați, în primul rând ținuta, pentru că la simpla interacţiune
cu populația civilă, din viața de zi cu zi, militarul se diferențiază, la primul contact vizual, prin
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uniforma lui, prin atitudine, ulterior dă dovadă de cunoștințe de specialitate, atât militare cât și
civile. Chiar această emisiune… este un exemplu de dialog social despre latura militară și latura
civilă. Cultura nu are granițe.
F.P. – Da, atunci când există înțelegere și dorință de comunicare, se înlătură acel zid și
lumile, care până ieri erau distante, se pot apropia și colabora. Noi ne bucurăm că suntem azi la
dumneavoastră și nădăjduim într-o colaborare rodnică de aici înainte. Noi, cei din domeniul culturii
jurăm an după an să apropiem informația de toate categoriile de public. În Armată însă este un alt
fel de jurământ! Acesta este jurământul militar și dacă vorbim de multe jurăminte în aceste vremuri,
cu siguranță în armată jurământul se
respectă. Și militarul român, din câte știm
din cărți și aflăm de la dumneavoastră, a
răspuns și răspunde întotdeauna PREZENT
și de aceea dorim să îl oferim model… V-am
urmărit cu mare drag și am observat în
imagini că mergeți acasă la veteranii de
război… am simțit că vă implicați cu sufletul
în tot ceea ce faceți… V-am văzut acasă la
veterani de război de 95 de ani, ducându-le
un tort, îmbrățișându-i, iar ei cu atâta onoare
salutând. Credem că momente mai
emoționante și daruri mai de preţ pentru
veteranii de război decât a merge la ei acasă
și a-i îmbrățișa nu sunt, mai ales în acest an special, dedicat lor. Cu siguranță și pentru acest an, anul
veteranilor, așa cum spuneați, aveți asemenea planuri şi gânduri nobile.
N.O. – …Considerăm că e de datoria noastră să oferim cât putem, recunoștința față de cei
care au luptat pe front în cel de-al Doilea Război Mondial, cei care, unii și-au pierdut familiile, alții
și-au pierdut viața, vorbim aici și de urmași ai veteranilor de război, de văduve de război, văduve de
veterani de război și să știți că de câte ori ne-am deplasat la domiciliul lor, la majoritatea, am fost
surprinși plăcut să constatăm că erau oameni lucizi, oameni voioși. Chiar un domn m-a impresionat
în localitatea Văleni, lângă Jibou, … era atât de aprig, încât spunea că și anul acesta vrea să meargă
la coasă… Un om sincer, un om senin, nu cu multă școală, dar plin de istorie, el însuși reprezenta
istoria. Ne povestea cu mare drag și cu ochii înlăcrimați, într-adevăr, despre ce a trăit, unde a
participat pe timpul războiului și la final mă uitam, puțin mai mult emoționat, să fiu sincer, mă
uitam la Dnul General Dreptate și la dânsul, erau doi oameni în vârstă, doi oameni luminoși, doar ei
puteau înțelege exact ce au trăit, noi puteam așa, doar să-i admirăm de la distanță și să încercăm să-i
înțelegem. Și eu personal am participat la misiuni în teatre de operații în aceste timpuri dar, ce au
trăit ei pe vremea aceea, nu cred că se poate compara cu ce trăim noi acum… Niște oameni modești,
niște oameni simpli care transmit dragostea de țară, devotamentul, patriotismul lor. Deci, ei știu
foarte bine că aceasta a fost datoria lor și și-au făcut-o cu prisosință… Au trăit viața cu cât au avut,
în pace și în prietenie cu toată lumea.
F.P. – …Poate ne spuneți câte ceva despre cum se face acum selecția pentru a intra în
Armata Română și, eventual, chiar un îndemn, de ce un tânăr să îmbrățișeze cariera militară?! Și
pentru că respectul este foarte rar întâlnit în aceste vremuri și acesta este un îndemn pentru tineri.
Considerăm că multă vreme de aici înainte, ținuta militară îți asigură și respectul populației.
N.O. – Într-adevăr și, îmi vin acum în minte câteva cuvinte ale lui Napoleon Bonaparte:
Fără disciplină, nu există victorie! Este un mare adevăr. Disciplina înseamnă mult, înseamnă o
educație pe care o primești și o pui în practică, respecți un program, respecți niște reguli, respecți o
uniformă, respecți drapelul de luptă și respecți țara.
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F.P. – Armata, se spune, nu se conduce după regulile Codului bunelor maniere… în armată
nu există excepții și nu există variante, poate chiar de aceea trebuie să respectăm armata pentru că
aici regulile sunt foarte, foarte severe, iar disciplina este la loc de cinste. Dacă tot vorbim de valorile
morale ale armatei… printre cele mai importante valori ar fi onoarea sau dragostea de țară,
solidaritatea, altruismul?
N.O. – În primul rând toate acestea la un loc! … Ați vorbit la un moment dat de onoare,
chiar îmi vine în minte acum modalitatea de salut între cadrele militare: Am onoarea să vă salut! …
Ceea ce nu e doar o formă de salut, exprimă exact datoria și onoarea respectivă.
F.P. – Și răspunsul, scurt: Să trăiți!, cuprinde în el esența şi dorinţa de a merge înainte a
armatei române peste tot pe unde a fost… continuitate, viață, acesta este simbolul… Am citit în
calendarul militar despre foarte multe evenimente legate de armată, multă lume știe doar de 25
octombrie - Ziua Armatei României…, dar am văzut și 3 Noiembrie - Ziua Vânătorilor de Munte…
Povestiți-ne puțin ce înseamnă Vânătorii de munte, ca specialitate militară a Forțelor Terestre
Române, componentă a infanteriei, căreia cu atâta onoare şi dedicaţie, îi serviţi şi Dumneavoastră?!
N.O. – …Pentru că spuneați despre colegialitate transformată în prietenie, respect, onoare,
datorie… poate că viața la vânătorii de munte, nu poate, ci sigur, este altfel ca viața dintr-o unitate
din Zalău, de exemplu. De ce? La munte sunt privațiuni și mai mari, avem clima, avem formele de
relief, specificul acțiunilor desfășurate în munte, în grupuri mici, izolate, capabile să reziste timp
îndelungat, capabile să pătrundă în spatele liniilor inamicului, creează coeziunea echipei, creează
respect pe lângă camaraderia care există, pe lângă ierarhia care să știți că se respectă chiar dacă
colegialitatea se transformă în prietenie, ierarhia rămâne, nu se schimbă nimic, dar fiecare ajunge să
facă ceea ce face din respect, în primul rând, față de cel care, în calitate de comandant de pluton, să
spunem, este liderul lor, dar acest lider răspunde de toți, de toți cei prezenți acolo… Ce i-ar mai
atrage la vânători de munte? Alpinismul, cum este cunoscut în limbajul popular, instrucția alpină
cum îi spunem noi, schi-ul, cunoașterea tehnicilor de supraviețuire… Cei mai frumoși ani din
cariera mea i-am petrecut în cadrul trupelor de vânători de munte, unde am activat ca cercetaș la
vânători de munte, o specialitate deosebită.
F.P. – Mai există acum cercetași, cum sunt organizați, ce se întâmplă?
N.O. – Există, există în continuare unități cu acest specific și din câte știu există și în viața
civilă acea structură, organizație - Cercetașii României, copii care de mici învață exact ceea ce
făceam noi la vânătorii de munte, păstrând proporțiile… între ceea ce învață acești copii, adică:
supraviețuire, cum să se descurce în viața de munte, cum să-și facă un foc, cum să facă un adăpost,
cum să-și procure hrana, să se descurce în situații dificile, acestea fiind de folos în viața de zi cu zi,
nu neapărat numai în cea cu specific militar. Bineînțeles că noi, pe lângă toate aceste activități
enumerate, pe care le deprinzi ca vânător de munte, aveam partea specific militară, specifică luptei
în munți, inclusiv instrucția călare… aveam caii de munte. La munte, la un moment dat, nu mai ai
posibilitatea să folosești toată tehnica pe care o ai… așa sunt potecile de munte, înguste și atunci, cu
acești cai, poți să transporți pe niște samare armament, părți din tehnică, hrana și poți să treci
muntele ca să-ți îndeplinești misiunea, în alte structuri nu ai nici aceste facilități, dar nici
responsabilități ca să treci muntele.
F.P. – Și dacă tot vorbiți de modele, iar noi dorim să vă oferim ca model tinerei generații, aș
vrea să vă întreb acum dacă la formarea dumneavoastră în această carieră modelele au fost
importante?
N.O. – Au fost foarte importante, am avut norocul, privilegiul de a avea niște comandanți
deosebiți, marea lor majoritate au ajuns până la gradul de General, niște vânători de munte
adevărați, cei pe care i-am prins în perioada de vânători de munte… Este foarte important să ai un
reper, un reper moral, un reper de profesionalism în cariera ta, să-ți dorești să fii ca el, să te
pregătești ca el sau chiar să-l depășești… E bine să-ți găsești reperul și să urmărești să ajungi ca el.
85

F.P. – Am citit frumoase gânduri, în multe cărți, referitoare la faptul că armata este necesară
şi în vreme de pace, deși lumea, în general, percepe armata ca scut de apărare în cazuri extreme.
Armata e a poporului, ea este acolo, la datorie mereu, pentru a simți că suntem apărați, ajutând în
situaţii grele, contrazicând o altă părere: Armata este ultima carte pe care o joacă o națiune. Și
aceste vremuri sunt destul de tulburi, avem foarte multe cărți care vorbesc despre ceea ce se
întâmplă acum în lume… impresionantă şi bogată în informaţii fiind şi lucrarea Următorul război
mondial, unde sunt prezentate marile puteri ale lumii, chiar armamente şi dotări... în cuvântul
introductiv e scris, ca o datorie pentru toţi, de fapt, că trebuie să facem tot ce ține de noi și de toate
alianțele posibile pentru a ține războiul cât mai departe de granițele țării… Cred că și acesta este un
îndemn din partea dumneavoastră, a celor din armată, să-i obișnuiți pe oameni cu pacea de fapt, cu
încrederea că lângă ei este cineva, în această frumoasă uniformă, care îi apără, ne apără granițele, ne
apără liniștea, făcând posibilă munca tuturor, în condiţii de siguranţă şi securitate...
N.O. – Bineînțeles, pe timp de pace rolul nostru este de a ne pregăti pentru a face față
oricăror situații.
F.P. – Dar armata, și în alte situații de criză, când sunt inundații, calamități… întotdeauna
acționează în sprijinul poporului.
N.O. – Noi avem și această misiune, iar armata română a participat la foarte multe activități
de genul acesta, de a interveni în situații de
urgență, calamități naturale, inundații, mai ales
inundații sau înzăpeziri cu care s-a confruntat
țara noastră în ultimii ani, militarii români au
participat întotdeauna și au dat dovadă de
omenie, pe lângă sentimentul datoriei și al
obligației de a-și îndeplini sarcina încredințată,
au dat dovadă de dragoste de oameni… Ziceați la
un moment dat de ajutorarea populației civile.
Citind în cărți, pentru că nu am trăit în acea
perioadă, am găsit în foarte multe locuri,
urmărind și emisiuni, specificații legate de
umanitatea militarilor români, fie că activitatea sa desfășurat pe teritoriul național, fie că au fost acțiuni militare pe teritoriul statelor vecine, până la
victoria finală… au fost ridicate monumente dedicate militarilor români, iar în aceste vremuri, acei
elevi, chiar învaţă din cărţi introduse în bibliografia școlară pentru a ști datorită cui sunt ei astăzi
liberi.
F.P. – Da, acolo, în cărți sunt scrise toate faptele istoriei omenirii. Îi îndemnăm și noi mereu
pe toți spre cărți, pentru că, dacă suntem azi liberi, măcar această datorie să ne fie sfântă cunoașterea adevărului istoriei. O să vă rog acum, Domnule Comandant, să adresați, la final de
emisiune, un gând celor care ne ascultă.
N.O. - Mă bucur că lucrez în cadrul acestei Unități Militare, cu astfel de subordonați
model, mă bucur că am găsit astfel de oameni minunați, dincolo de gard, în cadrul societății civile,
am legat ușor prietenii, am găsit niște oameni de valoare în Zalău, am rămas uimit de dorința de a
colabora, de a face bine, am propus și au răspuns toți - PREZENT!
F.P. – Vrem să credem că Sălajul este județ mic, dar cu suflet mare. Aveți încredere și în noi
și vom răspunde cu drag și recunoștință, vom sprijini prin tot ce se poate activitățile
Dumneavoastră. Vă mulțumim pentru implicarea activă și cu multă dăruire în viața culturală a
Sălajului, iar dacă vom asculta cu toții îndemnul tribunului de la Bocșa: Țineți cu poporul toți, ca să
nu rătăciți! (Simion Bărnuțiu), vom fi mai uniți, vom prețui și vom fi mai aproape de armata țării
care a fost și va rămâne un model și un simbol!
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De la emisiuni, la evenimente și mărturisiri...
ANUL VETERANILOR DE RĂZBOI MARCAT ÎN JUDEŢUL SĂLAJ
La evenimentele anului 2015 Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj a fost prezentă la
marile noastre evenimente, onorându-ne mai
ales prin activitatea de omagiere dedicată
nouă, celor care purtăm cu cinste, respect și
devotament uniforma ARMATEI ROMÂNE.
Din acest motiv invitația de a scrie în
revista acestei instituții, am acceptat-o
convins fiind că faptele scrise împreună
merită să rămână nu doar în amintirile celor
care le-au trăit, ci și ca dovadă peste timp a
dorinței exprimate în mai multe ocazii, aceea
de apropiere și participare a militarilor la viața
culturală a urbei și a județului. Am încercat să
pun o piatră de temelie pentru includerea armatei sălăjene în calendarul manifestărilor culturaleducative al instituțiilor de profil, cu nădejdea că aceste idei și inițiative vor avea continuitate, chiar
și atunci când datoria mă va purta în alte locuri ale țării, ale lumii. Am întâlnit în Sălaj oameni de
valoare și prin tot ce am făcut am urmărit să
dăruiesc o plus-valoare, din respect și atașament
pentru aceste locuri încărcate de istorie.
Guvernul României a hotărât ca anul
2015 să fie declarat Anul Veteranilor de război,
în semn de respect faţă de aceşti eroi în viaţă,
veteranii de război. Această decizie a fost
materializată prin Hotărârea de Guvern nr.
164/2015. În acest sens, Ministerul Apărării
Naţionale a organizat în toate garnizoanele de pe
teritoriul ţării manifestări speciale dedicate
veteranilor de război, dată fiind și aniversarea a 70 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial.
Ziua Veteranilor de Război a fost instituită prin Hotărârea
de Guvern nr. 1222 din anul 2007 şi este sărbătorită în fiecare an,
la data de 29 aprilie. În urma celui de-al Doilea Război Mondial,
România a înregistrat peste 900.000 de morţi, dispăruţi,
prizonieri, răniţi şi invalizi (circa 92.000 de militari decedaţi). În
prezent mai sunt în viaţă circa 20.000 de veterani de război, 760
de văduve de război şi aproximativ 102.000 de văduve ale
veteranilor de război. Din datele statistice existente la această dată
în judeţul Sălaj mai sunt în viaţă 128 de veterani din cel de-al
Doilea Război Mondial, din care 21 cu vârste de peste 95 de ani.
Pe parcursul anului, pe lângă ceremoniile militare şi
religioase specifice, la care au luat parte veteranii de război, au
fost desfăşurate şi diverse alte evenimente în cadrul Batalionului
317 Sprijin Logistic Voievodul GELU, cum ar fi cele dedicate
programului Armata - O şcoală altfel, spectacole şi expoziţii cu
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imagini de arhivă, activităţi de îngrijire a monumentelor şi a mormintelor eroilor.
Militarii Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul GELU au organizat pe parcursul anului
numeroase acţiuni caritabile dedicate veteranilor de război, acestea având ca prioritate participarea
la aniversarea zilelor de naştere ale veteranilor cu vârsta de peste 95 de ani, din judeţul Sălaj. În
cadrul acestor vizite, alături de domnul general de brigadă (retragere), Teofil DREPTATE,
preşedintele Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război - Filiala Sălaj, militarii activi au adus un
strop de bucurie acestor bravi eroi care şi-au jertfit tinereţea şi familiile pentru eliberarea teritoriului
naţional de sub dominaţia armatelor hitleriste, în cel de-al Doilea Război Mondial. Gestul militarilor
a fost unul simbolic, dar plin de respect şi admiraţie, iar bucuria noastră a culminat în momentul în
care am găsit oameni, care, deşi se aflau la o vârstă înaintată, rememorau totuși, de parcă s-ar fi
întâmplat ieri, uneori cu lacrimi în ochi, dar cu mândrie față de faptele lor de pe câmpul de luptă,
din urmă cu peste 70 de ani.
Am avut bucuria de a cunoaşte bravi ostaşi
care au înfruntat vitregiile războiului, au luptat cu
boala şi cu frigul, au simţit ororile lagărelor de
concentrare, deportările şi dispreţul epocii comuniste.
Cimitirul eroilor din municipiul Zalău a primit o
atenţie deosebită din partea militarilor activi prin
derularea unor activităţi de curăţenie şi prin depunerea
de flori şi drapele tricolore la căpătâiul eroilor care îşi
duc somnul de veci.
Nu puteau lipsi de la aceste momente de
sărbătoare reprezentanţii Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor REGINA MARIA, oameni mereu cu
sufletul alături de veterani şi care au fost mereu receptivi la problemele acestor bravi eroi.
Din frumoasa colaborare pe care am avut-o cu Biblioteca Județeană I.S. Bădescu - Sălaj,
evenimentelor organizate de noi li s-au adăugat alte note, bibliotecarii fiind specialiști în munca de
pătrundere și apropiere față de sufletele oamenilor. La toate manifestările bibliotecarii ne-au
impresionat prin dragostea de neam și țară, de respect pentru eroii României, pentru veterani și
armată.
Un moment important în cadrul festivităţilor derulate pe parcusul anului 2015 a fost
primirea Ştafetei Veteranilor în faţa Primăriei Zalău. Acest marş simbolic a fost reprezentat de
momentul în care un grup de militari voluntari în activitate au alergat pentru cauza veteranilor de
război pe un traseu de ştafetă început la Bucureşti şi încheiat la Carei, de Ziua Armatei României,
25 octombrie. Drapelul tricolor a fost predat în fiecare
localitate de pe traseu reprezentantului local al
veteranilor de război.
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În fiecare localitate sălăjeană, ştafeta a oprit la monumentele eroilor, aducând un omagiu şi
păstrând un moment de reculegere în memoria celor care şi-au dat viaţa pentru noi, generaţia de azi.
Tinerii şi, în special copiii, au întâmpinat
ştafeta cu drapele tricolore, iar în localităţile
unde mai sunt în viaţă veterani, aceştia s-au
alăturat gazdelor primitoare, salutând cu
respect reprezentanţii armatei în timp ce
treceau prin satele lor. Colaboratorii de
nădejde și la acest impresionant eveniment
național au fost bibliotecarii din Bibliotecile
Publice ale județului Sălaj, sub îndrumarea
managerului Bibliotecii Județene Sălaj,
Florica Pop. Astfel, în localități cu rezonanță
în istoria neamului românesc, precum:
TREZNEA, localitate MARTIR a neamului
românesc, BOCȘA, satul natal al marelui om de stat, SIMION BĂRNUȚIU, BOBOTA - locul unde
s-a născut și a cules primele învățăminte CORNELIU COPOSU, dar și altele, precum:
ROMÂNAȘI, ZIMBOR, CIUMĂRNA, ZALĂU grupuri de copii, tineri, adulți, împreună cu
reprezentanți ai autorităților locale, cu steaguri tricolore și în frumoase costume populare
tradiționale, au întâmpinat ȘTAFETA, atât dinspre Cluj spre Zalău, cât și de la Zalău spre Satu
Mare și CAREI. Am fost impresionați de dragostea care ne-a fost acordată, de cuvintele și versurile
ce s-au rostit pentru noi.
Municipiul Zalău a avut onoarea de a prelua ştafeta de la militarii clujeni şi, prin militarii
Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul GELU, au dus drapelul tricolor până la Carei, prin
municipiul Satu Mare. Echipa Invictus din Zalău a avut cinstea de a parcurge finalul traseului către
Satu Mare, împreună cu şeful Statului Major al Forţelor Terestre, domnul general maior dr. Dumitru
SCARLAT, precum şi deosebita onoare de a alerga alături de ministrul apărării naţionale de la acea
vreme, domnul Mircea DUŞA.
A fost un an ale cărui acţiuni trebuie să le repetăm mereu, a fost un an al recunoştinţei faţă
de ei, acei oameni de vârstă înaintată, care nu cer nimic, decât respect. În acest an special, ne-am
bucurat să fim mai aproape de oameni,
înlăturând un zid pe care multă lume îl
credea de nepătruns. Am stabilit
prietenii și colaborări solide cu
oamenii CĂRȚII și le-am răspuns cu
același respect și prețuire pe care ei ni
le-au dăruit nouă. Armata este a
poporului și de aceea, în ANUL
VETERANILOR și la 70 de ani de la
încheierea celui de-al Doilea Război
Mondial, am dăruit și primit cu onoare
cuvinte, flori, gesturi menite să ne dea încredere că ne sunt apreciate și cunoscute sacrificiile și
dârzenia în respectarea trecutului și asigurarea liniștii prezentului și viitorului.
Veteranilor, atâția câți mai trăiesc, suntem datori să le acordăm mereu RESPECTUL pe care
îl merită, ca eroi ai neamului românesc și să facem cunoscută jertfa lor generațiilor de mâine.
Lt. Col. Nicolae Gabriel OROS,
Comadantul Batalionului 317 Sprijin Logistic Voievodul GELU - Zalău
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ȘAPTE DECENII DE LA SFÂRŞITUL CELUI MAI
ÎNFRICOȘĂTOR COȘMAR AL OMENIRII
Omenirea trebuie să pună capăt războiului, altfel războiul va pune capăt omenirii.
John F. Kennedy
În 2015 s-au împlinit 70 de ani de la încheierea celui mai mare şi mai devastator război din
istoria umanității. Al Doilea Război Mondial (1939–1945) a provocat moartea a aproximativ 60 de
milioane de oameni (25 milioane de soldaţi și circa 35 milioane de civili) precum și pagube
materiale uriașe.
Participarea României la conflictul militar s-a soldat cu peste 800.000 de victime: 500.000
de morți și răniți, 367.000 de persoane dispărute.
Circumstanțele intrării României în război
La 23 august 1939, Germania și Uniunea Sovietică au semnat Pactul Molotov-Ribbentrop
care prevedea, în clauzele sale secrete, delimitarea sferelor de influență ale celor două puteri în
Europa Centrală și de Est. Ulterior, în vara anului următor, partea rusă le-a transmis germanilor că
intenționa să ceară României cedarea Basarabiei și Bucovinei, fiind dispusă să recurgă la forța
armată, dacă cererile nu i-ar fi fost îndeplinite. Intenția sovieticilor s-a materializat pe 26 iunie
1940, printr-un ultimatum adresat părții române. Silit de împrejurări - lipsa unei forțe defensive
adecvate și a unor aliați dispuși să intervină în cazul unui conflict militar - guvernul de la București
a acceptat condițiile impuse. Prin ceea ce poate fi numit Dictatul de la Moscova, România a pierdut
un teritoriu de 50.762 kilometri pătrați, cu o populație de 3,9 milioane de locuitori.
Actul de forță al Uniunii Sovietice a încurajat Ungaria și Bulgaria să solicite, la rândul lor,
revendicări teritoriale. Prin Dictatul de la Viena (30 august 1940), României i-a fost răpit NordVestul Transilvaniei (un teritoriu de 43.492 km pătrați, cu o populație de peste 2,6 milioane
locuitori) care a intrat sub ocupație maghiară. Pe 7 septembrie 1940, partea de sud a Dobrogei,
cunoscută sub numele de Cadrilater, a fost cedată Bulgariei. Astfel, la începutul lui septembrie
1940, România Mare a încetat să existe.
Ocuparea Nord-Vestului Transilvaniei de către trupele horthyste a avut consecințe deosebit
de sângeroase. Cel mai mult au suferit românii din județul Sălaj, care la vremea aceea includea
partea nordică a actualului județ Bihor și partea de sud-vest a județului Satu Mare. După ce Armata
a II-a maghiară a intrat în orașul Zalău (8 septembrie 1940), trupele horthyste au început seria
masacrelor împotriva populației românești. În Zalău au fost omorâți 5 români care locuiau în două
case aflate la marginea orașului. La Treznea au fost ucise 93 de persoane, la Ip 157, la Nușfalău au
fost 11 victime etc. În total, nu mai puțin de 477 de români sălăjeni au fost omorâți în acel fatidic
septembrie 1940.
Alături de puterile Axei
Ion Antonescu, prim-ministru al României, vedea în Germania singura forță capabilă să
oblige guvernul de la Budapesta să pună capăt persecuției la care era supusă populația românească
din Transilvania. Totodată, el spera în ajutorul Germaniei pentru recuperarea teritoriilor românești
pierdute în urma Pactului Molotov – Ribbentrop și a Dictatului de la Viena. Convins că servește
interesul național, Antonescu a semnat, la 23 noiembrie 1940, adeziunea României la Pactul
Tripartit, încheiat între puterile Axei – Germania, Italia și Japonia. Speranțele lui Antonescu au fost
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confirmate în cadrul întâlnirii pe care a avut-o cu Hitler, pe data de 21 iunie 1941, la Munchen.
Atunci, conducătorul Germaniei naziste l-a asigurat că, după încheierea conflictului cu URSS,
România va primi despăgubiri care, în ceea ce privește Germania, nu vor avea nicio limită
teritorială. Astfel, în 22 iunie 1941, Antonescu a ordonat armatei: Treceți Prutul! Zdrobiți
vrăjmașul din Răsărit și Miazănoapte. Dezrobiți din jugul roșu al bolșevismului pe frații voștri
cotropiți. Reîmpliniți în trupul țării glia străbună a Basarabiei și codrii voievodali ai Bucovinei,
ogoarele și plaiurile voastre. Așa a început epopeea armatei române pe frontul de Răsărit.
La acțiunile militare de eliberare a Basarabiei și Bucovinei a luat parte și Coriolan
Codreanu, veteran de război și cetățean de onoare al municipiului Zalău, care își amintește: În acea
perioadă eram sublocotenent, comandant de pluton la Batalionul 15 Vânători de Munte. Cu sufletul
îndurerat, plin de nostalgie, ca refugiat din Ardealul de Nord, dragostea de patrie sfâșiată și
dorința de reîntregire, au trezit în noi un curaj deosebit, cu care am pornit la atac.
Luptele pentru eliberarea teritoriilor românești ocupate de sovietici au durat până la 25 iulie
1941, când comunicatul oficial anunța: Lupta pentru dezrobirea brazdei românești de la răsărit s-a
terminat. Din Carpați până la Mare suntem din nou stăpâni pe hotarele străbune. Lupta pentru
asigurarea dezvoltării noastre, pentru salvarea credinței, pentru ordine și pentru civilizație
continuă. Trupele germano-române au înaintat adânc dincolo de Nistru. Participarea ostașilor
români la conflictul de dincolo de teritoriile românești eliberate avea să nemulțumească o parte din
societatea românească. Marele om politic Iuliu Maniu declara atunci că dincolo de Nistru nu este
războiul românilor și că atenția ar trebui îndreptată către eliberarea Ardealului. Antonescu a hotărât
însă că armata română va continua, alături de aliații germani, incursiunea în teritoriile sovietice. El
era convins că loialitatea față de Germania nazistă va da roade mai târziu și Hitler va face dreptate
românilor în problema Ardealului.
În cei trei ani și două luni de campanii militare împotriva URSS – în sângeroasele bătălii de
la Stalingrad, Cotul Donului, Odessa ori din Caucaz – armata română a suferit pierderi
semnificative (circa 300.000 de morți, răniți, prizonieri sau dispăruți).
Întoarcerea armelor
În anul 1944 economia românească ajunsese în pragul colapsului, din cauza costurilor foarte
mari generate de campaniile militare pe frontul de Răsărit. De asemenea, resentimentul populației
față de naziști era în creștere. Pe acest fond, la data de 23 august 1944, regele Mihai și-a dat acordul
pentru înlăturarea lui Antonescu, în urma refuzului acestuia de a semna un armistițiu cu Aliații.
Armata română a întors armele împotriva naziștilor și în decursul a 48 de ore a reușit să securizeze
frontierele țării, împiedicând astfel intrarea de trupe germane sau maghiare. Desprinderea României
de Germania a lăsat Wehrmachtul fără posibilitatea de a utiliza două aliniamente strategice deosebit
de importante - Poarta Focșanilor și Carpații. De asemenea, Germania Nazistă a pierdut accesul la
una dintre resursele de bază pe timp de război și anume aprovizionarea cu petrolul românesc. Mai
mult, decizia României a lăsat Armatei Roșii cale liberă pentru înaintarea spre Balcani și spre
Europa Centrală, făcând astfel să se prăbușească întreg dispozitivul militar german din sud-estul
Europei.
Istoricul englez John Erickson, un recunoscut specialist occidental al frontului de est, scrie
că 23 august 1944 s-a dovedit a fi una din zilele decisive ale întregului război, estimându-se că
gestul României a contribuit la scurtarea războiului cu aproximativ șase luni.
La 2 septembrie 1944, România a semnat armistițiul cu puterile aliate, obligându-se să
participe cu 38 de divizii la efortul de luptă antihitlerist. Pe 25 octombrie 1944, soldații români au
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eliberat de sub ocupația horthystă ultima brazdă de pământ românesc (orașul Carei) aflată atunci pe
teritoriul administrativ al Sălajului istoric.
Armata română a continuat, alături de sovietici, lupta pentru eliberarea Cehoslovaciei și
Ungariei. La 8 mai 1945, trupele sovietice și cele aliate au înfrânt definitiv rezistența hitleristă,
obligând capitularea necondiționată a Germaniei.
Atâta timp cât războiul va fi considerat rău, îşi va menţine permanent fascinaţia. Când va fi
considerat vulgar, va înceta de a mai fi popular.
Oscar Wilde
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Dalia Mintaş
★ ZIUA ARMATEI - Biblioteca Județeană a organizat un eveniment special pentru
omagierea ARMATEI ROMÂNE și din respect față de colaborarea din anul 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=v7RUwFOHfLw
https://www.youtube.com/watch?v=XJEBu8Kn0y8
https://www.youtube.com/watch?v=65m-8xwu5yQ
https://www.youtube.com/watch?v=umiMN8Bsg8A
Din multele cuvinte adresate atunci, le consemnăm în paginile revistei pe cele aparținând
unor tineri, o parte din cei premiați la Concursul EROII SĂLĂJENI și FAPTELE LOR, Ediția a VIa, 2015.
Iris Roberta Kiraly – Colegiul Naţional Silvania Zalău – clasa a IX-a
Trebuie să vă mărturisesc cu fermitate că pentru mine este o onoare să mă aflu în fața
dumneavoastră, aici și acum, pentru a vă confesa vorbele sincere care îmi acaparează gândirea.
Cuvintele acestea sunt asemeni unor triluri joviale, desprinse fiind din orologiul inimii mele
care pulsează viața efemeră necontenit, deoarece există între granițele statului nostru ființe umane
care se oferă în întregime societății, împingându-se pe sine spre limitele absolutului, dedicându-se
atât prin forma lor spirituală, cât și prin cea fizică unei cauze existențiale, dreptul primordial de a
trăi, un drept inalienabil.
Acești oameni sunt încununați cu laurii recunoștinței noastre care parcurge un drum
semnificativ deasupra spiritelor emfatice care înfloresc ruinele vieții, atât timp cât ei nu cer
niciodată nimic, dar prin gesturile lor de altruism ne oferă totul, creionând în linii grațioase ideea
că nimic nu este etern, dar totul poate să fie infinit. Soldații sunt eroi și surse de inspirație, care
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înfrumusețează și cuceresc viața, uneori pentru ei, dar întotdeauna pentru alții. Ei se află neîncetat
pe o punte intermediară a două lumi, una fiind realitatea conștientă, concretizată de corpul lor
fizic, iar cealaltă este reprezentată de dimensiunea nemărginită a existențelor astrale, un univers
abstract care îi poartă pe aripile unicului portal spre sacralitate. Ei sunt captivi, înlănțuiți
permanent din proprie voință în temnița așteptării și a acțiunilor cu efecte adverse, scopul lor fiind
de a salva un suflet, însă printr-un consens unanim îl pierd pe al lor, fiind o ofrandă adusă
umanității moarte, un simbol al sacrificiului suprem.
Solidaritatea umană se întemeiază, paradoxal, prin durere, nu prin bucurie, iar cel mai
înălțător mod de a ținti înspre dreptate este de a lupta în numele adevărului și a demnității,
deoarece nu există mândrie mai mare
decât a fi mândru de ceilalți și de
propria origine. Soldatul este un înger
căzut din provincia imperială a
luminii, la fel ca noi toți, însă acesta
știe cum să se țină de mână cu
aproapele său, pentru a atinge ceea ce
se află mai presus de condiția umană
inițială, utilizând arma justiției,
depășind asemeni unui protagonist din
basmele populare probele de inițiere
spirituală din regatul pământesc, cu
caracter nocturn. Nicolae Iorga
spunea odinioară Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputință să-l răsplătești.
Sângele roșu aprins a colorat tăcerea eroilor și a armatei patriei noastre, care la data de 25
octombrie 1944 au eliberat Transilvania de Nord de sub ocupația străină, asigurându-ne un pact
de coexistență cu pacea după care am aspirat necontenit și cu prezentul inexistent, care moare
clipă de clipă pentru viitorul iminent.
Ceea ce îmi doresc cel mai mult este să știu ce aud eroii, soldații și geniile militare ale țării
noastre, în momentul în care vorbele s-au consumat, iar apa albastră infinită cade pradă unei sorți
odioase. Oare poartă o convorbire spirituală cu stelele din noaptea adâncă, fără scăpare a rațiunii
umane din momentele critice? Poate că fiecare gest dansează armonios într-un miraj al
sentimentelor contradictorii, aromele dulci-amare contopindu-se într-o singură viziune clară
asupra unicei eternități finite. Mă întreb dacă glasul nopții îi îndrumă înspre șoaptele duioase, care
se transformă în țipete incontrolabile ale tăcerii. Sau sunt prizonieri într-o închisoare făurită din
cântecele visătoare ale stelelor, care prin speranță, îi determină să uite de teama de a se încredința
pe sine pentru umanitate?
Pentru dovezile nenumărate de patriotism, de iubire și de sete de justiție, noi vom datora
etern un respect deplin, întrucât faptele eclipsează vorbele
Să păstrezi cu ardoare dragostea de patrie,
Să i te predai, încredințându-ți armura topită de dor
Pentru a îmbrăca orizontul sufletesc unanim în ie,
Fără a căuta răscumpărare,
Sau să uiți în totalitate de sentimentul național
Pentru a renunța zilnic la identitatea ta,
Înlocuind specificul tricolorului românesc cu o prăpastie spirituală.
Care dintre aceste atitudini este mai puțin distructivă?
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Alexandra Teofana Iacob - Liceul de Artă Ioan Sima Zalău – clasa a X-a
Prin definiție, Erou este acela care se distinge față de ceilalți prin vitejie și prin curaj
excepțional în războaie, în alte împrejurări grele ori în muncă. Vorbind despre eroismul ostașului
român, ni se întipăresc în minte scene și momente grele de pe podiumul Istoriei, din Primul și al
Doilea Război Mondial, când femeile își pregăteau soții de plecare fără a ști dacă au să-i mai vadă,
când copiii își salutau tații probabil pentru ultima dată, rămânând cu speranța că se vor întoarce,
așteptându-i mereu, până când timpul le
ștergea amintirea și persoanele pe care le
așteptau mereu cu nerăbdare rămâneau
ostași căzuți pe front, de care nimeni în
afară de familie nu își amintea cuvenit.
Armata română se cuvine să o
sărbătorim azi nu doar prin laude, amintiri
sau simple vorbe care tot nu ar putea să
acopere adevăratul dar primit de la ei, ci
prin recunoștință, prin mulțumirea că azi
suntem liberi, recunoștință pe care să o
insuflam și viitoarelor generații. Veteranii
de război rămân una dintre cele mai mari comori ale neamului, deoarece prin ei am dobândit ceea
ce deținem, sunt oglinda vie a ceea ce a avut loc și se cuvine așadar, să le mulțumim! Cu siguranță
pe lângă iubirea față de țară, de la dânșii putem deprinde iubirea față de familie, învățând din
lacrimile de bucurie pe care ei le-au avut când și-au revăzut familia după multă vreme, și admirând
sacrificiul acestora!
În încheiere, doresc să aduc astfel mulțumiri și în numele generației tinere, recunoștință și
mai ales să exprim solidaritatea față de scopul pentru care s-a luptat, scop purtat în inimă de
fiecare ostaș, veteran și astfel EROU al neamului, care s-a jertfit pentru țară, pentru popor și iată,
pentru generațiile ce aveau să vină, pentru noi…
George - Emil Nicola – Colegiul Naţional Silvania Zalău – clasa a X-a
Mă bucur să remarc faptul că Ziua Armatei Române reprezintă și astăzi o sărbătoare
importantă pentru națiunea română atât prin caracterul ei istoric, cât și prin cel patriotic. Ne
aflăm într-o zi în care celebrăm eroii securității naționale ce și-au lăsat amprenta în societate prin
activitățile lor ce au ca scop: siguranța statului și a poporului român, menținerea păcii și
rezolvarea cât mai rapidă a conflictelor politico-militare.
În primul rând, armata română a reprezentat de-a lungul istoriei moderne și contemporane
un semnificativ punct de convergență referitor la sfera militară. Momentele de mare anvergură în
care eroii înrolați în armata română și-au marcat existența sunt: Războiul pentru Cucerirea
Independenței de Stat (1877-1878), Războaiele Balcanice (1912-1913), Războiul pentru
Reîntregirea Națională (1914/1916-1918), al Doilea Război Mondial (1941-1944). În acest context,
celebrarea zilei de 25 octombrie are legătură cu momentul eliberării orașelor Satu Mare și Carei
din Nord-Vestul României (1944) de sub ocupația horthystă, sărbătorirea acestei date fiind
stipulată prin Decretul 381 din 01.10.1959.
De asemenea, consider că armata poate fi considerată un viciu: te învăluie treptat, te îmbie,
îți strecoară ușor doza zilnică de adrenalină și în scurt timp creează dependență presărată atât cu
glorie, cât și cu teamă. A fi soldat e mai mult decât o stare de spirit, e o stare de bine. Armata
reprezintă un veritabil templu în care membrii lui învață arta militară, toți strigând la unison că își
iubesc și își respectă țara pentru care luptă cu îndârjire, determinare, jertfe, eroism.
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În calitate de vicecampion olimpic en titre pe țară la istorie, în această zi de celebrare
doresc să închei prin a mulțumi și a-mi arăta respectul față de serviciile militare pe care și le
asumă armata română. Oricând îi putem privi pe militari cu mândrie și cu glorie, încununate de un
simplu mulțumesc pentru ceea ce suntem astăzi.
BIBLIOTECA = OAMENI
În momentul de față, biblioteca înseamnă cărți și aproape deloc oameni.
Că este așa ne putem lămuri aruncând o privire asupra felului în care este alcătuiră oferta de
formare pentru bibliotecari: la nivelul anului
2016, nu există niciun curs sau atelier de
relații cu publicul în oferta asociațiilor
profesionale sau a centrelor de formare din
biblioteci. Cel mai apropiat de așa ceva este
cursul de specializare Tehnici de cunoaștere
și comunicare cu segmentele de public,
oferit de Asociația Națională a Bibliotecilor
și Bibliotecarilor Publici din România
(ANBPR), dar nu cred că s-a înscris cineva
la el în ultimii ani, în condițiile în care nu se
dă diplomă recunoscută la final.
La fel de grăitor pentru mine este, fără a construi o vină din asta, și conținutul cărților și
tratatelor de biblioteconomie publicate la noi în țară. De zeci de ani, în ele găsești informații despre
istoria cărții, despre colecții (evidență, gestionare, catalogare etc.), despre informatizarea
bibliotecilor și cam atât.
Mai mult, niciuna dintre asociațiile profesionale naționale nu are o secțiune dedicată
relațiilor cu publicul. Codurile de conduită, acolo unde sunt adoptate, se preocupă mai mult de
fidelitatea bibliotecarului față de instituție (lucru din care eu înțeleg altceva, dar, mă rog, poate sunt
defect). Iar Bibliotecii Naționale a României, și dacă ar vrea să facă ceva în sensul acesta, îi lipsesc
oamenii, fiindcă se confruntă de mult cu un deficit de personal de specialitate și printre funcțiile
sacrificate a fost cea de îndrumare metodologică.
Nu mai spun de câte ori am auzit, din momentul angajării mele, acum 11 ani, fraza: el/ea
este (sau nu este) făcut(ă) pentru public. Ca și cum a da tu primul bună ziua (cum face angajatul de
la Orange) sau a întâmpina utilizatorii dincolo de biroul la care se formează coada (cum face
managerul de bancă) ar fi niște chestiuni înscrise în ADN, pe care doar cercetătorii britanici le pot
modifica, prin foarte complicate operații asupra genomului uman.
Or tocmai asta e ideea. Relațiile cu publicul se învață.
Iată câteva direcții în care s-ar putea dezvolta o ofertă de formare profesională sau o serie de
lucrări de specialitate.
(Re)gândirea statutului de utilizator.
În vreme ce în alte părți (vezi http://publiclibrariesonline.org/2015/03/customers-or-patronshow-you-look-at-your-librarys-users-affects-customer-service/), bibliotecarii își pun probleme de-a
dreptul taxonomice despre cum ar fi mai bine să se numească persoana care le folosește serviciile:
patron, client, utilizator, vizitator sau membru (fiecare cu nuanțe la care nu m-aș fi gândit), la noi
încă se mai dezbate (pe alocuri) dacă să-l primești pe om cu 15 minute mai devreme, deși nu ai
deschis încă pentru public și mai ai cărți de intercalat sau mai știu eu ce.
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Felul în care îi privim pe utilizatori determină totul în relația cu ei!
La 26 de ani de la prăbușirea, cel puțin oficială, a unui regim și a unui stil de viață, nu mai
avem nicio scuză în a nu trata utilizatorul drept ceea ce este: persoana care ne finanțează existența,
atât ca instituție, cât și ca indivizi. Pentru mulți, poate că asta este deja o non-problemă, dar țin s-o
amintesc, fiindcă am avut recent surpriza, în două instituții de stat (altele decât biblioteca publică,
deci trei în total), să întâlnesc funcționari de la biroul cu publicul care nu știau literalmente că banii
lor vin din buzunarul nostru, al fiecăruia. Ei credeau (și nu este o figură de stil) că bugetul unei
instituții pică din cer, eventual cu binecuvântarea șefului ierarhic, dar nimic mai mult de atât,
fiindcă asta a fost cultura organizațională în care s-au dezvoltat și au învățat meserie. Se poate să fie
doar o coincidență că am întâlnit astfel de cazuri, dar calculul probabilităților mă contrazice.
Iar dacă utilizatorii normali mai sunt tratați cum mai sunt, în schimb despre așa numiții
boschetari n-am întâlnit niciodată vreo procedură sau măcar un paragraf pe undeva, care să oblige
bibliotecarii să înțeleagă că, așa cum
medicul nu are voie să-i alunge sau să-i
jignească, nici noi nu avem acest drept. Ba
mai mult, este de datoria noastră să
contribuim la îmbunătățirea vieții lor prin
serviciile noastre, fie ele și altele decât
împrumutul de carte. Suntem, vrem nu
vrem, serviciu de utilitate publică, gratuit!,
și, datorită acestui lucru, cei fără adăpost și
persoanele
cu
probleme
(sociale,
economice, familiale) ne vor căuta
întotdeauna. Ar trebui să fie o onoare că
putem ajuta astfel de oameni. Și nu o
corvoadă.
Brutal spus, utilizatorii sunt bisnisul nostru. Asta fără a ține cont (așa cum enumerăm
câteodată mecanic) de sex, vârstă, religie, statut economic etc. și indiferent chiar de faptul dacă știu
ori sunt interesați să citească. Nevăzătorii, preșcolarii, analfabeții și cei dezinteresați de cultură sunt
tot ai noștri. Trebuie să învățăm să-i servim, fiindcă niciun alt serviciu public gratuit nu-i poate
rezolva: școala se adresează doar unui anumit segment de vârstă, spitalele te găzduiesc numai când
ești bolnav, biserica doar dacă ești enoriaș sau, ca să fim răutăcioși, dacă ai destui bani.
Singura instituție mai democratică decât biblioteca este doar cimitirul.
(Re)gândirea serviciilor… încât să aibă în centrul (designului) lor omul (cetățeanul).
Pe scurt (că altfel mi-ar lua un tratat), asta înseamnă servicii care să economisească timpul
utilizatorului, să îl ajute să navigheze cu ușurință prin complexitatea ofertei bibliotecii, să ofere un
raport corect între cheltuiala publică și serviciul primit și să creeze un ambient plăcut și civilizat în
care el/ea să petreacă oricât timp are chef.
Depersonalizarea relației cu utilizatorul dar, totodată, exact reversul.
În instituțiile de stat, succesul în relația cetățeanului cu funcționarul este, de regulă, unul pe
plan personal. Te cunoști cu cel de la ghișeu / birou / serviciu, atunci ai șanse mai mari ca problema
ta să capete o rezolvare sau măcar să termini mai repede și să bați la mai puține uși.
Sunt în continuare stupefiat de fiecare dată când cineva mă sună personal să-i fac rost de-o
carte, de parcă permisul de bibliotecă s-ar obține la fel de greu ca cel de zbor. Și culmea este că nici
nu pot să-l îndrum politicos pe om spre Înscrieri, pentru că ar crede că vreau să mă descotorosesc de
el. Or acest lucru trebuie să înceteze. Nu știu cum s-ar putea face asta fără un transfer neuronal în
masă, dar știu când. Răspunsul este: cât mai repede!
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E momentul istoric ca problemele să nu se mai rezolve personal, ci procedural. Asta pe de o
parte.
Pe de altă parte, trebuie realizat exact contrariul. Serviciile trebuie personalizate. Mai bine
zis, umanizate. Dar nu în varianta în care o
ciocolată strecurată pe birou îți face rost de
cartea
împrumutată
unui
profesorcolaborator acum trei ani sau te scutește de
amenda pentru întârziere. Ci printr-o
atitudine și ținută profesională, în care
abordabilitatea este regula, competențele de
comunicare sunt căpătate în procesul de
formare profesională și cerute la angajare,
iar conflictul, chiar și atunci când devine
inevitabil, este tratat strategic și într-o
manieră care-i afectează cât mai puțin pe cei din jur și îi scutește de urmări grave pe cei implicați.
Revenind la titlul articolului meu, am s-o mai spun o dată: biblioteca publică înseamnă
oameni, nu cărți. Iar în relațiile cu publicul, accentul trebuie să cadă pe public, și nu pe relații (în
sensul de cumătrii).
O carte fără un om s-o deschidă cu plăcere nu este decât o bucată de lemn. La propriu.
Bibliotecile proaste construiesc colecții. Cele bune, servicii. Iar bibliotecile mari
construiesc comunități. Nu-mi aparține (este un citat din R. David Lankes, profesor la Universitatea
Syracuse și specialist în biblioteconomie). Dar e concluzia cu care vreau să închei, fiindcă nu văd
alta mai frumoasă, mai dătătoare de inspirație și mai potrivită pentru responsabila muncă pe care o
depunem noi, bibliotecarii.
P. S. În articolul de mai sus, m-am referit la niște practici și comportamente
neonorante, întâlnite de mine în calitate de formator în unele locuri din țară, dar ele nu
privesc câtuși de puțin Biblioteca Județeană Sălaj. Fără a încerca să-mi măgulesc colegii din
Sălaj, o spun cu toată sinceritatea și responsabilitatea: Biblioteca Ioniță Scipione Bădescu este
unul dintre mediile cele mai profesioniste existente în acest moment în țară. Punct. Fără alte
interpretări. Are oameni foarte bine instruiți, o conducere inimoasă și împreună formează un
colectiv care se identifică perfect cu meseria aleasă.
A fost pentru mine o onoare să scriu aceste rânduri în revista bibliotecii.
Bogdan Ghiurco,
bibliotecar, Biblioteca Județeană IAȘI, trainer/formator - ANBPR

SPRE O MAI MARE DESCHIDERE A COLECȚIILOR DIGITALE
ALE INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ CĂTRE UTILIZATORI
Faptul că trăim într-o societate în care aspectele digitale ne intersectează tot mai mult
existența de zi cu cu zi este o realitate de netăgăduit și ca o consecință a acestor vremuri, digitizarea
în masă a colecțiilor instituțiilor de tip GLAM (galerii, biblioteci, arhive și muzee) este iarăși o
realitate obiectivă. Ca un corolar, instituțiile culturale de pretutindeni sunt actualmente în posesia
unei cantități uriașe de resurse informaționale sau artistice în format digital pe care însă le utilizează
în mod diferit în funcție de politica proprie.
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Ultimii ani au fost însă martorii deschiderii către public a colecțiilor digitale ale unor mari
instituții de cultură - prin acordarea dreptului de liberă reutilizare a acestora, fie că vorbim despre
British Library, Rijksmuseum, Metropolitan Art Museum din New York sau altele.
Astfel, este vorba despre punerea la dispoziția utilizatorilor a unui volum mare de imagini
digitale ale colecțiilor acestor instituții, de o calitate foarte bună și acoperind o mare varietate de
tematici mergând de la imagini celebre ale unor opere de artă până la imagini ale unor lucrări
medicale sau din lumea sportului.
Numai British Library a făcut disponibile online la sfârșitul anului 2013 peste 1.000.000
imagini digitizate din colecțiile sale pe platforma Flickr Commons (1 019 998 imagini din peste 65
000 volume reprezentând mai mult de 47 000 de titluri din secolele al XVII-lea, al XVIII-lea și al
XIX-lea).
Iar rezultatele lansării în spațiul public în regim de liberă reutilizare a acestor imagini
digitale nu a întârziat să apară, într-o perioadă scurtă de timp fiind menționate nu mai puțin de 27
reutilizări ingenioase [http://blpublicdomain.wikispaces.com/Creative+Projects] ale acestor
imagini. Aceste reutilizări merg de la ansamblări creative ale unor imagini digitizate (unele
mergând pe principiul atunci și acum), la aplicații IT materializate în diverse jocuri sau compoziții
de imagini și sunete (sau chiar montări de benzi desenate). Sunt de remarcat printre altele imaginile
cu hărți hexagonale ale Londrei din 1885 (ce au inspirat crearea unor hărți electorale mai bune în
Noua Zeelandă [http://hindsight.clerestories.com/2014/01/06/chris-mcdowall-hexagonal-maps/] în
prezent).
Un alt exemplu interesant este o aplicație sonoră [http://soundslikenoise.org/2014/03/22/thedevils-acres/] realizată de artistul australian Jay-Dean Lopez pe baza unei imagini din cartea The
Devil’s Acres, publicată în 1891. Artistul asociază unei fotografii expresive reprezentând o fetiță
speriată, încolăcită în jurul mamei sale, anumite sunete ce aduc la viață imaginea, transmițând astfel
privitorului sentimentele încercate de acestea (frică, spaimă).

Figura 1. Imagine de Kenneth Skeaping, din cartea The Devil’s Acres, 1891
Prin dezvoltarea unor algoritmi de selecție a imaginilor lansate de British Library pe
platforma Flickr după similitudine și rezoluție, artistul Mario Klingemann a reușit la rândul său să
selecteze și să asambleze niște seturi de imagini de o uimitoare creativitate, precum cel din
imaginea intitulată Ordinea lucrurilor (The Order of Things) aparținând colecției Quasimodo
[https://www.flickr.com/photos/quasimondo/sets/72157638820730895] ce adună laolaltă o
multitudine de portrete prezente în paginile digitizate.
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Figura 2. The order of Things (Ordinea lucrurilor) creație a artistului
Mario Klingeman
O evoluție similară s-a constatat și în cazul Rijksmuseum din Amsterdam care fiind parțial
închis în perioada 2003-2013 pentru renovarea și extinderea clădirii, a făcut treptat disponibile
online o serie de imagini de bună rezoluție ale unor lucrări celebre din colecțiile sale, pentru a
rămâne în continuare aproape de utilizatorii săi și în această perioadă, în timp adunându-se astfel
peste 150 000 imagini digitale de bună calitate [https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio].
Inițial, aceste seturi de imagini digitale au fost publicate cu anumite restricții - respectiv
fotografiile de înaltă rezoluție erau disponibile pentru reutilizare contra cost, iar cele de mai mică
rezoluție având regim de liberă reutilizare. Începând din octombrie 2013 însă și imaginile de cele
mai înaltă rezoluție au fost publicate fără nicio taxă de reutilizare. De altfel, s-a constatat o
surprinzătoare creștere a vânzărilor de reproduceri și a altor obiecte după lansarea online a acestor
imagini digitale și aplicarea primei etape de deschidere a colecțiilor, după cum arată și
tabelul
de
mai
jos
(sursa
Joris
Pekel-Europeana
[http://pro.europeana.eu/
files/Europeana_Professional/Publications/Democratising%20the%20Rijksmuseum.pdf]):

Figura 3. Evoluția vânzărilor de reproduceri ale Rijksmuseum (2010-2012)
sursa Joris Pekel-Europeana
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Rijksmuseum a preferat începând cu 2014 să-și concentreze eforturile în vederea obținerii
unor sponsorizări de la fundațiile artistice pentru a avea asigurate fondurile necesare digitizării
tuturor colecțiilor sale.
Politica de Open Access a Rijksmuseum a devenit celebră în toată lumea, ajutând instituția
să obțină mai multe finanțări europene (și mai usor decât înainte), crescându-i în același timp
popularitatea printre utilizatorii și consumatorii de artă de pretutindeni.
Dar exemple de reutilizări ingenioase ale unor colecții digitale pot fi întâlnite și la noi, unde
spre exemplu colecția de instantanee fotografice a celebrului fotograf de la începutul secolului al
XX-lea - Costică Axinte a fost transpusă în format digital pentru a o salva și a o păstra spre utilizare
și cercetare și generațiilor viitoare.Parfumul unei epoci demult trecute ca și expresivitatea unor
personaje ale începutului de secol 20 au inspirat-o pe artista australiană Jane Long
[http://www.hotnews.ro/stiri-magazin-18020124-fotogalerie-dancing-with-costica-imagini-albnegru-realizate-fotograf-roman-inainte-razboi-fost-aduse-viata-artista-din-australia.htm]
în
realizarea unei galerii de imagini creative adunate sub genericul Dancing with Costică
[http://janelong.photomerchant.net/dancing-with-costica] (Dansând cu Costică).

Figura 4. Reutilizare creativă a fotografiilor de epocă ale lui Costică Axintearhiva foto a artistei Jane Long
din albumul Dancing with Costica
Totuși, în România suntem încă departe de performanța instituțiilor celebre menționate
anterior atât în ceea ce privește gradul de digitizare a colecțiilor, cât și al expunerii online a acestor
colecții digitale.
Există însă și aici numeroase biblioteci sau instituții infodocumentare ce își digitizează
masiv colecțiile și încearcă să le expună într-un cadru cât mai larg pentru a fi vizionate, cercetate și
utilizate de cât mai mulți utilizatori.
Este și cazul Bibliotecii Academiei Române, care a inițiat de-a lungul vremii mai multe
proiecte de digitizare a colecțiilor sale valoroase, pentru a le prezerva mai bine și a oferi acces la ele
unui număr tot mai mare de cercetători.
Un exemplu tipic este digitizarea, realizată în cadrul Bibliotecii Academiei Române, la
inţiativa acad. Eugen Simion, a manuscriselor lui Mihai Eminescu, expuse apoi pe site-ul
Bibliotecii sub forma unei colecţii digitale: http://www.biblacad.ro/Eminescu.html.
Alte exemple de colecţii digitizate oferite de Biblioteca Academiei Române accesibile
începând cu anul 2009 pe acelaşi site (http://www.biblacad.ro/UPCmeniu.html) sunt:
– Arhiva Traian Vuia: http://www.biblacad.ro/Vuia.htm
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– Manuscrisele lui Emil Cioran: http://www.biblacad.ro/manuscriseCioran.html
– Colecţia digitală Personalităţi care au schimbat lumea, compusă din 42 de cărţi şi
manuscrise ale unor mari cercetători, scriitori şi oameni de ştiinţă din întreaga lume:
http://www.biblacad.ro/UPCprezentare.html.
Participarea în cadrul unor proiecte internaționale a permis Bibliotecii Academiei Române
expunerea unor piese deosebite ale colecțiilor sale speciale în Europeana - biblioteca, muzeul și
arhiva digitală a Europei.
Astfel,
în
cadrul
proiectului
Europeana
Libraries
[http://www.europeanalibraries.eu/web/guest/home] peste 3100 de imagini digitale reprezentând desene, gravuri și
fotografii deosebite ale unor mari artiști precum Szathmari, Mandy, Knapp, Adler, Angerer etc.,
ilustrează patru secole de istorie românească frământată, cu personaje interesante, locuri importante
și reprezentări etnografice relevante ale ținuturilor românești. Acestora li s-au adăugat 400 desene
din secolele 16 - 20, având ca autori nume consacrate de artişti italieni -Vasari, Cambiaso,
Pellegrini, Guardi etc.
Proiectul AthenaPlus [http://www.athenaplus.eu/] a permis îmbogățirea colecțiilor românești
prezente în Europeana cu peste 6000 imagini digitale de documente istorice vechi, extrem de
importante pentru istoria noastră națională și cu mai mult de 2000 imagini digitale ale unor piese
numismatice semnificative din celebra Colecție Orghidan a Bibliotecii Academiei Române.

Figura 5. Hrisov de la Mihai Viteazul, domnul Ţării Româneşti şi consilier şi locţiitor
imperial al Transilvaniei, către George, Nicolae şi Petru Ciocăneşti, prin care îi înnobilează şi le
acordă blazon nobiliar; 18 februarie 1600, Alba-Iulia.
În cadrul derulării acestui proiect au fost realizate și câteva expoziții virtuale folosind
platforma MOVIO:
- Constantin Brâncoveanu, Domn valah: http://54.247.69.120/build/movio/movioTraining10/
- Sigiliile, un tezaur istoric: http://54.247.69.120/build/movio/movioTraining16/
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- Monede din Colecţia Orghidan: http://54.247.69.120/build/movio/movioTraining14

Figura 6. Imagini din expoziția virtuală- Sigiliile, un tezaur istoric
Expozițiile virtuale pun în evidență mai bine colecțiile unei instituții, având avantajul de a
putea expune mult mai multe obiecte decât într-o expoziție clasică limitată de spațiul fizic avut la
dispoziție. În același timp, utilizatorii de pretutindeni pot avea acces la un număr mult mai mare de
obiecte aflate în colecțiile instituției, acestea fiind disponibile pentru studiu, cercetare sau simplă
vizionare, creativitatea și imaginația utilizatorilor fiind astfel mult încurajate.
Ca o concluzie, poate că este timpul ca instituțiile culturale să-și deschidă mai mult
colecțiile către utilizatori, punând cât mai puține restricții la reutilizare, această atitudine având mult
mai multe beneficii pe termen lung. Nu în ultimul rând, calitatea și multitudinea relațiilor stabilite
de instituțiile culturale cu utilizatorii lor nu poate fi decât mult îmbunătățită prin această atitudine ce
le aduce mai aproape de misiunea lor firească.
Cristina Ioana Roiu, Şef serviciu - Documentare. Analiză. Marketing Internaţional
Biblioteca Academiei Române

IMPRESII
MĂRIA SA, CARTEA!
Motto: O bibliotecă este o uşă spre numeroase vieţi.
(Sharon Creech, n. 29 iulie 1945, scriitoare americană)
Ziua de luni, 23 noiembrie 2015, rămâne, pentru mine, una de referinţă, cu adânci amprente
spirituale. La două zile după praznicul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, am trecut pragul
celei mai moderne secţii de împrumut de carte pentru tineri şi adulţi din România! N-am văzut alta
mai frumoasă... Este vorba despre noua secţie a Bibliotecii Judeţene Ioniţă Scipione Bădescu Sălaj,
amenajată admirabil, la parterul Clădirii Transilvania din Zalău, în ton cu acest imobil, monument
istoric al Ţării Sălajului. Cu acest minunat prilej, am fost martor la ceremonia de inaugurare a
recentului locaş de cultură, cu tot ceea ce ţine de această solemnitate, un moment de adevărată
sărbătoare a Bibliotecii Judeţene Sălaj. Am apreciat asistenţa, în diversa ei reprezentare municipală
şi judeţeană, şi - mai ales - personalul bibliotecii, oamenii de litere sălăjeni şi iubitorii de carte,
printre care (Nota Bene!), mulţi elevi.
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De asemenea, am preţuit alocuţiunile exprimate cu această ocazie, cu precădere pe cea a
doamnei profesoare Florica POP – managerul instituţiei, atât în deschidere, cât şi pe întregul
parcurs al activităţilor tematice.
Distinsa directoare spunea, printre
altele: ...Ferice de cei care au grijă de
cărţi, pentru că fără ele, nici trecutul,
nici prezentul şi nici viitorul n-ar
însemna nimic (...). Biblioteca este, de
fapt, memoria timpului, iar aici ne
regăsim cu toţii(...). Da, are mare
dreptate, pentru că dacă ai o grădină şi
o bibliotecă, ai tot ceea ce îţi trebuie
(Cicero). Grădina casei noastre,
cultivată cu: flori, legume, pomi
fructiferi şi viţă-de-vie, ne oferă tot
confortul pentru o existenţă sănătoasă.
La fel, Măria Sa – Cartea, cea frumos rânduită pe raftul bibliotecii, ne întăreşte spiritul şi ne poartăn lumea întreagă, potolindu-ne setea de cultură. Răsfoită cu mâna, cartea din bibliotecă are căldură,
are suflet, nu este rece, distantă, ca cea citită pe internet. Mesajul, pilda, sensul cuvintelor au altă
conotaţie prin interacţiunea cu cartea propriu-zisă. De reflectat...
Întrucât, în săptămâna 23-27 noiembrie a.c., Biblioteca Judeţeană Sălaj a organizat Ziua
Porţilor Deschise, cum spuneam, am trecut pragul acesteia, am spus vreo două vorbe şi am realizat
o galerie foto. În acest context, am scris şi poezia Preţuita carte:
Cuvântul, la-nceput a fost
Şi, ca orice pământean să ştie,
Să-nţeleagă al lui rost,
A fost scris în Sfânta Biblie!

Trăieşti mai multe vieţi,
Citind-o, desigur...
Cu ea, mintea-ţi primeneşti
Şi niciodată nu eşti singur!

Apoi, prin el, în orice carte
Şi în alte tipărituri,
Toţi avem parte
De-ale vieţii învăţături.

Oferă o carte în dar
Unui prieten, oricui,
Sau spune-i, măcar,
De unde s-o ia dumnealui.

Da, viaţa-i o bună carte,
Iar noi, o filă din ea!
Când o deschidem, în orice parte,
Vedem şi-nţelegem lumea.

La Secţia Tineri şi Adulţi, adică,
Să meargă ferm, cu mult curaj.
Acolo-s cărţile ce spiritu-i ridică:
La Biblioteca Judeţeană Sălaj!

Ne poartă-n istorie, în civilizaţie,
Rău nu-i face nimănui...
Bună-i pentru orice generaţie
De pe faţa Pământului.
Prof. Marin ŞTEFAN,
Şimleu Silvaniei

103

Despre noua imagine a SECȚIEI TINERI & ADULȚI:
Sunt plăcut impresionată de acest spațiu minunat creat pentru cititorii și iubitorii de carte.
Felicitări și continuați în această direcție că este perfect.
S.S.
Toată cinstea celor care și-au adus contribuţia pentru amenajarea acestui spațiu
impresionant de educație și cultură. Felicitări doamnei director pentru efortul depus și implicarea
desăvârșită. La cât mai mulți cititori!
Daniel Stejeran
Toată admirația, mulțumirile din partea celor ce împrumută periodic cărți de la bibliotecă.
Este uluitor să privești în sală, să vezi câte mii de volume sunt. Este o plăcere să intri, să studiezi
cărțile, să poți chiar să citești. Este atâta lumină și spațiu că poți să și studiezi ore întregi.
Mulțumim!
Un cititor înrăit
Am așteptat cu nerăbdare redeschiderea bibliotecii. Cred că noul spațiu oferă noi facilități
și sper ca toate strădaniile depuse să fie răsplătite cu multă lectură.
S.S.
Deosebit! Când intri ți se face poftă de citit! Cât despre personal… doar FB. Tot așa
înainte. Poate se schimbă ceva și în alte locuri. Bravo!
S.S.
Am rămas plăcut surprinsă de atmosfera primitoare a bibliotecii. Este totul foarte
organizat. O să fie mereu un loc în care o să vin cu drag, un loc pentru a cunoaște lumea, pentru a
mă cunoaște, pentru a descoperi lucruri noi.
S.S.
Am ajuns să trăiesc această bucurie imensă: Biblioteca Județeană într-un spațiu așa cum
merită! Felicitări tuturor celor care s-au străduit să ofere sălăjenilor această mare oază de cultură.
Felicitări managerului de bibliotecă pentru străduință și… încăpățânare!
Mariana Vlaicu
Impresionant! O surpriză foarte plăcută.
Costea Dan
Un spațiu minunat, atmosferă plăcută asigurată de un personal competent și amabil.
Mulțumesc!
Manuela Lungu
Biblioteca este foarte mare, interesantă, și mă bucur că ați scos toată informația și tot ce
trebuia. Aveți un loc de dezvoltare a creierului și a minții. Felicitări!
Raul
Un univers magic ți se deschide cu acest loc minunat, care te îndeamnă la reverie, trăiri
paralele și bucuria lecturii, solicitând și satisfăcând toate simțurile, dar mai ales spiritul, pe care îl
uităm uneori, din cauza tumultului de evenimente cotidiene. Cu admirație și mulțumiri din partea
zălăuanilor!
Diana Sârb
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Noul spațiu este foarte spațios și cred că oferă un acces mult mai facil în găsirea cărților
dorite. Ca primă impresie totul arată foarte bine și cred că este un mediu mult mai propice în
această activitate.
S.S.
● O EXPOZIȚIE inedită, itinerantă a poposit în vara anului 2015 la noi, la Zalău. Spațiul în
care s-a organizat, CERCUL MILITAR ZALĂU, a corespuns tematicii prezentate:
EROUL NECUNOSCUT - simbol al eroismului național. Ne-am implicat cu mare drag la
promovarea acestei expoziții emoționante, realizate într-un mod profesionist, organizând în acel
spațiu adevărate lecții de istorie pentru copii și tineri. Am fost impresionați, în primul rând de
dăruirea și modul de prezentare a expoziției de Dna VALERIA BĂLESCU - muzeograf la Muzeul
Naţional Regele Ferdinand I - București, stabilind și alte posibile colaborări.
În semn de mulțumire, am primit o SCRISOARE, ale cărei cuvinte ne onorează:
BIBLIOTECII JUDEŢENE I.S. BĂDESCU SĂLAJ,
DOAMNEI DIRECTOARE FLORICA POP
Pentru modul în care dumneavoastră, doamnă directoare, alături de colectivul pe care îl
coordonați, v-ați implicat în desfășurarea manifestării de vernisare a expoziției itinerante Eroul
Necunoscut – simbol al eroismului național, din data de 6 august 2015, ne exprimăm întreaga
gratitudine. Alături de caldele mulțumiri vă și felicităm, pentru abnegația cu care ați continuat
activitățile ulterioare pe această temă, în toată perioada cât expoziția a fost etalată la Cercul Militar
din Zalău, între 6-14 august 2015. Prin atitudinea dumneavoastră angajantă, stimată doamnă
directoare, Florica Pop, demonstrați că, într-adevăr, Omul sfințește locul!
Dăruirea dumneavoastră pentru funcția pe care o ocupați se vede că este sinceră, în afara
oricărei sforțări, și de aici și
atașamentul oamenilor care vă
înconjoară, pentru că-i atrageți ca un
magnet. Sunteți de-a dreptul un
exemplu de urmat pentru mulți astfel
de responsabili ai unor instituții
similare din țară. Dacă pretutindeni

am avea așa profesioniști, care să acorde un real interes
activităților de educare cultural-științifică și patriotică, cu
siguranță că frumoasa noastră țară ar fi prosperă și nu ar fi
parcurs calvarul fără de sfârșit al unor prefaceri
democratice cu rezultate întârziate și deseori chiar
păguboase. Toate aceste remarci ne fac să credem că vom
avea cinstea să colaborăm și în viitor, pe tărâmul atât de
generos al culturii și științei, cu convingerea că ne vom face cu conștiinciozitate menirea de
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adevărați specialiști, îmbogățindu-ne, totodată spiritual. De asemenea, vă mulțumim pentru
prețioasele publicații pe care ni le-ați donat, ele contribuie la îmbogățirea fondului nostru
documentar. Și prin acestea demonstrați mobilitatea și rigoarea profesională. În această privință
sperăm ca, în spiritul prevederilor legale, să intensificăm schimbul intercultural. Nu în cele din
urmă, ne exprimăm recunoștința pentru aprecierile favorabile și încurajatoare cu privire la impactul
expoziției asupra publicului, în încercarea noastră de a ilumina conștiințe, de a spori
responsabilitatea cetățenilor țării noastre în privința exercitării drepturilor și obligațiilor față de
societate, ca demni moștenitori ai eroilor și străbunilor noștri.
În ideea unei bune colaborări la fel de fructuoase și pe viitor, vă dorim mult succes în tot
ceea ce întreprindeți, pentru educarea cetățenilor din județul dumneavoastră, îndeosebi a tinerelor
vlăstare, în spiritul respectului față de valorile tradiționale ale eroismului românesc și, astfel, a
cultivării profundelor simțăminte patriotice.
Cu deosebită considerație,
Directorul Muzeului Militar Național
Comandor
Prof. univ. dr. Olimpiu Glodarenco
Autori sălăjeni – cărți editate în 2015
în colecțiile Bibliotecii Județene
· Abrudan, Ioan: Carte de suflet pentru Zimbor şi zimboreni. Zalău, Ed. Caiete Silvane; ClujNapoca, Ed. Ecou Transilvan
· Ardelean, Teodor: Pietre unghiulare pentru o… bibliotecă de idei. Cluj-Napoca, Școala
Ardeleană
· *
*
* Képzőművészet Zsobokon = Artă plastică la Jebucu: A kalotaszegi
alkotótábor. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Bărnuțiu, Simion: Filosofia educațiunii: pedagogica; Ediție îngrijită, notă asupra ediției, note,
transcriere interpretativă și studiu introductiv de Traian Vedinaș. Zalău, Ed. Caiete Silvane; ClujNapoca, Editura Şcoala Ardeleană
· Boldea, Sorin Ioan: Hoinărind prin insula Thassos şi Kavala. Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de
Ştiinţă
· Boldea, Sorin Ioan: Identități lexicale reto-romane-române. București
· Boldea, Sorin Ioan: Plante și animale în Evangheliile Bibliei Vulgata: corespondențe
lingvistice neolatine. Zalău
· Boldea, Sorin Ioan: Prin Gibraltar. Bucureşti, Ed. SemnE
· Boldea, Sorin Ioan: Sub soarele african, printre ziduri şi cămile. Bucureşti, Ed. SemnE
· Boldea, Sorin Ioan: Trei perle andaluze pe Costa del Sol. Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de
Ştiinţă
· Brisc, Andrei: Caiet de geografie pentru clasa a VI-a: Europa. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Burghele, Camelia: Satele sălăjene și poveștile lor, 4 vol. Zalău, Ed. Caiete Silvane; București,
Ed. Etnologică
· Burghele, Camelia: Șapte zile în Țara Silvaniei, ediția a II-a. Zalău, Ed. Caiete Silvane;
București, Ed. Etnologică
· Ciupe, Naomi: Ghicitori. Zalău
106

I.D.E.I.
·*

*
* Centrul Eparhial al Episcopiei Sălajului (editor: pr. conf. univ. dr. Gabriel-Viorel
Gârdan). Zalău, Ed. Episcopiei Sălajului Credință și viață în Hristos

· Chinţa, Imelda: Destine şi cărţi - recviem interpretativ. Zalău, Ed. Caiete Silvane
·*

*
* Colecții și colecționari din Sălaj. Anuarul Asociației Colecționarilor din Sălaj, IV,
2015. Zalău

· Cotoi, Mariana: Elemente de ortografie. Exerciții și teste pentru clasele II-IV. Zalău
· Croitoru, Grigorie M.: Apa trece, pietrele rămân (teatru). Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Croitoru, Grigorie M.: File din cartea vieții (teatru). Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Croitoru, Maria V.: Povestirile Caterinei. Satu Mare, Ed. Singur
·*

*

* Descoperim Sălajul, Volumul 6. Zalău, Ed. Caiete Silvane

· Firicel, Daniela; Kovács Irina: Bacalaureat 2015: biologie vegetală și animală clasele IX-X.
Pitești, Paralela 45
·*

*
* Gheaţă şi foc: antologie de poezie anglo-saxonă; trad. şi prezentări: Victor
Cioban. Zalău, Ed. Caiete Silvane

· Gârboan-Sopronyi, Réka Kinga: Communicative activities in teaching EFL. Zalău
· Goanță, Ștefan: Popescu E. Napoleon: roman în trei volume. București, eLiteratura
· Gudea Moraru, Maria; Bărdaşu, Mircea Silviu; Munteanu Pop, Cornelia: Generaţia 1956-1960:
55 de ani de la absolvire. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Györfi-Deák Elisabeta Simone: O poveste pentru fiecare. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Györfi-Deák, György: Însemnări sălăjene. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Hoblea, Daniel: Gâlceava himerelor, Ediție revizuită și adăugită. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Hodiș, Viorel: Amintiri din totalitarism. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star
· Lucaciu, Marcel: Flori de cuc. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Maxim, Angela: Versuri line de Crăciun. Zalău. Supliment al revistei Caiete Silvane
· Moca, Silviu: Monografia Parohiei Ortodoxe Pericei. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Mocanu, Augustin: Glosar regional din Ardeal. Slobozia, Editura Star Tipp
· Mocanu, Augustin: O lume într-o vreme. Slobozia, Ed. Star Tipp
· Mureşan, Viorel: Colecţia de călimări, vol. 3. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Mureşan, Viorel: Poștașul rural. Zalău, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
· Olaru, Sebastian: Sălaj - locuri de poveste, povestea locurilor = Sălaj - Legendary places,
legend places. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Opreanu, Coriolan Horațiu; Lăzărescu, Vlad-Andrei: A Roman Frontier Marketplace at
Porolissum in the light of numismatic evidence: contribution to the knowledge of the
Roman Limes economy. Zalău, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Editura Mega
· Papp Lajos: Híres magyarok, akikre büszkék lehetünk, vol. II. Zalău, Asante Impex SRL
· Pavel, Iosif: Ponița - vatră străveche. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Pavel, Maria: Monografia satului Ponița. Zalău, Ed. Caiete Silvane
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· Penea, Ionel; Pop, Ioan; Pop, Viorica: Şimişna 700, istorie, tradiţii, destine. Zalău, Ed. Caiete
Silvane
· Petroniu Florea: Literatura patrologică românească în secolul XX, 3 vol. Zalău, Ed. Episcopiei
Sălajului Credinţă şi viaţă în Hristos
· Pițoiu-Dragomir, Ion: Răni pe lumini = Sebek a fényeken. Zalău
· Pop, Ioan: Al doilea blestem. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Pop, Marin: Corneliu Coposu şi Blajul - destinul unei generaţii. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Popa, Mircea: Momente culturale silvane. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Porumb, Maria: Gloria Dei: un cor la un sfert de veac. Zalău, Ed. Caiete Silvane
·*

*

* Primăvara poeziei XV = A Költészet Tavasza. Zalău, Ed. Caiete Silvane

· Racolţa, Nicolae: Ghidul culegătorului de trufe. Zalău
· Rusu, Gheorghe: Teste de verificare la limba română. Zalău, Ed. Școala Noastră
· Sabău, Liviu: Monografia satului Cutiș. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Săuca, Daniel: La centru, prin nord-vest. Cluj-Napoca, Școala Ardeleană
· Slevaș, Adrian: Valorificarea metodică a studiilor geomorfositurilor din județul Sălaj. Zalău
·*

*

* Szilágysági Évkönyv 2015. Zalău, Asante Impex SRL

· Taloş, Daniel: Tipuri de turism în arealul Văii Pomătului. Zalău, Ed. Şcoala Noastră
· Tăutan, Viorel: Vânătorul de tristeţi. Zalău, Ed. Caiete Silvane
· Trif, Tudor Alexandru: Școala fără ghiozdan. Zalău, Ed. Școala Noastră
· Toma, Ovidiu-Cristian: Monografia Parohiei Ortodoxe Câmpia Sălaj. Zalău, Ed. Episcopiei
Sălajului Credinţă şi viaţă în Hristos
· Vanca, Artemiu: Poate îngerii. Zalău, Ed. Caiete Silvane
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IN MEMORIAM ALEXANDRU LIVIU ȘERBAN
ŞERBAN, ALEXANDRU LIVIU - ofiţer, poet. N. 24 ianuarie
1949, Liebling, judeţul Timiş - m. 18 octombrie 2015.
Viaţa şi activitatea: este licenţiat în Ştiinţe politice şi militare,
precum şi în Artilerie şi rachete la Universitatea Naţională de
Apărare din Bucureşti. A urmat un curs în domeniul
managementului unităţilor militare. A parcurs treptele ierarhice
militare, de la comandant de pluton până la comandant de
regiment, în Garnizoana Şimleu Silvaniei. Din anul 1989, până în
2000, când a trecut în rezerva armatei române, a condus Serviciul
de Mobilizare a Economiei şi Pregătire a Teritoriului Judeţului
Sălaj pentru Apărare. A fost şef de cabinet parlamentar, şef
unitate de tratament balnear, şef de cabinet şi consilier al
prefectului, colonel inginer în rezervă şi consilier judeţean, directorul Direcţiei Judeţene de Pază,
Protocol şi Administrativ, din 2011 a fost preşedintele Societăţii Române de Crucea Roşie, Filiala
Sălaj şi în ultima perioadă, președintele Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Sălaj.
A debutat în anul 1966 cu poezie în revista Liceului militar Ştefan cel Mare din Câmpulung
Moldovenesc. Premii: Medalia comemorativă 90 de ani de la crearea statului naţional, suveran,
independent şi indivizibil România Mare, 1918 - 1 Decembrie, Diplomă de excelenţă pentru
susţinerea apariţiei revistei de cultură Caiete Silvane (2008), Emblema de Merit Rezerva Armatei
Române clasa a II-a (2010). Colaborări: Apărarea patriei, Scutul patriei, Viaţa militară,
Observatorul militar, Năzuinţa, Sălajul Orizont, Graiul Sălajului, Magazin Sălăjean, Silvania
etc.
Opera: Monografia economico-militară a judeţului Sălaj (1995), Viaţa ca o glumă (1999),
Onor iubirii (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2001), Arca trubadurului (Zalău, Ed. Caiete Silvane,
2003), Potecile cu amintiri (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2007), Simfonia iubirii (Zalău, Ed. Caiete
Silvane, 2011), Valsul şoaptelor (Zalău, Ed. Silvania, 2014), semnează comentariul şi scenariul
filmului de scurt metraj Sălaj - mai mult decât cuprinde legenda (1997). Coautor la filmul de
scurt metraj Guruslău - 400 realizat de Fundaţia Mihai Viteazul (2001). Expoziţii personale:
Eternul feminin (2005).
VALS CU… ÎNGERII
Alexandru Liviu Şerban… colonelul, poetul, OMUL! Cum să vorbeşti la timpul trecut
despre un om care era mereu prezent în viaţa Bibliotecii Judeţene Sălaj, de parcă ar fi fost, nu doar
prietenul nostru, ci chiar colegul nostru?!
Vorbim, ne întâlnim, sunăm sau comunicăm prin mijloacele moderne, că doar cu toţii au
învăţat asta acum, dacă nu în altă companie, măcar la bibliotecă! Observăm că sunt prezenţi cei pe
care dorim să-i ştim bine, suntem astfel liniştiţi... am observat că aseară a dat un like la o postare a
bibliotecii şi… da, a fost cu noi, înseamnă că e bine!
Vine apoi o zi, de multe ori când ne gândim cel mai puţin la asta, dar cine suntem noi să
stăpânim tainele vieţii?!... când nu mai găseşti cuvinte, oricât ai dori să te exprimi. E ziua aceea, o
cunoaştem cu toţii, când îţi pare rău că timpul nu mai are răbdare… ai amânat o discuție, o vizită, ai
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închis telefonul, ca să suni mai târziu, dar… când găsești timpul tău, tocmai telefonul pe care l-ai
închis… nu mai răspunde! Apoi, la puţin timp, cineva te întreabă dacă este adevărat că...
La o simplă veste totul se blochează… la celălalt capăt al telefonului nu răspunde vocea atât
de cunoscută, în mediul online nu mai există niciun semn al prezenţei, dar, mult mai greu de
acceptat, paşii, zâmbetul foarte cunoscut… nu mai apar în uşa biroului, aducând sau solicitând
veşti, sfaturi, făcând noi propuneri pentru încă o activitate care, aveam cu toţii încredere, va fi
plăcută, va atrage public, pentru că, noi ştim asta cel mai bine, oamenii de valoare atrag alţii, pe
măsură!
Da, Domnul Şerban era prietenul de nădejde al Bibliotecii Judeţene Sălaj!
Anul 2015 a fost unul special, mai ales prin
importantele evenimente din istoria noastră. Am ales
activitățile discutând şi cu cel care avea lacrimi în ochi și
suflet atunci când se vorbea despre veterani, despre lupta
poporului român, despre… înainte de Ziua Veteranilor, am
dorit să-i am aproape la emisiunile TV dedicate acestor
icoane ale sufletului românesc pe unii din cei care
cunoșteau cel mai bine povestea scrisă cu lacrimi și sânge.
Am început cu Dl General Teofil Dreptate - emoționante
cuvinte, am considerat că merită notate spre a se oferi ca
model.
Am continuat apoi călătoria prin ideile celor care
simțeam că știu îmbrăca vorba în culorile iubirii față de
această țară, adunându-le într-un buchet de flori roșii,
galbene și albastre, răspândite pe Cerul neuitării faptelor din
istorie și sacrificiului pentru păstrarea a tot ce avem mai
sfânt, stând de vorbă cu prietenul Bibliotecii Județene Sălaj, prezent mereu la cele mai importante și
emoționante evenimente - Col. (r.) Alexandru Liviu Șerban, fără a avea niciun semn că în toamna
anului, așa, pe tăcute, parcă nedorind să se retragă, doar să intre într-o stare de veghe asupra
noastră, va continua călătoria în lumea cealaltă, fără sentimente, fără durere, dar și fără lacrimi și
dor:
ALEXANDRU LIVIU ȘERBAN – 20 mai 2015
https://www.youtube.com/watch?v=hSwc4WFHBBs
F.P. – Sunt nenumărate cărți care vorbesc despre eroi, În amintirea eroilor este o carte în
care sunt cuprinse foarte multe monumente
dedicate eroilor neamului și am observat și noi, în
județul Sălaj, tot mai multe astfel de monumente.
Cum sunt întreținute, care credeți că este
importanța acestora, ar trebui poate și mai multe,
ar trebui să mergem mai des la aceste monumente
pentru a ne aminti de jertfa eroilor pentru acest
pământ sfânt românesc?
A.L.Ș. – Și în județul Sălaj ca și în alte
județe au fost câteva evoluții privind îngrijirea
mormintelor și a monumentelor. Evoluții într-un
sens sau în celălalt sens. Imediat după Primul Război Mondial s-au construit multe monumente și
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toate au fost îngrijite foarte, foarte bine. Probabil că atunci sentimentul patriotic și mândria că țara
noastră este așa cum ne-am dori-o și acum, întreagă, întregită, puternică, inclusiv din punct de
vedere economic, cu o poziție strategică așa cum este și acum, că nu ne-a mișcat de aici nimeni, dar
cu unele teritorii care în acest moment nu mai sunt ale noastre, erau mai puternice, mai sincere.
Imediat după război a fost o anume influență care a dus la încetinirea acestui proces de ridicare a
unor monumente. După 1958, a început o revigorare a construirii unor monumente. După 1966, din
nou s-a revigorat această activitate și, ce este foarte important în județul nostru, aproape în fiecare
an după 1989, s-au construit, ba într-o comună, ba în alta, ba într-un oraș monumente noi, ceea ce
denotă faptul că sălăjenii au ceva pozitiv în sânge, în aprecierea eroilor. De fapt, aşa cum spunea
Nicolae Iorga: Eroismul nu se poate porunci și mai ales nu se poate răsplăti la adevărata
dimensiune umană a gestului făcut de eroi. Noi prea mult sânge am vărsat în toate confruntările
armate la care am luat parte. Care ar fi echivalentul sângelui vărsat de eroi? Există oare un
asemenea echivalent? Cred că NU!... Sângele eroilor cu ce se poate măsura?
F.P. – Cu respect, cu dragoste, cu prețuire, credem noi și cu transmiterea acestor valori
românești către generațiile care vin.
A.L.Ș. – Regretatul patriarh Teoctist spunea că toți veteranii de război, toți cei care au luptat
pe front, pe frontul văzut, pe frontul nevăzut, dar care au luptat pentru țară sunt eroii noștri în viață
și pe ei trebuie să-i cinstim!… De fapt eroii, cei care au căzut, ei stau cuminți acum acolo sub
lespedea de piatră și ce așteaptă de la noi? O mângâiere, un gest, o floare, o lacrimă…
F.P. - Eroi avem în toate domeniile. Orice am spune noi, însă, lumea tot așa va percepe acest
termen EROU ca și cei care și-au pierdut viața pentru țară, provenind, de cele mai multe ori din
rândul armatei. Foarte multe cărți s-au scris despre jertfele eroilor neamului românesc.
A.L.Ș. – Armata a fost dintotdeauna a poporului, oriunde a fost nevoie de ea, a răspuns
PREZENT.
F.P. - Trebuie prețuit efortul celor care întrețin monumentele, pentru organizarea zilelor care
au rostul de a nu lăsa uitarea să se aștearnă peste morminte, se simte dăruirea pentru aceste
evenimente dedicate eroilor neamului.
A.L.Ș. – Trebuie să facem cu toții, de la mic la mare, mai mult pentru educația civică,
educația patriotică a copiilor dar și a vârstnicilor pentru că de multe ori trecem nepăsători pe lângă
monumentele sau cimitirele eroilor. Și atunci când acestea sunt lăsate pradă prafului, uitării,
nepăsării înseamnă că ceva grav s-a întâmplat în țară. Dar eu nutresc speranța și sunt ferm convins
că în Sălaj CULTUL EROILOR este la el acasă.
*
... a fost, într-adevăr, așa cum spunea Dl. Colonel! Credeam că vom mai realiza multe alte
emisiuni, că va scrie încă multe pagini pentru că mai avea vise de împlinit, gânduri de dăruit! Din
păcate nici întâlnirile Asociației nu mai au același farmec, se simte foarte clar că lipsește… sufletul!
Era mereu la datorie, așa încât nici măcar atunci când sănătatea i-a dat semne să ia o pauză,
nu dorea să lipsească prea mult, credea că foarte repede se va întoarce și va face primul drum… la
bibliotecă, pregătea un nou volum și dorea să ne consulte, să ajutăm, ca întotdeauna, la culegerea
textului, aranjare… ar fi fost ultima parte a Trilogiei IUBIRII, aștepta ca muza să-i șoptească titlul
cel mai potrivit. Da, era atât de încrezător!!!
A rămas însă la Valsul Șoaptelor, după care poetul s-a retras în CORUL ÎNGERILOR, spre
a continua dansul imaginar cu o STEA ce va străluci mereu în inimile celor care l-au cunoscut şi
apreciat!
F.P.
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DE S-AR NAŞTE A DOUA OARĂ…
În firea lucrurilor, trăim şi din amintiri. Ele ne-au adus în actualitate. Prezentul trecutului
este poteca bătătorită spre mâine şi spre poimâine, spre răspoimâine şi spre ce va mai urma.
Spunem uneori, parcă a fost ieri…
Da, parcă a fost ieri când l-am cunoscut pe Alexandru Liviu ŞERBAN. Era anul 1973, la
arena de fotbal (actualul Stadion Măgura din Şimleu Silvaniei), într-o toamnă lungă, prielnică
pentru jocurile de fotbal, la un meci în
campionatul oraşului. Era căpitan de
echipă şi juca bine pe postul de
apărător stânga. În plus, îşi dirija cum
trebuie coechipierii în teren, printr-un
vocabular decent, dar în mod autoritar,
pentru că în Garnizoana şimleuană era
comandant de baterie, având gradul de
locotenent major. Eu eram preşedinte
al Consiliului Orăşenesc pentru
Educaţie Fizică şi Sport Şimleu
Silvaniei şi, după meci, l-am provocat
la o discuţie amicală, solicitându-i
implicarea în participarea militarilor şi
la alte competiţii sportive: atletism, cros, handbal, şah, tenis de masă, volei etc. Reacţia a fost pe
măsura aşteptărilor mele şi, în anii care au urmat, aportul său la dezvoltarea sportului şimleuan a
fost unul substanţial, mai ales că promovase în funcţia de comandant de regiment în Garnizoană. În
plus, de-a lungul timpului, între noi doi s-a întemeiat o prietenie adevărată, bazată pe un respect
reciproc.
După pensionare, Alexandru Liviu Şerban, având gradul de colonel în rezervă, n-a întrerupt
legătura cu oastea ţării şi nici cu comunitatea, cu societatea civilă, participând la numeroase acţiuni
din viaţa acestora. Avea un înalt spirit civic şi patriotic, provenit, cred eu, şi din îmbinarea minunată
a caracterului bănăţeanului (de unde provenea) cu cel al ardeleanului (unde s-a stabilit). A deţinut
multe funcţii în cadrul judeţului Sălaj, de la şef de cabinet parlamentar şi de consilier al prefectului,
până la preşedinte al Societăţii Române Crucea Roşie – filiala Sălaj şi al Asociaţiei Naţionale Cultul
Eroilor Regina Maria – filiala Sălaj. În acest context, a fost un interlocutor de o spontaneitate
naturală, cu un şarm deosebit: discurs, pe cât de simplu şi direct, pe atât de sclipitor în pilde, pe
înţelesul fiecăruia, la diferite festivităţi: 1 Decembrie, Ziua Armatei României, Ziua Eroilor,
Unirea Principatelor Române, Comemorarea Martirilor de la Treznea şi de la Ip etc.
Oraşul de la Poalele Măgurii Şimleului şi, apoi, municipiul de la poalele Meseşului, i-au
oferit ogorul fertil pentru activitatea culturală, devenind un prodigios publicist şi poet sălăjean.
Alexandru Liviu Şerban, cât a trăit, a fost un tip ancorat la viaţă, sub toate aspectele acesteia. A fost
un profesionist în armată, dar, ca un împătimit al muzei Euterpe, a avut şi harul poeziei. I-au plăcut
slovele cu înţeles şi cu subînţeles neaoş, românesc.
Parafrazându-i opera, Alexandru Liviu Şerban a venit pe ARCA TRUBADURULUI,
aducând ONOR IUBIRII. A mers pe POTECILE CU AMINTIRI, sub Cer cu Lună plină, ascultând
VALSUL ŞOAPTELOR. Oriunde, profitând de prilej, a elogiat ETERNUL FEMININ. N-a luat
VIAŢA CA O GLUMĂ, ci, audiind SIMFONIA IUBIRII, a scris MONOGRAFIA ECONOMICOSOCIALĂ A JUDEŢULUI SĂLAJ şi a regizat filmul GURUSLĂU - 400. De asemenea, a făcut
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scenariul şi comentariul la filmul SĂLAJ – MAI MULT DECÂT CUPRINDE LEGENDA, apreciat
cum se cuvine de cei care l-au vizionat.
De s-ar naşte a doua oară, Alexandru Liviu Şerban, ar fi acelaşi om, unul cu sufletul deschis,
iubitor a tot ceea ce-l înconjoară, având o bună stare de dinamism şi de voinţă, cu multă poftă de
viaţă. În armată ar fi tot acel profesionist desăvârşit, iar poeziile sale ar fi la fel de plăcute, lirice, cu
un vădit îndemn spre bunătate şi spre iubire adevărată. Acum, în acest spirit va rămâne el în
amintirea tuturor: familie, prieteni, cunoscuţi, societate...
Pentru că nu-l voi putea uita niciodată, în onoarea lui, am scris acest rondel:
Poezia a fost a doua lui viaţă,
Armata fiind prima ...
Şi-a pus la lucru mintea şi inima,
Poziţionându-se în faţă.
Cu volume pe-a culturii piaţă
Şi-a câştigat toată stima.
Poezia a fost a doua lui viaţă,
Armata fiind prima ...
A scris câte-o prefaţă
Şi Steagul de Luptă l-a onorat.
Cultul Eroilor, de el promovat,
Este o acţiune măreaţă.
Poezia a fost a doua lui viaţă!
Prof. Marin ŞTEFAN
Publicist, Şimleu Silvaniei
ZECE... 10... X... DECENIU…
Zece sunt şi anii pe care i-am petrecut la Biblioteca Județeană Sălaj. 10 este un număr,
reprezintă cea mai râvnită notă la şcoală, este folosit
pentru a cataloga o echipă (de nota zece...), este o cifră
magică și apare des în poveştile pe care le spunem
copiilor noștri sau tot zece sunt şi cele zece degete pe
care le folosim zi de zi… şi Zece îl cheamă şi pe
împăratul a cărui poveste am să v-o spun acum...
Se zice că, acum zece ani, trăia un împărat pe
care-l chema Împăratul Zece. El avea, bineînţeles, zece
fete, una mai frumoasă ca cealaltă. Într-o zi regele s-a
decis să-şi testeze copiii. A dorit să vadă cine îl iubeşte
cel mai mult. Şi-a chemat fetele lângă el şi le-a spus:
- Dragele mele! M-am decis să-mi dau toată
averea mea cea de suflet şi de preţ - adică toată ştiinţa şi
cunoaşterea mea – Biblioteca Regală, celei care îmi va
demonstra că iubeşte cel mai mult cărţile și Biblioteca Regală.
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Cele zece fete au fost uşor surprinse de propunerea regelui, dar s-au resemnat şi s-au decis
să vină cu cele mai iscusite şi inspirate idei.
Prima fiică s-a prezentat în faţa Regelui Zece şi a spus:
- Tatăl meu, eu sunt prima ta fiică, fără prea multă experiență. N-am avut surori mai mari de
la care să învăţ, dar m-am bazat pe prietenele mele din jur, pe cărțile pe care le-am studiat, am luat
atestarea profesională (în biblioteconomie) mi-am folosit toată energia pentru a deschide noi
orizonturi spre Biblioteca ta. Am scris chiar o poveste pentru copiii regali şi m-am dus la o
conferință în Budapesta să văd cum alte fete regale le fac pe plac taţilor lor.
- Bine, fiica mea! Îmi place de tine, drept urmare îţi voi înmâna o Diplomă Regală de Merit!
Dar tu? – se întoarse regele către a doua fiică, ce poţi să-mi spui?
- Tatăl meu drag - începuse cea de-a doua fată, eu am urmărit-o puţin pe sora mea, i-am
studiat toate mişcările şi m-am decis să-i continui munca în linişte. Am scris continuarea poveştii ei,
am participat şi eu la cursuri care m-au făcut mai înţeleaptă şi am stabilit noi legături cu ajutorul
cărora ţi-am îmbogăţit fondul de carte.
Fiica a treia şi a patra s-au aşezat cu capul plecat în faţa tatălui lor:
- Noi tată, ne-am decis să ne luăm un mic concediu. Ne-am concentrat pe un alt domeniu
decât cel dorit de tine, dar ţi-am dăruit o nepoţică minunată, care ar putea să ducă munca ta mai
departe.
- Sunt mândru și de voi, fetele mele! - zise regele, cu o lacrimă în colțul ochilor.
- Eu, tată, începuse cea de-a cincea fată, am învăţat mult de la surorile mele, am luat notiţe,
am participat la un curs unde am învăţat cum să atrag fonduri pentru a-ţi îmbunătăţi serviciile. Am
fost aleasă în echipa de proiecte, am scris împreună câteva (unele mai reușite, altele mai puțin
reușite). Am derulat cu succes alături de colegele mele Bibliovacanţa.
Regele, oarecum nemulţumit de răspunsurile primelor cinci fete, s-a uitat îndelung către
celelalte cinci rămase… și a zis pe un ton nu tocmai calm:
- Sper că voi veţi depăşi prestaţia surorilor voastre!!!! Vreau mai mult!!!
A şasea fată, oarecum tremurând, s-a așezat în faţa tătucului ei şi a spus cu o voce foarte
blândă:
- Eu tată, fiind a şasea, deja am avut multe de învăţat de la surorile mele. Am observat atentă
şi munca, dar și greşelile lor. Am încercat să învăț din ele. Astfel, m-am decis să particip şi eu la
cursuri, am scris un proiect, am fost la Strasbourg, am participat la Noaptea Bibliotecilor unde am
stabilit legături cu presa locală şi am început să citesc poveşti la TV din Biblioteca Regală.
- Tăicuţule, eu ştiu care a fost greşeala surorilor mele – a început sora a şaptea!
- Eu am studiat mult mai mult. Am aplicat pentru a intra la IYLA şi am ajuns în Letonia.
Am învăţat programe noi, am studiat noutăţile pe reţelele de socializare şi am dat mai departe
informaţia şi surorilor mele. Mi-am făcut şi o prietenă care mă ajută mult, dar ştiu că încă mai am
mult de evoluat. Împreună am adus la viață un personaj foarte îndrăgit: pe Henry, incredibilul copil
mâncător de cărți.
- Hah! Eu am fost la Praga, la o conferință unde am primit multe informații despre cum aș
putea conserva fondul Regal. În Budapesta am lucrat o lună întreagă la Biblioteca Marii Curți
Regale, unde am stabilit legături cu prietenele mele de peste hotare - zise a opta soră. Toată energia
mea mi-am concentrat-o asupra măreţei tale Biblioteci. Am fost şi eu pe la televiziuni, am vorbit
despre munca noastră prin Şcolile şi Grădiniţele Regale, am continuat munca surorii mele,
Bibliovacanţa, chiar şi Bibliocarnavalul - dar simt că se putea şi mai mult…
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Surorile nouă şi zece ţinându-se de mână s-au prezentat în faţa regelui…
- Regele nostru. Noi am venit împreună pentru că am făcut totul în acest timp împreună.
Avem şi curs de formator, am aprofundat tot ce am auzit de la surorile noastre… şi am cunoscut
concepte foarte interesante… echipa şi prietenia, respectul, acceptarea şi înţelegerea. Cu ajutorul
echipei, tată, promitem ca de-acum încolo să facem Biblioteca ta mai cunoscută, mai circulată, mai
iubită şi mai respectată.
Regele Zece a luat o decizie… pe care n-o să v-o spun acum… Oare cine a câştigat toată
averea de suflet a Regelui!? Eu zic că fiecare din ele! Sau nu!?! Pentru că nu-i așa, atunci începi să
devii cineva, când depozitezi bine, conservi bine și dacă faci tot posibilul ca acest depozit să fie
vizibil și să dea și roade.
Aceasta e o poveste de zece sau despre zece... decideţi voi!!!
EVA, cea de nota… 10*(Sic! Așa a notat… șefa mea de nota X x 10)
CĂLĂTORIE
Cărțile mi-au fost de-a lungul timpului alinare. M-au purtat prin lumi nebănuite, în călătorii
fantastice, mi-au fost izvor de cunoaștere și sursă de inspirație.
Copil fiind, întâi m-au dus în lumea basmelor. Prinți, prințese, Feți-Frumoși, balauri și alte
creaturi magice mi-au însoțit copilăria. O luptă între bine și rău, de unde ieșea întotdeauna victorios
BINELE. Și astăzi mai cred că în lumea aceasta, destul de complicată, e mai mult ADEVĂR,
FRUMOS și BINE decât MINCIUNĂ, URÂT și RĂUTATE.
Amintirile frumoase ale copilăriei mele se leagă de MAMA și de CARTE. Nu era săptămână
în care să nu ne cumpere câte o carte. Nu îmi mai amintesc dacă mama m-a îndemnat să citesc, îmi
amintesc doar că am început să citesc tot ceea ce îmi ieșea în cale. Așa se face că, deși aveam doar
10-12 ani, zorii dimineții mă prindeau citind.
Încet, încet am început să devin mai selectivă și să fiu pasionată de diferite genuri literare.
Adolescența m-a prins fascinată ba de filosofie, ba de teologie, ba de romanele de dragoste, ba de
science-fiction… Am trecut așa, pe etape, prin toate…
Am început să-mi pun întrebări legate de existența mea, de cine sunt, ce voi deveni și asta
m-a călăuzit înspre filosofie și psihologie. Am citit de la Aristotel, Platon, Blaise Pascal la
Immanuel Kant sau Sigmund Freud. Unele abordări nu le-am înțeles la vârsta aceea, pe altele nu leam înțeles nici astăzi, însă mesajul pe care l-am recepționat este acela că toată viața vom avea
întrebări, că vom fi într-o eternă căutate, că suntem într-o perpetuă mișcare și transformare.
Primii fiori a ceea ce s-ar putea numi iubire m-au îndreptat înspre romanele de dragoste.
Romane mai ușurele sau unele ale iubirilor profunde. Cărțile acestea m-au făcut să am până și în
prezent o impresie deformată despre iubire și tind să cred... destul de neconformă cu realitatea.
La un moment dat, pe la 16 ani, eram pasionată de literatura science-fiction. Toate acestea
până într-o noapte când ficțiunea creată într-un roman pe care îl citeam m-a speriat atât de tare încât
m-am decis să nu mai citesc așa ceva. Era prea mult pentru mine.
Întrebarea: Există Dumnezeu? m-a făcut să încep să citesc cărți de religie, de istorie a
religiilor, să particip la conferințe, să caut răspunsuri la biserică. Am fost botezată ortodoxă și am
convingerea că voi muri ortodoxă. Nu știu însă dacă cred într-un Dumnezeu al dogmelor,
Dumnezeul meu e unul al iubirii. Mai mult, cred că vom merge cu toții în Rai, după un oarecare
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timp de penitență pentru greșelile noastre. Creați fiind după chipul și asemănarea Lui, de un
Dumnezeu care ne cere să nu judecăm, să ne iubim aproapele ca pe noi înșine și care ne cere să
iertăm de 70 de ori câte 7 greșiților noștri, mi-e greu să cred că ne va judeca cu asprime.
Anii liceului au fost anii în care am citit cel mai mult. Aveam colegi împreună cu care
citeam câte o carte și ulterior ne întâlneam să o dezbatem. Și așa am învățat una dintre cele mai
mari lecții ale vieții: ASCULTAREA. Ascultându-i pe alții poți descoperi perspective care nici nu
ți-ar fi trecut prin minte, iar opiniile, ideile altora te pot ajuta să găsești răspunsuri la unele întrebări,
să-ți clarifici unele incertitudini sau să te pună pe gânduri. Astăzi mă simt mai confortabil ascultând
decât vorbind.
La un moment dat, în drumul vieții mele, după cum probabil era inevitabil, am întâlnit și
moartea, atunci când ne-a părăsit bunicul și a plecat în lumea celor drepți. Tot în cărți am găsit o
fărâmă de consolare și în special în predica Părintelui Ilie Cleopa – Drumul sufletului după
moarte. Sunt aspecte la care încă nu știu cum să mă raportez și pe care nu prea pot să le accept:
boala, suferința, nedreptatea și moartea.
Deși aveam oarece înclinații umaniste, pașii m-au purtat în vremea facultății înspre științele
reale. În această perioadă m-am axat în special pe cărțile din domeniul economic și am citit mai rar
altceva.
Mi-a plăcut să mă cred un animal afectiv şi, chiar, am fost, dar am pus lângă animalul
afectiv, ca gardian, un animal raţional. Probabil, aici s-a aflat sursa eşecurilor mele. N-am putut fi
un cerebral pur, nici nu mi-am lăsat sensibilitatea neîngrădită, sunt câteva rânduri din Deșertul
pentru totdeauna al lui Octavian Paler care mă caracterizează foarte bine.
În ultima vreme am început să citesc din ce în ce mai puțin. E ca și cum timpul s-a
comprimat, nu îmi mai ajunge sau, cine știe, poate îl umplu cu prea multe inutilități. Când citesc,
citesc poezie. Ador geniul unor oameni care în două, trei versuri pot transmite zeci de sentimente și
te pot face să-ți pui zeci de întrebări. Mă regăsesc acum în versuri… în proză, prea puțin… Dar,
călătoria continuă…
DOAR PRIVIREA
Ne uităm spre cer,
Alunecăm în suflet,
Cântăm în gând,
Vorbim în ploaie,
Trăim, simțim…
Cel mai adesea
ALERGĂM
O destinație uitată
Pierdută în visare.
Ne mai oprim…
Din când în când,
E drept… analizăm…
Apoi fugim,
Aceeași agonie
Și ne OPRIM
Și-atunci realizăm:
Rămâne doar privirea…
Și bunul Dumnezeu.
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JOCURI CU/DE CUVINTE
Mă joc cu cuvintele,
Le alerg și, uneori,
Chiar le leg la ochi...
De-a v-ați ascunselea,
De-a valma,
Și iar le pun la loc.
***
Am rătăcit cuvintele în uitare.
***
Astăzi nu mai alerg după nori,
Alerg după cuvinte.
***
Ne hrănim cu cuvinte… dulci și amare…
Sărate și nesărate…
***
Am răstignit cuvintele,
Unele dintre ele au murit.
***
Să pictezi cu cuvinte
Gol după gol
Lumină din lumină
Rădăcini și vârfuri
Urât și frumos…
***
Am aripile frânte… de cuvinte…
***
Orice cuvânt rostit îmi fură o fărâmă din suflet…
***
Sub copaci înmuguresc și înfloresc cuvinte… în toate culorile și în toate limbile.
***
Cuvinte (viață) în nonculori
Ne naștem – ALB
Trăim – GRI
Murim – NEGRU.
Adina Lăcrimioara Lazar
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DIN DESTĂINUIRILE UNEI BIBLIOTECI…
Mă uit la voi, dragi bibliotecari și am momente în care vă invidiez şi nu doar eu! Nu, nu
glumesc. V-am dăruit aripi și v-am făcut puternici! Dacă ați ști voi ce putere aveți, nu v-ați mai
pleca în faţa nimănui, cu condiția, bineînțeles, să vă știți folosi darul ce vi s-a dat! Voi sunteți
STĂPÂNI peste cea mai de preț avere a umanității din toate timpurile! Cum e posibil, astfel, să nu
se oprească toți la poarta mea?! Dacă trece cineva și nu mă observă e numai vina voastră acum!
Vă sar din nou în ajutor, ştiind cât sunteţi de ocupaţi acum cu cifre, proiecte, I.D.E.I.... și
încerc să stau eu de vorbă cu grăbitul trecător…
- Hei! Nu am fost destul de convingătoare, nu am știut să te fac să te oprești?! Îmi cer
iertare, dragul meu prieten, știu că ești grăbit și nu o să-ți irosești prețiosul timp pentru a poposi
într-un loc unde ești aproape convins că nu tu contezi, ci bifele ridicole ale celor care te-au chemat,
promițându-ți, de fapt, că vei da valoare timpului petrecut acolo… bla, bla, bla… că doar te-ai
obișnuit cu aceste false atracții spre locuri/lucruri/fapte ce, doar aparent, îți sunt dedicate și de folos.
Eu chiar te ascult mereu şi sunt într-o permanentă schimbare, înfăţişarea mi-o croiesc după…
măsurile tale, cuvintele asortându-le la semnele tale de întrebare, întâlnirile cu tine stabilindu-le
după programul tău… unde am greşit de nu te opreşti, să-mi acorzi… un zâmbet?!
Aș vrea să-ți vorbesc acum de un loc special - STAȚIA CARTE - ZALĂU CENTRU! în
care te-aș ruga să poposești puțin, ai observat semnul: OPRIREA OBLIGATORIE!!!, măcar să-mi
spui dacă simți că te-am ascultat, iar de nu-ți va plăcea… uffffffffff, voi inventa o altă poveste,
pentru că eu vreau să-mi fii prieten, de aceea te voi asculta mereu și voi scrie alte pagini, rugându-i
pe ostașii mei, bibliotecarii, să le traducă în limbajul tău, invitându-te să le citești…
Am plâns și eu împreună cu oastea mea și cu tine, iubitorule de înțelepciune, dar acum am o
bucurie pe care doresc să o împărtășesc cu voi, mici și mari ( Offf, prințesa mea, te rog aşteaptă
puţin, să știi că ți-am văzut chipul atunci când, venind de la SECŢIA TINERI & ADULȚI la
SECȚIA COPII, nu mai aveai acel zâmbet pe care eu îl îndrăgesc, te-am întrebat dacă acest loc te
atrage, ai răspuns, timid, cu privirea îndreptată în jos: Mda, dar… da, am înțeles, fără prea multe
cuvinte. Îți plăceau cărțile mele, îți erau dragi fetele mele, care s-au străduit mereu să te întâmpine
cu surprize, care de care mai inspirate… dar te întrebai unde oare ai greșit tu, COPILUL inimii
noastre, de nu s-a schimbat mai mult și pentru tine imaginea locului în care vii mereu, cu drag și
încredere?! Am pus acum în calea ta un… CASTEL, în care să simți că poți să devii ceea ce
dorești… HAIDE, așadar, intră pe poarta mea, urcă în COPACUL FERMECAT și creează-ți
propria POVESTE!), mărturisind că sunteți cu toții la fel de importanți în marea mea carte și știu că
mereu aveți nevoie de mine, spre a vă păstra lumina pe chipul atât de special, creat pentru fiecare de
CERUL ce-și iubește la fel toate stelele și le dă, tuturor și fiecăreia în parte, strălucire! Ştiţi ce am
mai făcut ascultându-vă şoaptele atunci când, fără să vă daţi seama că vă urmăreşte cineva, eu
notam of-urile voastre care nu vă îndemnau paşii spre intrarea în împărăţia mea şi treceaţi cu
chipurile posomorâte!? Am mai scris o poveste - BiblioDIVERTISMENT, iar personajele
principale veţi fi voi, aici doresc să vă ascult toate nemulţumirile şi să le transformăm în… zâmbete
și pași de dans!
… dragii mei, mă iertați că am intervenit în dialogul vostru cu… privirile ce nu se îndreaptă
spre mine, dar simt că ați înțeles mai mult dorința mea de a vă lăsa voi, în primul rând, cuprinși de
vraja poveștilor nemuritoare, iar apoi, convinși și cu aripile imaginației deschise spre zbor înalt, veți
pune în calea trecătorilor grăbiți praf de stele, peste care nu vor putea trece, fără a se opri și a sorbi
câte un firicel de… lumină!
- Te aștept și mâine, trecătorule, dar şi pe tine, cel care nu ţi-ai făcut încă drum prin centru,
măcar să spui copiilor mei, slujitorii din CETATE, că ai fi bucuros să-ți mai spună o poveste… am
vrea să te învățăm și pe tine să spui povești, dar pentru aceasta trebuie să crezi în ele și puterea lor,
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altfel nu te vei putea bucura de cel mai mare dar al vieții și vei fi mereu sărac, rătăcitor pe căi
străine. Vrem să te ajutăm să-ţi trăieşti SUPER - POVESTEA!
Ostașul de strajă la… poarta spre BOGĂŢIE = ÎNȚELEPCIUNE!
PRIMIȚI cu… ÎNVĂȚĂTURA?!
Anu’-ntreg în bătătură
v-am provocat la... CULTURĂ!
Deschizând cărările,
Promovând ideile
Prin toate locurile!
Citește, citește….

Noi, în loc de urătură:
Vă dorim spor la LECTURĂ!
Să fiţi sănătoşi, voioşi
Şi la minte luminoşi,
Doar așa stăpânind anii,
ce-n veci nu pot face banii.

CARTEA-i sărbătoare-aleasă,
BIBLIOTECA - A DOUA CASĂ!
Ne servesc învăţătură,
Au sorbit mereu lumina,
Neuitând o picătură.
Culege, culege...

Deschide-ți mintea, creştine,
primind învăţăturile bune,
astfel vei avea folos
de naşterea Lui Hristos,
ce din întuneric ne-a scos.
Şi din preaplinul ceresc,

Poartă-n nenumărate pagini
Toată-nţelepciunea lumii,
Având scrise peste vremuri
Tot ce ne-au lăsat străbunii.
Scrie, scrie…

Stele noi ni se ivesc
Să ne dea credinţă iar,
Spre-a intra în noul an
Cu nădejde şi iubire,
Pagini luminoase-a scrie!

Tu, fii înţelept, iubeşte-o
Şi, în viaţă, nu uita
Că fiind lumina lumii
Cartea-i şi lumina ta,
iar cel care o citeşte
Bogăţie dobândeşte!
Citește, citește...

Să aveți viața de aur
Vă spun bibliotecarii, paznici la tezaur!
Zile, luni... cu-nțelepciune
s-avem parte de CĂRȚI BUNE
și în anul ce-a venit
multe-avem de-mpărtășit!

CITEȘTE! SCRIE! CULEGE! RĂSPÂNDEȘTE!… la anul și LA MULȚI ANI!
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INFORMAȚII LEGISLATIVE UTILE BIBLIOTECILOR PUBLICE
Norme legislative
În anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi celorlalte elemente
ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, indemnizaţia brută de
încadrare se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice
pentru luna decembrie 2013, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi
condiţii.
Pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi
instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii
sau în grade şi trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din
instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în
cazul în care nu există o funcţie similară în plată. În cazul de faţă, salariile de încadrare au fost
preluate din grila de salarizare din Ordonanţa Nr. 10/2008 la care au fost aplicate sporurile aferente,
potrivit Legii Nr. 334 – Legea Bibliotecilor.
Potrivit Legii 284/2010 au fost modificate tranşele de vechime, în funcţie de care se acordă
cele 5 gradaţii, astfel:
- gradaţia 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase succesive de salarizare suplimentare faţă de nivelul
minim al fiecărei funcţii;
- gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de cele
deţinute pentru gradaţia 1;
- gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare faţă de
cele deţinute pentru gradaţia 2;
- gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele
deţinute pentru gradaţia 3;
- gradaţia 5 – peste 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară faţă de cele
deţinute pentru gradaţia 4.
Diferenţa dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, astfel
că: pentru gradaţia 1 sporul de vechime este de 7,5%, pentru gradaţia 2 sporul de vechime este de
12,5%, pentru gradaţia 3 sporul de vechime este de 17,5%, pentru gradaţia 4 sporul de vechime este
de 20%, iar pentru gradaţia 5 (maxim) sporul de vechime este de 22,5%.
În cazul schimbării condiţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, personalul beneficiază de
noile drepturi la nivelul acordat funcţiilor actuale similare la noile locuri de muncă.
Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în
funcţie de performanţele profesionale individuale, apreciate cu calificativul “foarte bine“, de cel
puţin două ori, în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziţie a ordonatorului de credite
bugetare, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Persoanele încadrate în funcţii contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la
sfârşitul perioadei de debut stabilită în condiţiile legii, gradul sau treapta profesională imediat
superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic şi aprobat de conducătorul
autorităţii sau instituţiei publice.
Referatul de evaluare întocmit de şeful ierarhic cuprinde următoarele elemente:
a). descrierea activităţii desfăşurate de candidat;
b). nivelul de înşuşire a legislaţiei specifice activităţii desfăşurate;
c). aptitudinile pe care le-a dovedit candidatul în modul de îndeplinire a atribuţiilor;
d). conduita candidatului în timpul serviciului;
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e). propunerea de promovare;
f). bibliografia şi, după caz, tematica examenului de promovare;
g). propuneri privind componenţa comisiei de examinare şi cea de soluţionare a
contestaţiilor.
Referatul de evaluare se depune la compartimentul resurse umane sau la persoana
desemnată în acest sens cu 30 de zile calendaristice înainte de organizarea examenului de
promovare.
Anunţul privind examenul de promovare se afişează la sediul şi pe pagina de internet a
instituţiei publice, cu 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru organizarea acestuia.
Anunţul va conţine, în mod obligatoriu:
- Data, ora şi locul desfăşurării examenului;
- Bibliografia şi, după caz, tematica;
- Modalitatea de desfăşurare a examenului.
La începutul anului 2015, prin Legea Nr. 12/ 20 ianuarie 2015, care modifică şi completează
Legea Nr. 53/2003 – Codul Muncii, se specifică faptul că absenţele nemotivate şi concediile fără
plată se scad din vechimea în muncă, fac excepţie doar concediile pentru formare profesională fără
plată.
La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de
muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
Tot în această lege se prevede că dacă salariatul, din motive justificate, nu poate efectua,
integral sau parţial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv,
angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni
începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.
Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării
contractului individual de muncă.
Programe şi aplicaţii practice
În anul 2015 am avut o serie de modificări de legi şi programe încă de la începutul anului.
Din primele zile s-a modificat programul cu ordinele de plată şi foile de vărsământ, conturile de
venituri şi cheltuieli, apoi am primit Ordinul Nr. 1801 din 29 decembrie 2014 privind modificarea
formularului Carnet de cecuri pentru ridicare numerar. Sigur că toate aceste programe trebuie
descărcate de pe site-ul instituţiei cu care colaborăm şi instalate pe calculator. Indicaţiile prezentate
trebuie listate, studiate cu atenţie ca să poţi descoperi modificările ce intervin şi apoi sa le utilizezi
corect, astfel încât să nu apară erori în program şi să le poţi salva, lista şi trimite mai departe.
Tot în luna ianuarie s-a schimbat şi programul de plăţi salarii pe care îl foloseam în relaţia
cu Banca Comercială Română pentru salariaţii care au carduri de salarii la această bancă. Acesta se
numeşte BCR Plăţi Simple şi este o aplicaţie ce oferă o soluţie de generare plăţi salariale. Odată
generat fişierul de plăţi salarii trebuie salvat pe stick şi dus la bancă pentru procesarea plăţilor.
Înainte se trimitea şi la BCR un e-mail cu fişierul generat într-un program rudimentar. Toate
operaţiunile se efectuează fără a avea nevoie de acces la internet (fişierul de plăţi este generat pe
calculatorul propriu, iar plata se realizează în urma prezentării fişierului la bancă). Astfel, s-a
renunţat la expedierea acestui fişier pe internet pentru confidenţialitatea datelor, deşi la celelalte
bănci au rămas aceleaşi tehnici folosite ca şi până acum, adică avem lista cu datele salariaţilor într121

un fişier Excel care se modifică şi se salvează lunar şi apoi se expediază prin e-mail la Raiffeisen
Bank şi la Banca Transilvania pentru încărcarea cardurilor salariaţilor.
Ca să putem utiliza acest program a fost nevoie să deschidem un nou cont individual, cont
intern de virare salarii. Astfel că banii ce vor intra din Trezorerie în Banca Comercială Română
destinaţi plăţii salariale pentru Biblioteca Judeţeană vor intra direct în acest cont fără a mai fi nevoie
să intervină informaticienii unităţii, să despartă sumele intrate într-un singur cont de plăţi salariale.
Sperăm să fie o metodă mai uşoară, practică şi eficientă în timp.
Bibliografie:
· Legea Nr. 284/ 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice;
· Ordonanţă de urgenţă Nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
· Ordin Nr. 5138/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare a personalului contractual.
· Legea Nr. 12/2015 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 53/2003 – Codul Muncii
➔ Câteva date și despre ACCIDENTUL DE MUNCĂ
Constituţia României prevede că dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a
meseriei sau a ocupaţiei, precum şi a locului de muncă este liberă. Salariaţii au dreptul la măsuri
de protecţie socială. Acestea privesc securitatea şi sănătatea salariaţilor, regimul de muncă, al
femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe ţară, repaosul săptămânal, concediul
de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii deosebite sau speciale, formarea profesională,
precum şi alte situaţii specifice, stabilite prin lege.
Categorii de acte juridice:
1. Legislaţie de bază – cu referire strictă numai la activităţi direct legate de securitatea şi
sănătatea în muncă:
- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
- Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 137/1999 privind modificarea şi completarea Legii nr. 108/1999,
aprobată prin Legea nr. 320/2001 etc.
2. Legislaţie conexă – acte normative care conţin numai în subsidiar norme juridice de
protecţie a muncii:
- Constituţia României;
- Codul Muncii etc.
Accident de muncă – eveniment aleatoriu, neaşteptat, brusc, care perturbă mersul normal al
lucrurilor şi are consecinţe negative.
Elementele accidentului de muncă. Pentru ca un accident să poată fi calificat accident de
muncă, trebuie să fie întrunite mai multe condiţii referitoare la:
- vătămarea violentă a organismului;
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- timpul şi locul producerii accidentului;
- calitatea celui accidentat.
În data de 9 februarie 2015, la Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu Sălaj- Zalău, a avut loc un
accident de muncă.
Accidentul de muncă, produs în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, a fost înregistrat la
Inspectoratul Teritorial de Muncă, unde după depunerea unei serii de documente s-a întocmit şi
avizat procesul verbal de cercetare.
Documentele necesare întocmirii dosarului de cercetare a accidentului de muncă sunt:
- Actele de funcţionare ale instituţiei;
- Decizie cercetare eveniment – comisie;
- Dosarul personal al persoanei accidentate:
· Carte de identitate
· Contract individual de muncă
· Decizii, anexe (acte adiţionale)
· Fişa medicală anuală
· Fişa postului
· Fişa de evaluare profesională
· Acte doveditoare pentru vechimea în instituţie şi vechimea totală în muncă
· Acte medicale (certificat de concediu medical, fişa medicală emisă de medic, bilet de
ieşire din spital)
- Fişa de instruire SSM (completată la zi, semnată şi ştampilată);
- Plan de situaţie (locul evenimentului, fotografii, reconstituirea accidentului);
- Declaraţii (victimă, martori, şeful direct al salariatului);
- Evaluare riscuri pentru postul respectiv;
- Plan de prevenire şi protecţie;
- Fişă identificare factori de risc;
- Tematica de instruire anul 2015;
- Instrucţiuni proprii SSM;
- Măsuri de prim ajutor;
- Foaie de pontaj pe luna respectivă;
- Fişa comunicare eveniment la ITM Sălaj;
- Proces verbal de cercetare eveniment vizat de ITM Sălaj.
După aprobarea dosarului de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, concediile
medicale ale accidentatului au fost depuse la Casa Judeţeană de Pensii Sălaj, care a stabilit un
procent de plată de 85% din salariu brut. Aceste sume au fost decontate de ei, din Fondul de
Accidente de Muncă şi Boli Profesionale.
Pentru prevenirea altor evenimente similare a fost prezentat şi prelucrat procesul verbal de
cercetare cu întreg personalul Bibliotecii Judeţene Sălaj în colaborare cu un reprezentant - Serviciu
extern de Prevenire şi Protecţie.
· Curs Sănătatea şi Securitatea în Muncă, Doma Training 2015;
· Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
Mariana Tăut, Resurse umane
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CALENDAR CULTURAL MINIMAL - 2016
NOTĂ: pentru fiecare eveniment, în parte, activitățile dedicate se vor organiza și promova
Legendă:
• Zile festive
o Aniversări
❖ Comemorări
* Sălăjeni
IANUARIE
•
1 ianuarie - ZIUA MONDIALĂ A PĂCII - proclamată de Vatican
15 ianuarie - ZIUA CULTURII NAŢIONALE
24 ianuarie 1859 - UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE
27 ianuarie - ZIUA COMEMORĂRII INTERNAŢIONALE A HOLOCAUSTULUI
30 ianuarie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU NONVIOLENŢĂ ÎN ŞCOLI
o
6 ianuarie 1881 - ION MINULESCU (m. 1944), poet, prozator - 135 de ani
6 ianuarie 1766 - FAZEKAS MIHÁLY (m. 1828), poet maghiar - 250 de ani
15 ianuarie 1850 - MIHAI EMINESCU (m. 1889), poet - 166 de ani
*21 ianuarie 1941 - DUMITRU MUREȘAN, poet - 75 de ani
*23 ianuarie 1936 - OLÁH V. MARGIT, profesoară - 80 de ani
*25 ianuarie 1946 - RADU ULMEANU, profesor - 70 de ani
25 ianuarie 1931 - ION HOBANA (m. 2011), antologator, critic literar, scriitor - 85 de ani
27 ianuarie 1756 - WOLFGANG AMADEUS MOZART (m. 1791), compozitor austriacogerman - 260 de ani
29 ianuarie 1866 - ROMAIN ROLLAND (m. 1944), scriitor francez - 150 de ani
❖
12 ianuarie 1866 - ARON PUMNUL (n. 1818), lingvist, filolog și critic literar - 150 de ani
13 ianuarie 1941 - JAMES JOYCE (n. 1882), scriitor irlandez - 75 de ani
FEBRUARIE
•
14 februarie - ZIUA SFÂNTULUI VALENTIN
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21 februarie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII MATERNE
24 februarie - DRAGOBETELE (cap de primăvară)
o
*1 februarie 1951 - VASILE IOVIȚĂ, preot - 65 de ani
1 februarie 1852 - ION LUCA CARAGIALE (m. 1912), dramaturg, pamfletar, nuvelist - 164 de ani
6 februarie 1891 - ADRIAN MANIU (m. 1968), poet - 125 de ani
*12 februarie 1866 - AUGUSTIN PAUL (m. 1920), jurnalist, scriitor - 150 de ani
*16 februarie 1936 - NICOLAE BREJE, profesor - 80 de ani
18 februarie 1876 - CONSTANTIN BRÂNCUȘI (m. 1957), sculptor - 140 de ani
19 februarie 1936 - MARIN SORESCU (m. 1996), scriitor - 80 de ani
25 februarie 1841 - PIERRE - AUGUSTE RENOIR (m. 1919), pictor francez - 175 de ani
❖
14 februarie 1821- PETRU MAIOR (n. cca. 1756), istoric, filolog şi scriitor, reprezentant de
frunte al Şcolii Ardelene - 195 de ani
MARTIE
•
1 martie - ZIUA MĂRŢIŞORULUI
3 martie - ZIUA MONDIALĂ A SCRIITORILOR
8 martie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII
15 martie - ZIUA MONDIALĂ A PROTECŢIEI DREPTURILOR CONSUMATORILOR
20 martie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FRANCOFONIEI
20 martie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET
21 martie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE LUPTĂ PENTRU ELIMINAREA
DISCRIMINĂRII RASIALE
21 martie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A POEZIEI
25 martie - ZIUA POLIŢIEI ROMÂNE
27 martie - ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI
o
1 martie 1837 - ION CREANGĂ (m. 1889), scriitor - 179 de ani
3 martie 1916 - MESTERHÁZI LAJOS (m. 1979), scriitor - 100 de ani
*3 martie 1941 - RADU GH. MIHAI TRIF, medic veterinar - 75 de ani
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*4 martie 1936 - VIOREL HODIȘ, profesor - 80 de ani
*7 martie 1931 - MITRULY MIKLÓS, folclorist - 85 de ani
*9 martie 1946 - IOSIF BODA, sociolog, analist politic - 70 de ani
10 martie 1856 - PETRE DULFU (m. 1953), scriitor, pedagog - 160 de ani
*13 martie 1951 - KOVÁCS KURUC JÁNOS, profesor - 65 de ani
*26 martie 1946 - VIRGINIA LUCIA ZANC, medic - 70 de ani
27 martie 1891 - ZILAHY LAJOS (m. 1976), scriitor maghiar -125 de ani
27 martie 1891 - FELIX ADERCA (m. 1962), scriitor și publicist - 125 de ani
*29 martie 1946 - ONUC COZAR, profesor - 70 de ani
*31 martie 1921 - TEODOR T. GAL, pedagog - 95 de ani
31 martie 1841 - IOSIF VULCAN (m. 1907), scriitor - 175 de ani
31 martie 1891 - ION PILLAT (m. 1945), poet - 125 de ani
❖
9 martie 1961 - CEZAR PETRESCU (n. 1892), romancier, nuvelist, traducător şi gazetar - 55 de ani
12 martie 1936 - GARABET IBRĂILEANU (n. 1871), critic şi istoric literar, eseist, pedagog,
redactor literar şi romancier - 80 de ani
17 martie 1941 - NICOLAE TITULESCU (n. 1882), om politic și diplomat - 75 de ani
28 martie 1941 - VIRGINIA WOOLF (n. 1882), scriitoare engleză - 75 de ani
29 martie 1971 - PERPESSICIUS (DIMITRIE S. PANAITESCU) (n. 1891), critic literar - 45 de ani
APRILIE
•
1 aprilie - ZIUA PĂCĂLELILOR
2 aprilie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII
7 aprilie - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII
13 aprilie - ZIUA MONDIALĂ A HOLOCAUSTULUI
15 aprilie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CULTURII
18 aprilie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU CONSERVAREA MONUMENTELOR
22 aprilie - ZIUA PLANETEI PĂMÂNT
23 aprilie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII ŞI A DREPTULUI DE AUTOR
(COPYRIGHT); ZIUA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA
18-24 aprilie - SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR
26 aprilie - ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE
29 aprilie - ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI
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29 aprilie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DANSULUI
o
1 aprilie 1881 - OCTAVIAN GOGA (m. 1938), poet - 135 de ani
3 aprilie 1906 - SZEMLÉR FERENC (m. 1978 ), scriitor maghiar din România - 110 ani
*4 aprilie 1946 - EUGEN TEGLAȘ (m. 2008), profesor, jurnalist - 70 de ani
*8 aprilie 1956 - MELEG VILMOS, actor, regizor - 60 de ani
*9 aprilie 1946 - CORINA BUGNARIU HORVATH, artist plastic - 70 de ani
14 aprilie 1886 - TÓTH ÁRPÁD (m. 1928), poet, traducător, publicist - 130 de ani
18 aprilie 1901 - NÉMETH LÁSZLÓ (m. 1975), scriitor, eseist, traducător - 115 ani
*20 aprilie 1956 - ELENA ABRUDAN, eseist, critic literar, traducător, scriitor - 60 de ani
21 aprilie 1816 - CHARLOTTE BRONTË (m. 1855), scriitoare engleză - 200 de ani
22 aprilie 1916 - YEHUDI MENUHIN (m. 1999), violonist și dirijor american - 100 de ani
*25 aprilie 1941 - VASILE POPA, inginer - 75 de ani
❖
3 aprilie 1991 - GRAHAM GREEN (n. 1904), scriitor englez - 25 de ani
23 aprilie 1616 - MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (n. 1547), scriitor spaniol - 400 de ani
23 aprilie 1616 - WILLIAM SHAKESPEARE (n. 1564), scriitor englez - 400 de ani
MAI
•
1 mai - ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAŞTI)
1 mai - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A SOLIDARITĂŢII OAMENILOR MUNCII
2 mai - ZIUA NAŢIONALĂ A TINERETULUI
3 mai - ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂŢII PRESEI
9 mai - ZIUA INDEPENDENŢEI ÎN ROMÂNIA
9 mai - UNIUNEA EUROPEANĂ: ZIUA EUROPEI
10 mai - ROMÂNIA: ZIUA ADOLESCENȚILOR
12 - 20 mai - SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A VOLUNTARIATULUI
15 mai - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FAMILIEI
15 mai - ZIUA LATINITĂȚII
18 mai - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR
ZIUA MONDIALĂ A SPORTULUI
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21 mai - ZIUA MONDIALĂ A CULTURII ŞI DIVERSITĂȚII CULTURALE,
STABILITĂ DE UNESCO
31 mai - ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN
o
1 mai 1901 - SZERB ANTAL (m. 1945), scriitor, istoric literar - 115 de ani
5 mai 1846 - HENRYK SIENKIEWICZ (m. 1917), scriitor polonez - 170 de ani
5 mai 1936 - LÁZÁR ERVIN (m. 2006), scriitor - 80 de ani
7 mai 1766 - BUDAI ÉZSAIÁS (m. 1841), scriitor - 250 de ani
14 mai 1916 - MÉHES GYÖRGY ( m. 2007), scriitor maghiar din România - 100 de ani
*20 mai 1941 - FÁBIÁN CSABA BÉLA, matematician, economist - 75 de ani
23 mai 1871 - GARABET IBRĂILEANU (m. 1936), critic şi istoric literar, eseist, pedagog,
redactor literar şi romancier - 145 de ani
*25 mai 1876 - VICTOR DELEU (m. 1939), jurist - 140 de ani
❖
6 mai 1961 - LUCIAN BLAGA (n. 1895), filozof, poet, dramaturg, traducător, profesor
universitar, academician - 55 de ani
26 mai 1966 - TAMÁSI ÁRON (n. 1897), scriitor maghiar - 50 de ani
IUNIE
•
1 iunie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OCROTIRII COPILULUI
4 iunie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPIILOR - VICTIME ALE AGRESIUNII
5 iunie - ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
9 iunie - Înălţarea DOMNULUI - ZIUA EROILOR NEAMULUI
12 iunie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII COPIILOR
21 iunie - ZIUA MUZICII EUROPENE
26 iunie - ROMÂNIA: ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL
26 iunie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA ABUZULUI DE DROGURI ŞI A
TRAFICULUI ILICIT
o
1 iunie 1956 - MIRCEA CĂRTĂRESCU, poet, prozator, critic literar şi publicist român - 60 de ani
2 iunie 1816 - CONSTANTIN A. ROSETTI (m. 1885), scriitor, fruntaș al Revoluției din 1848 200 de ani
128

I.D.E.I.
*3 iunie 1956 - IOAN ABRUDAN, profesor - 60 de ani
*8 iunie 1946 - ANA POP, restaurator - 70 de ani
*10 iunie 1936 - VASILE RUSU, scriitor - 80 de ani
*12 iunie 1946 - ONUC NEMEȘ-VINTILĂ, profesor - 70 de ani
*12 iunie 1951 - AUREL V. DAVID, sociolog, istoric militar - 65 de ani
*14 iunie 1951 - TEODOR ARDELEAN, profesor, cercetător științific - 65 de ani
*18 iunie 1936 - ARTEMIU IOSIF VANCA, inginer - 80 de ani
*21 iunie 1946 - ȘTEFAN POIENARU, inginer - 70 de ani
*22 iunie 1916 - FODOR LÁSZLÓ (m. 2014), profesor, instructor popular - 100 de ani
*23 iunie 1946 - TEODOR TOPAN (m. 2006), profesor, poet - 70 de ani
*25 iunie 1926 - LIVIA TUDOR (m. 1979), medic - 90 de ani
*29 iunie 1936 - ZSISKU JÁNOS JÓZSEF (m. 2009), poet - 70 de ani
*30 iunie 1946 - CORNELIU SEBASTIAN SÂRCĂ (m. 2010), jurnalist, scriitor - 70 de ani
❖
7 iunie 1716 - CONSTANTIN CANTACUZINO (n. 1639), stolnicul - 300 de ani
9 iunie 1912 - ION LUCA CARAGIALE (n. 1852), dramaturg, nuvelist, pamfletar - 104 ani
15 iunie 1889 - MIHAI EMINESCU (n. 1850), poet - 127 de ani
20 iunie 1891 - MIHAIL KOGĂLNICEANU (n. 1817), editor, publicist și diplomat - 125 de ani
28 iunie 1916 - ȘTEFAN LUCHIAN (n. 1868), pictor - 100 de ani
IULIE
•
VACANŢELE COPILĂRIEI - concursuri, vizionări, expoziţii
1 iulie - ZIUA MONDIALĂ A ARHITECTURII
4 iulie - ZIUA CRUCII ROŞII ROMÂNE
11 iulie - ZIUA MONDIALĂ A POPULAŢIEI - A fost declarată ca zi internaţională de către
Organizaţia Naţiunilor Unite în 1987, când populaţia lumii a atins pragul de 5 miliarde
29 iulie - ZIUA IMNULUI NAŢIONAL - Deşteaptă-te, române!
o
8 iulie 1621 - JEAN DE LA FONTAINE (m. 1695), scriitor francez - 395 de ani
*9 iulie 1946 - IOAN TOMOLE, profesor - 70 de ani
*14 iulie 1966 - VASILE-MARCEL LUCACIU, profesor, poet, critic literar - 50 de ani
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14 iulie 1941 - GEORGE ANANIA (m. 2013), scriitor, dramaturg, realizator de scenarii
radiofonice, traducător şi realizator de antologii româneşti contemporane - 75 de ani
*18 iulie 1936 - EMIL CHENDEA, grafician - 80 de ani
21 iulie 1821 - VASILE ALECSANDRI (m.1890), poet, dramaturg, folclorist, om politic,
ministru, diplomat, membru fondator al Academiei Române - 195 de ani
*23 iulie 1941 - VIRGIL GHEORGHE OȘAN, medic - 75 de ani
*29 iulie 1951 - MÁTYUS ÉVA, inginer constructor - 65 de ani
❖
19 iulie 1991 - GHEORGHE VRABIE (n. 1908), folclorist și istoric literar - 25 de ani
28 iulie 1841 - ANTONIO VIVALDI (n. 1678), compozitor italian - 175 de ani
AUGUST
•
3 august - VICTORIA LUI MIHAI VITEAZUL LA GURUSLĂU
12 august - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TINERETULUI
15 august - ADORMIREA FECIOAREI MARIA
30 august - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR DISPĂRUTE
31 august - ZIUA LIMBII ROMÂNE
o
*1 august 1916 - CORIOLAN GHEȚIE (m. 1990), jurist, filosof - 100 de ani
*3 august 1941 - FODOR LEVENTE, pictor, grafician, sculptor - 75 de ani
*10 august 1941 - NICOLAE MOCUȚA, medic veterinar - 75 de ani
*12 august 1936 - PAPP BÉLA, profesor, instructor popular - 80 de ani
15 august 1771 - WALTER SCOTT (m. 1832), scriitor scoțian - 245 de ani
*16 august 1951 - AUREL POP, analist programator - 65 de ani
18 august 1916 - NEAGU DJUVARA, scriitor, jurnalist, istoric și diplomat - 100 de ani
❖
4 august 1941 - BABITS MIHÁLY (n. 1883), scriitor, traducător, istoric literar - 75 de ani
*10 august 1966 - TAPSONY ENDRE (n. 1891), scriitor - 50 de ani
11 august 1961 - ION BARBU (n. Dan Barbilian) (n.1895), poet și matematician - 55 de ani
19 august 1891 - THEODOR AMAN (n. 1831), pictor - 125 de ani
22 august 1891 - JAN NERUDA (n. 1834), scriitor ceh - 125 de ani
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23 august 1991 - NEMES NAGY ÁGNES - (n. 1922), scriitor, eseist, traducător maghiar - 25 de ani
30 august 1891 - EMANOIL BACALOGLU (n. 1830), fizician, chimist și matematician român 125 de ani
SEPTEMBRIE
•
8 septembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LITERATURII
8 septembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ALFABETIZĂRII
9 septembrie - COMEMORAREA MARTIRILOR DE LA TREZNEA
9 septembrie - ZIUA MONDIALĂ A FRUMUSEŢII
14 septembrie - COMEMORAREA MARTIRILOR DE LA IP
13 septembrie - ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA
21 septembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PĂCII
23 septembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII SEXUALE ŞI
TRAFICULUI FEMEILOR ŞI COPIILOR
27 septembrie - ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI
o
*2 septembrie 1951 - VASILE BURIAN, învățător - 65 de ani
*2 septembrie 1951 - GHEORGHE GAVRILĂ, istoric literar - 65 de ani
*5 septembrie 1941 - MOSTIS ÁRPÁD, profesor - 75 de ani
8 septembrie 1866 - GEORGE COȘBUC (m. 1918), poet - 150 de ani
8 septembrie 1856 - IOAN BIANU (m. 1935), filolog și bibliograf - 160 de ani
17 septembrie 1881 - GEORGE BACOVIA ( m. 1957), scriitor - 135 de ani
21 septembrie 1866 - HERBERT GEORGE WELLS (m. 1946), scriitor englez - 150 de ani
21 septembrie 1791 - SZÉCHENYI ISTVÁN (m. 1860), scriitor, politician - 225 de ani
*23 septembrie 1951 - GRIGORE GRIGORUȚ, profesor - 65 de ani
❖
27 septembrie 1891 - IVAN ALEXANDROVICI GONCEAROV (n. 1812), scriitor rus - 125 de ani
OCTOMBRIE
•
1 octombrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII
1 octombrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ
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5 octombrie - ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI
15 octombrie - ZIUA MONDIALĂ A FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL
24 octombrie - ZIUA ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE
25 octombrie - ZIUA ARMATEI
29 octombrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A INTERNETULUI
o
*8 octombrie 1956 - NICOLAE MAN, artist plastic - 60 de ani
*11 octombrie 1966 - CRISTINA-GEORGETA TEIERU, profesoară - 50 de ani
*12 octombrie 1941 - GHEORGHE INDRECAN, artist plastic - 75 de ani
*13 octombrie 1961 - NAGY ÁGNES-MAGDOLNA, învățătoare - 50 de ani
*17 octombrie 1941 - NICOLAE GUDEA, istoric - 75 de ani
21 octombrie 1891 - PERPESSICIUS (DIMITRIE S. PANAITESCU) (m. 1971), critic literar 125 de ani
*29 octombrie 1931 - FORMANEK GYULA, farmacist - 85 de ani
31 octombrie 1846 - EDMONDO DE AMICIS (m. 1908), scriitor italian - 170 de ani
31 octombrie 1881 - EUGEN LOVINESCU (m. 1943), critic şi istoric literar, teoretician al
literaturii şi sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier şi nuvelist - 135 de ani
❖
19 octombrie 1961 - MIHAIL SADOVEANU (n. 1880), scriitor - 55 de ani
24 octombrie 1941 - REMÉNYIK SÁNDOR (n. 1890), poet maghiar din România - 75 de ani
NOIEMBRIE
•
FESTIVALUL ŞANSELOR TALE
9 noiembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA RASISMULUI ŞI
ANTISEMITISMULUI
13 noiembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NEVĂZĂTORILOR
13 noiembrie - ZIUA LIMBII MAGHIARE
16 noiembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU TOLERANŢĂ
21 noiembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FILOSOFIEI
25 noiembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A NONVIOLENŢEI
25 noiembrie - 10 decembrie - CAMPANIA INTERNAŢIONALĂ A CELOR 16 ZILE DE
ACTIVISM ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ASUPRA FEMEILOR
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o
*2 noiembrie 1941 - IUSTINIAN PETRESCU (m. 2008), geolog - 75 de ani
*3 noiembrie 1936 - ȘTEFAN I. VĂDEAN, preot - 80 de ani
*4 noiembrie 1741 - GYÖNGYÖSSI JÁNOS (m. 1818), poet - 275 de ani
*8 noiembrie 1916 - ALEXANDRU DRAGOMIR (m. 2002), filosof - 100 de ani
11 noiembrie 1791 - KATONA JÓZSEF (m. 1830), scriitor - 225 de ani
❖
2 noiembrie 1816 - GHEORGHE ȘINCAI (n. 1754), istoric, filolog și scriitor - 200 de ani
10 noiembrie 1891 - ARTHUR RIMBAUD (n. 1854), scriitor francez - 125 de ani
16 noiembrie 1816 - ANDREI MUREŞANU (n. 1863), poet şi revoluţionar - 200 de ani
22 noiembrie 1916 - JACK LONDON (n. 1876), scriitor și jurnalist american - 100 de ani
DECEMBRIE
•
1 decembrie - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI; MAREA UNIRE
3 decembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI
8 decembrie - ZIUA CONSTITUŢIEI
10 decembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI
19-23 decembrie - PRIMIM COLINDĂTORI!
18 decembrie - ROMÂNIA: ZIUA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE
22 decembrie - ZIUA REVOLUŢIEI ROMÂNE din decembrie 1989
25 decembrie - CRĂCIUNUL
o
12 decembrie 1821 - GUSTAVE FLAUBERT (m. 1880), scriitor francez - 195 de ani
*18 decembrie 1951 - ŐSZ CSABA, actor păpușar, regizor - 65 de ani
21 decembrie 1866 - TÖMÖRKÉNY ISTVÁN (m. 1917), scriitor şi etnograf maghiar - 150 de ani
25 decembrie 1941 - IOAN ALEXANDRU (n. Ion Șandor) (m. 2000), poet, publicist, eseist și om
politic român - 75 de ani
*27 decembrie 1916 - MÁRTON GYULA (m. 1976), lingvist, profesor universitar - 100 de ani
❖
3 decembrie 1991 - PETRE ȚUȚEA (n. 1902), eseist, filosof și economist - 25 de ani
5 decembrie 1791 - WOLFGANG AMADEUS MOZART (n. 1756), compozitor austriacogerman - 225 de ani
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16 decembrie 1891 - ION IONESCU DE LA BRAD (n. 1818), agronom, economist și
statistician - 125 de ani
31 decembrie 1889 - ION CREANGĂ (n. 1837), scriitor - 126 de ani
toamna 1716 - ANTIM IVIREANUL (n. 1650), cărturar român, teolog și mitropolit al Țării
Românești - 300 de ani
1691 - MIRON COSTIN (n. 1633), cronicar, scriitor și istoriograf - 325 de ani
ACTIVITĂŢI CE SE DESFĂŞOARĂ PERMANENT:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

BiblioDIVERTISMENT - spaţiu dedicat activităţilor cultural - educative, de comunicare,
socializare şi relaxare; programul se propune săptămânal şi va fi dedicat tuturor categoriilor
de vârstă, preocupări, interese
activităţi în parteneriat cu grădiniţe, şcoli, licee din Zalău şi judeţ
colaborări cu alte instituții, asociaţii şi fundaţii culturale din ţară şi străinătate
Şcoala Părinţilor
Club Femina
Şcoala Bunicilor
Limbajele Iubirii
Sănătate - Leacuri din cărţi!
Râsotecă!
Pocalul Cunoaşterii!
Degetele Vesele!
Bibliovacanța
Clubul Copiilor
Clubul Tinerilor
Cenaclu Literar
Club pentru comunicare şi socializare Adulţi
Ateliere de creaţie
Teatru - pregătirea şi punerea în scenă a unor piese educative şi de divertisment / Teatru
de păpuşi
Cinemateca de weekend - vizionări şi comentarii - Filme după opere din bibliografia
şcolară, documentare, de relaxare şi divertisment
Provocare la lectură! - emisiune săptămânală de cultură
EVENIMENT - emisiune de promovare a celor mai importante activități, personalități,
fapte, locuri...
Medierea pe înţelesul tuturor
Bibliovoluntarii - întâlniri bilunare
activităţi culturale în spaţii neconvenţionale
vizionări şi audiţii la Filiale: Centrul de Recuperare, Îngrijire şi Tratament ACASĂ,
Centrul Social de Urgenţă Zalău, Cercul Militar Zalău ş.a.
cursuri de iniţiere IT
cursuri de interes pentru comunitate, organizate de bibliotecari-traineri: Public Speaking,
Photoshop, CCNA - Discovery, Marketing educaţional, Digitales ş.a.
participare şi implicare la activităţile culturale organizate în judeţ
lansări de carte, întâlniri cu scriitori
omagierea şi comemorarea personalităţilor sălăjene
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