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2017 – ANUL CERTITUDINILOR 

 

Curg anii peste noi lăsând, în urma lor, faptele ce, exprimate prin CUVÂNT, se aștern în 

pagini menite a transpune în eternitate clipe ce ne-au marcat trecerea prin lumea înfăptuirii.  

E nevoie de CARTE, oare?! Cum am cunoaște anotimpurile omenirii, dacă nu ar fi fost 

consemnate nuanțele acestora în scris, iar apoi, cu mare respect, selecţie și responsabilitate, adunate 

în BIBLIOTECI și păstrate peste vremi?! 

Viața unei instituții, mai ales când 

scopul principal al existenței acesteia este 

informarea publicului, se sintetizează, 

păstrează și transmite tot prin scris, 

prezentând, an după an, evoluția și semnele 

lăsate în istoric de către cei cărora le-a fost 

dat, pentru o anumită perioadă, să-și 

dăruiască profesionalismul, competen-țele și 

dragostea de oameni, aici, în cea mai 

frumoasă și diversă lume posibilă, unde, cei 

care doresc, pot să crească nelimitat, să 

dăruiască şi să deschidă porţi spre posibilităţi 

ce pot deveni, cu stăruinţă şi străduinţă, 

realităţi luminoase. 

Anul 2017 a fost bogat în multe daruri, cel mai important dintre toate fiind, cu siguranță, 

publicul numeros care a săltat statisticile instituției, la majoritatea indicatorilor. Să mai spună cei 

neîncrezători în rolul major al bibliotecilor publice că nu merită să investești în acest domeniu!!! Nu 

producem, într-adevăr, nimic material, palpabil, aşa, din primul moment, dar, dacă lăsăm, pentru o 

clipă măcar, sinceritatea să ne dea un răspuns la întrebarea: Cât valorează un OM educat, care a cules 

IDEI şi este capabil să schimbe, în bine, lumea din jurul său, care nu trăieşte la voia întâmplării, ci 

responsabil, atent la tot ce nu merge în direcţia progresivă, ridicând, prin potenţialul adunat din 

perseverenta cunoaştere, nivelul de viaţă al semenilor?!... vom înţelege, simplu şi clar, că fiecare 

persoană, sau neam bogat cu adevărat este cel EDUCAT, cu atenţie, din primul an de viaţă şi până la 

finalizarea POVEŞTII din care să curgă seminţele altor VIEŢI trăite în IZBÂNDĂ! 

Bibliotecile produc VALOARE, presărând, cu tact, înţelepciune şi mare drag, leacuri de 

DRUM BUN, trăire cu rost, dăruire întru frumos, bun, de folos! 

Biblioteca Judeţeană Sălaj a fost în anul 2017 CASA sutelor de suflete care i-au trecut, zi după 

zi, pragul, fiind, toţi trecătorii, bucuroşi să 

descopere-redescopere un univers fascinant, 

în care nu ai cum să te plictiseşti, să fii ursuz, 

egoist, indiferent… a fost locul din care au 

avut şansa să-şi îmbogăţească timpul propriu, 

prin acumularea atâtor cunoştinţe, sfaturi, 

lecţii de bună vieţuire într-o lume care se 

îndepărtează, mult prea mult, de ceea ce 

înţelepciunea veacurilor transmite. Alegerea 

îi aparţine fiecărui călător prin labirintul 

propriei aventuri! Suntem aici, aproape şi e 

frumos la noi, totul fiind îmbrăcat în cele mai 
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de preţ veşminte, de la cele mai de top firme… înţelepciunea exprimată de minţile luminate ale 

vremurilor, dăruite, gratuit, tuturor celor cărora le pasă de paginile pe care le va scrie propria CARTE, 

chemând spre lectură, sau rămânând veşnic închisă, ca un drum fără rost. 

În anul anterior, 2016, după revenirea tuturor secţiilor şi serviciilor instituţiei în zona ultra-

centrală a municipiului Zalău, am acordat o atenţie deosebită detaliilor în organizarea şi dotarea 

fiecărui loc, în parte, în mod special îndreptându-ne atenţia spre spaţiile dedicate întâlnirii cu publicul. 

Astfel, cu sprijinul şi înţelegerea Consiliului Judeţean Sălaj, precum şi prin diverse proiecte 

cu finanţare, o parte dintre acestea fiind susţinute de Primăria şi Consiliul Municipal Zalău, instituţia 

îndeplinind şi rolul de Bibliotecă Municipală, am reuşit să ne modernizăm întreaga activitate, 

achiziţionând echipamente, obiecte de inventar, materiale, documente ş.a. necesare multiplelor 

servicii inedite, deschise comunităţii locale şi judeţene. 

Fiind create, aşadar, condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii, am avut curajul să ne 

prezentăm oferta educativ-informativo- 

culturală, de formare şi dezvoltare 

profesională sau personală, relaxare în 

mod plăcut şi util, de sprijin pentru alte 

instituţii, asociaţii, fundaţii… depla-

sându-ne acasă la colaboratori şi parteneri 

reali sau virtuali, demonstrând cât de 

multe se pot realiza printr-o comu-      

nicare eficientă, punându-ne, împreună, 

competenţele şi posibilităţile spre folosul 

tuturor categoriilor de vârste, interese, 

preocupări, nevoi. 

S-a realizat Punctul Unic de înscriere la bibliotecă, trecând la permise moderne, tip card, 

eliberând astfel secţiile de relaţii cu publicul de această sarcină şi lăsându-le bibliotecarilor timp 

pentru a se ocupa mai mult de îndrumarea şi sprijinul publicului. 

Anul 2017 a fost cel al certitudinilor noastre, demonstrate, în sfârşit, tuturor! 

A curs cu lume peste tot, de la primul loc în care se pune temelia dragostei de cunoaştere - 

Secţia pentru Copii, unde, o echipă bine închegată, cu mare drag de micii curioşi, care deschid pentru 

prima dată uşa spre Castelul poveştilor, spre MEDIA, făcând cunoştinţă cu personajele preferate 

intrate din carte în film, sau cu presa 

scrisă, care are încă adepţii săi, până la 

impunătoarea Secţie TINERI & ADULŢI, 

spaţiul în care toţi cei care intră pentru 

prima dată au o exclamaţie de uimire 

pentru aspectul modern şi foarte atractiv, 

spaţiu bogat, atât prin colecţiile constituite 

şi dezvoltate cu mare responsabilitate, cât 

şi prin tot mai diversele evenimente, 

activităţi, cursuri, lecţii, întâlniri… care se 

desfăşoară aici, fie programat de noi, fie la 

cererea tot mai mare venită din exterior. 

Se mai întâmplă aici un fenomen menit să 

ne convingă că am avut idei bune când am 

gândit modul de organizare: se fac aici şedinţe - foto, vin mirii pentru albumul de nuntă, sosesc clase 

de absolvenţi convinşi că imaginile imortalizate aici, la biblioteca noastră, vor fi cele mai… Cool! 
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Parteneriatele, colaborările, solicitările de tot felul au curs şi ele, valuri-valuri, astfel încât, 

nici nu ştim cum a mai trecut un an, fiind mereu în prim-planul atenţiei publice, participând şi 

organizându-ne activitatea astfel încât să nu refuzăm şi să nu dezamăgim pe nimeni. Nu prea am avut 

timp de promovare, dar parcă nici nu mai era nevoie… o făceau alţii pentru noi şi, orice am spune, 

suntem convinşi că acesta este cel mai frumos şi convingător mod de atracţie spre o bibliotecă: 

aprecierile celor care, cunoscând-o, transmit şi altora îndemnul de a se apropia şi convinge că timpul 

prinde aici valoare incomparabilă cu alte averi sau preocupări, mult prea efemere, iar, uneori, chiar 

nocive! 

Ce este important în toate? Să punem pasiune în fiecare poveste construită şi dăruită, să nu ne 

amăgim cu faptul că nu contează cum, ci cât, să fim convinşi, în permanenţă, că nimic nu atinge 

suflete, decât ceva pentru care te pregăteşti, cu seriozitate, că trebuie să arzi, nu doar să bifezi, că 

nimeni nu aplaudă, dacă nu-l impresionează ceea ce simte, privind scena pe care se dă spectacolul… 

Când demonstrezi o parte din toate acestea, te caută lumea, te cheamă… am fost astfel prin 

judeţ, în diverse locuri, ne-au solicitat colegi din ţară să fim parteneri în proiecte de amploare, 

convinşi că vom fi vrednici de încrederea acordată.  

Mai sunt încă multe de împlinit, în încercarea de a molipsi cât mai mulţi bibliotecari de la 

Biblioteca Judeţeană Sălaj sau din bibliotecile publice din teritoriu de dragostea de a fi mereu 

inventivi, gândind cu un pas înaintea publicului şi venind în întâmpinarea nevoilor acestora. Nu este 

greu, dar pentru a culege lauri, e nevoie de muncă multă, dragoste de oameni şi dăruire pentru a pune 

pe chipul lor zâmbetul mulţumirii, răsplata eforturilor noastre. 

Ce s-a mai întâmplat în bibliotecile noastre din judeţ? Am avut multe bucurii şi aici, mai ales 

acolo unde, colegii noştri au înţeles că pot să se implice în proiecte de mare impact pentru comunitate, 

convinşi că niciodată nu sunt singuri, că noi, colectivul Bibliotecii Judeţene Sălaj, suntem aproape, 

ajutându-i să depăşească emoţiile inevitabile ale necunoscutului şi felicitându-i apoi pentru rezultate.  

Tot mai mulţi bibliotecari sălăjeni, fiind provocaţi, deşi au răspuns timid la început, au fost 

apoi foarte mulţumiţi de ceea ce au reuşit să facă pentru publicul lor, în mod special pentru copiii din 

mediul rural, care nu au prea multe oferte şi şanse de formare sau pregătire pentru viaţă. Au fost cu 

toţii convinşi la final de an că A MERITAT! 

Amintim, pentru implicarea în proiecte inedite, bibliotecile publice: BĂLAN, CEHU 

SILVANIEI, CHIEŞD, DOBRIN, MIRŞID, ZIMBOR, VÎRŞOLŢ. Bibliotecarii de aici, 

respectiv: ANA DAMŞA, FIRICEL-GHEORGHE VAIDA şi BALINT IULIANA, CIPRIAN 

ARDELEAN, SIMONA PUŞCAŞ, MALICA MEZEI, CORINA COZEA, DÉNES CSILLA, şi-au 

depăşit propriile aşteptări, au trecut multe teste, de care nu credeau că sunt capabili, participând până 

şi la Conferinţe Naţionale şi exprimându-se despre proiectele lor în faţa profesioniştilor din toată ţara 
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şi din multe alte domenii de activitate, parteneri şi colaboratori ai bibliotecilor. Au demonstrat că se 

poate, iar acum, în anii ce vin, vor împărtăşi din experienţa dobândită şi altor colegi, din alte biblioteci 

sălăjene. Vom fi aproape de ei şi, dându-i exemplu, avem încredere că vor înţelege tot mai mulţi cât 

este de important să constaţi că prin dăruirea ta, ca bibliotecar, multor copii/tineri/adulţi… din 

comunitatea unde eşti bibliotecar li s-a schimbat modul de gândire şi au mult mai multe şanse de reuşită.  

Mai sunt însă şi comune unde nu se înţelege rolul şi importanţa bibliotecii, iar autorităţile nu 

sunt de acord cu ocuparea posturilor vacante de bibliotecar: Bobota, Creaca, Cuzăplac, Letca, 

Măerişte, Halmăşd, Zalha. În altele nu sunt alocate fonduri pentru achiziţia de carte şi alte documente 

necesare de mai mulţi ani, sau sumele acordate acestui capitol sunt nesemnificative.  

S-a angajat bibliotecar, în 2017, la Sînmihaiu Almaşului, se reorganizează biblioteca publică 

din această comună, am donat multe volume şi nădăjduim să fie de folos. 

În comuna COŞEIU, după mulţi ani în care biblioteca a funcţionat într-un spaţiu privat, 

impropriu, s-au finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare, iar instituţia a revenit într-o clădire 

situată central, modernă, având condiţii bune în care să-şi organizeze colecţiile şi activităţile. 

 

Prin colaborări frumoase cu edituri, persoane fizice, dar şi printr-o donaţie substanţială 

adunată, din nou, de voluntarii de la TENARIS - SILCOTUB Zalău, prin coordonarea Dnei Mirela 

Mihalcea, coordonator Dezvoltare socială, am deschis alte Filiale săteşti: FÎNTÎNELE (RUS), 

POPENI (MIRŞID), având pregătit un fond substanţial pentru o altă filială în comuna Fildu de Jos 

(satul Fildu de Mijloc). Tot din donaţii au fost repartizate multe volume în bibliotecile publice din 

judeţ, mai ales în cele care nu au beneficiat de buget alocat achiziţiei de carte. 
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DIPLOME acordate bibliotecarilor din judeţ pentru activitatea din anul 2016: 

 BIBLIOTECARUL ANULUI 2016 
 MONICA DALE - Biblioteca Publică Băbeni 

 MERIT  
FLORICA POPIȚ - Biblioteca Publică Bocșa 

  pentru activitatea profesională deosebită 

VALERIA MUREȘAN - Biblioteca Publică Meseșenii de Jos 

  pentru implicarea în Conferința Atracție prin... inovație! 

 APRECIERE - pentru renovarea și modernizarea sediului 

Biblioteca Publică Almașu 

Biblioteca Publică Surduc  

 APRECIERE - pentru implicarea în activități cultural-educative 

SIMONA DANIELA PUŞCAŞ - Biblioteca Publică Dobrin 

BALINT IULIANA - Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei 

FIRICEL GHEORGHE VAIDA - Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei 

ANA DAMȘA - Biblioteca Publică Bălan 

RADA PETRUȘ - Biblioteca Publică Hida 

MARINELA DOINA SAV - Biblioteca Publică Dragu 

LIVIA SOLOMONEAN - Biblioteca Publică Someș-Odorhei 

 ANIVERSARĂ - 25 de ani de experiență în bibliotecă 

MARIA POJAR - Biblioteca Publică Cizer 

IONEL PETER - Biblioteca Publică Sălățig 

PÜSÖK ERIKA - Biblioteca Publică Șamșud 

FLORICA IEPURE - Biblioteca Publică Bănișor 

VOICHIȚA VALERIA FARCAȘ - Biblioteca Publică Lozna 

LUPOU LUCIA - Biblioteca Publică Plopiș 

MALICA MEZEI - Biblioteca Publică Mirșid 
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Un alt proiect de suflet a fost Caravana: CĂRŢI peste PRUT (Donaţie de carte pentru românii 

din Republica Moldova). Mulţi sălăjeni 

au fost dornici să doneze cărţi noi sau 

din propria bibliotecă pentru a-i ajuta pe 

fraţii noştri de peste Prut să nu uite 

limba română. S-au adunat sute de 

volume, iar acestea au luat drumul 

Moldovei, o parte prin intermediul 

grupului de tineri voluntari care le-au 

preluat, iar altă parte, foarte consistentă, 

am donat-o celor 35 de bibliotecari din 

bibliotecile publice, reprezentând toate 

regiunile Moldovei, care ne-au vizitat, 

realizând un schimb de experienţă, în 

cadrul programului de modernizare a 

bibliotecilor moldoveneşti: NOVATECA, continuator al proiectului asemănător derulat în România 

– BIBLIONET - lumea în biblioteca mea!, în care Biblioteca Judeţeană Sălaj a fost pilot, iar eu, în 

calitate de coordonator şi manager, am participat o săptămână la o întâlnire cu reprezentanţii 

bibliotecilor din Moldova şi ai conducerii ţării, împreună cu Directorul programului în România, 

Paul-Andre Baran, spre a-i iniţia în proiect şi a le împărtăşi din experienţa noastră. Am fost onoraţi 

să-i avem oaspeţi şi să le dăruim, la plecare, cel mai de preţ dar pentru ei - CARTE în LIMBA 

ROMÂNĂ. 

Am acordat Aviz de promovare pentru mai mulţi colegi din judeţ, iar o parte din examene au 

fost programate şi finalizate. 

Preocuparea pentru perfecţionarea continuă a bibliotecarilor a continuat, fiind incluşi în 

programe şi cursuri cei care am considerat că au nevoie de acestea, fiind mai activi, apoi, prin dăruirea 

spre public. 

Vom încerca să cuprindem în acest număr al revistei noastre, cu detalii, ca în fiecare an, 

prezentate, pe rând, de bibliotecarii implicaţi, cele mai importante date, evenimente, gânduri, 

împliniri, spre a rămâne dovadă peste timp. Multitudinea evenimentelor sau activităţilor la care a 

participat tot mai mult, divers şi interesat public, ne-a convins că IDEILE noastre sunt în acord cu 

nevoile, astfel încât vom continua să propunem şi în viitor întâlniri utile, îmbinând profesionalismul 

cu dragostea de oameni şi apropierea nu doar de mintea acestora, ci şi de partea afectivă, care, de 

foarte multe ori, ne ajută, prin tact şi eleganţă, să punem zâmbet pe chipuri ursuze, să transformăm 

deznădejdea în încredere, motivând mereu nevoia de implicare şi trăire activă a anilor. 

 

Biblioteca Județeană Sălaj în cifre - 2017  

· Frecvenţa medie: 960 utilizatori/zi 

· Utilizatori nou înscriși: 2.199 

· Utilizatori activi: 7.175 

· Utilizatori înscriși (2013-2017): 8.036 

· Vizite la bibliotecă: 238.937  

· Accesare web: 5.401 

· Facebook: 112.049 

· Sesiuni Internet: 5.790 
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· Vizite virtuale: 117.450 

· Referințe prin e-mail: 3.759 solicitări 

· Împrumut interbibliotecar: 31 

· Documente difuzate: 208.554  

· Documente consultate la sala de lectură: 76.346 

· Programe și evenimente culturale: 1.476 

· Participanţi: 21.358 

· Programe și proiecte educative: 168 

· Participanți cursuri de formare: 680 

· Participanți externi cursuri diverse: 492 

· Livrări documente electronice: 331 (pentru activități și evenimente) 

· Rezervări titluri: 610 

· Sesiuni de instruire a utilizatorilor: 9.534 

· Expoziţii realizate în spaţiile proprii sau în alte locaţii: 646 

· Volume achiziţionate: 5.294 titluri; 8.755 exemplare 

    Valoare: 246.628 lei 

· Donații: 962 titluri; 1.267 exemplare 

    Valoare: 11.019 lei 

· Documente AV (audio - video): 205 titluri; 209 exemplare 

    Valoare: 8.454 lei 

· Total achiziţie documente: 255.081 lei 

· Total documente: 5.499 titluri; 8.964 exemplare 

· Programul MÁRAI VII - donaţie carte nouă în limba maghiară - 540.000 Ft (8.046 lei)  

· Donaţii, sponsorizări: 52.452 lei 

· Donații, sponsorizări prin intermediul Asociației Prietenii Bibliotecii Zalău: 8.571 lei 

· Investiţii - 1.750 lei 

· Obiecte de inventar - 27.309 lei 

· Proiecte cu finanțare: 17 (6 BJ SJ, 11 în județ) 

· Valoare proiecte: aprox. 260.000 lei BJ SJ, aprox. 150.000 lei în județ 

· Venituri proprii: 6.982 lei 

· Parteneriate și proiecte culturale: 691 

· Asistență și sprijin oferit elevilor în programul After school: aprox. 65/zi 

· Emisiuni TV: 123 

· Vizualizări emisiuni TV şi online: 18.580 aprox. 

· Articole presa scrisă şi electronică: 279 
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· Editarea Nr. 13/2017 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație. 

Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției 

· Cursuri de formare bibliotecari - 3 bibliotecari BJ SJ; 7 bibliotecari din judeţ 

· Participare Conferinţe Naţionale şi Internaţionale - 21 bibliotecari BJ SJ și județ 

· Culegerea şi completarea bazei de date a judeţului Sălaj - caracter permanent, prin Serviciul 

Bibliografic al instituţiei 

· Reeditarea lucrărilor de importanță despre oamenii și locurile județului Sălaj: SĂLAJ - OAMENI 

și OPERE (Ediția a II-a, adăugită și revizuită), SĂLAJ - GHIDUL LOCALITĂȚILOR (Ediția a 

II-a, adăugită și revizuită) 

· Participarea activă la Conferințe (ANBPR) - Cluj-Napoca; Fundaţia Progress - Sibiu; ABM-Praid 

· Organizarea excursiei profesionale dedicate Zilei Bibliotecarului, cu scop de promovare a 

obiectivelor turistice sălăjene pe traseul: Zalău-Gîlgău-POIANA BLENCHII: Casa Memorială 

VASILE AVRAM, Lemniu, com. Letca, Mănăstirea Sf. Maria Rus, zona pitorească de la interferența 

cu județul Maramureș, cu o emoționantă întâlnire spirituală la Mănăstirea Rohia (MM), Biblioteca 

Nicolae Steinhardt. 

· Parteneri în organizarea și desfășurarea Conferinței Internaționale - Holocaust - valori identitare 

evreiești în Sălaj, primind și vizita unui grup de tineri din Israel 

· Colaborare la proiecte naţionale de promovare a culturii româneşti peste hotare; donaţii consistente 

de carte valoroasă în limba română pentru românii din afara graniţelor ţării 

 

Proiecte inedite 

 

Cu finanţare: 

CODE Kids - proiect coordonat de Fundaţia Progress, implementat în biblioteci publice din judeţele: 

Argeş, Arad, Bihor, Gorj, Sălaj, Timiş şi Vâlcea 

ŞCOALA de VARĂ - proiect finanţat de Fundaţia Progress, în colaborare cu Romanian IT, 

beneficiari fiind copii şi tineri din comuna Mirşid, prin implicarea bibliotecarei, Malica Mezei, cu 

sprijinul Bibliotecii Judeţene 

PRIETENIE pe o sfoară - proiect naţional, propus şi coordonat de Biblioteca Judeţeană Braşov 

Citim, împreună, ROMÂNIA! - proiect propus şi coordonat de Fundaţia New Horizons Romania, 

în care, pe lângă Biblioteca Judeţeană s-au implicat şi alte biblioteci publice din judeţ, având bucuria 

de a mijloci întâlnirea sutelor de copii cu scriitori consacraţi în domeniul Cărţilor copilăriei, aceştia 

având posibilitatea nu doar să-i asculte, ci şi să interacţioneze cu aceştia, prin intermediul mijloacelor 

de comunicare online 

CRESC la BIBLIOTECĂ - proiect cofinanţat AFCN, coordonat de Biblioteca Judeţeană Braşov, 

având ca şi parteneri Bibliotecile Judeţene Caraş-Severin, Dolj şi Sălaj 

SĂNĂTATE şi MIŞCARE în VACANŢĂ - proiect finanţat de Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi 

Sport Sălaj, prin Asociaţia Prietenii Bibliotecii Zalău 

ZALĂUL prin OCHII TĂI - proiect finanţat de Consiliul Municipal Zalău, prin Asociaţia Prietenii 

Bibliotecii Zalău 
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Omagiale/Comemorative - cu largă participare (selectiv) 

PE AICI NU SE TRECE! - evenimente dedicate Centenarului MĂRĂŞTI. MĂRĂŞEŞTI. OITUZ. 

Am beneficiat de finanţări diverse şi mulţi colaboratori au fost implicaţi în derularea activităţilor; 

finalizat de Ziua Armatei Române, cu un spectacol cultural-artistic şi o piesă de teatru - POEMUL 

UNIRII 

 

 

 

 

 

 

 

24 IANUARIE - UNIREA lui CUZA - la Cercul Militar Zalău am organizat un Simpozion în care 

s-au prezentat MOMENTE ale UNIRII ROMÂNILOR, cu detalii despre importanţa actului de la 24 

ianuarie 1859; la final, Trupa de teatru a BJ SJ a prezentat o piesă dedicată acestui moment istoric 

remarcabil 

 

 

 

 

 

 

 

 

EROI SĂLĂJENI şi FAPTELE LOR - Ediţia a VIII-a; Eveniment şi Concurs judeţean, iniţiat şi 

coordonat de Instituţia Prefectului judeţului Sălaj, în colaborare cu instituţiile de cultură, organizat la 

Biblioteca Judeţeană 
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Tribut EROILOR, tribut IULIU MANIU - în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj 

(coordonator) ş.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansarea ANULUI dedicat CENTENARULUI MARII UNIRI în SĂLAJ - în colaborare cu 

Asociaţia Cultul Eroilor Regina Maria, Filiala Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj ş.a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cercetare  

- reeditarea lucrărilor de mare importanţă pentru cunoaşterea valorilor, umane şi patrimoniale, ale 

judeţului SĂLAJ: 

- SĂLAJ – OAMENI şi OPERE 

- SĂLAJ – GHIDUL LOCALITĂŢILOR 

- coordonarea volumului BULGARI - O ISTORIE SENTIMENTALĂ, volum colectiv aniversar 

- sprijin, îndrumare şi documentare în editarea multor lucrări/articole/monografii dedicate satelor şi 

personalităţilor sălăjene 

CENTENAR 2018 

- pregătirea materialelor de promovare 

- redactarea bibliografiilor personalităţilor sălăjene cu rol important în Făurirea României Mari, 

selectarea documentelor pentru expoziţii şi prezentări 

- selectarea textelor pentru programe artistice 
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- discuţii cu reprezentanţii din judeţ, în vederea organizării, în colaborare, a manifestărilor speciale, 

dedicate MARII UNIRI, în fiecare oraş şi comună din judeţul Sălaj 

- provocarea bibliotecilor publice din România pentru colaborare în evenimente naţionale/concursuri, 

expoziţii -2018 

Anul 2018 va fi unul cu totul special, iar noi ne-am pregătit să fim aproape de toţi, să 

transmitem din înţelepciunea celor 100 de ani ai ROMÂNIEI, adunată în pagini nemuritoare, cele 

mai nobile IDEI, gânduri, mesaje de colaborare, comunicare eficientă, bucuria de a fi împreună şi a 

ne strădui să facem viaţa celor din jurul nostru mai luminoasă, să trăim în UNITATE! 

Florica Pop, manager 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR cultural-educative,  

de formare, dezvoltare, relaxare realizate în anul 2017 

 

EXPOZIŢII: 

Ianuarie: 

❖ 3 ianuarie – JOHN RONALD REUEL TOLKIEN (m. 1973), scriitor, poet, filolog englez - 125 

de ani de la naștere 

❖ 4 ianuarie – IN MEMORIAM - IOAN MAC (Sala autorilor sălăjeni) 

❖ 4 ianuarie – Iubiri de poveste 

❖ 4 ianuarie – Ne vorbește Osho 

❖ 4 ianuarie – Fascinația istoriei 

❖ 5 ianuarie – UMBERTO ECO (m. 2016), scriitor, filosof italian - 85 de ani de la naștere 

❖ 6 ianuarie – ION HELIADE RĂDULESCU (m. 1872), scriitor, filolog, om politic - 215 de ani 

de la naștere 

❖ 6 ianuarie – IONEL TEODOREANU (m. 1954), scriitor - 120 de ani de la naștere 

❖ 6 ianuarie – Autori sălăjeni – cărți editate în 2016 - Expoziție în Sala Scriitorilor Sălăjeni 

❖ 8 ianuarie – GALILEO GALILEI (n. 1564) - fizician, matematician, astronom italian - 375 de 

ani de la moarte 

❖ 10 ianuarie – Arthur - prietenul tău! 

❖ 6-17 ianuarie – ZIUA CULTURII NAȚIONALE 

❖ 12 ianuarie – România frumoasă 

❖ 12-20 ianuarie – Mihai Eminescu – viața și opera – Ex Libris 

❖ 15 ianuarie 1850 – MIHAI EMINESCU (m. 1889), poet - 167 de ani de la naștere 

❖ 15 ianuarie – MOLIERE (JEAN BAPTISTE POQUELIN) (m. 1673), scriitor francez - 395 de 

ani de la naștere 

❖ 18 ianuarie – ALLAN ALEXANDER MILNE (m. 1956), prozator, poet, dramaturg englez - 135 

de ani de la naștere 

❖ 23 ianuarie – ÉDOUARD MANET (m. 1883), pictor francez - 185 de ani de la naștere 

❖ 18 ianuarie – Noutăți în bibliotecă (Secțiile bibliotecii) 

❖ 22-26 ianuarie – UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE 

❖ 24-30 ianuarie – ZIUA COMEMORĂRII INTERNAȚIONALE A HOLOCAUSTULUI - 

Mărturii ale supraviețuitorilor 

❖ 25 ianuarie – VIRGINIA WOOLF (ADELINE STEPHEN) (m. 1941), prozatoare și eseistă 

engleză - 135 de ani de la naștere 

❖ 26 ianuarie – Noutăți – literatură maghiară 

❖ 27 ianuarie – Cum să tratăm… 

❖ 27 ianuarie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ PENTRU NON-VIOLENȚĂ ÎN ȘCOLI 
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❖ 27 ianuarie – LEWIS CARROL (CHARLES LUTWIDGE DODGSON) (m. 1898), scriitor și 

matematician englez - 185 de ani de la naștere 

❖ 31 ianuarie – FRANZ PETER SCHUBERT (m. 1828), compozitor austriac - 220 de ani de la 

naștere 

  

Februarie: 

❖ 1 februarie – Caragiale, viața și opera - ION LUCA CARAGIALE – 165 de ani de la naștere 

(m. 1912), dramaturg, pamfletar, nuvelist 

❖ 2 februarie – Noutăți în legislație 

❖ 2 februarie – Clasicii literaturii universale redescoperiți 

❖ 6 februarie – Cu cine o să trăiești o iubire ca-n povești 

❖ 1-9 februarie – Noutăți în bibliotecă (Secțiile bibliotecii) 

❖ 7 februarie – DINICU (CONSTANTIN) GOLESCU (m. 1830), cărturar - 240 de ani de la 

naștere 

❖ 12 februarie – ALEXANDRU DAVILA (m. 1929), dramaturg - 155 de ani de la naștere 

❖ 8–14 februarie – Vitrina cu aromă de… dragoste – ZIUA SFÂNTULUI VALENTIN 

❖ 10 februarie – Colecția Premiul Nobel pentru literatură 

❖ 12 februarie – Arthur - prietenul tău! 

❖ 14 februarie – Noi iubim cărțile, luna aceasta! 

❖ 21 februarie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LIMBII MATERNE 

❖ 24 februarie – Eternul feminin - DRAGOBETELE 

❖ 25 februarie – CARLO GOLDONI (m. 1793), dramaturg italian - 310 ani de la naștere 

❖ 25 februarie – CARL FRIEDERICH MAY (m. 1912), scriitor german - 175 de ani de la naștere 

❖ 26 februarie – VICTOR HUGO (m. 1885), poet, dramaturg și romancier francez - 215 ani de 

la naștere 

❖ 27 februarie – JOHN ERNST STEINBECK (m. 1968), scriitor american - 115 ani de la naștere 

  

Martie: 

❖ 1-10 martie – Vine, vine primăvara - ZIUA MĂRŢIŞORULUI, BABELE 

❖ 1 martie 1837 – ION CREANGĂ (m. 1889), scriitor - 180 de ani de la naștere  

❖ 2 martie – ARANY JÁNOS (m. 1882), poet, prozator - 200 de ani de la naștere 

❖ 3 martie – ZIUA MONDIALĂ A SCRIITORILOR 

❖ 4 martie – NICOLAE TITULESCU (m. 1941), diplomat, profesor, om politic - 135 de ani de 

la naștere 

❖ 6 martie – Femei celebre 

❖ 8 martie – Femeia, eterna iubire - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FEMEII 

❖ 9 martie – Noutăți în bibliotecă (Secțiile bibliotecii) 

❖ 13 martie – MIRCEA ELIADE (m. 1986), filosof, scriitor - 110 ani de la naștere 

❖ 14 martie – ZIUA MONDIALĂ A PROTECȚIEI DREPTURILOR CONSUMATORILOR 

❖ 16 martie – CONSTANTIN BRÂNCUȘI (n. 1876), sculptor - 60 de ani de la moarte 

❖ 17 martie – Scriitori români contemporani 

❖ 17 martie – PAVEL PĂUȘAN, artist - 65 de ani de la naștere 

❖ 18 martie – Arthur - prietenul tău! 

❖ 19 martie – DINU (CONSTANTIN) LIPATTI (m. 1950), pianist, compozitor - 100 de ani de la 

naștere 

❖ 20 martie – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FRANCOFONIEI 

❖ 20 martie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET 

❖ 23 martie – Din viața mea… prin condei – jurnale 

❖ 23 martie – STENDHAL (HENRI-MARIE BEYLE) (n. 1783), scriitor francez - 175 de ani de 

la moarte 
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❖ 25 martie – ANA BLANDIANA (OTILIA VALERIA RUSAN), scriitoare - 75 de ani de la naștere 

❖ 26 martie – LUDWIG VAN BEETHOVEN (n. 1770), compozitor german - 190 de ani de la 

moarte 

❖ 27 martie – ZIUA MONDIALĂ A TEATRULUI 

❖ 29 martie – Cultură și civilizație franceză 

❖ 30 martie – Dezvoltare personală 

❖ 31 martie – (FRANZ) JOSEPH HAYDN (m. 1809), compozitor austriac - 285 de ani de la 

naștere  

  

Aprilie: 

❖ 1 aprilie – OCTAVIAN GOGA (m. 1938), poet – 136 de ani de la naștere  

❖ 1 aprilie – ZIUA PĂCĂLELILOR 

❖ 2 aprilie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII PENTRU COPII 

❖ 3 aprilie – JOHANNES BRAHMS (n. 1833), compozitor german - 120 de ani de la moarte 

❖ 3 aprilie – Mâini vindecătoare 

❖ 4 aprilie – Noutăți în bibliotecă 

❖ 5 aprilie – FĂNUȘ NEAGU (m. 2011), memorialist, nuvelist, romancier și dramaturg - 85 de 

ani de la naștere 

❖ 6 aprilie – Cu noi lectura e mai dulce! 

❖ 6 aprilie – ISAAC ASIMOV  (n. 1920), scriitor american - 25 de ani de la moarte 

❖ 6 aprilie – Noutăți în bibliotecă (Sala de lectură) 

❖ 7 aprilie – ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII 

– Raftul de sănătate, alergiile de primăvară, Cărți pe rețetă, expoziție stradală 

❖ 8 aprilie – Povești pentru cei mici 

❖ 13 aprilie – ZIUA MONDIALĂ A HOLOCAUSTULUI 

❖ 14 aprilie – Ex Libris Biblioteca (Sala Scriitorilor Sălăjeni) 

❖ 15 aprilie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CULTURII – Carte, cunoaștere, cultură 

❖ 10-20 aprilie – Spiritualitate și tradiție. Sărbătoarea Învierii 

❖ 16 aprilie – Învierea Domnului (Sfintele Paști) 

❖ 18 aprilie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU CONSERVAREA MONUMENTELOR 

❖ 19 aprilie – CALISTRAT HOGAȘ (m. 1917), scriitor - 170 de ani de la naștere 

❖ 20 aprilie – Arthur - prietenul tău! 

❖ 21 aprilie – Nunta de vis 

❖ 22 aprilie – ZIUA PLANETEI PĂMÂNT – Terra - marea necunoscută 

❖ 23 aprilie – ZIUA FORŢELOR TERESTRE – Filiala Cercul Militar 

❖ 23 aprilie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A CĂRŢII ŞI A DREPTULUI DE AUTOR 

(COPYRIGHT), ZIUA BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA 

❖  17-23 aprilie – SĂPTĂMÂNA NAŢIONALĂ A BIBLIOTECILOR 

❖ 26 aprilie – ZIUA MONDIALĂ A PROPRIETĂŢII INTELECTUALE 

❖ 29 aprilie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DANSULUI 

  

Mai: 

❖ 1 mai – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A SOLIDARITĂŢII OAMENILOR MUNCII 

❖ 2 mai – ZIUA NAŢIONALĂ A TINERETULUI 

❖ 3 mai – ZIUA MONDIALĂ A LIBERTĂŢII PRESEI 

❖ 6 mai – Noutăți în bibliotecă (Secțiile bibliotecii) 

❖ 8 mai – LUCIAN BLAGA (m. 1961), filosof, poet, dramaturg, traducător, profesor universitar, 

academician – 122 de ani de la naștere  

❖ 9 mai – ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 

❖ 9 mai – UNIUNEA EUROPEANĂ: ZIUA EUROPEI 
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❖ 9 mai – Noutăți în bibliotecă  

❖ 10 mai – ROMÂNIA: ZIUA ADOLESCENȚILOR 

❖ 12 mai – Sport și sănătate 

❖ 15-21 mai – Săptămâna Internațională a Voluntariatului 

❖ 15 mai – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FAMILIEI 

❖ 15 mai – ZIUA LATINITĂȚII– carte de învățare a limbilor străine 

❖ 15 mai – IONIŢĂ SCIPIONE-BĂDESCU (m. 1904), poet, gazetar - 170 de ani de la naștere 

❖ 16 mai – Lumea e un teatru 

❖ 18 mai – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZEELOR 

 ZIUA MONDIALĂ A SPORTULUI 

❖ 21 mai – ILEANA VULPESCU, scriitoare - 85 de ani 

❖ 23 mai – GABRIEL LIICEANU, filosof și scriitor - 75 de ani de la naștere 

❖ 24 mai – GEORGE BARIȚIU (m. 1893), istoric, publicist - 205 ani de la naștere 

❖ 24 mai – Descoperim Sălajul 

❖ 22 mai – GEORGE BACOVIA (n. 1881), poet - 60 de ani de la moarte 

❖ 21 mai – Ce nu trebuie să citești! 

❖ 21 mai – ZIUA MONDIALĂ A CULTURII ŞI DIVERSITĂȚII CULTURALE 

❖ 21 mai – ZIUA EROILOR NEAMULUI 

❖ 23 mai – Arthur – prietenul tău! 

❖ 25 mai – ZIUA  EROILOR  NEAMULUI (ÎNĂLȚAREA DOMNULUI) 

❖ 31 mai – ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN 

  

Iunie: 

❖ 1 iunie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OCROTIRII COPILULUI 

❖ 1 iunie – Cărțile copilăriei 

❖ 2 iunie – SAVA NEGREAN-BRUDAȘCU, solistă de muzică populară - 70 de ani 

❖ 5 iunie – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

❖ 6 iunie – Noutăți în bibliotecă (Secțiile bibliotecii) 

❖ 6 iunie – ION RAŢIU (m. 2000) politician - 100 de ani de la naștere 

❖ 6 iunie – Povești pentru cei mici 

❖ 7 iunie – VASILE FATI (m. 2007), biolog - 85 de ani de la naștere 

❖ 8 iunie – Sălaj – oameni și locuri 

❖ 8 iunie – OTILIA CAZIMIR (n. 1894), poetă - 50 de ani de la moarte  

❖ 9 iunie – Tribut eroilor, tribut Iuliu Maniu   

❖ 9 iunie – ION  LUCA  CARAGIALE (n. 1852), dramaturg, nuvelist, pamfletar - 105 ani de la 

moarte 

❖ 10 iunie – Arthur – prietenul tău! 

❖ 13 iunie – Raftul de sănătate: nutriție 

❖ 15 iunie – MIHAI EMINESCU (n. 1850), poet - Memento mori - 128 de ani de la moarte 

❖ 18 iunie – Examene reușite! 

❖ 18 iunie – TITU LIVIU MAIORESCU (n. 1840), academician, critic literar, eseist, estetician, 

filosof, pedagog, politician și scriitor - 100 de ani de la moarte 

❖ 19 iunie – Romane de citit într-o viață 

❖ 21 iunie – ZIUA MUZICII EUROPENE 

❖ 21 iunie – Lumea tehnicii te invită să călătorești 

❖ 21 iunie – Editura Nemira noutăți 

❖ 21 iunie – Clasicii literaturii universale – limba maghiară 

❖ 24 iunie – SÂNZIENELE - SĂRBĂTOAREA NAŢIONALĂ A IEI ROMÂNEŞTI 

❖ 26 iunie – ZIUA DRAPELULUI NAŢIONAL 
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❖ 26 iunie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA ABUZULUI DE DROGURI ŞI A 

TRAFICULUI ILICIT 

❖ 28 iunie – ȘTEFAN LUCHIAN (n. 1868), pictor - 100 de ani de la moarte (BiblioDivertisment) 

❖ 28 iunie – Cărțile vacanței 

❖ 28 iunie – LUIGI PIRANDELLO (m. 1936), dramaturg, romancier, poet și eseist italian - 150 

de ani de la naştere 

❖ 29 iunie – Să-nceapă călătoria! 

 

Iulie: 

❖ 1 iulie – Vacanțe și călătorii - destinații din Sălaj, România și destinații de vis din Europa 

❖ 1 iulie – ZIUA MONDIALĂ A ARHITECTURII 

❖ 3 iulie – Noutăți în bibliotecă (Secțiile bibliotecii) 

❖ 4 iulie – ZIUA CRUCII ROŞII ROMÂNE 

❖ 5 iulie – Arthur - prietenul meu! 

❖ 6 iulie – Povești pentru cei mici 

❖ 7 iulie – Cum funcționează lumea? 

❖ 8 iulie – Să-nceapă călătoria! 

❖ 10 iulie – Plante medicinale 

❖ 11 iulie – In memoriam Augustin Buzura 

❖ 14 iulie – TUDOR ARGHEZI (n. 1880), scriitor - 50 de ani de la moarte 

❖ 18 iulie – JANE  AUSTEN (n. 1775), scriitoare engleză - 200 de ani de la moarte 

❖ 21 iulie – NICOLAE GRIGORESCU (n. 1838), pictor - 110 ani de la moarte 

❖ 24 iulie – PRIMUL RĂZBOI MONDIAL: Bătălia de la Mărăști. Armata a II–a română, 

comandată de generalul Alexandru Averescu, înfrânge armata germană (24 iulie–3 august 

1917) - 100 de ani 

❖ 24 iulie – ALEXANDRE DUMAS tatăl (m. 1870), scriitor francez - 215 ani 

❖ 29 iulie – ZIUA IMNULUI NAŢIONAL – Deșteaptă-te, române!, sărbătorită anual, începând 

din 1998, Filiala Cercul Militar Zalău 

❖ 29 iulie – NICOLAE AURELIAN STEINHARDT (m. 1989), scriitor, critic literar, eseist, jurist, 

publicist - 105 ani de la naștere 

  

August: 

❖  Noutăți în bibliotecă – limba maghiară 

❖ 1 august – Mihai Viteazu și Guruslăul 

❖ 5 august – MARIN PREDA (m. 1980), scriitor - 95 de ani de la naştere 

❖ 6 august 1917 – PRIMUL RĂZBOI MONDIAL: Bătălia de la Mărășești, cea mai mare bătălie 

de pe frontul românesc din timpul Primului Război Mondial - 100 de ani 

❖ 8 august 1917 – PRIMUL RĂZBOI MONDIAL: Începe a treia bătălie de la Oituz între forțele 

române și forțele germano-austro-ungare - 100 de ani 

❖ 8 august – Noutăți în bibliotecă   

❖ 8 august – Cum funcționează lumea? 

❖ 8 august – Tipuri de masaj 

❖ 10 august – Prietenul tău Arthur! 

❖ 10 august – Cărți noi - Idei Creative 

❖ 12 august – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TINERETULUI 

❖ 14 august – JOHN GALSWORTHY (m. 1933), scriitor englez - 150 de ani de la naştere 

❖ 15 august – ADORMIREA FECIOAREI MARIA 

❖ 15 august – ANDA CĂLUGĂREANU (ANCA MIRANDA CĂLUGĂREANU) (n. 1946) - actriţă 

- 25 de ani de la moarte 

❖ 16 august – Vacanțe şi călătorii 
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❖ 16 august – Biografii celebre 

❖ 17 august – TRAIAN VUIA (m. 1950), inventator - 145 de ani de la naştere 

❖ 20 august – HORIA LOVINESCU  (m. 1983), dramaturg - 100 de ani de la naştere 

❖ 22 august – ACHILLE-CLAUDE DEBUSSY (m. 1918), compozitor francez - 155 de ani de la 

naştere 

❖ 28 august – HORIA LOVINESCU (m. 1983), dramaturg - 100 de ani de la naştere 

❖ 22 august – ECATERINA TEODOROIU (CĂTĂLINA VASILE TODEROIU) (n. 1894),  

cercetașă și participantă la Primul Război Mondial, 100 de ani de la moarte 

❖ 24 august – Autori zălăuani – Sala Scriitorilor Sălăjeni, organizată cu ocazia Zilelor Zalăului 

❖ 24 august – Porolissum oraș roman 

- Zalăul – ieri şi azi 

- Știați că… informații despre Zalău 

- Zalăul în documente – expoziție organizată în holul Sălii de Lectură cu ocazia 

Zilelor Zalăului 

❖ 25 august – BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU (n. 1838), scriitor - 110 ani de la moarte 

❖ 28 august – CALISTRAT HOGAȘ (n. 1847), scriitor - 100 de ani de la moarte 

❖ 30 august – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR DISPĂRUTE 

❖ 31 august – ZIUA LIMBII ROMÂNE - Istoria limbii române 

❖ 31 august – CHARLES BAUDELAIRE (n. 1821), scriitor francez - 150 de ani de la moarte 

  

Septembrie: 

❖ 2 septembrie – Tu ești cosmosul meu! 

❖ 4 septembrie – Arthur, prietenul meu! 

❖ 6 septembrie – MIHAIL KOGĂLNICEANU (m. 1891), om politic, avocat, istoric - 200 de ani 

de la naştere 

❖ 8 septembrie – Comemorarea victimelor de la Ip şi Treznea 

❖ 8 septembrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A LITERATURII 

❖ 8 septembrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ALFABETIZĂRII 

❖ 8 septembrie – IOSIF VULCAN (n. 1841), publicist, scriitor - 110 ani de la moarte 

❖ 9 septembrie – ZIUA MONDIALĂ A FRUMUSEŢII 

❖ 12 septembrie – ION AGÂRBICEANU (m. 1963), scriitor și ziarist - 135 de ani de la naştere 

❖ 12 septembrie – Începe Școala! 

❖ 12 septembrie – Noutăți în bibliotecă 

❖ 14 septembrie – Educația copilului 

❖ 15 septembrie – Zilele Europene ale Patrimoniului 

❖ 19 septembrie – CELLA SERGHI (n. 1907), scriitoare, publicistă și traducătoare - 25 de ani 

de la moarte 

❖ 20 septembrie – GEORGE COȘBUC şi opera sa 

❖ 21 septembrie – WALTER SCOTT (n. 1771), scriitor scoțian - 185 de ani de la moarte 

❖ 22 septembrie – Cum funcționează lumea? 

❖ 23 septembrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ ÎMPOTRIVA EXPLOATĂRII SEXUALE ŞI 

TRAFICULUI FEMEILOR ŞI COPIILOR 

❖ 25 septembrie – WILLIAM CUTHBERT FAULKNER (m. 1962), prozator american - 120 de 

ani de la naștere 

❖ 26 septembrie – Oratorie și discurs 

❖ 27 septembrie – ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI 

❖ 27 septembrie – EDGAR GERMAIN HILAIRE DEGAS (n. 1834), pictor francez - 100 de ani 

de la moarte 
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Octombrie: 

❖ 1 octombrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A MUZICII 

❖ 1 octombrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ 

❖ 2 octombrie – Raftul de sănătate 

❖ 2 octombrie – Noutăți în bibliotecă 

❖ 2 octombrie – A venit toamna 

❖ 5 octombrie – ZIUA MONDIALĂ A EDUCAŢIEI - Învață pentru a te educa 

❖ 5 octombrie – ZAHARIA STANCU (m. 1974), scriitor - 115 ani de la naştere 

❖ 7 octombrie – Prietenul tău Arthur! 

❖ 10 octombrie – Șochează-ți profesorul, citește o carte! 

❖ 12 octombrie – Povești pentru cei mici 

❖ 17 octombrie – Raftul de sănătate - sarcina 

❖ 18 octombrie – IN MEMORIAM COLONEL(r.) - ALEXANDRU LIVIU ȘERBAN (24 ianuarie 

1949 - 18 octombrie 2015) 

❖ 20 octombrie – Nunta - tradiţii, obiceiuri 

❖ 27 octombrie – NICCOLO PAGANINI (m. 1840), compozitor italian - 235 de ani de la naştere 

❖ 22 octombrie – ARANY JÁNOS (n. 1817), poet și prozator maghiar - 135 de ani de la moarte 

❖ 22 octombrie – ION ANDREESCU (n. 1850), pictor - 135 de ani de la moarte 

❖ 25 octombrie – ZIUA ARMATEI ROMÂNE – Cercul Militar Zalău 

❖ 26 octombrie – Noutăți în bibliotecă 

❖ 30 octombrie – Să ne aducem aminte de cei care nu mai sunt printre noi 

  

Noiembrie: 

❖ 4 noiembrie – CELLA SERGHI (m. 1992), scriitoare - 110 ani de la naștere 

❖ 5 noiembrie – Șochează-ți profesorul - citește o carte! 

❖ 7 noiembrie – MARIE CURIE (m. 1934), om de știință francez - 150 de ani de la naştere 

❖ 9 noiembrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA RASISMULUI ŞI 

ANTISEMITISMULUI 

❖ 10 noiembrie – Arthur - prietenul tău! 

❖ 14 noiembrie – ASTRID ANNA EMILIA LINDGREN (m. 2002), scriitoare suedeză - 110 ani 

de la naştere 

❖ 14 noiembrie – PETRE P. PANAITESCU (n. 1900), istoric și filolog - 50 de ani de la moarte 

❖ 15 noiembrie – CHRISTOPH WILLIBALD RITTER VON GLUCK (n. 1714), compozitor 

german - 230 de ani de la moarte 

❖ 16 noiembrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU TOLERANŢĂ 

❖ 17 noiembrie – AUGUSTE RODIN (n. 1840), sculptor, grafician și pictor francez - 100 de ani 

de la moarte 

❖ 18 noiembrie – RADU TUDORAN (NICOLAE BOGZA) (n. 1910), prozator - 25 de ani de la 

moarte 

❖ 19 noiembrie – AUREL VLAICU (m. 1913), inventator - 135 de ani de la naştere 

❖ 19 noiembrie – GEORGE EMIL PALADE (m. 2008), medic și om de știință american de 

origine română - 105 ani de la naştere 

❖ 20 noiembrie – Bucuria de a fi profesor 

❖ 22 noiembrie – ADY ENDRE (m. 1919), poet, publicist, nuvelist - 140 de ani de la naştere 

❖ 23 noiembrie – VASILE BREBAN (m. 2003), lingvist - 110 ani de la naştere 

❖ 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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❖ 27 noiembrie – JAMES MARSHALL JIMI HENDRIX (JOHNNY ALLEN HENDRIX)             

(m. 1970), muzician american - 75 de ani de la naştere 

❖ 27 noiembrie – GRIGORE ANTIPA (m. 1944), naturalist, biolog - 150 de ani de la naştere 

❖ 28 noiembrie – România, te iubesc 

❖ 28 noiembrie – Contribuții sălăjene la Marea Unire 

❖ 29 noiembrie – WILHELM HAUFF (m. 1827), poet și prozator german - 215 ani de la naştere 

❖ 30 noiembrie – JONATHAN SWIFT (m. 1745), scriitor englez - 350 de ani de la naştere 

  

Decembrie: 

❖  1 decembrie – ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI; MAREA UNIRE 

❖ Sălăjenii și Marea Unire - expoziție Sala autorilor sălăjeni 

❖ 1 decembrie – CEZAR PETRESCU (m. 1961), romancier, nuvelist, traducător și gazetar - 125 

de ani de la naştere 

❖ 5 decembrie – Colinde românești, tradiții și credințe de Crăciun 

❖ 5 decembrie – Decembrie – luna cadourilor - Cartea – cadoul perfect de sărbători! 

❖ 6 decembrie – Arthur - Prietenul tău! 

❖ 7 decembrie – FODOR SÁNDOR (m. 2012), scriitor, traducător - 90 de ani de la naştere 

❖ 9 decembrie – Keep calm – Citește o carte nouă! 

❖ 10 decembrie – ZIUA INTERNAŢIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI 

❖ 11 decembrie – IN MEMORIAM REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI 

❖ 12 decembrie – Bradul magic! 

❖ 13 decembrie – Sărbătoarea Nașterii Mântuitorului 

❖ 14 decembrie – A-nceput de ieri să cadă câte-un fulg! 

❖ 15 decembrie – GEORGE PRUTEANU (m. 2008), lingvist - 70 de ani de la naştere 

❖ 16 decembrie – ARTHUR CHARLES CLARKE (m. 2008), scriitor britanic - 100 de ani de la 

naştere 

❖ 17-22 decembrie – 1989 - 2017 - 28 de ani de la Revoluția Română 

❖  20 decembrie – Iată, vine Moș Crăciun! 

❖ 27 decembrie – TUDOR VIANU (m. 1964), critic, istoric literar, poet, eseist, filosof și 

traducător - 120 de ani de la naştere 

❖ 28 decembrie – JOSEPH MAURICE RAVEL (n. 1875), compozitor francez - 80 de ani de la 

moarte 

❖ 31 decembrie – ION CREANGĂ (n. 1837), scriitor - 128 de ani de la moarte 

❖ 31 decembrie – IACOB NEGRUZZI (m. 1932), scriitor, academician - 175 de ani de la naştere. 

  

ŞCOALA PĂRINŢILOR: Parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională 

Sălaj 

  

25 ianuarie: Limbajul personalității în comunicarea cu copiii și adolescenții. Invitaţi: prof. 

psihopedagog Monica Morar, prof. pedagog Aniela Lung 

22 februarie: Metode şi tehnici de prevenire a tulburărilor de învățare. Invitaţi: prof. logoped Szabó 

Erika Ágnes, prof. logoped Gâlgău Adela Natalia 

30 martie: Agresivitatea la copii: cauze, remedii. Invitaţi: prof. psiholog Ramona Maria Pop, prof. 

pedagog Romanțiana Anicuța Crișan 

4 mai: Influența solicitărilor zilnice asupra relației părinte - copil. Invitaţi: prof. psiholog Mihaela 

Pintea-Chereji, prof. psihopedagog Anca Coste 

8 iunie: Stiluri parentale. Disciplinare pozitivă. Invitaţi: prof. psihopedagog Cora Maria Carla, prof. 

psiholog Keresztes Zita 
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CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE ZALĂU: 

Cursuri/Vizionări/Activități interactive 

  

IT - iniţiere şi aprofundare Internet, Facebook, e-mail, Skype, salvare și copiere documente, atașament 

etc., o dată pe săptămână, o oră, alternativ cu limba engleză 

Limba engleză - conversaţie, comunicare nivel începător - o oră/săptămână, alternativ cu IT 

16 februarie - Ziua Internațională a Cititului Împreună - lectură din literatura română și universală 

7 aprilie - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII - Sănătatea înainte de toate! - prezentare de carte și 

vizionare 

1 octombrie - ZIUA PERSOANELOR VÂRSTNICE - Respect și prețuire pentru vârsta înțelepciunii! 

  

CURSURI: 

Cursuri pentru bibliotecari: 

Curs de perfecționare în profesia de BIBLIOTECAR, Modul I – iunie 2017 – 1 persoană – organizat 

de ANBPR București 

Curs de perfecționare în profesia de BIBLIOTECAR, Modul II – iulie 2017 – 2 persoane – organizat 

de ANBPR București 

Cursuri pensionari: (Centrul de formare BJS) 

Inițiere PC, Internet, e-mail, cont Facebook, utilizare stick – 28-31 martie – 8 persoane – Traineri: 

Sanda Cherecheș, Mariana Marian, bibliotecari BJ Sălaj 

31 martie - 2 aprilie - Cursurile pentru ambasadori și bibliotecari în cadrul Proiectului CODE KIDS 

Proiect finanțat de Romanian-American Foundation (RAF), co-finanțare în bani FUNDAȚIA 

PROGRESS, co-finanțare în natură Bibliotecile Publice implicate. Co-organizator Asociația ETIC – 

Cluj-Napoca 

Participă bibliotecile publice sălăjene: BĂLAN, CEHU SILVANIEI, CHIEȘD, MIRȘID, VÎRȘOLȚ, 

ZIMBOR 

28-30 august – Școala de vară - la Biblioteca Publică Mirșid 

Ian. - dec. - Cursuri pentru viitori părinți, parteneriat cu Asociația Învață să dăruiești 

Sept. - dec. - Cursuri de dezvoltare personală, invitat: consilier Vassy Ágnes 

  

BIBLIOVACANŢA: 

 4 iulie - Să mâncăm sănătos, parteneri dr. Amalia Marc - medic nutriționist/diabetolog și prof. ed.  

Mihaela Loredana Gorgan 

 5 iulie - Locul de joacă: jocuri și jucării 

 6 iulie - Plantele medicinale - izvor de sănătate 

 7 iulie - Vizionare film: Berzele 

10 iulie - Locul de joacă: jocuri și jucării 

11 iulie - Învățăm să dansăm: vals 

12 iulie - Locul de joacă: jocuri și jucării 

13 iulie - Prietenii noștri necuvântători, animalele – curiozități, informații, etc. 

14 iulie - Vizionare film: Trolii 

17 iulie - Locul de joacă: jocuri și jucării 

18 iulie - Peisaj citadin I - pictură în ulei pe pânză, folosind imagini vechi cu orașul Zalău (Parteneriat 

prof. Brândușan Diana și Casa Culorilor) 

19 iulie - Teatru de păpuși pentru copii și Locul de joacă: jocuri și jucării 

20 iulie - Peisaj citadin II - pictură în ulei pe pânză, folosind imagini vechi cu orașul Zalău (Parteneriat 

prof. Brândușan Diana și Casa Culorilor) 

21 iulie - Vizionare film: Vaiana 

24 iulie - Locul de joacă: jocuri și jucării 
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25 iulie - Atelier de pictură - am decorat cutiile din carton folosind fotografii cu Zalăul vechi și tehnica 

transferului de imagine. Parteneriat prof. Brândușan Diana și Casa Culorilor 

26 iulie - Locul de joacă: jocuri și jucării 

27 iulie - Concurs / Bibliocarnaval 

28 iulie - Cele 7 principii pentru o viață sănătoasă a copiilor. Parteneriat cu dr. Amalia Marc, medic 

nutriționist/diabetolog și Mihaela Loredana Gorgan, prof. educator 

 1 august - Copiii descoperă tainele fotografiei – curs foto (parteneriat cu TOS Media) 

 2 august - Locul de joacă: jocuri și jucării 

 3 august - Copiii descoperă tainele fotografiei – curs foto (parteneriat cu TOS Media) 

 4 august - Vizionare film: În căutarea lui Dory 

 7 august - Locul de joacă: jocuri și jucării 

 8 august - Ora de geografie: Insulele Hawai și Triunghiul Bermudelor, atelier de creație, curiozități 

 9 august - Locul de joacă: jocuri și jucării 

10 august - teatru de păpuși: Omida mâncăcioasă, de Eric Carle 

11 august - Cinematecă: Aventuri în Zambezia 

17 august - Copiii și bunele maniere 

18 august - Vizionare de film: Povestea micului delfin 

Perioada 21-28 august 2017 - Zilele Municipiului Zalău 

21-22 august - Ateliere de creație pentru pregătirea materialelor realizate în cadrul proiectelor 

dedicate Zilelor municipiului ZALĂU 

- realizarea unei EXPOZIŢII omagiale: ZALĂUL VECHI și NOU în IMAGINI și 

DOCUMENTE - Clădirea TRANSILVANIA – Secţiile Bibliotecii Județene 

- EXPOZIȚIE de FOTOGRAFIE – ZALĂUL văzut de tineri și copii! 

Au fost expuse cele mai frumoase și inspirate fotografii de promovare a municipiului, realizate 

în cadrul Proiectului ZALĂUL prin OCHII TĂI!, Clădirea Transilvania 

22 august - lecția de istorie - 100 de ani de la moartea Eroinei de la Jiu, Ecaterina Teodoroiu, pe 

câmpul de luptă de la Varniţa şi Muncelu 

22 august - Ne pregătim de Zilele Orașului - Zalăul văzut de copii - desene pe asfalt 

23 august - PROMOVĂM ZALĂUL prin informații din DOCUMENTE! - am promovat activitățile 

organizate cu ocazia manifestărilor dedicate Zilelor Orașului – distribuire fluturași în centrul orașului 

24 august - Premierea celor mai inspirați și harnici participanți la atelierele de creație din cadrul 

Proiectului Zalăul prin ochii tăi: pictură, desen, fotografie.., 

BIBLIOCARNAVAL - Azi, toți suntem din ZALĂU! (Muzică, dans, relaxare… ne bucurăm că suntem 

zălăuani) - promovare - Parcul din fața Clădirii Transilvania și stradal, zona centrală 

Mișcare ca la carte – platoul din fața Clădirii Transilvania 

25 august - Dialog, interviu și Concurs cu premii: ȘTIAȚI CĂ… – Secția TINERI & ADULȚI/Parcul 

din fața Clădirii Transilvania 

Mișcare ca la carte – pe platoul din fața Clădirii Transilvania 

31 august - Teatru de păpuși - Aladin și lampa fermecată 

  

BIBLIODIVERTISMENT 

Program: 

Săptămânal: audiții - zilnic între orele 8.00 - 17.00 

vizionări: marți, miercuri și joi de la ora 12.00 – filme pentru copii 

 marți, miercuri, joi de la ora 16.00 și vineri de la ora 17.00 – filme de Audiență 

generală 

  

CARTEA SĂPTĂMÂNII 

Program: 
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La fiecare sfârșit de săptămână se face o recomandare de carte de la Secția pentru copii și Secția 

Tineri&Adulți (în limba română și maghiară), care se promovează pe pagina de Facebook și pe site-

ul bibliotecii. 

  

ÎNTÂLNIREA DE LA ORA 5 FIX P.M. 

Program: 

Activitate de socializare, comunicare, împărtășire informații, experiențe, în fiecare vineri, de la ora 

17.00, la Secţia Tineri&Adulţi 

  

POVEȘTI cu MORMOCEL 

  

Martie - Povestea unui brotăcel, de Giuliano Ferri 

Aprilie - Sylvester și pietricica fermecată - William Steig 

            - Unul pentru toți, toți pentru unul!, de Brigitte Weninger, Eve Tharlet 

Mai - Ricky, Guido van Genechten 

- Micul Păianjen Firicel, de Diana Amft, Martina Matos 

- Învață bunele maniere împreună cu Benjamin Maimuțelul 

Octombrie - Broscoi și Brotac mereu împreună, de Arnold Lobel 

- Bunicul Leu, de Julia Jarman, Susan Varley 

Noiembrie - Brotacul, de Max Velthuijs 

- Micuța Zână Măseluță, de Friederike Wilhelmi 

Decembrie - Crăciun fericit, Matei!, de Brigitte Weninger, Eve Tharlet 

 

ATELIERE DE CREAȚIE PENTRU COPII (în fiecare miercuri/joi de la ora 14.00) 

  

● 23 februarie - Degetele vesele – quilling – felicitări 

●  1 martie - Degetele vesele – felicitări pentru mame  

● 16 martie - Povești de trezit copii: Arthur și prietenii săi și Povestea lui Niciodată - 

confecționare fluturași de primăvară 

● 22 martie - povești cu zâne și flori, jocuri 

● 23 martie - Uite ce-a ieșit din ou, de Margaret Wise Brown - lectură, discuții, atelier 

de creație: semne de carte - Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Zalău 

● 30 martie - ouă încondeiate, tehnica quilling - Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău, 

clasa a IV-a 

●  5 aprilie - continuarea Proiectului PRIETENIE pe o... SFOARĂ, desene ale 

îndrăgitelor personaje din poveștile lui Hans Christian Andersen 

●  3 mai - în cadrul proiectului Prietenie pe o... sfoară! am citit Mica Sirenă, de Hans 

Christian Andersen și am pregătit desenele care se vor înșira pe sfoară 

● 10 mai - Confecționare steluțe de Ziua Europei 

● 24 mai - confecționăm felicitări pentru 1 Iunie 

●  7 iunie - jocuri și jucării 

● 14 iunie - decorarea cutiilor de cadou folosind tehnica quilling 

● 22 iunie - ne pregătim de Ziua Universală a Iei - am învățat să coasem 

● 28 iunie - coasem piese din costumul popular 

● 13 octombrie - copiii de la Centrul de zi al Bisericii Sfântul Ștefan din Zalău - 

confecționare semne de carte și lectură: povestea lui Hermie - Dumnezeu mă ascultă 

când mă rog de Max Lucado 

●  9 noiembrie - Degetele vesele - Pictez stele - clasa pregătitoare A, de la Școala 

Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 
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● 14 noiembrie - Degetele vesele - Centrul de zi al Bisericii Sfântul Ștefan din Zalău, 

confecționare felicitări, folosind tehnica quilling 

  

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE ÎN PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ CULTUL 

EROILOR REGINA MARIA, FILIALA SĂLAJ 

  

● 20 ianuarie - ROMÂNI care au scris ISTORIE 

OMAGIU LUI CUZA, înfăptuitorul UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE 

Evenimente organizate în colaborare: 

- expoziții de documente din colecțiile Bibliotecii Județene Sălaj, lucrări realizate de 

elevi ai Școlii Gimnaziale Iuliu Maniu Zalău 

- lecția de ISTORIE, spre a nu uita și a cinsti marile momente ale UNITĂȚII 

NAȚIONALE, prezentată de dr. Marin Pop, Muzeul Județean de Istorie și Artă 

Zalău și Dalia Mintaș, bibliotecar - istoric 

- moment cultural-artistic prezentat de Trupa de Teatru EOS a Bibliotecii Județene și  

ILEANA GRAȚIANA POP, meșter popular, interpret 

- Ascultă-ți izvoarele... - recital, elevi ai Școlii Gimnaziale Iuliu Maniu 

●  5 februarie - inaugurarea memorialului Iuliu Maniu - făuritor de țară, la Șimleu 

Silvaniei 

● 20 aprilie - Adunarea Generală a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, 

filiala Sălaj - dare de seamă asupra activității desfășurate în perioada 2013-2016, 

alegerea noii conduceri 

●  9 Mai 1877 - Ziua Independenței României - Războiul de Independență al României 

este numele folosit în istoriografia română pentru participarea Principatelor Unite la 

Războiul ruso-turc din anii 1877-1878. În urma acestui război, România a obținut 

independența față de Imperiul Otoman - expoziții 

● 23 mai - Concursul Eroi Sălăjeni și faptele lor - Ediția a VIII-a 

● 25 mai 2017 - Ziua Eroilor Neamului - ÎNĂLȚAREA DOMNULUI, depunere coroane 

în Cimitirul Eroilor Zalău 

● 25 mai - În memoria Eroilor Neamului Românesc - lectură Steaua Cătălinei de Petru 

Demetru Popescu și vizionare film istoric - Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, 

prof. înv. Șortan Crina - filiala Cercul Militar Zalău 

● 25 mai - Eroii sunt acei oameni care şi-au dăruit viaţa ţării şi dragostei de patrie. Elevii 

de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa au cinstit memoria eroilor neamului 

românesc prin emoționante cântece și gânduri de aducere aminte, prin depunere de 

flori și coroane de flori, la mormintele din Parcul Eroilor de la Sălăjeni și apoi la 

Monumentul Eroilor din satul Bocșa 

●  9 iunie - Tribut Eroilor, Tribut Iuliu Maniu - recital de pian susținut de Ștefan Doniga 

- Sala de evenimente a Clădirii Transilvania, eveniment organizat de Ministerului 

Culturii și Identității Naționale, la inițiativa DJC Sălaj și DJC Vrancea, în parteneriat 

cu Instituția Prefectului Județului Sălaj, Primăria Municipiului Zalău, Muzeul 

Județean de Istorie și Artă Zalău, Biblioteca Județeană Sălaj, Asociația Cultul Eroilor 

Regina Maria – Filiala Sălaj, Batalionul 317 Sprijin Logistic Voievodul Gelu Zalău, 

Parohia Greco-Catolică din Bădăcin, cu sprijinul Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei 

și al Consiliului Județean Sălaj, prin Centrul de Cultură și Artă Sălaj. 

● 10 iunie - Tribut Eroilor, Tribut Iuliu Maniu – Șimleu Silvaniei și Bădăcin 

● 26 Iunie - ZIUA DRAPELULUI NAȚIONAL – activități organizate pe Platoul de 

marmură 

● 21 Iulie - MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ – 100 de ani - expoziții 

● 29 Iulie - ZIUA IMNULUI NAŢIONAL al ROMÂNIEI - expoziții 
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● 22 august - lecția de istorie - 100 de ani de la moartea Eroinei de la Jiu, Ecaterina 

Teodoroiu, pe câmpul de luptă de la Varniţa şi Muncelu – activitate interactivă cu 

copiii, în cadrul BiblioVacanței, filmare: Reportajul zilei și Provocare la lectură 

● 24 octombrie - Eveniment cultural dedicat Zilei Armatei Române - Cercul Militar 

Zalău, în cadrul Simpozionului - OMAGIU ARMATEI ROMÂNE, în contextul 

CENTENARULUI MĂRĂȘTI. MĂRĂȘEȘTI. OITUZ. Parteneri și colaboratori: 

Batalionul 317 Sprijin Logistic Voievodul Gelu - Zalău, Muzeul Județean de Istorie și 

Artă - Zalău, Liceul de Artă Ioan Sima, Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj, 

Asociația Cultul Eroilor Regina Maria - Filiala Sălaj, Crucea Roșie Sălaj, 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Școlile Gimnaziale Simion Bărnuțiu, Iuliu Maniu 

și Corneliu Coposu din Zalău, Filmare: Provocare la lectură 

● 25 octombrie - Ziua Armatei României - Echipa clujeană a predat ștafeta Invictus 

România Echipei de la Zalău, care va duce culoarea galbenă a drapelului național de 

la Zalău la Carei, parcurgând ultima etapă a traseului București - Carei. Ceremonial 

religios și depunere de coroane în Cimitirul Eroilor din Zalău 

● 22 noiembrie 2017 - Tribut Eroilor, în Sălaj, la Centenar – deschiderea oficială a 

evenimentelor dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI - județul SĂLAJ – a 

participat rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, academicianul IOAN 

AUREL POP, artistul Mihai TOMA și colaboratorii săi, cu participarea corului 

Catedralei Sfânta Vinere – în Zalău, Șimleu Silvaniei și Bădăcin 

  

ACTIVITĂŢI în parteneriat - colaborare: 

  

●  9 ianuarie - Curs pentru viitori părinți - Activitate în parteneriat cu Asociația Învață 

să dăruiești 

● 12 ianuarie - Școala S. Bărnuțiu, cls. a II-a și a III-a - Descoperind Luceafărul: 

activitate interactivă organizată cu ocazia aniversării marelui poet - Mihai Eminescu 

● 12 ianuarie - Ziua Culturii Naționale - Sala BiblioDivertisment - Paralelă între pictura 

română și franceză - de la Impresionism la arta digitală - clasele a XI-a Colegiul 

Național Silvania Zalău 

● 13 ianuarie - Ziua Luceafărului Poeziei Românești, Ziua Culturii Naționale - 

parteneriat cu Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău 

● 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale - vizionare film despre prietenia Eminescu - 

Creangă: Un bulgăre de humă, audiții, expoziții, lectură din opere 

● 16 ianuarie - Ora de limba franceză - atelier despre pictură, clasa a XII-a D, Colegiul 

Național Silvania Zalău 

● 19 ianuarie - întâlnirea anuală profesională cu Bibliotecile Publice din Sălaj, invitați: 

Daniel Săuca, Editura Caiete Silvane, Corina Bejinariu, Muzeul Județean de Istorie și 

Artă, Laura Chirilă, ADI Sălaj Plus 

● 22 ianuarie - preselecție pentru Trupa de Teatru EOS a bibliotecii, tineri/adulți și 

seniori 

● 25 ianuarie - Grădinița cu Program Prelungit Nr. 5 Zalău - teatru de păpuși: Gărgărița 

morocănoasă; Ora de istorie - Unirea Principatelor Române - Hora Unirii 

● 25 ianuarie - Curs pentru viitorii părinți - Activitate în parteneriat cu Asociația Învață 

să dăruiești 

● 30 ianuarie - Vizită la bibliotecă - clasa a IX-a D, Liceul Pedagogic Gh. Șincai Zalău, 

program artistic 

● 31 ianuarie - Vizită la bibliotecă - Liceul Pedagogic Gh. Șincai, clasa a IX-a, profil 

filologie 
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●  1 februarie - Povestea Mărțișorului - istoric, tradiții și obiceiuri - Școala Gimnazială 

Iuliu Maniu Zalău, clasele a II-a și a III-a 

●  2 februarie - Atelier de creație: Măștile populare și jocurile cu măști din Maramureș 

și din țară - Școala Gimnazială Iuliu Maniu, clasa a II-a - Filiala Cercul Militar Zalău 

● 14 februarie - Iarna oglindită în operele literare ale autorilor români clasici și 

contemporani - Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, clasa a II-a - Filiala Cercul 

Militar 

● 16-17 februarie - Ziua Internațională a Cititului Împreună 

 - Din lirica românească de dragoste - Trupa de teatru a Bibliotecii (Tineri, Adulți și 

Seniori) 

- lectura scriitoarei Iulia Iordan, care le-a citit copiilor, pe Skype, povestea lui Frederick, 

de Leo Lionni, șoricelul care i-a învățat pe copii să-și urmeze visurile 

- clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu și clasa a IV-a, Școala 

Gimnazială Gh. Lazăr - activitate interactivă cu scriitoarea Iulia Iordan 

- clasa a IV-a, Școala Simion Bărnuțiu Zalău - cât de importanți sunt prietenii, lectură Toți 

pentru unul, unul pentru toți, călătorie pe aripile timpului împreună cu Domnișoara Poimâine 

și Joaca de-a Timpul 

- clasa I C, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu au urmărit aventurile animalelor din cartea 

Alertă la Zoo, și au realizat cât de important este să îi acceptăm pe ceilalți așa cum sunt, cu 

ajutorul elefantului Elmer 

- clasa I A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, a citit împreună povestea 

Iepurașului de Catifea și a prietenilor care au realizat ce înseamnă Toți pentru unul, unul 

pentru toți 

- Au, dinții mei!, de Doctor Reiko&Eve Tharlet și Ce poate face o furnică, de Yanitzia 

Canetti - Grădinița Nr. 4 Zalău 

- Un prieten ca tine, de Julia Hubery, atelier de creație: felicitări - Școala Gimnazială 

Simion Bărnuțiu Zalău, clasa a III-a 

● 21 februarie - înființarea BIBLIOTECILOR SĂTEȘTI în județul SĂLAJ - POPENI, 

comuna MIRȘID. Proiect în colaborare cu voluntarii TENARIS SILCOTUB Zalău - 

donație de carte 

● 21 februarie - Ziua Internațională a Limbii Materne - recital și atelier de creație - clasa 

a III-a A, Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău - Filiala Cercul Militar Zalău 

● 22 februarie - Din literatura română de dragoste - recital Trupa de Teatru tineri, adulți 

și seniori 

● 22 februarie - prezentare de carte și vizionare film: Bunul Dinozaur - clasa 

pregătitoare, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

● 22 februarie - CĂLĂTORIA prin satele sălăjene, cu dorința de a înființa în fiecare 

dintre acestea câte o CASĂ a CĂRȚII – Fîntînele, comuna Rus – donație de carte 

● 23 februarie - Eroi din povești: Motanul încălțat, de Charles Perrault: prezentare de 

carte, lectură și atelier de creație: confecționăm semne de carte - Clasa pregătitoare, 

secția germană, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău 

● 23 februarie - Limbajul Iubirii - Concurs cu premii: Spune-ți povestea de dragoste; 

IUBIRE, BIBELOU DE PORŢELAN... - Din cele mai frumoase poezii de dragoste 

româneşti - recital: Trupa de Teatru EOS (Tineri) 

● 27 februarie - Grădinița nr. 1 - Surpriza Prințesei Ida, de Annette Moser - prezentare 

de carte, lectură și atelier de creație: mărțișoare pentru mame 

● 28 februarie - Pe urmele strămoșilor - proiect în parteneriat cu Liceul de Artă Ioan 

Sima Zalău, Școala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău și Liceul Tehnologic Voievod 

Gelu Zalău 
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● 28 februarie - Protejăm Mediul înconjurător - proiect ecologic - Școala Gimnazială 

Pericei 

● 28 februarie - Lansare Proiect CODE KIDS Sălaj - COPIII fac CODING în 

BIBLIOTECILE PUBLICE. Bibliotecile publice din Sălaj incluse în proiect: Bălan, 

Chieşd, Mirşid, Zimbor, Vîrşolț - Un proiect finanțat de Fundația PROGRESS, în 

colaborare cu Biblioteca Județeană Sălaj 

●  3 martie - Ziua Mondială a Scriitorilor - activitate interactivă, elevii clasei a II-a C, 

Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău - Filiala Cercul Militar Zalău. 

●  3 martie - Cine știe, cunoaște! - lectură, jocuri și atelier de creație - Școala Gimnazială 

Gh. Lazăr Zalău, clasa a IV-a 

●  8 martie - ne pregătim pentru Ziua Internațională a Femeii și Ziua Internațională a 

Teatrului pentru Copii și Tineret - recital, jocuri de rol, dramatizare - clasa a III-a A, 

Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău - Filiala Cercul Militar Zalău 

●  9 martie - Grădinița Peter Pan în vizită - recomandare de lectură, prezentare de carte, 

dramatizare: Omida mâncăcioasă 

●  9 martie - Gânduri dedicate mamei - Recital de poezie și proză din literatura română. 

Activitate în cadrul Proiectului Educațional Cartea, fereastră spre lumină, clasa a     

IV-a A, Şcoala Gimnazială Simion Bărnuţiu Zalău 

● 13 martie - GALA CULTURII SĂLĂJENE 2017 - diplomă de onoare, trofeu, 

Diplomă de Excelenţă pentru proiecte inedite în 2016 

● 15 martie - tinerii din Petach Tikva - Israel și din Șimleu Silvaniei, în vizită la 

Bibliotecă 

● 16 martie - Credeați că știți totul despre: Albert Einstein, Cristofor Columb, Cleopatra, 

Tutankhamon, Wolfgang Amadeus Mozart? - discuții, curiozități, concurs cu premii - 

Școala Simion Bărnuțiu Zalău, clasa a III-a și a II-a 

● 16 martie - vizită la Bibliotecă, recomandare de carte - Școala Mihai Eminescu, clasa 

I B 

● 16 martie - Curiozități despre animale - lectură, jocuri, ghicitori și atelier de creație: 

semn de carte - iepuraș - Școala Gh. Lazăr Zalău, clasa a IV-a 

● 16 martie - Omagiu lui Constantin Brâncuși - prezentare de carte, activitate interactivă 

- Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, clasa a II-a A 

● 21 martie - Mormocel citește Ridichea uriașă - lectură, dramatizare, joc și distracție - 

Grădinița Voinicel, grupa mijlocie 

● 23 martie - Minionii - lectură și vizionare de film, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu 

Zalău 

● 21-23 martie - Campanie de promovare a Bibliotecii la Colegiul Tehnic Alesandru 

Papiu Ilarian Zalău 

● 24 martie - despre prietenie: lectură, jocuri de rol, vizionare - clasa a IV-a, Școala 

Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

● 27 martie - Clubul mămicilor, Biserica Reformată Zalău - Prezentarea serviciilor de 

bibliotecă, expoziție de carte pentru copii și mămici 

● 27 martie - Campanie de promovare a Bibliotecii - Clasa a X-a I, Colegiul Național 

Silvania Zalău 

● 27 martie - Ziua Internațională a Teatrului - Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, 

Liceul Tehnologic Cserey Goga Crasna - teatru la bibliotecă, monolog, dramatizare, 

scenete, poezii 

● 28 martie - prezentare de carte și lectură Cenușăreasa, de Frații Grimm - clasele 

pregătitoare, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

● 28 martie - Fantasticele cărți zburătoare ale domnului Morris Lessmore - vizionare 

film, joc didactic: Eu sunt cartea - Liceul Ortodox Sf. Nicolae Zalău, clasa a III-a 
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● 29 martie - vizită la bibliotecă, recomandare de carte - Liceul Ortodox Sf. Nicolae 

Zalău, clasa a II-a 

● 30 martie - O după-amiază francofonă la Bibliotecă - Parteneri: Inspectoratul Școlar 

Județean Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj, Institutul Cultural Francez Cluj-Napoca, 

Michelin Zalău 

● 30 martie - ÎNVAȚĂ JUCÂND - JOACĂ ÎNVĂȚÂND! - proiect în parteneriat cu 

Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, prin schimbul de materiale educativ-

recreative de la Muzeul de Jocuri din Chemnitz-Germania (3 aprilie - 31 mai) 

● 31 martie - PRIETENIE pe... o sfoară!, Parteneriat Educațional Național. Ziua 

Internațională a CĂRȚII pentru COPII, inițiată în anul 1967, coincide cu ziua de 

naștere a unuia din cei mai îndrăgiți autori de povești și basme pentru copii - HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN (2 aprilie 1805, scriitor danez). Proiect inițiat de Biblioteca 

Județeană George Barițiu, Brașov 

● 31 martie - În lumea BASMELOR și a celor mai frumoase POVEȘTI dăruite de HANS 

CHRISTIAN ANDERSEN - Citim, ascultăm, povestim și desenăm PERSONAJE 

îndrăgite! 

● 31 martie - Şcoala Gimnazială de la Horoatu Crasnei – vizită, recomandare de carte 

● 31 martie - 2 aprilie – CODE KIDS, Bibliotecile publice: CEHU SILVANIEI, 

BĂLAN, CHIEȘD, MIRȘID, VÎRȘOLȚ, ZIMBOR. Mulțumim FUNDAȚIEI 

PROGRESS și Asociației ETIC- Cluj! 

●  2 aprilie 1805 - Hans Christian Andersen - în cadrul Proiectului PRIETENIE pe... O 

SFOARĂ! - lectură: Rățusca cea urâtă, de H.C. Andersen, clasa pregătitoare Liceul 

Ortodox Sf. Nicolae şi Degețica, de H.C. Andersen, clasa I 

● 11 aprilie - prezentare de carte și lectură: Degețica, de Hans Christian Andersen - 

Grădinița Peter Pan, grupa mică și mijlocie 

● 11 aprilie - Prezentare de carte și vizionare de film: Cufărul zburător, de Hans 

Christian Andersen - Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău, clasa a III-a B 

● 13 aprilie - Ne pregătim de Paști - atelier de creație - Școala Gimnazială Simion 

Bărnuțiu Zalău, clasa a III-a și a II-a 

● 20 aprilie - Workshop creativ de Storytelling, parteneriat cu Asociația Trainers Lab. 

● 17-23 aprilie - Săptămâna Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din 

România 

● 12 mai - Vizită la bibliotecă - Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău - clasa a         

V-a B 

● 16 mai - Școala Altfel - Colegiul Național Silvania Zalău - clasele IX - XI - prezentarea 

bibliotecii, jocuri de rol 

● 16 mai - Școala altfel - Tradiție și modernism: atelier de cusut, discuții, tombolă. 

Invitat special: Alina Zară Prunean și Mândra Chic - Colegiul Național Silvania Zalău 

● 17 mai - Întâlnire profesională - Zona Valea Someșului: Bibliotecari de la Biblioteca 

Județeană Sălaj și de la Bibliotecile Publice din: Hida, Bălan, Mirșid, Gîlgău, 

Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei, Lozna, Rus, Biblioteca Orășenească Jibou, 

Chieșd, Zimbor, Surduc, Băbeni, Benesat, Meseșenii de Jos, Șimișna. Excursie 

documentară și de promovare a județului Sălaj: Casa părintească a etnologului și 

scriitorului Vasile Avram (1940 - 2002), Mănăstirea Sfânta Maria Rus, Mănăstirea 

Sfânta Ana Rohia: Biblioteca, Casa Poetului - ridicată între 1977 - 1979, Chilia 

Părintelui Nicolae Steinhardt (în această casă a locuit temporar şi poetul Ioan 

Alexandru), Muzeul Mănăstirii 

- Dramatizare Incredibilul băiețel mâncător de cărți de Oliver Jeffers - Școala 

Gimnazială Gheorghe Munteanu Poiana Blenchii Sălaj 
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- Moment literar - artistic oferit de Grupul Liceului Tehnologic Nr. 1 Gîlgău 

Muguri Someșeni, obiceiul Druștele 

● 18 mai - Școala Altfel - ora de engleză la bibliotecă - Gastronomie în UK și SUA. 

Prezentarea bibliotecii - Colegiul Național Silvania Zalău 

● 18 mai - Prin lumea poveștilor și a legendelor - Liceul de Artă Ioan Sima, clasa 

pregătitoare - Filiala Cercul Militar Zalău 

● 18 mai - vizita copiilor de la Școala Gimnazială Sărmășag - prezentarea bibliotecii, 

recomandare de carte 

● 22 mai - Festivalul concurs Tezaurul tradițiilor, parteneriat cu Colegiul Tehnic 

Alesandru Papiu Ilarian 

● 22 mai - Grădinița Pinocchio Zalău - Povestea lui Mormocel: recomandare de carte, 

vizionare film - grupa mică și mijlocie 

● 22 mai - Grădinița Pinocchio Zalău - Albinuța Maya: cartea vs. filmul - grupa mare 

● 23 mai - Școala Gimnazială Porolissum - clasa a V-a - prima vizită la bibliotecă, 

recomandare de carte 

● 23 mai - Dramatizare Gărgărița morocănoasă, de Eric Carle - Grădinița Sfânta Inimă 

a lui Isus Zalău 

● 23 mai - Concursul Eroi Sălăjeni și faptele lor - Ediția a VIII-a 

● 24 mai - Vizită la Bibliotecă, recomandare de carte - Liceul cu Program Sportiv Avram 

Iancu Zalău, clasa a II-a 

● 24 mai - Grupa mică de la Grădinița Voinicel - vizită la Bibliotecă, recomandare de 

carte 

● 24 mai - Dramatizare Gărgărița morocănoasă, de Eric Carle - Grădinița nr. 4 Zalău 

● 24 mai - Gărgărița morocănoasă, de Eric Carle: lectură, joc de rol și dramatizare, 

clasa a III-a, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

● 24 mai - Cartea vs. filmul: prezentare de carte și vizionare, clasa a VI-a, Școala 

Gimnazială Mihai Eminescu, Zalău 

● 24 mai - Vizită la Bibliotecă, prezentare de carte, vizionare - Școala Gimnazială 

Hereclean 

● 25 mai - Gărgărița morocănoasă, de Eric Carle: prezentare de carte, dramatizare - 

Grădinița Voinicel, grupa mare 

● 25 mai - Omida mâncăcioasă, de Eric Carle: prezentare de carte, dramatizare - 

Grădinița Reformată Zalău 

● 25 mai - În memoria Eroilor Neamului Românesc - lectură Steaua Cătălinei de Petru 

Demetru Popescu și vizionare film istoric - Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău - 

filiala Cercul Militar Zalău 

● 26 mai - despre prietenie: joc, lectură, vizionare film - clasa a II-a A, Școala 

Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

● 26 mai - Prezentarea secțiilor bibliotecii, recomandare de carte, discuții - Liceul 

Pedagogic Gh. Șincai, clasa a IX-a A, profil pedagogic 

● 26 mai - Grădinița nr. 8 Zalău - vizionare film: Povestea unui brotăcel de Giuliano 

Ferri, recomandare de lectură, desene pe asfalt, premierea celor mai frumoase desene 

● 29 mai - Să ne găsim calitățile, despre prietenie: joc de rol, recomandare de lectură, 

vizionare film: Bunul dinozaur, vizitarea expoziției de desene din cadrul proiectului 

Prietenie pe o sfoară - clasa I A și I C, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

● 29 mai - Cartea vs. filmul - recomandare de carte și vizionare film: Băiatul cu pijamale 

în dungi, de John Boyne, clasa a VII-a, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

● 29 mai - Despre jurnale - recomandare de carte și vizionare film: Jurnalul unui puști, 

de Jeff Kinney, clasa a V-a B, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, Zalău 
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● 30 mai - Dramatizare: Omida mâncăcioasă, de Eric Carle - Grădinița nr. 12 Zalău, 

grupa mică și mijlocie 

● 30 mai - Mormocel vrea la școală - Învățăm literele - Grădinița nr. 12 Zalău, grupa 

mare 

● 31 mai - 1 Iunie la Grădinița Voinicel: program artistic 

● 31 mai - Despre minunile Lumii Noi: curiozități, dezbateri, vizionări - Școala Simion 

Bărnuțiu Zalău, clasa a II-a 

● 31 mai - Călătorie în jurul lumii: curiozități, dezbateri, vizionări; vizitarea expoziției 

de desene din cadrul proiectului Prietenie pe o sfoară - Școala Gimnazială Simion 

Bărnuțiu Zalău, clasa a III-a 

● 6 iunie - prima vizită la bibliotecă: recomandare de carte, prezentarea secțiilor, 

vizionare: Toți pentru unul și unul pentru toți de Brigitte Weninger, Eve Tharlet - clasa 

pregătitoare, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău 

● 6 iunie - Prima vizită la bibliotecă: recomandare de carte, lectură: Elefantul Elmer, de 

David McKee - grupa mijlocie, Grădinița nr. 1 Zalău 

● 6 iunie - prima vizită la bibliotecă: recomandare de carte - grupa mijlocie, Grădinița 

nr. 1 Zalău 

● 7 iunie - vizită la bibliotecă, recomandare de carte, vizionare film: Toți pentru unul și 

unul pentru toți, de Brigitte Weninger, Eve Tharlet - Clasa pregătitoare, Școala 

Gimnazială Mihai Eminescu Zalău 

● 7 iunie - Vizită la bibliotecă, recomandare de carte, prezentarea secțiilor, vizionare 

film: Povestea unui brotăcel de Giuliano Ferri - clasa I, Școala Gimnazială Gh. Lazăr 

Zalău 

● 8 iunie - Din cele 7 minuni ale lumii - atelier de creație, clasa a III-a, Școala Simion 

Bărnuțiu Zalău 

● 8 iunie - vizita copiilor din clasa pregătitoare de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu 

Zalău în spațiul de joacă 

● 9 iunie - Tribut eroilor, Tribut Iuliu Maniu – Sala Transilvania 

● 12 iunie - prezentarea bibliotecii și vizionare film Centrul de zi Sfântul Ștefan Zalău 

● 12 iunie - Gărgărița morocănoasă, de Eric Carle și Incredibilul băiețel mâncător de 

cărți, de Oliver Jeffers: prezentare de carte, dramatizare - Căminul Cultural din 

Meseșenii de Jos 

● 4 iulie - 31 august - BiblioVacanța 

● 5 iulie - Călătorie în lumea basmelor - prezentare de carte și activitate interactivă: The 

Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore - Proiect de voluntariat: Școala de 

vară: English is fun - în parteneriat cu Școala Gimnazială Guruslău și Centrul de 

Informare și Marketing Turistic Guruslău 

● 6 iulie - Schimb de experiență - bibliotecari din Bibliotecile Publice ale Republicii 

MOLDOVA, programul de inovare NOVATECA/BIBLIONET - lumea în biblioteca 

mea! 

● 10 iulie - Un nou schimb de experiență și colaborare proiecte - Biblioteca Județeană 

Brașov în vizită de studiu la Biblioteca Județeană Sălaj: Centrul de Excelență pentru 

Copii și Prezentarea activităților din cadrul Proiectului CRESC - finanțare AFCN 

● 22 august - Lecția de istorie - 100 de ani de la moartea Eroinei de la Jiu, Ecaterina 

Teodoroiu, pe câmpul de luptă de la Varniţa şi Muncelu 

● 21 și 23 august - Sănătate și mișcare pentru tineri - proiect finanțat de Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj, masă rotundă, discuții: Principiile alimentației 

sănătoase, Piramida alimentară și Consecințele alimentației nesănătoase. Invitat: Crina 

Păușan, nutriționist, dietetician 
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● 28-30 august - Școala de vară CODE Kids în Biblioteca Publică Mirșid, proiect 

finanțat de Fundația Progress, cu sprijinul Romanian-IT 

● 30 august - lansarea proiectul CRESC la bibliotecă în cadrul Bibliotecii Județene 

Brașov 

● 1 septembrie - Final de proiect Sănătate şi mişcare în vacanţă, finanţat de Direcția 

Județeană de Tineret și Sport Sălaj. Excursie la Pomăria Ecologică de la Bădăcin, 

Muzeul şi Casa Memorială Iuliu Maniu 

● 5-7 septembrie - Program InterNship, coordonat de Consiliul Județean al Elevilor Sălaj 

● 14 septembrie - Conferința de lansare a proiectului CRESC la bibliotecă (Creștem 

România Egalității de Șanse pentru Copii), cofinanțat de AFCN. Parteneri: bibliotecile 

județene din Brașov, Caraș-Severin, Dolj. Program-pilot pentru conștientizarea unui 

grup de copii și tineri, cu vârstele cuprinse între 12 și 16 ani provenind din medii 

defavorizate, asupra valorilor și semnificațiilor legate de Primul Război Mondial și 

Marea Unire din 1918. Colaboratori: Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, 

Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, Școala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău și 

Bibliotecile Publice din Bocșa, Mirșid și Pericei 

● 19 septembrie - primul atelier din cadrul proiectului CRESC la bibliotecă, numit 

ISTORIA ALTFEL. Tematica Primului Război Mondial, participarea României și 

Unirea din 1918 au fost dezbătute cu grupul de copii într-o manieră interactivă - 

documentare personală, învățare prin descoperire, lecturarea unor pasaje din jurnale 

de război, activități practice sau vizionarea unor materiale video tematice 

● 21 septembrie - Proiectul CRESC în Bibliotecă - Istoria Altfel - atelier vizual: am 

urmărit filmul Pădurea spânzuraților, ecranizare după romanul lui Liviu Rebreanu și 

Eroul necunoscut - film documentar pus la dispoziție de Muzeul Militar Național 

Regele Ferdinand București 

● 21 septembrie - studiu și cercetare pentru copiii și tinerii participanți la Proiectul 

CRESC - la Bibliotecă. Au cules informații și au făcut cunoștință cu tainele descifrării 

documentelor din perioada Primului Război Mondial și etapele spre MAREA UNIRE! 

Am prezentat cartea veche, presa, domeniul istoric și literar. Am vorbit despre 

reflectarea ideii de UNITATE NAȚIONALĂ în multe alte domenii, exemplificând 

prin documente din colecțiile Bibliotecii Județene Sălaj - muzică, artă... Am ascultat 

o poveste despre COPII EROI în MARELE RĂZBOI. Am primit corespondența de pe 

front... mesaje pe pietre, scoarță de copac, mesajul tradițional și îndemnul Nu-l uitați 

pe cel căzut în război 

● 21 septembrie - Istoria citită - Atelierul de corespondență. Redactarea unei scrisori. 

Proiectul CRESC la Bibliotecă 

● 22 septembrie - a II-a ediție a manifestării Haidaț' pă la noi! Deschideți lada cu zestre 

sălăjeană! 

● 26 septembrie - Istoria de Ieri, Astăzi - atelier de tehnica interviului organizat în cadrul 

Proiectului CRESC la Bibliotecă 

● 27 septembrie - Oratorie la Bibliotecă - Arta discursului - clasa a XI-a I, Colegiul 

Național Silvania Zalău 

● 29 septembrie - Ziua Limbilor Europei - Colaborare cu Școala Gimnazială Iuliu Maniu 

Zalău 

● 2-4 octombrie - CONFERINȚA NAȚIONALĂ ANBPR - INOVAȚIE, 

CREATIVITATE, LEADERSHIP, Cluj-Napoca. Prezentarea PROIECTELOR 

INEDITE din Biblioteca Județeană Sălaj 

● 6 octombrie - vizită la bibliotecă și recomandare de carte - clasa a V-a, de performanță, 

Colegiul Național Silvania Zalău 
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● 10 octombrie - VoluntarClub - formarea unui grup de voluntari la Școala Gimnazială 

Simion Bărnuțiu Zalău - Ce calități trebuie să îndeplinească un voluntar, în ce activități 

de voluntariat se pot implica tinerii din Zalău, cum pot fi motivați tinerii să participe 

la astfel de activități 

● 11 octombrie - vizita copiilor din clasa a II-a, de la Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău 

- recomandare de carte și prezentarea secțiilor bibliotecii 

● 11-12 octombrie - Prezentarea proiectului VoluntarClub la clasele a VIII-a de la 

Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. Elevii au fost instruiți despre modul în care 

pot să-și rezolve anumite probleme personale, sociale și au fost motivați să se implice 

în activitățile comunității, dezvoltându-le sentimentul de apartenență și dorința de a fi 

utili 

● 18 octombrie - Vizită la bibliotecă, recomandare de carte, clasa a IX-a C, Colegiul 

Național Silvania Zalău 

● 18 octombrie - Atelier de creație - în cadrul Proiectului VoluntarClub, elevii claselor 

a VIII-a de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, în colaborare cu elevi ai 

Liceului de Artă Ioan Sima Zalău au pregătit lucrările care vor fi expuse cu ocazia 

Zilelor Școlii Simion Bărnuțiu Zalău. Au fost folosite tehnici diferite de pictură, 

decupaj, etc. 

● 19 octombrie - prima vizită la bibliotecă - Școala Gimnazială Guruslău 

● 20 octombrie - vizită la Biblioteca Județeană Sălaj, recomandare de carte, clasa a IX -

a B, Colegiul Național Silvania Zalău 

● 25 octombrie - vizită documentară și recomandare de carte - Liceul Pedagogic Gh. 

Șincai Zalău, clasa a IX-a E, secția maghiară 

● 25 octombrie - Prezentarea secțiilor și recomandare de carte - Școala Gimnazială 

Mihai Eminescu Zalău, clasa a III-a D și a IV-a D 

● 25 octombrie - vizită clasa Steluțelor de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. 

Au învățat cu elefantul Elmer despre salut 

● 27 octombrie - Recomandare de carte și lectură - Școala Gimnazială Mihai Eminescu 

Zalău, clasele I D și a II-a D 

● 27 octombrie - Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău la ceas de sărbătoare - 70 de 

ani de când patronul spiritual al școlii este marele om politic, cărturar și filosof Simion 

Bărnuțiu 

● 27 octombrie - clasa I, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, copii, deghizați în 

personaje reprezentative pentru Halloween 

● 31 octombrie - Vizită-surpriză - Școala Horoatu Crasnei, clasa a II-a și a IV-a 

● 7 noiembrie - Vizită documentară, prezentare de carte - Liceul Pedagogic Gh. Șincai 

Zalău, clasa a IX-a D, secția maghiară 

● 8 noiembrie - Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău, clasa pregătitoare - vizită și 

recomandare de carte 

● 13 noiembrie - Clasa Fluturașilor de la Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău - vizită, 

prezentare și recomandare de carte 

● 16 noiembrie - Teatru de păpuși: Incredibilul băieţel mâncător de cărţi, de Oliver 

Jeffers, Școala Gimnazială Horoatu Crasnei 

● 16 noiembrie - Teatru de păpuși: Incredibilul băieţel mâncător de cărţi, de Oliver 

Jeffers, Școala Gimnazială din Stîrciu 

● 16 noiembrie - Clasa Inimioarelor de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău   

ne-a învățat astăzi cât suntem de prețioși cu toții - recomandare de carte, lectură 

● 16 noiembrie - Săptămâna Educației Globale - clasa a V-a de la Școala Gimnazială 

Simion Bărnuțiu - activitate interactivă - nu trebuie să judecăm o carte după copertă, 
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Lumea mea depinde de noi, recomandare carte - Minunea și Cartea lui Julien, de R.J. 

Palacio, dezbatere tematică, vizionare 

● 17 noiembrie - Introducere în lumea cărților - Grupa Iepurașilor, secția maghiară, 

Grădinița nr.1 

● 20 noiembrie - Prima vizită la bibliotecă și recomandare de carte - Școala Gimnazială 

Guruslău 

● 21 noiembrie - vizită Grădinița nr. 12 - recomandare de carte și lectură - De ce 

cadourile de Sfântul Nicolae se pun în ghete, de Crina Mictariu 

● 21 noiembrie - Curs de dezvoltare personală. Tema: Eliberarea de blocajele 

interioare, curs susținut de către Agnes Vassy 

● 21 noiembrie - Cartea și importanța ei în dezvoltarea copiilor - Grădinița cu program 

prelungit Căsuța cu povești, grupa mare Voiniceii - Filiala Cercul Militar Zalău 

● 22 noiembrie - DESCHIDEREA OFICIALĂ a evenimentelor dedicate 

CENTENARULUI MARII UNIRI - județul SĂLAJ 

● 23 noiembrie - Atelier de scriere creativă în cadrul Cercului pedagogic - limba și 

literatura română, coord. prof. Imelda Chința, Colegiul Național Silvania Zalău 

● 23 noiembrie - clasa pregătitoare a Fluturașilor, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, 

lectură și recomandare de carte 

● 24 noiembrie - clasa pregătitoare a Buburuzelor, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr 

Zalău - lectură Crăciun Fericit Matei și recomandare de carte 

● 24 noiembrie - Bucuria de a fi profesor - Activitate didactică adresată profesorilor 

pentru învățământul primar din județ. Lansare de carte: Litere pictate și povești 

fermecate, de Claudia Badiu 

● 27 noiembrie - Povestea Unirii, povestea limbii române și a neamului românesc, clasa 

a III-a F, Școala Gimnazială Mihai Eminescu - cântece, poezii și colinde 

● 28 noiembrie - Noi suntem români! - activitate interactivă: Să ne cunoaștem istoria și 

strămoșii, cântece patriotice și atelier de creație: costumul popular - Așa am fost 

îmbrăcați la Alba Iulia - Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, clasa a III-a C, clasa a 

IV-a A, clasa a IV-a B - Filiala Cercul Militar Zalău 

● 28 noiembrie - Un tricolor pentru Unire, de Petru Demetru Popescu - Grădinița 

Voinicel – lectură, recomandare de carte 

● 28 noiembrie - Ne pregătim de Ziua Națională a României - clasa pregătitoare de la 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu - recital și cântece patriotice 

● 29 noiembrie - ASCULTĂ-ȚI IZVOARELE! - EDUCAȚIA pentru VALORI! Proiect 

de parteneriat educațional inițiat de Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, în 

colaborare cu Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa, Școala Gimnazială 

Hereclean și Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, coordonator - prof. Elena 

Meleg, invitat special - dr. Marin Pop 

● 29 noiembrie - Mormocel și Marea Unire - vizită la Școala Gimnazială Simion 

Bărnuțiu, clasa pregătitoare a Inimioarelor, lectură Povestea tricolorului, colinde 

● 29 noiembrie - Mormocel în vizită la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, clasa 

pregătitoare a Steluțelor - despre Ziua Națională a României, lectură Povestea 

tricolorului, colinde 

● 4 decembrie - Seminar: Cum reacționăm corect în diferite situații, psiholog Püsök 

Júlia 

● 5 decembrie - Atelier de creație - Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău (clasa a 

III-a și a IV-a) - legenda Sfântului Nicolae, confecționare MOȘULEȚ 

● 6 decembrie - Teatru de păpuși - Piesă pusă în scenă după cartea Incredibilul băieţel 

mâncător de cărţi, de Oliver Jeffers Henry, activitate interactivă - atelier de creație, 
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colinde, organizată în parteneriat cu Primăria Bănișor, Biblioteca Publică Bănișor și 

Școala Gimnazială Bănișor 

● 7 decembrie - clasa pregătitoare și clasa I de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox 

Zalău - vizită, ne-au povestit ce daruri au primit de la Moș Nicolae și ce așteaptă de la 

Moș Crăciun 

● 8 decembrie - clasele V-XI, Seminarul Teologic Liceal Ortodox Zalău - vizită la 

bibliotecă, despre profesia de bibliotecar 

● 8 decembrie - Steluțele de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu au dorit să ne arate 

cadourile primite de la Moș Nicolae. Cu ajutorul poveștii citite la bibliotecă, copiii au 

aflat de ce darnicul Moș le-a pus cadourile în ghetuțe - ora de lectură 

● 8 decembrie - vizită, recomandare de carte, colinde - clasele V-VIII, de la Școala 

Gimnazială Stîrciu 

● 14-15 decembrie 2017 - Conferinţa de evaluare a primului an din Proiectul CODE 

KIDS - Copiii fac coding în Bibliotecile publice, la Sibiu 

● 18 decembrie - colinde în limba maghiară - Școala Gimnazială Mihai Eminescu, clasa 

a III-a D 

● 18 decembrie - Liceul de Artă Ioan Sima - vizită și recomandare de carte, Școala 

Altfel, clasa a IX-a 

● 19 decembrie - Liceul de Artă Ioan Sima vizită și recomandare de carte, Școala Altfel, 

clasa a X-a 

● 19 decembrie - colinde – Grădinița Pinocchio 

● 19 decembrie - colinde - Grădinița nr.1 Zalău 

● 19 decembrie - colinde - Școala Gimnazială din Panic 

● 19 decembrie - colinde, clasele a II-a și a IV-a de la Școala Gimnazială George Coșbuc 

Zalău 

● 19 decembrie - colinde - Centrul de zi pentru copii Sfântul Arhidiacon Ştefan 

● 20 decembrie - colinde Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău 

● 20 decembrie - colinde clasa a IV-a A, de la Liceul de Artă Ioan Sima Zalău 

● 20 decembrie - colinde - Grădinița cu Program Prelungit nr.1 din Zalău 

● 20 decembrie - colinde - Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău 

● 20 decembrie - Slobozi-ne gazdă-n casă! Colindătorii din județul Sălaj: Colegiul 

Tehnic Al. Papiu Ilarian Zalău, Școala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău, Școala 

Gimnazială Porolissum Zalău, Școala Gimnazială Marcus Aurelius Creaca, Școala 

Gimnazială Andrei Mureșanu Cehu Silvaniei, Liceul Tehnologic Gh. Pop de Băsești 

Cehu Silvaniei, Liceul de Artă Ioan Sima, Colegiul Național Silvania Zalău, Liceul 

Sportiv Avram Iancu Zalău ne-au invitat la o șezătoare tradițională, bucurându-ne, în 

ajun de Crăciun, de colinde. Parteneriat regional Europa contemporană - unitate în 

diversitate 

● 20 decembrie - Școala Gimnazială Vîrșolț, clasa a II-a, vizită, recomandare de carte, 

colinde 

● 21 decembrie - Școala Gimnazială Guruslău - vizită, recomandare de carte, colinde 

● 21 decembrie - Spiridușii Moșului i-au așteptat pe copiii clasei pregătitoare B de la 

Școala Gheorghe Lazăr. Din cartea Dorința de Crăciun a lui Buzunăraș, copiii au aflat 

semnificația Crăciunului și cum, dăruind, pot spori magia sărbătorilor. 
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Indicatori de performanţă realizaţi de Biblioteca Judeţeană în anul 2016 

 

  CONTEXTUL BIBLIOTECII: 

1. Cheltuieli curente din finanţare bugetară/capita 33.73 lei 

2. Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri/capita 1.32 lei 

3. Cheltuieli pentru personal/capita 23.56 lei 

4. % Cheltuieli pentru personal 69.83 % 

5. Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/capita 3.4 lei 

6. Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri/capita 0.85 lei 

7. % Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară 10.07 % 

8. % Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri 64.86 % 

9. Cheltuieli de capital/capita 1.00 lei 

 

  PERSONALUL BIBLIOTECII: 

10. Personal la 1000 de locuitori 0.6 angajaţi 

11. Nr. de locuitori/personal de specialitate 2007 loc. 

12. % Personal de specialitate 82.35 % 

 

  COLECŢIILE BIBLIOTECII:  

 

  UTILIZARE ŞI UTILIZATORI: 

19. Utilizatori înscrişi ca % din populaţie 12.55 % 

20. Utilizatori activi ca % din populaţie 10.00 % 

21. Cost/Utilizator activ 350 lei 

22. Documente împrumutate/capita 3.55 doc. 

23. Documente împrumutate/utilizator activ 35.53 doc. 

24. Documente împrumutate/angajat 5876.88 doc. 

25. Documente împrumutate/vizită  1.4 doc. 

26. Vizite la bibliotecă/capita  2.52 vizite 

27. Vizite la bibliotecă/utilizator activ  25.2 vizite 

28. Cost/vizită 13.9 lei 

 

13. Documente în stoc/capita 4.18 doc. 

14. Documente achiziţionate din finanţare bugetară/capita 0.10 doc. 

15. Cărţi şi periodice achiziţionate din venituri proprii şi alte venituri/capita 0.04 doc. 

16. Documente achiziţionate la 1000 de locuitori 138.8 doc. 

17. Exemplare adăugate/titlu adăugat 1.79 doc. 

18. Rata de înnoire a stocului 30 ani 
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BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ SĂLAJ  

în PERIOADA 1990-2016 (date) 

 

Domeniul statistic este unul foarte generos și permite interpretarea datelor măsurabile în toate 

manierele. 

Ca orice activitate, și cea de bibliotecă poate și trebuie să fie cuantificată în parametri ei 

generali, de regulă, anual, pentru a se trage concluziile necesare îmbunătățirii și optimizării proceselor 

de bibliotecă, în strânsă corelație cu evaluarea costurilor. Analiza activității de bibliotecă se face pe 

baza unor indicatori care reflectă, într-un fel sau altul, o anume activitate. Se are în vedere numărul 

populației, numărul publicațiilor existente, numărul utilizatorilor înscriși, numărul volumelor 

împrumutate/consultate, frecvența anuală, numărul zilelor lucrătoare etc. 

Până în anul 2000, activitatea de bibliotecă era cuantificată pe baza unor indici de activitate 

biblioteconomici care se raportau anual la Direcția Județeană de Statistică. 

1. Indicele de lectură, calculat ca raport dintre cărțile eliberate pentru lectură și totalul cititorilor 

înscriși la bibliotecă (nr. vol. citite/cititor) 

2. Indicele de atragere la lectură, calculat ca raport dintre totalul cititorilor înscriși la bibliotecă 

x 100 și nr. populației deservite. Indică ce procent din totalul populației a fost atrasă în sfera 

lecturii organizată de bibliotecă. 

3. Indicele de circulație, calculat ca raport dintre nr. volumelor consultate/împrumutate la total 

colecții existente în bibliotecă. Acest indice evidențiază eficiența politicii de achiziții și ne 

indică de câte ori se rotește fondul de carte într-un an calendaristic. 

4. Indicele de înzestrare, calculat ca raport dintre total colecții existente și nr. de  locuitori. Arată 

numărul cărților din totalul colecției care îi revine în medie unui locuitor (nr. volume/locuitor) 

5. Indicele de frecvență, calculat ca raport dintre frecvența anuală și nr. cititorilor înscriși și 

indicele mediu de frecvență zilnică - cel mai edificator pentru volumul de muncă depus de 

bibliotecar - calculat ca raport dintre frecvența anuală și nr. de zile lucrătoare (nr. vizite/zi). 

După anul 2000 s-a impus adoptarea la nivel național a unor măsuri pentru elaborarea unui 

instrumentar al măsurării indicatorilor și evaluării performanței, adecvat condițiilor bibliotecii 

românești și compatibil cu cei folosiți în instituțiile similare din Europa. În acest sens, a fost inițiat 

de către A.N.B.P.R. și C.D.B.P.R., cu sprijinul Ministerului Culturii, Programul Performanțe 

Românești în Bibliotecile din România, PROBIP 2000, care și-a propus să ofere bibliotecilor publice 

un instrumentar al măsurării indicatorilor și evaluării performanței după criterii europene. Acest 

program a avut un impact asupra managementului de bibliotecă la nivel național, astfel încât, la 

finalizarea sa: 

- A fost conceput și generalizat un nou mod de raportare statistică 

- Au fost stabilite categoriile de date și informații statistice care trebuie selectate, urmărite și 

colectate de biblioteci 

- A creat instrumente specifice pentru colectarea datelor și informațiilor statistice: Caietul de 

evidență a activității de bibliotecă, Registrul de mișcare a fondului (R.M.F.), formularele 

de raport statistic anual/trimestrial pentru centralizarea datelor 

- A determinat implementarea indicatorilor de performanță ca instrumente manageriale de 

evaluare a activității de bibliotecă 

- A stabilit terminologia propusă de ISO 2789 pentru Statistica de bibliotecă și ISO 11610 

pentru Indicatorii de performanță 

- A condus spre propunerea unor standarde naționale pentru indicatorii de performanță și 

includerea lor în Legea bibliotecilor. 

Activitatea Bibliotecii Județene Sălaj este cuantificată anual prin intermediul a 28 de 

indicatori de performanță care au în vedere contextul bibliotecii, personalul bibliotecii, colecțiile 

bibliotecii, utilizarea și utilizatorii bibliotecii. 

În continuare prezint indicatorii principali ai activității BJ SJ în perioada 1990-2016: 
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Date referitoare la colecții: 

Dinamica colecțiilor de bibliotecă (carte) între anii 1990-2000 

 

 

ANUL 

Date referitoare la colecții (carte)  

 

Rata de înnoire a 

stocului (ani) 

Volume existente la sfârșitul 

anului 

Volume achiziționate în anul 

Volume Valoare (lei) Volume Valoare (lei) 

1990 111.394 1.639.404 10.461 251.484 10,64 

1991 113.468 1.827.993 3250 202.993 32,23 

1992 116.447 2.489.992 3919 679.281 29,4 

1993 119.921 4.622.603 4731 1.319.487 21,78 

1994 126.198 19.939.612 6749 15.337.680 18,8 

1995 130.507 43.822.696 4687 23.921.721 28 

1996 138.615 131.858.460 8989 88.638.031 15 

1997 146.422 296.403.955 8920 165.098.403 16,5 

1998 151.336 461.421.225 6876 166.294.475 22,29 

1999 153.319 630.841.425,04 5078 170.588.683,05 30,19 

2000 154.850 823.980.991,64 4443 194.857.948,6 36 

  

Dinamica colecțiilor de bibliotecă (carte) între anii 2001-2013 

 

ANUL 

Date referitoare la colecții  

Rata de împrospătare a 

stocului (ani) Volume existente la 

sfârșitul anului 

Volume achiziționate 

în cursul anului 

2001 158.857 5.746 27,65 

2002 163.730 5.574 29,37 

2003 166.808 5.991 27,84 

2004 169.958 4.412 38,52 

2005 173.785 5.533 31,4 

2006 174.918 8.425 20,76 

2007 176.879 6.770 26 

2008 180.856 6.069 29,8 
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2009 184.211 4.824 38,19 

2010 186.885 3.934 47 

2011 192.461 6.934 27,75 

2012 197.781 6.619 29,88 

2013 203.919 6.740 30,25 

 

Dinamica colecțiilor Bibliotecii Județene Sălaj în perioada 1992-2016 

 

ANUL 

Date referitoare la colecții 

Total colecții existente la 

sfârșitul anului (u.b.) 

Volume achiziționate în cursul 

anului (u.b.) 

1992 120.863 4.104 

1993 125.361 5.755 

1994 131.900 7.011 

1995 136.221 4.861 

1996 144.985 9.645 

1997 153.120 9.248 

1998 157.407 7.061 

1999 159.631 5.319 

2000 161.085 4.859 

2001 166.528 7.122 

2002 172.161 6.334 

2003 175.914 6.732 

2004 179.519 4.957 

2005 183.996 6.184 

2006 186.825 10.176 

2007 188.915 7.990 

2008 192.375 7.372 

2009 197.081 6.180 

2010 201.989 7.827 

2011 207.453 7.684 
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2012 215.028 7.527 

2013 222.734 8.308 

2014 222.698 3.307 

2015 230.301 8.995 

2016 237.724 7.801 

  

Documente non-carte în colecțiile Bibliotecii Județene Sălaj în perioada 2000-2016 

 

ANII 

Date referitoare la colecții non-carte 

Total documente existente la 

sfârșitul anului (u.b.) 

Documente achiziționate în cursul 

anului (u.b.) 

2000 1.142  - 

2001 1.751 9 

2002 1.760 9 

2003 1.941 181 

2004 1.974 27 

2005 1.991 17 

2006 3.130 1.139 

2007 3.780 665 

2008 4.455 675 

2009 5.224 769 

2010 8.545 3.382 

2011 9.061 547 

2012 9.523 629 

2013 10.880 1.357 

2014 11.174 244 

2015 11.022 384 

2016 11.380 358 
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Date referitoare la utilizarea și utilizatorii bibliotecii: 

Tabel sinoptic cu principalii indicatori biblioteconomici realizați de către Biblioteca Județeană Sălaj 

în perioada 1990-2000 

 

Anul 

Nr. cititori 

înscriși 

Vol. împr./ 

consultate 

(UB) 

Frecvența   

anuală 

Frecvența 

medie 

zilnică 

% de 

atragere 

la lectură 

Indice de 

circulație 

Indice mediu 

de lectură 

1990 3.399 93.575 22.059 88 4,79 0,84 27,53 

1991 4.680 135.534 33.529 132 6,6 1,19 28,96 

1992 4.130 134.840 31.376 124 5,8 1,15 32,64 

1993 4.184 144.962 35.796 141 5,9 1,2 34,64 

1994 5.132 158.122 40.017 158 7,2 1,25 30,81 

1995 6.170 219.161 59.659 239 8,7 1,67 35,5 

1996 6.778 196.250 69.790 279 9,48 1,41 29 

1997 7.471 236.837 86.950 347 10,44 1,61 31,7 

1998 6.229 156.631 60.281 241 8,7 1,03 25,14 

1999 7.958 184.166 83.458 326 11,28 1,2 23,14 

2000 10.933 354.751 168.736 334 15.49 2,24 32,44 

  

Tabel sinoptic cu principalii indicatori de utilizare ai Bibliotecii Județene Sălaj în perioada 2001-2016 

 

ANII 

Utilizatori 

înscriși în 

per. de ref. 

(5 ani) 

Utilizatori 

înscriși în 

anul de 

referință 

Utilizatori 

activi (în 

anul de 

referință) 

Tranzacții de 

împrumut (vol. 

difuzate / 

consultate) 

Frecvența         

anuală 

Frecvența 

medie zilnică 

(nr. utiliza-

tori / zi) 

2001 3.202 3.202 3.202 126.489 78.798 313 

2002 5.031 1.829 4.157 159.462 79.674 310 

2003 7.215 2.184 5.198 167.420 89.542 343 

2004 8.298 1.083 4.244 152.734 69.080 307 

2005 9.048 750 3.844 109.185 73.537 295 

2006 7.218 1.372 4.613 121.409 75.120 300 

2007 6.270 875 2.982 118.585 78.973 316 

2008 5.235 1.149 3.788 108.939 80.418 322 

2009 5.492 1.340 3.920 127.141 89.562 358 



 

42 
 

2010 5.780 1.038 3.968 130.706 96.746 386 

2011 5.745 1.337 4.200 120.781 81.263 325 

2012 6.084 1.220 4.428 141.368 89.396 358 

2013 6.310 1.375 4.746 147.367 118.780 475 

2014 6.186 1.396 4.988 151.507 104.141 416 

2015 6.589 1.441 5.216 161.082 115.723 463 

2016 7.057 1.805 5.623 199.814 141.729 567 

  

 

Tabel sinoptic cu evenimentele culturale organizate de Biblioteca Județeană Sălaj în perioada 2000-

2016 

ANUL Expoziții (număr) Manifestări/ 

evenimente culturale 

Număr participanți la 

activitățile culturale 

2000 153 71 2.030 

2001 168 74 2.746 

2002 189 79 2.855 

2003 177 84 2.735 

2004 133 59 2.381 

2005 220 66 3.888 

2006 192 84 3.011 

2007 275 99 4.622 

2008 198 96 5.480 

2009 210 102 3.689 

2010 261 176 5.046 

2011 181 274 7.277 

2012 272 219 8.422 

2013 287 267 10.151 

2014 277 257 9.368 

2015 236 293 7.867 

2016 581 1039 15.955 
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Date referitoare la personalul bibliotecii: 

Tabel sinoptic cu personalul Bibliotecii Județene Sălaj în perioada 2001-2016 

 

ANII 

2

0

0

1 

2

0

0

2 

2

0

0

3 

2

0

0

4 

2

0

0

5 

2

0

0

6 

2

0

0

7 

2

0

0

8 

2

0

0

9 

2

0

1

0 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

4 

2

0

1

5 

2

0

1

6 

 

 Pers.   

Biblio-

tecii 

Total 

personal 
27 27 30 30 33 31 34 38 34 34 31 30 30 33 35 34 

Pers. 

Specialitate 
21 20 24 23 29 27 29 32 27 27 25 24 24 26 28 28 

  

Notă: 

1. Anii 1992-1993, 1998, 2004-2005, 2015-2016 reprezintă ani în care s-a efectuat inventarierea 

colecțiilor bibliotecii, fapt ce a influențat negativ unele dintre datele prezentate. 

2. Ca urmare a reabilitării și consolidării clădirilor de patrimoniu în care biblioteca a funcționat 

până în anul 2006, perioada 2006–2015 s-a caracterizat printr-o serie de mutări succesive a 

tuturor secțiilor bibliotecii, fapt ce a influențat negativ unele dintre datele prezentate. 

3. 2015 - 2016… a crescut semnificativ, an de an, valoarea indicatorilor de performanţă, datorită 

schimbării radicale a condiţiilor de funcţionare, a dotării, reorganizării şi amenajării tuturor 

secţiilor pentru public. 

Doina Maniura 

 

ASOCIAȚIA PRIETENII BIBLIOTECII ZALĂU 

LA 15 ANI DE ACTIVITATE 

  

Organizațiile Nonguvernamentale sunt recunoscute ca actori importanți în procesul de 

consolidare a democrației și de construire a unei societăți civile active. Ele sunt grupuri de interese 

comune afectate de decizia publică, într-un mod pozitiv sau negativ. Astfel, rolul acestora ar trebui 

corelat cu următoarele activități: identificarea și promovarea interesului public, construirea de 

parteneriate între societatea civilă și instituțiile publice și private, informarea și educarea cetățenilor, 

influențarea politicilor publice în favoarea unui anumit grup de beneficiari. 

Analizând toate aceste activități, putem spune că misiunea pe care ONG-urile și-o asumă în 

mod expres este aceea de a reprezenta și apăra interesele membrilor ei în raport cu decizia publică. 

Această misiune ne-am asumat-o și noi, în anul 2002, atunci când am hotărât ca, pe lângă Biblioteca 

Județeană I.S. Bădescu Sălaj, să înființăm un ONG. Am denumit-o sugestiv: Asociația Prietenii 

Bibliotecii Zalău, fiind inspirați de modelul american și cu sprijinul financiar al Organizației Corpul 

Păcii SUA. 

Scopul Asociației este de a susține financiar și organizatoric Biblioteca Județeană Sălaj și 

bibliotecile din județ, mai ales activitățile de diversificare, dezvoltare a serviciilor, să promoveze 

programe de finanțare, să dezvolte contacte directe între reprezentanții organizațiilor din țară și 

străinătate. 

Activitățile pe care ni le-am propus în statut sunt diverse, de la  promovarea unor programe 

de finanțare, organizarea de contacte directe între reprezentanții organizațiilor neguvernamentale 
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din țară și străinătate, perfecționarea profesională a bibliotecarilor, promovarea și mediatizarea 

imaginii bibliotecii și a profesiei de bibliotecar, până la achiziția de carte și aparatură, editarea unor 

materiale de promovare, organizarea de excursii documentare, spectacole literar-muzicale, 

seminarii, simpozioane și multe altele, toate adresându-se comunității, fără discriminare. 

Cu un număr de 23 de membri fondatori, dar cu un număr mult mai mare de membri 

simpatizanți, s-au desfășurat activități diverse, de la organizarea unor întâlniri pe diferite teme de 

interes public, până la implementarea unor proiecte de anvergură națională. 

De la înființare, cu sprijinul tuturor membrilor, în Biblioteca Județeană Sălaj s-au implementat 

numeroase proiecte, prin care s-a adus instituției un ajutor financiar în valoare totală de peste 

120.000 Euro. http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=As_prietenii 

Proiecte implementate: 

· SALA INTERNET A BIBLIOTECII JUDEȚENE (2002) - finanțare obținută din partea 

Fundației America Online, SUA (8.729 $), prin care s-au achiziționat 4 calculatoare Pentium 4, o 

imprimantă, un scanner, s-a plătit în avans taxa Internet pentru 2 ani și s-a achiziționat baza de date 

online pentru ONG-uri, care oferă acces la sursele de finanțare. Prin acest proiect, biblioteca a reușit 

să satisfacă una dintre cerințele utilizatorilor, solicitate de atâtea ori prin sondajele de opinie aplicate. 

· CENTRUL EDUCAȚIONAL PENTRU COPII ȘI TINERI (2003) - finanțare obținută din 

partea Fundației Jacksonville Community, SUA (3.000 $), prin care s-au achiziționat 3 calculatoare 

Pentium 3, care au fost conectate la Internet, o imprimantă, și s-a îmbogățit fondul bibliotecii prin 

achiziția a numeroase materiale de referință pe suport magnetic: CD-uri și casete video. Prin acest 

proiect, Secția împrumut pentru copii a devenit punctul de atracție al elevilor din Școlile Generale 

din Zalău. 

· CENTRUL EDUCAȚIONAL AL SECȚIEI ÎMPRUMUT PENTRU ADULȚI (2003) - 

finanțare obținută din partea Fundației Humana, SUA (3.330 $), prin care s-au achiziționat 2 

calculatoare, care au fost conectate la Internet și numeroase cărți și materiale pe teme de sănătate și 

medicină. Astfel s-a îmbunătățit fondul Secției împrumut pentru adulți cu materiale informative și    

s-a extins sala Internet cu încă două calculatoare. 

· DEMOCRAȚIE ȘI DREPTURILE OMULUI (2003-2004) - finanțare obținută din partea 

Ambasadei  SUA (5.074 $). Proiectul s-a desfășurat în cinci etape. Prima etapă a fost aceea a 

organizării unei serii de 6 seminarii pe tema drepturilor omului, având invitați din diferite organizații 

nonguvernamentale din țară sau instituții publice și guvernamentale. În următoarele etape s-a înființat 

Centrul de Informare pentru Democrație și Drepturile Omului (CIDDO), ce oferă posibilitatea 

consultării de documente pe această temă în cadrul Secției împrumut pentru adulți și s-au înființat în 

fiecare liceu din Zalău, Cluburi de Democrație și Drepturile Omului, în scopul diseminării 

informațiilor, folosindu-ne de un televizor și un video. Pe data de 10 decembrie 2003, în cadrul sălii 

de lectură, s-au organizat mai multe manifestări dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Omului. 

S-a organizat un concurs de creație artistică: desene și eseuri literare, câștigătorii fiind desemnați de 

către voluntarii Corpului Păcii și un reprezentant al Ambasadei SUA în România. Proiectul s-a 

încheiat cu o excursie documentară în București, având ca scop vizitarea instituțiilor publice și de 

guvernământ ale României și alte instituții de cultură: Casa Poporului, Guvernul, Palatul Cotroceni, 

Biblioteca Centrală Universitară din București și muzee. 

· CUNOAȘTE-ȚI DREPTURILE (2004) – finanțare obținută din partea OHCHR, Geneva 

(Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) (4.980 $), prin care s-a 

continuat proiectul finanțat de ambasada SUA, organizându-se încă o serie de 6 seminarii pe aceleași 

teme, s-a dezvoltat Centrul de Informare pentru Democrație și Drepturile Omului, completându-se cu 

noi materiale informative, s-a plătit taxa pentru Internet pe o perioadă de un an și s-a achiziționat un 

videoproiector cu ecran, care ne-a ajutat în susținerea seminariilor. 

http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=As_prietenii
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· TRAINING FOR LIBRARIANS I (2004) - finanțare obținută din partea Fundației 

Jacksonville Community, SUA (4.200 $), prin care 3 bibliotecari ai Bibliotecii Județene Sălaj au 

desfășurat, pe o perioadă de 2 săptămâni, un schimb de experiență în bibliotecile din Washington DC. 

Am vizitat biblioteci comunale, Biblioteca Congresului American, un laborator de limbi străine și 

biblioteca unui liceu, o bibliotecă județeană, o filială a acestei biblioteci și o bibliotecă a unui Colegiu 

Universitar. Experiența a fost benefică, cunoscând astfel multe lucruri legate de sistemul american al 

bibliotecilor, indiferent că au fost biblioteci școlare sau publice. Punctul culminant al întâlnirii l-a 

constituit schimbul de experiență și discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanți ale unei organizații 

omoloage din SUA (Friends of the Library). 

· DICȚIONARUL PERSONALITĂȚILOR SĂLĂJENE (2004) - finanțare obținută din 

partea Organizației Corpul Păcii, SUA (2.958 $), prin care au fost tipărite dicționarul personalităților 

sălăjene: Oameni de seamă ai Sălajului, vol. I, literele A – K, Ghidul Bibliotecii Județene Sălaj și 

pliante informative despre rețeaua bibliotecilor publice din județul Sălaj. Prin acest proiect a fost 

posibilă publicarea unui material valoros atât pentru bibliotecă, cât și pentru comunitatea locală, dată 

fiind munca de ani de zile a colegilor de a încorpora materialele găsite. Ghidul Bibliotecii este primul 

material promoțional de această anvergură tipărit de bibliotecă, iar pliantele informative despre 

bibliotecile comunale vor face cunoscută activitatea acestor biblioteci. 

· SISTEM INFORMATIC DESTINAT BIBLIOTECILOR (2004-2006) - proiect pilot - 

finanțare obținută din partea USAID (US Agency for International Development) și AED (Academy 

for Educational Development), SUA (34.920 $), prin care se realizează Catalogul Colectiv Național. 

Acesta va fi un punct unic de acces la informația bibliografică națională deținută de partenerii angajați 

în proiect, respectiv Biblioteca Județeană Sălaj, Biblioteca Județeană Brăila și Biblioteca Națională a 

României. Tot prin acest proiect, s-au achiziționat echipamente prin care publicațiile de tip carte au 

fost barcodate, iar operațiunile de împrumut al cărților și de înscriere a cititorilor se vor efectua 

automatizat. Cu ajutorul unui scanner special, publicațiile periodice tipărite înainte de 1989, vor fi 

digitizate, fiind accesibile utilizatorilor în bibliotecă, pe suport magnetic, prin sistemul de bibliotecă 

digitală, TinREAD. Tot prin această finanțare, Bibliotecile Orășenești din Jibou și Șimleu Silvaniei, 

au beneficiat de un calculator, o imprimantă și acces gratuit la Internet pe o perioadă de un an. 

· TRAINING FOR LIBRARIANS II (2005) - finanțare obținută din partea Fundației 

Jacksonville Community, SUA (4.020 $), prin care, în prima etapă, bibliotecari ai Bibliotecii Județene 

Sălaj, alături de bibliotecarii școlari din oraș și bibliotecari din bibliotecile orășenești au desfășurat, 

pe o perioadă de 2 luni, cursuri de instruire profesională, fiind invitați specialiști în biblioteconomie 

și știința informării, din cadrul unor biblioteci universitare și publice din țară. În cea de-a doua etapă 

a acestui proiect, bibliotecari din Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj au continuat aceste instruiri 

în cadrul bibliotecilor comunale din județul Sălaj, pe centre metodice. Proiectul s-a finalizat cu o 

excursie documentară, cu vizitarea unor biblioteci publice din țară. Tot prin acest proiect au fost 

achiziționate o serie de documente de specialitate în biblioteconomie, atât pentru Biblioteca 

Județeană, cât și pentru bibliotecile orășenești din județ. 

· CAMPANIE ANTIVIOLENŢĂ (2006) - finanţare obţinută din partea Corpului Păcii SUA, 

prin Comitetul Gender and Development (1.013$), prin care s-au desfăşurat diferite activităţi de 

informare a populaţiei despre violenţa domestică. 

· GLOBAL LIBRARIES ROMANIA (2007) - proiect pilot, finanţat de Fundaţia Bill şi 

Melinda Gates (30.330$), prin care s-au deschis 4 centre INTERNET cu acces gratuit pentru întreaga 

comunitate la: Biblioteca Judeţeană Sălaj (2), Biblioteca Orăşenească Cehu Silvaniei (1) şi Biblioteca 

Publică Bobota (1). 
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· BIBLIOTECA PENTRU TOŢI (2008) - finanţare obţinută din partea IREX, prin Concursul 

de Participare Comunitară (5.500 $), prin care Biblioteca Spitalului Judeţean a fost dotată cu două 

calculatoare legate la internet. La aceste calculatoare au acces gratuit angajaţii spitalului, pacienţii şi 

utilizatorii Bibliotecii Judeţene care locuiesc în apropierea spitalului. 

· MICII MEȘTEȘUGARI. DE LA TRADIȚIONAL LA CONTEMPORAN (2013) - Proiect 

finanțat de Primăria și Consiliul Local Zalău. Scopul acestui proiect a fost educarea copiilor pentru 

respect și dragoste de tradiții, prin participarea la ateliere de creație, sub îndrumarea artiștilor populari 

locali. Lucrările realizate au fost expuse în cadrul Zilelor Zalăului 2013, prin colaborare cu școli din 

municipiul Zalău. Proiectul a fost  derulat în parteneriat cu Biblioteca Județeană Sălaj. 

· ARMONIE ÎN CULORI. EDUCAŢIE ARTISTICĂ LA ORICE VÂRSTĂ (2014) - 

finanţare obţinută din bugetul Consiliului Municipal Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană 

Sălaj. Scopul proiectului: descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor creative în rândul a trei categorii 

de vârstă şi promovarea imaginii municipiului Zalău prin expoziţii de artă plastică. Proiectul îşi 

propune să ofere celor mai talentaţi copii, tineri, vârstnici testaţi şi selectaţi în cadrul activităţilor 

organizate anterior de Bibliotecă şi să le acorde şansa de a fi instruiţi de artişti plastici consacraţi din 

municipiul Zalău, spre a-şi pune în valoare talentul şi a oferi comunităţii zălăuane posibilitatea de a 

admira expoziţii realizate din cele mai frumoase creaţii. 

· GRĂDINA CUNOAŞTERII (2015) - proiect finanţat din bugetul Consiliului Municipal 

Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj. Scopul proiectului - Susţinerea educaţiei, a 

dezvoltării creativităţii copiilor din municipiul Zalău prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei 

de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă şi artă. Proiectul se 

adresează tuturor copiilor (7-15 ani) din municipiul Zalău, fără discriminare, utilizatori sau potenţiali 

utilizatori ai bibliotecii, care doresc să participe la activităţile desfăşurate în vacanţa de vară, precum 

şi celor care se vor găsi în vacanţă în oraşul nostru. 

· BiblioAVENTURA CUNOAŞTERII (2016) - Proiect finanţat din bugetul Consiliului 

Municipal Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj. Perioada de desfăşurare: 1.06.2016 - 

30.10.2016. Scopul proiectului - Susţinerea educaţiei, a dezvoltării personale și profesionale, a 

creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Zalău, prin organizarea activităţilor în cadrul vacanţei 

de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin cultură, ştiinţă şi artă, activități 

care vor fi desfășurate în spațiile Bibliotecii Județene Sălaj și în spațiile neconvenționale (parc, 

grădină, Platoul Central, cluburi... ) 

În anul 2017 proiectele implementate prin Asociația Prietenii Bibliotecii au fost: 

· ZALĂUL PRIN OCHII TĂI! (2017) - Proiect finanţat din bugetul Consiliului 

Municipal Zalău, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj. 

Perioada de desfăşurare: 15.06 - 15.09.2017 

Scopul proiectului: Promovarea orașului Zalău și a județului Sălaj, susţinerea educaţiei, dezvoltării 

personale și profesionale, a creativităţii copiilor și tinerilor din municipiul Zalău prin organizarea 

activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea nonformală prin 

cultură, ştiinţă, fotografie și artă, activități care vor fi desfășurate în spațiile Bibliotecii Județene Sălaj 

și în spațiile neconvenționale (parcuri, Platoul Central, cluburi...). Se va pune un accent deosebit pe 

activitatea de evidențiere a tradițiilor locale și promovare a municipiului Zalău. 

Obiectivele proiectului: 

• Dezvoltarea de noi abilități în rândul copiilor și adolescenților în arta fotografiei și 

promovarea tradițiilor locale și a municipiului Zalău 
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• Dezvoltarea de noi competenţe 

în rândul copiilor şi tinerilor, prin 

implicarea în activităţile de lectură, 

pictură etc. în cadrul vacanţei de vară 

• Facilitarea şi îndrumarea spre 

cultură prin lectură, pictură, desen, teatru, 

jocuri 

• Dezvoltarea de noi abilități de 

dezvoltare personală și profesională, prin 

participarea publicului țintă la cursuri IT, 

comunicare, bune maniere etc. 

• Creşterea ofertei culturale în 

municipiul Zalău, prin posibilitatea 

participării comunităţii la activităţile propuse: ore de lectură în aer liber, jocuri în parc etc. 

• Realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău cu fotografiile efectuate 

de copii pentru promovarea orașului 

• Oferirea unei variante atrăgătoare pentru petrecerea timpului liber în cadrul vacanţei de vară, 

prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă 

Proiectul se adresează tuturor copiilor (7-15 ani) din municipiul Zalău, fără discriminare, 

utilizatori sau potenţiali utilizatori ai bibliotecii, care doresc să participe la activităţile desfăşurate în 

vacanţa de vară, precum şi celor care se vor găsi în vacanţă în oraşul nostru. 

· SĂNĂTATE ȘI MIȘCARE ÎN VACANȚĂ! (2017) - Proiect finanţat de Direcția 

Județeană de Sport și Tineret Sălaj, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Sălaj. 

Perioada de desfăşurare: 24.07 - 15.09.2017 

Scopul proiectului a fost susţinerea educaţiei pentru sănătate, a dezvoltării personale a tinerilor 

din municipiul Zalău prin organizarea unor activităţi specifice care să informeze și educe minimum 

15 tineri privind nevoia de sănătate, evitarea exceselor alimentare, precum și folosirea unor metode 

de a-și menține sănătatea la nivel optim. 

Tinerii au fost selectaţi dintre cei 

mai fideli utilizatori ai Bibliotecii 

Județene, fără discriminare de sex, rasă 

sau etnie. Se va pune accent pe tinerii 

vulnerabili la aceste probleme și care au 

probleme de sănătate (obezi, cu diabet 

etc.). 

Aceștia au fost instruiți cum să 

folosească alimentația în beneficiul lor, 

cum să facă o selecție a produselor 

alimentare și ce înseamnă o dietă 

alimentară. 

Tinerii au fost implicați în 3 activități, organizate la Biblioteca Județeană, în perioada vacanței 

de vară, și anume: 

1. realizarea a minimum 2 sesiuni de informare cu câte 15 tineri asupra problemelor 

menționate mai sus, unde au fost invitați nutriționiști din Zalău, cu prezentarea unor studii de caz etc. 
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2. organizarea a minimum 2 reprezentații (mișcare în aer liber, exerciții și sport), la care au 

participat minimum 30 de tineri, cu specialiști în domeniu, în parcul din fața Bibliotecii Județene 

3. excursie documentară cu 40 de persoane, la ferma privată, ecologică din Bădăcin. 

Obiectivele proiectului: 

• Oferirea unei variante atrăgătoare și sănătoase pentru desfăşurarea timpului liber în cadrul 

vacanţei de vară, prin participarea la activităţile organizate în bibliotecă 

• Dezvoltarea de noi competenţe în rândul a minimum 15 tineri, prin implicarea în sesiuni 

educativ-informative privind sănătatea 

personală 

• Creşterea ofertei de relaxare în 

municipiul Zalău, prin posibilitatea 

participării comunităţii la activităţile 

propuse: ore de sport și mișcare în aer liber, 

organizate în parc, petreceri cu degustare de 

alimente sănătoase, concurs 

• Creșterea importanței alimentelor 

ecologice și promovarea acestora prin 

vizitarea unei ferme din județul nostru. 

În toate aceste proiecte, partenerul 

principal a fost Biblioteca Județeană Sălaj. 

Toți membrii actuali ai Asociației sunt bibliotecari, iar cei care sunt implicați în scrierea și 

implementarea proiectelor lucrează ca voluntari în cadrul asociației. 

În România sunt peste 90.000 de organizații nonguvernamentale, activând în diferite domenii. 

Dintre acestea, în jur de 10% dispar anual, 51% nu au niciun angajat și doar 20% din populația 

României este implicată în activități de voluntariat. De ce sunt importante ONG-urile? Pentru că ele 

au obligaţia de a fi transparente, oneste, responsabile, accesibile, respectuoase faţă de valorile etice, 

furnizând informaţie veridică şi exceptând manipulări de situaţie în beneficii particulare ale 

conducerii ori personalului. ONG-urile respectă principiul de a nu se implica în conflicte de 

discriminare rasială, religioasă, etnică, culturală şi politică. Ele sunt obligate să respecte drepturile 

fundamentale ale omului, ale fiecărei persoane. Aceste principii le-am avut în vedere și noi în cei 15 

ani de activitate. 

Dacă ar fi să răspund la întrebarea dacă merită să ne constituim într-o organizație 

nonguvernamentală, răspunsul ar fi afirmativ și întăresc această idee de fiecare dată când sunt 

întrebată, având în vedere diversitatea proiectelor pe care le-am implementat de-a lungul celor 15 ani, 

precum și rezultatele: suntem printre primele biblioteci publice din România care au oferit acces 

gratuit la Internet utilizatorilor, suntem printre primele biblioteci publice din România care au reușit 

să organizeze baza de date cu toate documentele din bibliotecă și să facem împrumutul automatizat, 

suntem singura Bibliotecă Județeană care a reușit să includă toate bibliotecile publice din județ în 

programul Biblionet și acestea sunt doar câteva din frumoasele realizări. 

Îmi place ceea ce fac, muncesc cu răspundere și dăruire, iar alături de echipa cu care scriem 

proiectele și căutăm surse de finanțare, de-a lungul anilor, au fost nu numai bibliotecari, ci și contabili, 

scriitori, traducători... nu ne vom opri, rezultatele fiind motivaţia noastră pentru continuitate!  

 

Mariana Lucia Marian, 

Președinte Asociația Prietenii Bibliotecii Zalău 
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ROMÂNIA – 10 ani de Uniune Europeană 

  

Ziua de 9 mai are, în istorie, o triplă semnificație. 

Cronologic: 9 mai 1877 – România și-a proclamat Independența; 

9 mai 1945 – cunoscută ca Zi a Victoriei, în urma capitulării Germaniei naziste, se punea 

capăt celei de-a doua conflagrații mondiale; 

9 mai 1950 – Ziua Europei. 

Am să mă opresc la momentul 9 mai 1950. 

În fiecare an pe 9 mai toate statele Uniunii Europene sărbătoresc Ziua Europei. Pentru 

menținerea păcii, pentru a fi mai puternici, mai dezvoltați, mai buni, pe 9 mai 1950 a venit ideea 

așezării primei cărămizi la temelia celei ce avea să devină Uniunea Europeană, a cărei parte este și 

România, de pe 1 ianuarie 2007. 

Ideea creării unei Europe unite datează de secole, însă abia după cel de-al Doilea Război 

Mondial s-au format premisele necesare demarării unui proces de integrare europeană. Pe 9 mai 1950, 

Ministrul de Externe al Franței, Robert Schuman, propunea punerea sub control internațional a 

industriilor de război ale Franței și Germaniei, astfel încât niciunul din aceste state să nu se mai poată 

pregăti în secret de război. Așadar, Uniunea Europeană a fost creată pentru a se pune capăt numărului 

mare de războaie sângeroase duse de țări vecine, care au culminat cu cel de-al Doilea Război Mondial. 

Începând cu anul 1950, țările europene încep să se unească, din punct de vedere economic și politic, 

în cadrul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, pentru a asigura o pace durabilă. La planul 

Schuman, au aderat, pe lângă Franța și Germania, Belgia, Italia, Olanda și Luxemburg. 

Obiectivul major al Uniunii era să construiască o Europă unită care să respecte libertatea și 

identitatea tuturor popoarelor care o alcătuiesc, să promoveze progresul social și economic, să 

mențină și să consolideze dreptul comunitar. Integrarea comunitară s-a consolidat prin politici 

comune în agricultură, comerț, chestiuni de interes regional, social, de cercetare, educație și cooperare 

cu lumea a treia. 

Procesul de extindere a Uniunii Europene s-a realizat în mai multe etape: 

· În 1951, șase țări – Belgia, Germania, Franța, Italia, Luxemburg și Țările de Jos – au 

întemeiat Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și, ulterior, în 1957, 

Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. 

· Au urmat șase valuri de extindere succesive: 

1973 – Danemarca, Irlanda și Regatul Unit 

1981 – Grecia 

1986 – Spania și Portugalia 

1995 – Austria, Finlanda și Suedia 

2004 – Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și 

Slovacia. A fost o extindere istorică, o reunificare a Europei după zeci de ani de separare. La                     

1 ianuarie 2007, aderarea României și Bulgariei la UE a încheiat acest proces istoric. 

În 2013, Croația devine al 28-lea stat membru al UE. 

Uniunea Europeană de astăzi, cu 28 de state membre și o populație de aproximativ 500 de 

milioane de locuitori, este rezultatul unui proces de integrare și extindere de peste jumătate de secol, 

aflat în continuă evoluție. 
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În prezent, Turcia, Republica Macedonia, Muntenegru, Serbia și Albania sunt state candidate. 

Bosnia și Herțegovina și-au prezentat cererea de aderare la UE pe 15 februarie 2016. La 20 septembrie 

2016, Consiliul UE a înaintat Comisiei Europene, spre avizare, această cerere.  

Cu fiecare nouă extindere, Uniunea trebuie să-și reformeze instituțiile, să se updateze/ 

actualizeze din mers, să-și consolideze realizările simultan cu continuarea construcției politice, fără 

a-și pierde coeziunea. 

O Europă fără frontiere 

Odată cu căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, țările europene devin vecine și 

mai apropiate. În 1993, pieței unice i se adaugă cele patru libertăți: libera circulație a mărfurilor, 

serviciilor, persoanelor și capitalurilor. În acest deceniu s-au semnat încă două tratate: Tratatul de la 

Maastricht privind Uniunea Europeană (1993) și Tratatul de la Amsterdam (1999). Oamenii devin 

preocupați de protecția mediului și de luarea unor măsuri comune în materie de securitate și apărare. 

Un mic sat din Luxemburg, Schengen, dă numele său acordurilor care le vor permite treptat 

europenilor să călătorească, fără a li se verifica pașapoartele la graniță. 

ROMÂNIA în Uniunea Europeană 

Pe 1 ianuarie 2017, s-au împlinit 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. 

Procesul de negociere a durat nu mai puțin de șapte ani. La 25 aprilie 2005, România semna, la 

Luxemburg, Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, după un deceniu de la prezentarea cererii 

oficiale, iar din ianuarie 2007, este membru cu drepturi depline. 

O sinteză a celor 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană nu este simplu de 

făcut. Analiști economici și politici, istorici sau specialiști în drept au studiat procesul de aderare și 

integrare, mecanismele funcționării UE, efectele imediate sau pe termen lung asupra statelor membre 

sau chiar asupra întregii Europe și au scris lucrări științifice documentate riguros. Astfel, literatura de 

specialitate abundă de lucrări în acest domeniu. Așa cum arată cifrele macroeconomice, România a 

realizat progrese ce nu pot fi negate. Investițiile străine au contribuit din plin la această creștere, prin 

firmele înființate care au creat locuri de muncă pentru sute de mii de români. Deciziile europene sunt 

și ale noastre. 

Aproape 33 de miliarde de euro au intrat în țară de la 1 ianuarie 2007 și până în această toamnă. 

Începând cu componenta financiară, aderarea României la UE ne-a adus beneficii majore, în principal 

prin posibilitatea accesării fondurilor europene. 

Mulți români și-au găsit locuri de muncă în statele europene, în special după aderarea 

României la Uniune. De vreme ce granițele efective nu au mai existat, românii au plecat într-un număr 

mare în străinătate din cauza lipsei de locuri de muncă sau a salariilor mici din țară – 2,5 milioane de 

români au plecat numai în anul 2007 din România, mai ales în Spania și Italia. 

Pe de altă parte, există în această perioadă de 10 ani o serie de dezamăgiri, de ratări și de 

nerealizări vizibile. România nu reușește, de-a lungul acestor 10 ani, să intre nici în zona Euro, 

preconizându-se inițial ca acest lucru să se întâmple în 2015 și nici în spațiul Schengen. Integrarea 

are și costuri, nu are doar avantaje. Costuri de acomodare, costuri legate de concurența mărfurilor 

care, din 2007, circulă liber și se adaugă un cost imens, cel al hemoragiei creierelor, spune Gheorghe 

Zaman, membru corespondent al Academiei Române. 

România în Uniunea Europeană are șansa să se reinventeze cu fiecare an ce trece și cu fiecare 

mică investiție realizată. Uniunea Europeană, subliniază fostul oficial european Romano Prodi, trece 

în momentul de față prin cea mai gravă criză din istoria sa. Cine și-ar fi putut imagina un astfel de 

scenariu? În fața numeroaselor provocări din ultimii ani, culminând cu instalarea lui Donald Trump 

la Casa Albă, divizarea Europei este văzută de Romano Prodi, drept în pericol de dispariție de pe 

scena politică mondială. Echilibrele europene s-au schimbat – Italia și Spania sunt în dificultate, 
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Franța slăbită, iar Marea Britanie se sinucide plecând din Uniune. Doar timpul va proba dacă 

Uniunea Europeană va reuși să redevină stabilă pe scena politică internațională. Ceea ce avem acum 

de făcut este să construim o uniune a minților și a sufletelor, bazată pe sentimentul de destin comun 

- conștiința cetățeniei comune europene, declara același Romano Prodi - fost președinte al Comisiei 

Europene. 
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EROISM LA FEMININ - ECATERINA TEODOROIU 

 

Sunt 100 de ani de când cădea pe front, răpusă de gloanțele inamice, onorând drapelul 

românesc, Eroina de la Jiu. În acest mod, tragic și eroic, se încheie scurta viață a acestei femei-ostaș, 

Ecaterina Teodoroiu. 

Cătălina Vasile Toderoiu, pe numele ei la naștere, a văzut lumina zilei la 14 ianuarie 1894, în 

Vădeni (astăzi cartier al municipiului Târgu Jiu), județul Gorj, conform actului de naștere nr. 2 

înregistrat în data de 16 ianuarie 1894. 

Provine dintr-o familie modestă, de 

agricultori. Părinții ei, Vasile și Elena 

Toderoiu, au avut opt copii, cinci băieți 

– Nicolae, Eftimie, Andrei, Ion, Vasile 

și trei fete – Ecaterina, Elisabeta și 

Sabina. Lili, așa cum o alintau părinții, 

a fost cel de-al treilea copil al familiei. 

De mică a avut aplecare spre învățătură 

și sprijinită de către mama sa, care se 

mândrea că are o fată cu multă dragoste 

de carte, a devenit elevă. Primele două 

clase primare le-a urmat la Vădeni, între 

anii 1901-1903, iar apoi a mers la Târgu 

Jiu. Directorul gimnaziului din Târgu Jiu, Ștefan Bobancu, profesor de istorie, a consemnat despre 

eleva sa din Vădeni că a urmat regulat la cursuri, sorbindu-le cu nesaț. În special Istoria românilor 

o impresiona profund. Faptele de arme ale înaintașilor erau urmărite de ea cu însuflețire și nicio 

vorbă din ceea ce povesteam elevilor la această materie ea nu o pierdea. A avut și înclinații muzicale, 
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a studiat vioara și obișnuia să cânte la acest instrument atunci când mergea în vacanțe acasă. Din 1909 

a urmat cursurile unui gimnaziu-pension din București, dorind să devină învățătoare, iar apoi și-a 

continuat studiile la o școală de infirmiere. Tot în Capitală a avut contact cu prima asociație a 

cercetașelor românce, intrând în 1913 în cohorta Păstorul Bucur, condusă de către Arethia Piteșteanu. 

Călăuzită de cele mai nobile sentimente față de țară, după izbucnirea Primului Război 

Mondial, Ecaterina a îmbrăcat mai întâi uniforma albă de infirmieră, apoi pe cea de soldat. Potrivit 

relatărilor maiorului Liviu Teiuşanu, fostul comandant al Legiunii de cercetași Domnul Tudor, unde 

Ecaterina a activat din momentul revenirii în Târgu Jiu, în prima parte a războiului aceasta s-a implicat 

ca asistentă medicală în zona Văii Jiului. Ea s-a înrolat ca voluntar în Campania 8, Regimentul 18 

Gorj, cerând cu insistență a i se admite să rămână pe front, ca să ajute un frate și pe toți cei din 

unitatea sa... A îmbrăcat uniforma militară, și-a pus o raniță și o capelă, și-a luat o armă găsită pe 

câmp, pe care n-a părăsit-o niciodată, aducând-o cu sine și la spital. După mai multe încercări de a 

participa pe front ca soldat activ, de fiecare dată spunându-i-se că locul ei este în spital, Ecaterina a 

hotărât să plece pe câmpul de bătălie. Comandanții au cedat insistențelor ei și au primit-o să lupte pe 

front. 

În toamna lui 1916, Ecaterina, împreună cu alți camarazi, au fost luați prizonieri și duși la 

Cărbunești. Datorită prezenței de spirit, reușește să evadeze împușcând santinelele de pază. A fost 

rănită ușor la picior, în timp ce fugea. A continuat luptele în zona orașului Filiași și a fost din nou 

rănită, de această dată mai grav, suferind fracturi ale tibiei și femurului. În perioada spitalizării, armata 

română s-a retras în Moldova, și ea a fost mutată pe rând în spitalele din Craiova, București și în cele 

din urmă, Iași. Pentru aceste fapte de arme, în primăvara anului 1917, a fost decorată, mai întâi de 

Comandamentul Marii Legiuni a cercetașilor României cu Virtutea cercetășească, iar apoi prin 

Decret regal cu Virtutea militară clasa a II-a. A fost vizitată personal de către M.S. Regina Maria, 

care i-a conferit decorația. A fost înaintată în gradul de sublocotenent. 

Revine pe front, în vara anului 1917, cerând comanda unui pluton. Ecaterina avea să cadă eroic la 

datorie, în seara zilei de 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și Muncelu, unde armata română 

lupta împotriva ofensivei trupelor inamice. În acea seară, plutonul ei se afla în tranșee, pe Dealul 

Secului. La vederea inamicilor germani, care înaintau spre liniile trupelor române, ridicându-se în 

picioare pe parapetul șanțului-adăpost în care se afla și strigând cuvinte de înflăcărare, și-a chemat 

soldații să deschidă focul și să pornească la atac. Gloanțele mitralierelor dușmane au răpus-o. 

La 23 august, Ecaterina Teodoroiu a fost citată prin Ordinul de Zi nr. 1 al Regimentului 

Lupeni, comandat de colonelul Constantin Pomponiu: În timpul ciocnirii de ieri, noaptea, pe Dealul 

Secului, a căzut în fruntea plutonului său lovită în inima ei generoasă de două gloanțe de mitralieră 

voluntara Ecaterina Teodoroiu din Compania a 7-a. Pildă rară a unui cald entuziasm, unit cu cea 

mai stăruitoare energie, aceea pe care unii au numit-o cu drept cuvânt Eroina de la Jiu și-a dat 

jertfa supremă, lipsită de orice trufie, de orice deșartă ambiție, numai din dragostea de a apăra 

pământul Țării acesteia cotropită de dușmani. Ecaterina Teodoroiu a fost la înălțimea celor mai 

viteji apărători ai Țării sale și i-a întrecut prin puterea cu care, înfrângând slăbiciunea femeiască, a 

știut să dovedească vigoarea bărbăției de trup și de suflet și calitățile întregi ale unui ostaș îndrăzneț, 

neobosit și plin de entuziasmul de a se face folositoare cu orice preț. Aceea care a luptat ca un viteaz 

din alte vremuri la Târgu Jiu, aceea care și-a desfășurat energia-i rară împotriva morții albe care a 

secerat pe camarazii ei bolnavi de tifos exantematic pornește din nou în luptă cu un avânt renăscut, 

cu nădejdea că va contribui și ea la opera cea mare a revanșei, la a cărei pregătire a luat parte 

foarte activă, conducând instrucția. A căzut înainte de a ajunge la țelul acestei revanșe. Și-a dat viața 

cu simplitatea eroismului adevărat, nu pentru a obține apoteoze de vorbe, ci pentru că așa cerea 

inima ei, pentru că așa credea sufletul ei că se împlinește datoria vieții. Aceea care în vitejia ei 

comunicativă a murit în clipa când se descoperea spre a-și îndemna ostașii cu vorbele: Înainte, 

băieți, nu vă lăsați, sunteți cu mine!, are drept, din clipa aceea, la cinstirea veșnică a unui nume 
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neuitat de camarazi. Pentru dragostea-i de ţară, pentru simţu-i rar al datoriei, pentru energia şi 

avântul cu care şi-a împlinit ceea ce socotea misiunea ei, până la jertfa supremă, o citez la ordin de 

zi pe Regiment, dând-o ca pildă tuturor ostaşilor. 

A fost înmormântată cu paradă militară, pe 23 august 1917, în valea Zăbrăuciorului, pe frontul 

Mărășeștilor. La data de 4 iunie 1921, rămășițele pământești ale acesteia au fost exhumate pentru a fi 

duse la Târgu Jiu. 

După terminarea războiului, Ecaterina Teodoroiu a devenit o eroină a României Mari. În 

memoria ei au fost ridicate de-a lungul timpului mai multe monumente: 

· Monumentul Ecaterina Teodoroiu, sculptor Dumitru Mățăoanu, ridicat la Slatina. 

Construcția a început încă din 1921 și a fost finalizată în luna mai 1925. Acesta este 

primul monument din țară ridicat în memoria eroinei; 

· Monumentul Ecaterina Teodoroiu, sculptor Vasile Ionescu-Varo, din Brăila, ridicat în 

1928. Din 1974, monumentul se află amplasat în fața Colegiului Național Gheorghe 

Munteanu Murgoci Brăila; 

· Monumentul Victoriei (Biruinței), sculptor Oscar Han, amplasat la Tișița, reprezintă o 

imortalizare a victoriei din 1918. La inaugurarea din 20 septembrie 1934 a participat 

și Regele Carol al II-lea al României; 

· Mausoleul Ecaterina Teodoroiu, sculptor Milița Petrașcu, ucenica lui Constantin 

Brâncuși, ridicat la Târgu Jiu în 1936; 

· Monumentul eroilor din Azuga, sculptor Ioan Iordănescu, realizat în 1937; 

· Monumentul Sublocotenentului Ecaterina Teodoroiu, sculptor Octav Iliescu, ridicat în 

1972 în locul în care a căzut eroina, lângă Panciu; 

· Statuia Ecaterinei Teodoroiu, sculptor Iulia Oniță, amplasată la Târgu Jiu, în anul 

1978, pe bulevardul ce-i poartă numele; 

· Bustul Ecaterinei Teodoroiu, sculptor Florin Musta, turnat în bronz în 1994, montat 

pe un soclu din marmură, este amplasat pe aleea personalităților istorice de pe 

platoul din fața Mausoleului de la Mărășești. 

De asemenea, au fost turnate pelicule dedicate acesteia. În iunie 1921, a avut loc, la București, 

premiera filmului Ecaterina Teodoroiu, regizat de cineastul, regizorul și operatorul Nicolae 

Barbelian. În aprilie 1930, tot la București, este lansat filmul Ecaterina Teodoroiu, în regia lui Ion 

Niculescu-Brună. În octombrie 1977, intră în faza de producție ce-a de-a treia peliculă Ecaterina 

Teodoroiu, regizată de Dinu Cocea. Rolul Ecaterinei este jucat de către Stela Furcovici, iar lansarea 

are loc în decembrie 1978. Evocarea eroismului acesteia apare și în filmul artistic românesc 

Triunghiul morții, regizat de către Sergiu Nicolaescu, care începe cu rugăciunea: Doamne, măsoară 

locul ce ni se cuvine pe pământ. Iubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi acest pământ o groapă 

sau încă Vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată, groapa-mi stă înainte. Luminează ochii 

mei, ca nu cumva să adorm întru moarte. Luminează mintea mea, oţeleşte voinţa mea, curăţeşte-mi 

trupul şi sfinţeşte sufletul meu. Amin!, rostită de către Ilinca Goia, cea care joacă rolul Eroinei de la 

Jiu. În martie 2017, a fost lansat filmul Cătălina Teodoroiu, eroina poporului român, un 

documentar realizat de publicistul și documentaristul Dorin Brozbă. 

Colonelul Nicolae Tăutu, un pasionat biograf al acesteia a scris piese de teatru - Cătălina – 

adevărata viaţă a eroinei Ecaterina Teodoriu, Eroina de pe Jii, Fata cu arma sau Fata din inima 

ţării, poeţii i-au dedicat poeme dramatice şi poezii, numeroase articole despre eroismul ei au apărut 

în media locală, națională și internațională, volume întregi i-au fost consacrate - Elsa Grozea, 
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Sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu, Ion Mocioi, Ecaterina Teodoroiu, eroina poporului 

român, Ioan I. Manoliu, Ecaterina Teodoroiu viteaza de la Jiu ș.a. 

Comparată de către generalul francez Henri Mathias Berthelot cu Ioana D'Arc, Ecaterina a 

fost și este un model de curaj, ocupând un loc de cinste în galeria româncelor eroine, precum Anca 

Zin, decedată în timpul Răscoalei din 1514, Maria Putoiana, vajnica luptătoare din armata lui Mihai 

Viteazul, Ecaterina Varga, supranumită Doamna Moților, din timpul Revoluției de la 1848 din 

Transilvania, Ana Ipătescu, curajoasa pistolară a Revoluției pașoptiștilor din Țara Românească de la 

1848, Elena Vârnav, care la 24 de ani a purtat steagul libertăților Moldovei la anul 1948, Maria 

Rosetti, prima ziaristă din România, inspirația pictorului Rosenthal pentru celebrul tablou România 

Revoluționară, purtând ie, maramă pe cap și tricolorul pe umăr, fiind văzută drept imagine a României 

revoluționare de la 1848, simbol al luptei pentru libertate și egalitate, Măriuca Zaharia, fetița-erou 

de doar 12 ani, căzută și ea în luptă acum 100 de ani în bătălia de la Mărășești, Mina (Marina) 

Hociotă, călugărița eroină dedicată unității și independenței țării noastre, sublocotenent în Primul 

Război Mondial, sergentul Elena Chiriță, care a primit botezul focului alături de Regimentul 96 

Infanterie, la Păuliș, în septembrie 1944, sau Marina Știrbei, cea care a condus legendara Escadrila 

albă, singura unitate de aviație militară din lume în timpul celui De-Al Doilea Război Mondial 

formată exclusiv din femei și care a salvat mii de vieți. 

Cu siguranță, curajul acestor femei nu a implicat absența fricii, ci mersul înainte, înfruntând 

toate vicisitudinile, în numele crezului fiecăruia, al adevărului și implicit al libertății. Uneori, din frică 

se naște curajul. Această însuflețire, această flacără vie care naște pasiune, dă putere trupului și 

impetuozitate sufletului. După cum spunea G. K. Chesterton Curajul este aproape o contradicţie în 

termeni. Înseamnă o dorinţă puternică de a trăi care ia forma disponibilităţii de a muri, iar aceste 

eroine au avut această disponibilitate. Puterea de a te ridica, puterea de a lupta poate izvorî doar   

dintr-un caracter ferm, o conștiință curată, noblețe sufletească, convingeri puternice și trăiri mistuitoare. 

Ecaterina Teodoroiu este una dintre puținele femei distinse oficial cu renumele de eroină. 

Multe altele însă au dus bătălii și au pierit, fără ca urmașii să le știe jertfa, zbuciumul, faptele, 

meritele… 

În anul 2017 - CENTENAR MĂRĂȘTI. MĂRĂȘEȘTI. OITUZ. - mai mult decât în alți 

ani, la Biblioteca Județeană Sălaj s-au realizat Expoziții dedicate Eroinei de la Jiu, a fost prezentată 

în cadrul Proiectului CRESC - la bibliotecă, participanților li s-au arătat imagini și scrisori pe care 

nu aveau cum să le vadă înainte, iar după toate aceste momente, Cătălina a devenit EROINA 

preferată a copiilor și tinerilor participanți, s-au citit emoționantele povești care au mișcat sute de 

suflete, de la cele mai fragede vârste, până la cei cu argint în păr și aur în gând. Una din cele mai 

îndrăgite povești a fost STEAUA CĂTĂLINEI (Petru Demetru Popescu), din profundele mesaje, copiii 

înțelegând importanța sentimentului de dragoste față de țara pentru care atât de mulți s-au jertfit și 

datoria pe care o avem cu toții, de a ne dărui pentru binele comun: 

 - Și cum va arăta steaua ta, Cătălino? 

- Mai întâi vreau să-i învăț pe copii să fie buni, cinstiți, harnici și curajoși. Iar mai presus de 

orice, să-și iubească din inimă țara. Astfel am să fiu fericită. Dar dacă pământul nostru va fi cotropit 

de pasul dușman, am să îmbrac straie ostășești și steaua lui îmi va fi călăuză în lupta pentru libertatea 

țării mele. Am să mă jertfesc pentru ea de va fi nevoie! 

Cum ar fi fost lumea fără aceste eroine cu un curaj nebun?... poate mult mai întunecată. De-a 

lungul vremurilor au fost oameni care, asemeni unor faruri, au știut să răspândească LUMINA, 

arătându-ne calea atunci când timpurile au fost învolburate. 
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1917–2017 CENTENAR MĂRĂȘTI, MĂRĂȘEȘTI, OITUZ 

PE AICI NU SE TRECE! 

 

Din întreaga istorie românească a Primului Război Mondial, victoriile de la Mărăşti şi 

Mărăşeşti din vara lui 1917 sunt invocate cel mai des. Faptele eroice de la Mărășești au lăsat multe 

simboluri în urmă. Eroii care au participat la aceste evenimente sunt imortalizați în numeroase 

cântece, legende și producții cinematografice. Curajul și forța de sacrificiu cu care soldații au rezistat 

în fața ofensivei germane sunt concentrate în deviza Pe aici nu se trece! Impactul asupra mentalului 

colectiv transpare din perpetuarea acestei devize în folclorul românesc, ea regăsindu-se în filme, 

romane și chiar în limbajul cotidian. 

Situația României la începutul anului 1917 era una disperată. Teritoriul național fusese redus 

la Moldova, armata era demoralizată și decimată, iar populația înspăimântată de lipsuri și de exil. La 

acestea se adaugă reproșurile opiniei publice legate de imposibilitatea îndeplinirii idealului național 

al Unirii. Din perspectivă geopolitică, România era înconjurată de forțele Puterilor Centrale și 

complet izolată față de restul Aliaților. Unica posibilitate de a primi sprijin era prin Rusia, însă și aici 

anul 1917 a adus schimbări fundamentale. 

Încă de la intrarea României în război, Rusia s-a dovedit a fi un aliat instabil, oferind sprijinul 

solicitat de către generalii români mult prea târziu și mult prea puțin. În aceste condiții, armata țării 

noastre s-a văzut deseori nevoită să compenseze pentru lipsurile armatei țariste. 

În vara anului 1917, s-au dat cele 

mai impresionante bătălii românești din 

Primul Război Mondial, în Moldova, pe 

linia Siretului și în trecătorile din Carpații 

Orientali. Fără a neglija lupta la baionetă 

a soldatului de rând, ne putem imagina 

această confruntare ca o luptă între 

generali. Dinspre Transilvania, generalul 

Falkenhayn forța trecătorile Carpaților 

încă din toamna anului 1916. Dinspre 

Muntenia și Dobrogea, Mackensen forța 

linia Siretului. În Moldova, generalii 

români Alexandru Averescu, Eremia 

Grigorescu, Constantin Prezan, Arthur 
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Văitoianu și Constantin Văleanu apără linia Siretului. Între 22 iulie – 1 august 1917, are loc bătălia 

de la MĂRĂȘTI. Trupele generalului Alexandru Averescu reușesc să recupereze 500 Km2 și 30 de 

localități. Ofensiva germană continuă însă, următoarea bătălie având loc la MĂRĂȘEȘTI între 6–16 

august. Istoricul militar Manuel Stănescu opina că Mărăşti este operaţiunea ofensivă, condusă şi 

gândită de gen. Averescu, care era comandantul Armatei a II-a, iar Mărăşeşti şi Oituz sunt operaţiuni 

defensive. Pentru că germanii au contra-atacat după operaţiunea de la Mărăşti. Ofensiva de la 

Mărăşti din iulie 1917 a făcut parte din ultima operaţiune de amploare a Antantei pe Frontul de Est. 

Rezistența armatei condusă de generalul Eremia Grigorescu a intrat în legendă prin deviza Pe 

aici nu se trece. Tot în această luptă Ecaterina Teodoroiu a murit eroic, în fruntea plutonului ei. 

Între 8 și 22 august a avut loc cea de a treia bătălie de la OITUZ. În ciuda rezistenței eroice a 

armatei, românii sunt nevoiți să renunțe la cuceririle obținute cu numai o săptămână înainte și să se 

retragă pe Valea Trotușului, pentru a proteja ultimele resurse petroliere rămase în posesia României. 

Pe 3 septembrie, Puterile Centrale încetează ofensiva în Moldova, iar pe 22 septembrie, flota română 

înregistrează o victorie majoră pe Dunăre, lângă Brăila. În cele 31 de zile de lupte la Mărăşti, 

Mărăşeşti şi Oituz, au avut loc mai mult de 60 de atacuri ale taberelor combatante. Ciocnirile cele 

mai violente s-au înregistrat pe 19 august. 

Același istoric militar, Manuel Stănescu, remarca: Au fost lupte teribile. 3-4 săptămâni în care 

mor 16-17.000 de români, 17.000 de ruşi şi cam tot atâţia germani şi austro-ungari. E un carnagiu, 

au fost lupte extrem de dure. Sunt cam singurele bătălii în care Antanta a reuşit să reziste şi chiar să 

câştige aceste bătălii. În rest, Puterile Centrale câştigau teren. 

În ciuda faptului că în urma bătăliilor din vara anului 1917 România nu a reușit să recupereze 

teritoriul pierdut și și-a epuizat 

resursele, ofensiva germană a fost 

oprită pe linia Siretului, iar resursele 

umane și logistice ale Puterilor 

Centrale au fost puternic afectate. La 

nivel european, sacrificiul României a 

câștigat timp pentru ca Aliații să se 

replieze pe frontul de Vest. Rezistența 

română a forțat Germania și Austro-

Ungaria să își concentreze forțele aici și 

să pună în plan secundar ofensiva 

vestică. În toamna anului 1917, forțele 

românești sunt epuizate atât din cauza 

bătăliilor devastatoare, cât și din cauza 

unei puternice epidemii de tifos exantematic care a decimat rapid populația deja slăbită de 

vicisitudinile vieții în exil. La toate acestea se adaugă și defecțiunea rusă. În noiembrie 1917, în Rusia, 

are loc revoluția bolșevică, în urma căreia regimul comunist este instalat în locul republicii din martie. 

Consecința majoră a acestui eveniment constă în dezangajarea completă a Rusiei față de Aliați 

(inclusiv România) și ieșirea acesteia din război. 

Personalități politice și militare internaționale de seamă și-au arătat admirația pentru eroismul 

armatei române și contribuția esențială a acesteia pentru victoria aliaților. Astfel, Gen. Berthelot, șeful 

Misiunii Militare Franceze remarca bravura ofițerilor și a soldaților români, care atrăgeau în acel 

moment admirația tuturor armatelor aliate și cărora chiar dușmanii le aduceau omagiile lor. Soldații 

români luptă admirabil. Ei sunt la înălțimea celor mai viteji apărători. Sunt cei mai buni soldați din 

lume!, afirma generalul francez. Din partea guvernului britanic, primul ministru englez, Lloyd 

George, îi transmitea, o telegramă lui I.I.C. Brătianu cu următorul conținut […] profunda noastră 

admirație pentru curajul eroic și avântul ce l-a dovedit poporul român în timpul unui an de încercări 
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aproape fără seamăn. Cine ar putea să omită importanța rezistenței armate pe care o opune România 

inamicului nostru comun. Românii s-au luptat cu succes și chiar germanii s-au mirat de această 

rezistență eroică. Când va sosi momentul oportun, Aliații nu vor putea uita România care în tot timpul 

războiului și-a făcut datoria în chip strălucitor. 

Luând cunoștință de istoricele succese repurtate de trupele române în marile bătălii din vara 

anului 1917, gen. american John Pershing, comandantul corpului expediționar american ce se afla pe 

frontul francez, exclama plin de admirație: Admir splendidul eroism al armatei române, care și-a 

apărat cu îndârjire pământul patriei sale. Să nu vă temeți de nimica! Îl va recuceri și-și va vedea 

visul împlinit. În America toată lumea crede ca mine. Acum cunoaștem sufletul întreg al României. 

Și în presa internațională a vremii au fost elogiate marile bătălii de la Mărăști, Mărășești și 

Oituz. Ziarul francez Le Figaro scria: Mărășeștii sunt Verdunul român. România este pe cale de a 

deveni o națiune de planul întâi, niciodată n-a fost atât de mare… Este imposibil ca după război 

România să nu cunoască o stare foarte înfloritoare pe care o va merita nu numai pentru vitejia ei 

actuală, ci și pentru toată istoria ei atât de plină de dureri și grele încercări. Ziarul englez Times 

nota: Apărarea frontului de la Mărășești, la nord de Focșani, a fost cel mai important fapt de arme 

pe care l-au făcut românii vreodată… românii s-au luptat cu un eroism care este mai presus de orice 

laudă… Marea bătălie care durează de trei săptămâni pe fronturile de sud și sud-est ale Moldovei 

este una din cele mai sângeroase a acestui război… Trupele Armatei I și Armatei a II-a române au 

dovedit o capacitate combativă care a stârnit admirația tuturor ofițerilor străini. 

De asemenea, într-un ziar rus se menționa: Armata românească a renăscut ca și phoenixul 

din cenușa sa. Azi armata română e cu desăvârșire capabilă să ducă războiul admirabil disciplinată, 

neavând lipsuri nici în muniții, nici în tunuri, nici în aprovizionare. Artileria e la înălțime, infanteria 

întreagă merită orice laudă. Românii sunt bravi și se luptă ca leii. Azi, când Germania amenință să 

ocupe și treimea de teritoriu ce a rămas românilor, ei mor în mod fanatic… Mor, dar nu se predau. 

Se luptă pentru orice bucățică din pământul lor, așa de sălbatic, ca și lupoaica când i se răpește 

ultimul pui. Acum începe lupta eroică a României pentru existența sa. Lupta pe viață și pe moarte. 

Victoriile repurtate de trupele române la Mărăști, Mărășești și Oituz, amplu comentate și 

elogiate în țară și peste hotare, au dat imbold și speranță tuturor românilor în realizarea idealurilor 

lor: alungarea inamicului și desăvârșirea unității statului român. 
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PARTENERIATELE EDUCAȚIONALE 

O POARTĂ DESCHISĂ SPRE CUNOAȘTERE 

 
Într-o lume aflată într-o continuă schimbare, e necesar să conştientizăm oportunitatea 

implicării bibliotecii publice în procesul de formare şi educare a copiilor. Televizorul, calculatorul și 

internetul au devenit pentru copii o 

importantă sursă de informație, aceștia 

făcând mai rar gestul de a citi o carte 

sau de a intra într-o bibliotecă. 

Pe lângă serviciile şi facilităţile 

oferite în mod tradiţional: împrumutul 

la domiciliu al documentelor, 

consultare pe loc, prelungire şi 

rezervare de titluri, acces la internet, 

servicii multimedia etc., Secția pentru 

copii organizează şi desfăşoară 

activităţi diverse şi interesante. Printre 

cele mai importante activități care se 

desfășoară la Biblioteca Județeană I.S. 

Bădescu, sunt proiectele cultural-

educative. Aceste proiecte se 

desfășoară în baza unor parteneriate, pe care biblioteca le încheie cu alte instituții de învățământ 

(școli, grădinițe) din județul Sălaj. 

Motivul pentru crearea unor astfel de parteneriate este de a ajuta copiii să aibă succes la școală, 

și, mai târziu, în viață. Atunci când educatorii și învățătorii se consideră unii pe alții parteneri în 

educație, succesul școlar al copiilor se 

realizează mult mai ușor. În orice 

parteneriat educaţional este important 

să fie implicaţi copiii, iar activităţile 

desfăşurate să fie în beneficiul acestora, 

cu obiective bine definite. 

Parteneriatul prezintă calea de a 

demonstra comunităţii cât de important 

este rolul bibliotecii, al cărţii şi lecturii 

în societate. Copilul de mic trebuie 

educat ce înseamnă lectura, cartea, 

biblioteca şi ce rol au acestea în 

dezvoltarea lui. În fiecare an avem 

încheiate un număr foarte mare de 

parteneriate, dar în anul 2017 numărul acestora a fost peste așteptările noastre, iar acest lucru nu poate 

decât să ne bucure. 

Proiectele noastre de parteneriat educațional se realizează între: 

1.  Directorul Instituției și profesorul pentru învățământ primar, în calitate de coordonator al 

proiectului; 

2.  Biblioteca Județeană I.S. Bădescu, Județul Sălaj, reprezentată prin Dna Florica Pop, în calitate 

de manager. 
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Structura unui parteneriat educațional încheiat cu Biblioteca Județeană I.S. Bădescu cuprinde 

următoarele elemente: Tema (titlul 

parteneriatului), o prezentare generală a 

colaborării, scopul acestei colaborări, 

obiectivele și activitățile ce vor fi 

derulate, obligațiile partenerilor și, nu în 

ultimul rând, impactul acestor 

parteneriate. Acestea sunt semnate de 

către conducătorii celor două instituții. 

Tot în aceste documente va fi specificată 

și perioada pentru care se încheie aceste 

parteneriate. Dintre temele 

parteneriatelor putem aminti: Minunata 

lume a cărților, Cartea - Prietena mea, 

În lumea poveștilor, Biblioteca - 

Tărâmul fermecat al cunoașterii, Biblioteca - O lume a cărților, Cartea - Deschizător de drumuri, 

Cartea - Comoară pentru suflet etc. 

Scopul parteneriatelor este: 

● cunoașterea bibliotecii și a importanței acesteia în procesul educațional 

● stimularea interesului copiilor pentru lectură  

● implicarea copiilor în activităţi sociale cu caracter ludic, educativ, care oferă 

şanse egale, posibilităţi de dezvoltare a spiritului de cooperare şi oportunităţi 

de integrare socială 

● îmbogățirea și dezvoltarea vocabularului 

După ce sunt semnate aceste 

parteneriate de colaborare încep vizitele 

copiilor la bibliotecă. Copiii sunt 

organizați în grupe de clasă și sunt însoțiți 

de cadrul didactic. 

Pentru început elevii sau 

preșcolarii sunt îndrumați să descopere 

universul bibliotecii și să se familiarizeze 

cu modul de organizare a acesteia. Scopul 

acestor vizite este de a-i apropia pe cei 

mici de spațiul bibliotecii și de a trezi în 

sufletele lor curiozitatea și plăcerea de a 

parcurge paginile cărților interesante, 

pline de învățături. Tot în cadrul primei vizite le spunem cum se face un permis de bibliotecă, care 

sunt drepturile și responsabilitățile utilizatorului, îi informăm cu privire la fondul de carte existent, 

cum sunt organizate cărțile și, nu în ultimul rând, ce înseamnă a împrumuta o carte de la bibliotecă. 

Pe lângă aceste informații oferite copiilor, noi, bibliotecarele, le prezentăm și alte activități 

interesante pe care le desfășurăm, cum ar fi: teatru de păpuși, expoziții de carte, mișcare ca la carte, 

vizionări de filme, desene, Poveștile lui Mormocel, Covorașul fermecat, Degetele vesele ș.a. 

Consider că această colaborare dintre școală, grădiniță și bibliotecă determină atragerea 

copiilor, elevilor şi nu numai spre cultivarea dragostei de lectură și cunoaștere. Doar împreună copiii 

vor reuși să relaţioneze, să se integreze în colectivitate, să facă faţă cerinţelor acestei societăți,          

într-un mod armonios. 

Alina Chirila 
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IMAGINAȚIE, CREATIVITATE ȘI DIVERSITATE 

LA SECȚIA PENTRU COPII 

 

Ce este creativitatea? 

Când vorbim despre creativitate, majoritatea dintre noi ne gândim, în primul rând, la domeniul 

artistic: pictură, literatură, muzică, dans. Când spunem imaginaţie, visare, fantezie, gândul ne zboară 

mai ales la perioada copilăriei. Fiind un termen foarte cunoscut, fiecare dintre noi ştim câte ceva 

despre creativitate. Artiştii, oamenii de ştiinţă, profesorii, toţi ne-au format o imagine despre ce 

înseamnă să fii creativ. Din păcate, uneori acest cuvânt poate fi înţeles greşit. Cred că orice discuţie 

referitoare la cum să ne dezvoltăm creativitatea trebuie să înceapă cu o înţelegere mai bună a acesteia. 

Creativitatea este un termen foarte generos care de-a lungul timpului a fost definit în sute de 

feluri. În principal, când vorbim despre creativitate ne referim la 3 aspecte: la produsele creative, la 

trăsăturile de personalitate ale persoanelor creative şi la gândirea creativă. Haideţi, să vorbim mai 

multe despre aspectele esenţiale ale creativităţii: 

1. Produsele creative 

Produsele creative sunt roadele actului de creație. Pentru ca o pictură, obiect sau idee să fie 

considerată o creaţie, este necesar să îndeplinească mai multe condiţii: 

• să fie originală, adică să fie deosebită faţă de alte produse similare 

• să fie valoroasă, adică să nu fie un produs de duzină sau un kitsch 

• să aducă ceva nou, adică să nu repete o idee deja existentă 

• să fie utilă, adică să aibă un scop şi să împlinească o nevoie a cuiva 

2. Creativitatea ca trăsătură de personalitate 

Creativitatea poate fi văzută ca o trăsătură pe care fiecare o are mai mult sau mai puţin 

dezvoltată. Chiar dacă nu produc opere de artă sau nu fac invenţii, mulţi oameni dau dovadă de 

creativitate în viaţa de zi cu zi. 

Copiii își manifestă din plin creativitatea în activitățile pe care le fac. Interesul, curiozitatea, 

spontaneitatea, deschiderea la nou, tendința de a îmbina realul cu fantasticul, toate aceste ingrediente 

necesare creativității se manifestă în copilărie. 

Cu timpul și, mai ales, odată cu începerea școlii, creativitatea pare a intra în declin. Picasso 

spunea: Orice copil este creativ. Problema este cum să îl faci să rămână aşa şi când creşte. Deşi toţi 

ne naştem cu potenţial creativ şi îl manifestăm în copilărie, dacă nu ne cultivăm constant creativitatea 

riscăm să ne pierdem această calitate. Pentru a-și folosi potențialul creativ adulții trebuie să aibă 

dezvoltate și alte trăsături de personalitate: independenţă, încredere în sine, deschidere la nou, 

tolerarea ambiguităţii, simţ critic. Există numeroase definiții ale creativității, fără să fie formulată o 

definiție general acceptată. Unele definiții sunt contradictorii sau subiective, de aceea, în continuare, 

vă prezint câteva definiții din dicționare, cărţi de referință, precum și definiții propuse de experți în 

studiul creativității. 

În Dicționarul enciclopedic (1993), creativitatea este definită ca trăsătură complexă a 

personalității umane, constând în capacitatea de a realiza ceva nou, original. Dicționarul Webster 

(1996) oferă trei semnificații ale creativității: 

- starea sau calitatea de a fi creativ; 
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- abilitatea de a transcende ideile, regulile, modelele, relațiile tradiționale și de a crea noi și 

semnificative idei, forme, metode, interpretări etc.; originalitate sau imaginație; 

- procesul prin care se utilizează abilitatea creativă. 

Enciclopedia Britanica prezintă o definiție concentrată pe obiectivele activității creative: 

creativitatea este abilitatea de a face sau, altfel spus, de a produce ceva nou, fie o nouă soluție a unei 

probleme, fie o nouă metodă sau un dispozitiv nou sau un nou obiect artistic ori o nouă formă 

artistică. 

Caracteristici ale persoanelor creative: 

Persoanele creative posedă multe caracteristici/trăsături distincte care le diferențiază 

semnificativ de persoanele mai puțin creative sau chiar non-creative. Davis a inventariat peste 200 

trăsături de personalitate și adjective ale atitudinii creative, găsite în literatură asupra creativității și 

le-a împărțit în trăsături pozitive, social dezirabile și trăsături negative, potențial supărătoare. Dintre 

acestea, în ordinea caracteristicilor importante, sunt: imaginația, sensibilitatea la probleme, 

curiozitatea, intuiția, descoperirea ideilor, toleranța pentru ambiguitate, independența (autonomia), 

originalitatea etc. 

Imaginația constituie o aptitudine importantă și se bazează pe anumite predispoziții ereditare, 

pentru sinteza unor noi imagini, noi idei. Imaginația creativă desemnează capacitatea unui individ de 

a efectua o activitate creatoare, adesea generalizată la întreaga capacitate inventivă. Dezvoltarea 

imaginației presupune însă multă muncă în procesul de creație. 

  

SECȚIA COPII – O ECHIPĂ FORMIDABILĂ 

Privind retrospectiv anii petrecuți la Secția Copii, 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, în ansamblu, a fost bine. 

Mă bucur să constat că fac parte dintr-o echipă extraordinară, plină de energie și entuziasm, o 

echipă în care respectul de sine și respectul pentru aproapele tău 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 manager 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. 
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Când m-am angajat la Biblioteca Județeană Sălaj, 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, 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 

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 anilor, 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 în practică cât 

mai bine. Sigur că pentru asta am avut nevoie de ajutorul colegelor. 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 ateliere, activități menite să stimuleze 

îndemânarea și creativitatea și la care copiii au participat cu entuziasm și în număr foarte mare. 

Copiii ne-au arătat cât de mult au apreciat activitățile desfășurate, prin numărul mare de 

participanți. Pe perioada vacanței de vară am desfășurat un proiect amplu numit BiblioVacanța, 

proiect în cadrul căruia am desfășurat 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 manager 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, în cadrul cărora 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.  
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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. 

A fost 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 visurile 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! 

  

CUM TREZIM INTERESUL COPIILOR PENTRU CITIT? ȘI, MAI ALES, CUM 

MENȚINEM VIE CREATIVITATEA COPIILOR? 

Ce dar mai minunat se poate oferi unui copil decât acela al dragostei de a citi? Cuvintele   

dintr-o carte, potrivite cu talent, ne ajută să înțelegem mai bine timpul în care trăim, dar descoperim 

și ne imaginăm lumi trecute, prezente sau viitoare, ne pot da răspunsuri la întrebări, ne îndeamnă să 

gândim mai mult, ne îmbogățesc mintea și sufletul. 

Copiii iubesc cărțile, chiar și cei mai mici dintre ei. Dacă urmăriți fețele copiilor când li se 

citește ceva sau când se uită singuri în cărți, veți vedea curiozitatea, bucuria și uimirea pe chipul lor. 

Nu există nicio îndoială că acei copii, care trăiesc experiența cărților, mai întâi în familie, apoi în alte 

locuri cum ar fi bibliotecă, grădiniță, școală, învață mult mai ușor să scrie și să citească în primii ani 

de școală. Când copiilor li se citește regulat, când se uită singuri în cărți, ascultă casete sau CD-uri 

înregistrate, vizionează basme sau legende, povestesc și scriu povești născocite de ei, atunci își 

dezvoltă interesul pentru citit, care devine motivație pentru învățare. 

Biblioteca este pentru mulți copii locul primei întâlniri cu lumea minunată a cărților. În multe 

cazuri, aici, cu ajutorul și îndemnul oamenilor cărții, al bibliotecarilor, se manifestă, se înregistrează 

și sunt încurajate primele experiențe ale copilului în domeniul cititului, într-un spațiu plăcut, 

prietenos, cald, care îndeamnă la visare, relaxare. 

În acest sens, cu sprijinul managementului, care vine mereu în întâmpinarea nevoilor tuturor 

utilizatorilor, am amenajat Secția Copii în așa fel încât să facem acest loc cât mai primitor, intim și 

relaxant, pentru a atrage copiii și a-i determina să-și dorească să petreacă cât mai mult timp aici și să 

revină cât mai des posibil. 

Iată câteva idei utile de care am ținut seama când am amenajat noul spațiu al Secției copii din 

Biblioteca Județeană Sălaj: 

- am păstrat un spațiu într-o zonă mai liniștită departe sau izolată de zonele active, unde să existe 

multă lumină, de preferință lângă fereastră, am asigurat perne și pufuri colorate, un covor moale 

pe care să stea copiii, o măsuță cu scăunele, ca să fie mai interesant și mai amuzant totodată 

- pereții din această secție sunt decorați cu scene din povești, am reprezentat pe pereți Povestea 

Incredibilului Băiețel Mâncător de Cărți, lucrări realizate de copii, fotografii reprezentând copii 

și adulți citind, fotografii de la diverse alte activități ale bibliotecii, afișe care promovează cărți 

pentru aceștia 

- cărțile sunt expuse pe rafturi sau etajere adaptate înălțimii copiilor, astfel încât aceștia să le poată 

vedea bine, să-și aleagă singuri cartea dorită, noi selectăm doar acele cărți care au coperta și 

ilustrațiile cât mai viu colorate, care au un conținut adecvat vârstei și nivelului de dezvoltare a 

copilului, de preferință cu scris mare, iată câteva exemple: 

- povești simple despre lucruri care li se întâmplă lor cum ar fi: mersul la doctor, la ferma 

de animale, la grădiniță 
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- cărți care explică de ce li se întâmplă lucrurile așa, la această vârstă, este frecventă 

întrebarea copiilor: De ce? 

- povești cu momentele principale ilustrate, cu o intrigă ce poate fi urmărită 

- subiecte reale sau imaginare 

- cărți cu aventuri, surprize, cuvinte caraghioase 

Pentru a menține permanent interesul copiilor, în secția noastră schimbăm cât mai des cărțile. 

În același timp, dacă un copil are o carte preferată pe care o caută în fiecare zi, aceasta trebuie 

întotdeauna să fie disponibilă pentru a-i face plăcere. 

Nu există un singur loc în bibliotecă în care copilul are contact cu cartea, cu limbajul scris. El 

are posibilitatea de a vedea texte scrise în diferite moduri funcționale, pline de sens în toată biblioteca. 

Iată câteva exemple: 

- semne care indică structura rafturilor cu cărți - indicatoare de raft 

- titlul expozițiilor cu diferite teme, conținutul acestora 

- numele copiilor scrise pe lucrările artistice realizate de ei 

- etichetare a mediului - etichetele contribuie la păstrarea ordinii în bibliotecă 

Toate materialele, atât cărțile, cât și celelalte unități de bibliotecă, au locul lor. Copilul pune 

la loc cartea pe care a răsfoit-o sau citit-o, ori ne-o aduce nouă, dacă nu știe de unde a luat-o. 

Acestea sunt doar o parte din modalitățile care ajută la atragerea copiilor spre lectură și 

bibliotecă în aceste vremuri în care concurența cu alte mijloace de petrecere a timpului liber este 

acerbă, a introducerii copiilor în lumea cuvintelor, a-i face să descopere faptul că orice carte cuprinde 

vorbe, gânduri, sentimente ce ne ajută pe noi, cititorii, să înțelegem mai bine lumea în care trăim, ca 

atare să trăim mai bine și mai frumos. 

  

DEGETELE VESELE – ATELIER DE CREAȚIE 

La Secția Copii a Bibliotecii Județene Sălaj, creativitatea îmbracă diverse forme, incluzând 

activități cu caracter regulat cum este CLUBUL DEGETELE VESELE - Atelierul de Creație, care se 

desfășoară în fiecare zi de miercuri a fiecărei săptămâni și care are un parcurs de câțiva ani. Sigur că, 

de-a lungul anilor care au trecut, acesta a funcționat, cu mici întreruperi, pe parcursul vacanțelor, când 

am desfășurat un alt program care include și ateliere de creație - BiblioVACANȚA. 

Copiii care au dorit să participe la Clubul Degetele Vesele au avut nevoie doar de permisul de 

intrare la bibliotecă. În fiecare săptămână, am realizat activități diverse cu un număr de până la 25 de 

copii. Succesul de care s-a bucurat ne-a făcut să ne dorim să avem activități din ce în ce mai diverse, 

lucru menit să ne stimuleze imaginația și creativitatea. Sigur, și faptul că cei prezenți, copiii, au avut 

uneori grupe de vârstă diferite, a făcut ca adaptabilitatea noastră să fie una din condiții. Curiozitatea 

și nerăbdarea cu care ne întâmpinau copiii în fiecare zi de miercuri ne-a făcut să fim și mai inventivi. 

Dintre activitățile preferate din cadrul Clubului Degetele Vesele, menționez ATELIERUL DE 

QUILLING, pe care l-am desfășurat în diverse ocazii, în special când avea loc câte un eveniment 

marcant, gen sărbătorile de iarnă, când am realizat felicitări pentru Moșu’, sau de 1 și 8 Martie, când 

am confecționat mărțișoare și felicitări dedicate mamei și am realizat din hârtie de quilling floricele, 

pe care apoi le-am lipit pe carton colorat, sau de Paști când, împreună cu copiii, am realizat ouă de 

Paști, adică ouă de polistiren, pe care le-am cumpărat și pe care am lipit floricele multicolore realizate 

din hârtie de quilling. 
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De 1 Iunie, am realizat câteva felicitări dedicate copilului. Menționez că toate  materialele pe 

care copiii le-au realizat în timpul atelierelor de creație, le-au fost înmânate pentru a le duce acasă. 

Pe lângă Atelierul de Quilling, desfășurat în cadrul Clubului Degetele Vesele, în fiecare 

săptămână, în funcție de anumite evenimente și acțiuni care se desfășoară în oraș, într-un anume 

anotimp, am încercat să diversificăm cât mai mult activitățile. Astfel, în lunile de toamnă, din frunze 

uscate, am realizat diverse jucării și animăluțe,  pe care le-am lipit pe carton colorat și care au fost 

duse de către copii acasă. De asemenea, în cadrul unui atelier, am pictat pe pietre, pietre care au fost 

colectate de colegele mele bibliotecare, asta după ce s-a lecturat povestea Pietrele lui Agoston. 

Pe durata iernii, am confecționat fulgi de zăpadă, din hârtie albă, activitate care le-a adus mare 

satisfacție copiilor, pentru că am decorat cu ei secțiile bibliotecii, iar ei au putut să-și admire lucrările 

toată iarna, cât au stat expuse. Luna ianuarie a fost o lună plină, pentru că am avut mai multe zile de 

duminică în care biblioteca a fost deschisă. Fiind Ziua Culturii Naționale și, implicit, Ziua 

Luceafărului, activitățile au avut ca 

scop marcarea acestei zile importante 

pentru poporul nostru. Dintre 

momentele speciale dedicate zilei 

Eminescu, am urmărit, fascinați, 

imagini din copilăria lui Eminescu, am 

ghicit și am citit și recitat mai multe 

poezii, scrise atât de Eminescu, dar și 

de alți clasici ai literaturii române. Ziua 

memorabilă a continuat cu vizionarea 

filmului Un bulgăre de humă, iar, pe 

final, invitatul nostru,  profesorul de 

limba română, Ion Dinistreanu, a 

recitat din lirica eminesciană. 

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Unirii din 1859, Biblioteca Județeană a desfășurat mai multe 

activități integrate dedicate acestei pagini importante din pașii spre UNIREA cea MARE, dar și noi, 

Secția Copii, împreună cu grădinițele din oraș am desfășurat o lecție de istorie, pe măsura capacității 

lor de înțelegere, și, pentru prima dată în viață, copiii au dansat Hora Unirii, îmbrăcați în costume 

populare. 

De multe ori, în cadrul Clubului Degetele Vesele, am ales una din cărțile de la secție, pe care 

am lecturat-o și apoi, pe seama lecturii, am confecționat ceva inedit. Așa este cazul poveștii Regatul 

de Gheață, după care am realizat, din hârtie colorată, unul din personajele principale ale cărții - Olaf. 

Încântarea de pe fețele copiilor la finalul acestor activități ne dă impulsul, încrederea și dorința de a 

face tot mai mult pentru aceștia. De asemenea, am citit povestea Omul de Zăpadă, de la Editura 

Arthur, am dramatizat piesa, la fel am procedat cu Bunul Dinozaur, una din cărțile preferate ale 

copiilor, iar, la final, am confecționat, din hârtie colorată și creponată, dinozauri. O altă lectură, pe 

baza căreia am confecționat broscuțe, a fost Povestea unui Brotăcel – una din cărțile pe care le-am 

promovat cel mai mult anul acesta, pentru că ea a fost sursa de inspirație pentru un nou proiect pe 

care-l desfășurăm de câteva luni, și anume Povești cu Mormocel. 

De asemenea, copiii, și implicit noi, au arătat multă ingeniozitate în cadrul unui atelier de 

confecționat măști, după ce am descoperit, împreună, câteva lucruri interesante despre tipurile de 

măști care se pot realiza. 

Pentru luna februarie, ne-am adaptat și noi vremurilor și am confecționat felicitări cu 

inimioare și cu mesaje, după ce, în prealabil, am lecturat și comentat povestea Toți copiii au nevoie 

de dragoste.  
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CITIM ÎMPREUNĂ ROMÂNIA 

Ziua Internațională a Cititului Împreună, marcată, anul acesta, pe data de 16 februarie, la care 

au participat peste 100 de instituții de 

învățământ, printre care 20 biblioteci 

județene, câteva biblioteci școlare și 

mai multe școli și licee din țară, 

reprezintă un proiect internațional 

amplu, în cadrul căruia în aceeași zi, 

oameni din peste 100 de țări, printre 

care și România, citesc împreună cu 

voce tare. Sigur că Biblioteca Județeană 

s-a alăturat proiectului, care până la 

final s-a dovedit a fi un adevărat succes. 

A fost într-adevăr o zi memorabilă, în 

care au fost prezente la bibliotecă 

persoane de toate vârstele, cu cititori de 

toate vârstele, TOȚI LA BIBLIOTECĂ, CITIND ÎMPREUNĂ. 

Ziua Internațională a Cititului Împreună la Biblioteca Județeană Sălaj a debutat cu lectura 

scriitoarei Iulia Iordan, care le-a citit copiilor, pe Skype, povestea lui Frederick, de Leo Lionni, 

șoricelul care i-a învățat pe copii să-și urmeze visurile. În Sala de Lectură, copiii din clasa pregătitoare 

de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, prof. înv. Bianca Cuibuș și cei din clasa a IV-a, Școala 

Gimnazială Gh. Lazăr, prof. înv. Baboş Ioana, au ascultat fascinați lectura, apoi au adresat întrebări 

scriitoarei, care i-a încurajat să-și scrie propriile povești. Îi mulțumim din suflet doamnei Iulia Iordan 

și sperăm la o colaborare viitoare. Ziua Internațională a Cititului Împreună a continuat cu lectura 

poveștii  Au, dinții mei!, de Doctor Reiko&Eve Tharlet și a poveștii Ce poate face o furnică de Yanitzia 

Canetti. 

În același timp, la Secția pentru Tineri&Adulți, la Biblioteca Județeană Sălaj, de Ziua 

Internațională a Cititului Împreună, copiii clasei I A, de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, 

prof. înv. Oniţa Man, au citit împreună Povestea Iepurașului de Catifea și prietenilor care au realizat 

ce înseamnă Toți pentru unul, unul pentru toți. 

În continuare, la Secția pentru Copii, de Ziua Internațională a Cititului Împreună, copiii clasei 

I C, de la Școala Gimnazială Simion 

Bărnuțiu, prof. înv. Holhoș Maria, au 

urmărit aventurile animalelor din cartea 

Alertă la Zoo și au realizat cât de 

important este să îi acceptăm pe ceilalți 

așa cum sunt, cu ajutorul elefantului 

Elmer, o altă lectură iubită de către cei 

mici. 

La Secția pentru Tineri&Adulți a 

Bibliotecii Județene, am marcat Ziua 

Internațională a Cititului Împreună cu 

copiii clasei a IV-a, de la Școala Simion 

Bărnuțiu Zalău, prof. înv. Daniela Bejan. 

Aceștia au conștientizat importanța prietenilor, citind împreună Toți pentru unul, unul pentru toți și 

au călătorit pe aripile timpului împreună cu Domnișoara Poimâine și Joaca de-a Timpul. 
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În lunile aprilie și mai, am fost parte integrantă a unui proiect numit Andersen - Prietenie pe 

o sfoară, inițiat de Biblioteca Județeană Brașov, proiect care presupunea ca participanții să coloreze 

cât mai multe imagini din poveștile lui Andersen și, totodată, să lectureze cât mai multe povești, astfel 

că, în cadrul activităților pe care le-am desfășurat cu copiii, în cadrul clubului Degetele Vesele, sau 

cu acei copii care ne-au vizitat în cursul acestor două luni, am colorat și am lecturat mai multe povești 

din Andersen, astfel că, copiii s-au familiarizat, mai bine, cu unele dintre poveștile mai puțin 

cunoscute ale lui Andersen. Desenele pe care le-au realizat copiii au fost trimise la alte biblioteci 

participante din țară, făcându-se astfel un schimb de desene între biblioteci. La momentul acesta, 

desenele de la mai multe biblioteci din țară sunt expuse la Biblioteca Județeană Sălaj. 

Tot în cadrul Atelierului de Creație, de Ziua Europei, în luna mai, am realizat steagul Europei, 

împreună cu copiii, iar aceștia și-au pictat mânuțele cu acuarele pe care apoi le-au lipit pe un steag 

foarte mare realizat din carton albastru. 

 

TEATRU DE PĂPUȘI 

Unul din proiectele noastre de suflet și, cred că, cel mai îndrăgit de către copii, este teatrul de 

păpuși. Acesta este și motivul pentru care, în cadrul Școlii Altfel și a Grădiniței Altfel, am ales să 

prezentăm mai multe dramatizări ale unor povești mai puțin cunoscute. Astfel că, pentru copiii de 

grădiniță am pregătit piesele Gărgărița Morocănoasă, de Eric Carle și Omida Mâncăcioasă, tot de 

Eric Carle, iar pentru copiii de școală, am ales piesa Henry, incredibilul băiețel mâncător de cărți. 

Între timp, Henry a devenit și mascota Secției pentru Copii. Piesa se adresează copiilor de 

vârstă școlară, după cum spuneam, pentru că, pe parcursul 

poveștii sale, Henry învață litere, cuvinte, propoziții, cifre, 

calcule, povești noi etc. Povestea urmărește parcursul lui Henry 

de la un copil mâncător de cărți, la propriu, la un copil cititor de 

cărți. Piesa s-a bucurat și se bucură de un real succes, pentru că 

Henry interacționează, de fiecare dată, altfel cu copiii, iar 

bucuria și satisfacția lor, când știu să răspundă la întrebările lui 

Henry, e extraordinară. Aceasta este o piesă cu care noi, 

bibliotecarii, de la Secția Copii mergem prin satele din județul 

nostru, pentru ca și acei copii să se bucure de prezența lui  Henry alături de ei sau, de asemenea, mai 

prezentăm această piesă în cadrul Școlii Altfel. Aceasta este o piesă pe care o prezentăm în diverse 

ocazii și unui număr mare de copii, de până la 200, la o singură reprezentaţie. Sigur că noi facem 

lucrul acesta la nivel de amatori, luând în considerare caracteristicile specifice vârstei și adap-      

tându-ne la acestea. 

Mascotele și păpușile pieselor de teatru sunt confecționate de noi, din materiale simple, 

semnificând fie personaje cu chip de om, fie animăluțe, iar unele dintre ele sunt cumpărate. 

Piesele Gărgărița Morocănoasă și Omida Mâncăcioasă sunt piese cu mesaj, din care copiii 

au de învățat multe lucruri referitoare la natura care ne 

înconjoară, anotimpuri, comportament, dragostea faţă de 

animale ori cum să se poarte în anumite situații sau unii cu 

ceilalți. 

Pentru copiii de vârstă școlară, în cadrul teatrului de 

păpuși, pe lângă Henry, mai punem în scenă povestea Ești 

prețios, de Max Lucado, de asemenea o poveste educativă 

despre cum ar trebui să-i tratăm pe ceilalți, pentru ca, la rândul nostru, să fim tratați la fel, și să nu 

lipim etichete fără să știm cum este, cu adevărat acea persoană. 
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Sigur că, de-a lungul timpului, am mai dramatizat și alte povești clasice, cum ar fi: Gogoașa, 

Aladdin, Hainele cele noi ale Împăratului etc. 

 

POVEȘTI CU MORMOCEL 

Un alt proiect pe care l-am inițiat anul acesta și, pe care l-am amintit mai sus, este Povești cu 

Mormocel. În cadrul lui, noi bibliotecarele de la Secția Copii, am ales o mascotă căreia i-am pus 

numele Mormocel, iar această mascotă interacționează cu una dintre noi în timp ce citim câte o 

poveste. Sigur că modul în care intervine în discuție Mormocel este unul haios, iar copiilor le place 

acest lucru. Aceste povești, pe care le citim împreună cu Mormocel, le postăm pe Facebook, pagina 

instituției, în fiecare săptămână. Poveștile durează între 5 și 10 minute, iar ele pot fi urmărite sau 

revăzute oricând se dorește de către un copil sau un părinte, fiind grupate pe Facebook, în cadrul unui 

folder numit Povești cu Mormocel. 

Mascota Mormocel a prins viață în cadrul bibliotecii, pentru că ea este prezentă acum, în mod 

frecvent, în cadrul activităților pe care le desfășurăm, 

interacționând constant cu copiii. 

De-a lungul anului, Secția Copii primește, în mod 

constant, vizite de la grădinițe și școli, fie pentru o primă vizită, 

fie de mai multe ori, în cadrul parteneriatelor pe care le 

desfășurăm în colaborare cu școlile și grădinițele din județ și 

din oraș, ocazii cu care realizăm un tur prin toate secțiile 

bibliotecii, sau, pentru cei care au mai fost în vizită, pregătim 

activități diverse, de informare, dezbatere, prezentare de carte, concursuri, vizionări sau ateliere de 

creație tematice. 

Având clubul ATELIERUL DE CREAȚIE, am pus la dispoziția copiilor, următoarele: hârtie 

albă și colorată, carioca, creioane colorate, șabloane cu litere și cifre, foarfeci, lipici, astfel încât 

aceștia să-și poată crea propriile cărți. La ateliere lucrăm împreună cu ei, iar, la final, capsăm foile 

într-un fascicul și expunem cărțile pe rafturile bibliotecii, încurajându-i și ajutându-i pe copiii care 

arată interes pentru folosirea obiectelor de scris, în crearea propriilor cărți, punând accentul mai mult 

pe proces și mai puțin pe produsul obținut. 

Prin exemplul personal, am 

insuflat copiilor respectul și grija față de 

carte, ne-am preocupat pentru păstrarea în 

stare bună a cărților, am solicitat ajutorul 

copiilor la repararea și recondiționarea 

cărților uzate, am stabilit împreună cu ei 

câteva reguli simple de comportare, cum 

ar fi: să vorbim în șoaptă și cât mai puțin, 

să fim curați pe mâini atunci când punem 

mâna pe o carte, scoatem cartea din raft cu 

grijă să nu se rupă cotorul, întoarcem 

paginile ușor, fără să tragem de foi sau să 

le îndoim, punem cartea la locul ei atunci 

când plecăm de la bibliotecă dacă nu o 

împrumutăm pentru acasă sau o predăm bibliotecarului. 
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JOCUL – LA SECȚIA COPII 

La Secția pentru Copii, printre multitudinea de activități desfășurate, o parte destul de 

generoasă, am alocat-o jocului, sub diferitele lui forme. Am încercat să redăm magia jocurilor care 

ne-au încântat copilăria. 

Jocul este parte integrantă a vieții umane, a ne juca împreună înseamnă a trăi împreună. 

Regulile de joc pot deveni și reguli de viață. 

În societatea actuală, dominată de un ritm de viață trepidant și de tehnologia ultramodernă, 

ideea de joc a decăzut. Dobândirea prestigiului și a beneficiilor materiale sunt principalele motivații 

ale omului modern. În ciuda plăcerii de a te juca, undeva, între copilărie și maturitate, nu mulți dintre 

noi se opresc să se mai joace. Înlocuim jocul cu munca și cu responsabilitățile. Cel mai grav este, 

însă, faptul că, nici copiii noștri nu știu să se joace, pentru că noi, ca părinți, uităm sau nu mai avem 

timp să-i învățăm să se joace. Pentru a compensa sau suplini prezența noastră, preferăm să-i așezăm 

în fața televizorului sau calculatorului sau le oferim gadget-uri de ultimă generație. Astfel, copiii își 

creează o lume a lor, dominată de personajele desenelor animate și jocurilor electronice. 

În dezvoltarea fizică și psihică a copiilor, jocul ocupă un rol de frunte, fiecare formă de joc 

fiind o formă de învățare, de modelare a personalității. Jocul are valenţe multiple: 

- îmbunătățește contactul cu ceilalți 

- stabilește relații de prietenie 

- dezvoltă cel mai bine spiritul de echipă 

- cultivă imaginația, creativitatea și inițiativa 

- dezvoltă inteligența 

- exersează capacitatea de exprimare a diferitelor trăiri și emoții 

- dezvoltă spiritul de competiție 

- dezvoltă spiritul de apartenență la grup 

- încurajează comunicarea 

- oferă bună dispoziție, relaxare 

- dezvoltă abilități de rezolvare a problemelor 

- ne învață cum să administrăm și să transformăm sentimentele negative în experiențe 

- obligă la respectarea unor reguli, norme 

- stimulează capacitatea de înțelegere a legăturilor dintre diverse situații 

 

Prin joc, copiii se descarcă energetic și-și rezolvă anumite conflicte, se formează și se 

informează, socializează unii cu alții. 

Jocul poate avea și rol terapeutic pentru cei care nu au dezvoltată inițiativa și curajul de a intra 

într-o competiție. Prin joc se eliberează de timiditate, nu se mai tem așa de tare de critica celorlalți, 

deoarece personajul poate spune orice, iar reproșurile nu i se adresează lui personal, ci personajului. 

Ne-am jucat, împreună cu copiii, în parc, 

Flori, fete, filme sau băieți; Țară-țară vrem ostași; 

Rațele și vânătorii; 1,2,3 la perete stai; Țăranul e 

pe câmp; Podul de piatră... și dacă am fi avut 

suficientă energie, am fi putut s-o ținem până seara 

târziu, într-un joc. Bucuria, exuberanța și încântarea 

nemăsurată a copiilor ne-a molipsit și pe noi. 

Jocurile de interior n-au fost nici ele uitate. 

Astfel, ne-am îmbogățit cunoștințele de geografie 

jucând: Țări, orașe, ape, munți; Prin Europa, 

cultura generală și imaginația le-am verificat prin 
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jocuri precum Alias - joc de explicare a imaginilor sau cuvintelor de jetoane; Remy, Monopoly; 

Descoperă Minunile Lumii. Am dezlegat cuvinte încrucișate. Nici cei mai mici dintre utilizatorii 

noștri, care și-au însoțit frații mai mari la bibliotecă, n-au fost lăsați pe dinafară. Pentru ei am avut 

pregătite puzzle-uri, lego-uri, Piticot, Nu te supăra, frate!, Moară… CATAN sau am ieșit afară și am 

sărit coarda sau am jucat Şotron. Ei, și pentru că se aflau la bibliotecă înconjurați de cărți, i-am 

provocat la pantomimă, să recunoască și să mimeze un personaj sau o scenetă dintr-o poveste, ne-am 

jucat de-a poezia, am făcut exerciții de scriere creativă, pornind de la un număr de cuvinte, alese 

aleatoriu, care să alcătuiască apoi un vers. 

Ne rămâne să tragem o concluzie: trebuie să ne facem timp să ne jucăm cu copiii noștri și     

să-i învățăm să se joace cu copii de vârsta lor. Cu siguranță vor creşte altfel și vor privi viața cu mai 

mult optimism! 

  

1 IUNIE - ZIUA COPILULUI 

Ziua Internaţională a Copilului este în multe ţări o sărbătoare pentru copii. În România se 

sărbătoreşte în data de 1 iunie, aşadar este o zi în care toţi copiii trebuie să se simtă bine, să primească 

cadouri, să se distreze împreună. 

1 Iunie, Ziua Internaţională a Copilului trebuie să însemne multe bucurii pentru copii, 

baloane colorate, jocuri şi distracţii în parcuri, prietenii noi, generozitate, dragoste, inocenţă, puritate, 

duioşie, pictură, dansuri, desene pe asfalt, urări, felicitări. 

Biblioteca Județeană Sălaj organizează, în fiecare an, cu această ocazie, o serie de activităţi, 

care să aducă zâmbete pe chipurile celor 

mici, prilej pentru a sărbători cea mai 

frumoasă perioadă din viața fiecărui om - 

copilăria, este ziua în care conștientizăm, 

încă o dată, că interesul pentru copil 

trebuie să fie prioritar. 

În 1 Iunie, Biblioteca Județeană a 

organizat o zi specială dedicată celor mai 

mici dintre iubitorii de lectură și 

cunoaștere. Pe parcursul întregii zile, 

copiii au participat la diverse ateliere: 

Jocuri 

Desene pe asfalt. Desenele au fost de 

diferite tematici, dar, în principal, 

personaje cunoscute din povești și alte lucruri pe care și le-au imaginat copiii. 

Concursuri - avioane confecționate de către copii, iar apoi un concurs - Lecturile copilăriei – citim 

povești în parc. La activităţile organizate au participat  preşcolari şi elevi din mai multe unităţi de 

învăţământ din Zalău. 

Aceştia au participat și la o prezentare a bibliotecii, iar noi, bibliotecarele, am încercat să  

transmitem  gândurile noastre despre copilărie, fericire, bucuria de a dărui și dragostea pentru lectură.        

 A fost o zi minunată, încărcată de surprize şi emoţii, muzică şi recreere, petrecută în mijlocul 

cărţilor la bibliotecă. 

O să redau un fragment din Școala eternă de Petru Demetru Popescu: 
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Cât sunteți la vârsta de aur a copilăriei, fie veșnic sărbătoare în inima voastră, o sărbătoare 

a nevinovăției, a luminii și căldurii, a seninului și iubirii… Cât sunteți la vârsta de aur a copilăriei, 

fiți râu zglobiu, curgător și pasăre în zbor cântătoare. Această vârstă nu se poate măsura cu nimic: 

nici în greutăți, nici în lungimi, nici în altă unitate de măsură; ci doar în bucurii, speranțe și năzuințe, 

în idealuri ce se cer împlinite, în bătăi de inimă vii și aprinse. Pentru că vârsta copilăriei este 

neprețuită! 

Ziua Copilului este o sărbătoare care ne îndeamnă să ne minunăm şi să ne bucurăm de fiecare 

zi şi clipă a vieţii. Să sărbătorim alături de copii şi să ne lăsăm inspiraţi de bucuria lucrurilor simple 

sau… să nu uităm de copilul din noi. Aşadar, această zi este un bun prilej pentru a uita de toate grijile, 

de a ne aminti de cea mai frumoasă iluzie… copilăria. 

Nu există limită de vârstă când vine vorba de a sărbători Ziua Copilului. Oricare dintre noi, 

copil sau adult, are voie să se simtă copil şi chiar este necesar ca, măcar o dată pe an, să lăsăm în 

urmă problemele de zi cu zi, să zâmbim curat. Copiii nu trebuie să se simtă neglijaţi, căci ei sunt cei 

care ne fac de multe ori ziua mai bună și pentru care ajungem, la un moment dat, să trăim. 

    Acestea sunt doar fărâme din ideile noastre. 

La oricare dintre activitățile acestea, bibliotecarul, doar îi poate îndruma pe copii, îi ajută, 

eventual colorează câte o idee de-a lor, în niciun caz NU predă, NU ține predici, NU este profesor - 

ESTE BIBLIOTECAR. Bibliotecarul modern și zâmbitor, care se bucură în momentul în care îi 

pășește cineva pragul, se bucură dacă copiii îl întreabă, nu se supără la eventualele chicoteli și șușoteli 

ale micilor cititori și, mai ales, nu e acel bibliotecar căruia îi place doar să îi fie cerută o carte sau 

două, să împrumute acea carte și după aceea dorește să fie lăsat în pace. Sperăm și ne străduim să fim 

prietenii micilor noștri utilizatori, să fim unul dintre povestitorii aceia bătrâni și simpatici, cu o voce 

plăpândă, care spun o poveste într-o atmosferă mirifică, la lumina lumânării… 

Noi încercăm şi reuşim! Acestea toate se întâmplă însă pentru că în toate IDEILE, acţiunile şi 

propunerile noastre avem susţinerea şi sprijinul total al conducerii! Numai astfel putem fi şi rămâne 

mereu în inima publicului, iar spaţiile noastre să fie neîncăpătoare, zi de zi! 
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PRIMA ÎNTÂLNIRE 

Ce definitorie poate fi prima întâlnire cu un om, prima impresie pe care ți-o face! 

       Ileana Vulpescu (în Arta conversației) 

 

Viața noastră este un șir continuu de întâlniri… prime întâlniri. Multă lume nu le dă 

importanță, însă eu cred cu tărie în acestea. În realitate este prima impresie, prima poză imaginară 

care se întipărește involuntar în memoria noastră și o ducem cu noi până la infinit. Putem vorbi aici 

despre prima amintire frumoasă din tinerețe, primul sărut, primul te iubesc rostit în șoaptă, din tot 

http://www.bjs.ro/
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sufletul, primul zâmbet al copilului tău, prima reușită, primul eșec, primele lacrimi […] prima vizită 

la Zoo, la muzeu, la bibliotecă?! 

Prima mea vizită la bibliotecă??? Habar nu am. Nu cred că a fost foarte impresionantă, 

deoarece nu o țin minte deloc… deși aș zice că am o memorie foarte bună. 

A trecut puțin peste un deceniu de când lucrez la Biblioteca Județeană Sălaj și în toți acești 

ani am fost martora mai multor prime vizite la bibliotecă. De-a lungul anilor s-au întâmplat multe. 

Îmi place să zic că am evoluat… muuult și eu ca bibliotecar și biblioteca, ca instituție. Ca orice 

începător, după angajare am fost un fin observator, pisălog chiar uneori (după spusele colegelor). 

Apoi mi-am luat notițe de la activitățile colegelor, încercând să extrag de la fiecare colegă, de la 

fiecare activitate, ce era mai aproape de sufletul meu și de stilul meu. Până la urmă, după nu foarte 

lungi spionări, am reușit să-mi găsesc propriul mod de a interacționa cu copiii. 

Când a venit primul grup pe care l-am primit la bibliotecă, m-am pregătit exact: cu date, cifre, 

nume patron spiritual, ani, tot tacâmul… 

ce se presupunea pe vremea aceea. Le-am 

mai povestit despre secții, filiale, 

program, exact așa cum am învățat. Nu a 

fost nimic greșit în aceasta, doar că  micii 

vizitatori n-au avut reacția pe care eu    

mi-aș fi dorit-o. Știți… reacția aceea de 

Wau! Vreau să mă întorc aici! Adevărul 

este că, probabil doar mimica mea sau 

vocea a fost cea care i-a făcut pe copii să 

urmărească cu atenție prezentarea (atunci 

n-am știut)… și, bineînțeles, povestea pe 

care am ales-o cu mare grijă… Dar, nu era 

de ajuns! Orientându-mă după notițele 

luate, le-am prezentat principalele domenii din care ar fi putut să-și aleagă cărți, i-am întrebat dacă îi 

interesează vreun titlu anume, mai apoi i-am lăsat să cerceteze ei, liber, printre rafturi. Nu pot să zic, 

că nu se întorceau copiii la noi, dar nici nu pot spune că veneau câți mi-aș fi dorit eu. 

Trebuie să precizez faptul că, la Copii, trebuie să ne pregătim cu o altfel de prezentare: una 

mai dinamică, atractivă, trebuie să ne rezumăm să le spunem doar strictul necesar (pentru început), 

să fim scurți și la subiect, dar, totuși, să le spunem îndeajuns încât să-și dorească să revină. Trebuie 

să avem o atitudine corespunzătoare, să fim zâmbitoare, săritoare, cooperante. Copiii ne simt. Ei simt 

dacă sunt bineveniți undeva, dacă sunt primiți cu drag sau doar îi primim formal, că așa se cere… 

Sunt conștientă că și datele, cifrele exacte sunt importante, dar doar atunci când ei sunt curioși. Ideea 

este că ei, după câte o activitate, în primul rând trebuie să localizeze biblioteca, să-și dorească           

într-atât să ne revadă, încât să-și tragă de mână părintele și să nu-l lase până nu intră să-i facă permis, 

să știe că avem mai multe secții, filiale și că avem cea mai variată gamă de cărți apetisante care îi 

cheamă înapoi. Măcar cu atâtea informații ar trebui să plece de la noi. Restul, le învață pe parcurs. 

Cu timpul, ne-am dat seama că ar fi bine să-i stimulăm și altfel. La un curs, în Letonia am 

învățat câteva metode de promovare, am rugat-o pe doamna directoare să ne lase să redactăm un 

filmuleț - promo al bibliotecii. Așa s-a născut Povestea semnului de întrebare în două limbi: 

maghiară și română. Astfel, atunci când ne venea câte un grup nou de copii, ne foloseam de aceste 

filmulețe cu scopul de a-i atrage către noi. Filmulețul s-a bucurat de un real succes atunci. A fost 

grafic, cuprinzător, informal, atractiv, pe gustul copiilor. 
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Au apărut rețelele de socializare, un prilej bun pentru promovare. Tot timpul am postat ce era 

mai nou și mai interesant în activitățile 

noastre - motiv pentru unii să ne 

viziteze. Prima vizită la bibliotecă 

poate fi acum și una virtuală. Atât secția 

pentru copii, cât și Biblioteca Județeană 

au acum prezentări noi, care 

promovează atât spațiul, cât și 

activitățile care atrag sute de copii în 

fiecare anotimp al anului. Suntem 

foarte active pe Facebook. Avem două 

mascote: pe Henry și pe Mormocel. 

Promovăm cartea și biblioteca în orice 

mod posibil. Facem frecvent teatru de 

păpuși, chiar și la Prima vizită, suntem 

întru-totul dedicate acestei slujbe în Regatul Magic al Cărților, cum ne place nouă să spunem. 

Credeți că ne-a ajuns?!? NU!!! Secția Copii a îmbrăcat o nouă haină, și-a schimbat look-ul   

și-a făcut mulți prieteni. Avem sute de parteneriate cu școli, grădinițe, instituții. Acum școlile vin 

către noi, cu cerințe de toate felurile. Mai nou, pentru noi, fiecare zi, fiecare săptămână e o nouă 

provocare. Ne bucurăm, când ne opresc copiii pe stradă și ne întreabă: Veniți la noi săptămâna 

aceasta? 

Până aici am ținut să vă povestesc despre cum vedem noi, primul date, ca grup, ca și clasă cu 

biblioteca, dar este foarte-foarte importantă și întâlnirea individuală. Pentru asta suntem direct 

responsabile noi, bibliotecarele. Cred că nu mai este cazul, să descriem bibliotecara morocănoasă, 

veșnic prost dispusă, care tot timpul te atenționează cu ceva, te obligă să faci liniște, să umbli în vârful 

picioarelor, are părul prins în coc (sau nu) și ochelari… a… și tremuri din toate încheieturile când o 

vezi. Eu mă bucur din toată inima, când copiii mă recunosc în oraș (dna bibliotecară!) și îmi trimit un 

zâmbet larg, mă salută. 

Prima ta vizită la bibliotecă cum a fost? Sper că mai memorabilă decât a mea… 

Nu știu dacă mă credeți, dar prima impresie, prima întâlnire chiar contează!!! 

Ce surprize pregătim?! Nu vă spunem nici vouă, nici copiilor, din simplul motiv de a vă face 

curioși spre a ne trece pragul, mereu, mereu…  

                           Fazakas Éva 

  

POD PESTE VEACURI - O FĂRÂMĂ DE BASARABIE ÎN SĂLAJ 

 

În momente de sărbătoare, dar mai ales în vremuri nesigure, România s-a dovedit a fi sora mai 

mare a Basarabiei. Cele două maluri ale Prutului sunt, inevitabil, legate prin frumoase tradiții, 

obiceiuri, port popular, mâncare tradițională, aceeași limbă, dar, mai ales, un ideal comun - acela al 

apropierii, în pofida granițelor ce le despart. 

La împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, într-o perioadă în care situația 

tensionată cere și mai multă prudență în acțiuni și declarații, România este tot mai aproape de 

Basarabia în demersurile ei de conservare a valorilor naționale. 

În decursul anului 2017, în România s-au desfășurat mai multe acțiuni în care au fost implicați 

românii de pe ambele maluri ale Prutului. În pofida distanței și în județul Sălaj, au fost organizate 
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activități inedite care au adus împreună români din 

Republica Moldova și România. Și unde altundeva 

ar fi putut să se întâlnească, dacă nu la o instituție 

de cultură, cum este Biblioteca Județeană I.S. 

Bădescu Sălaj. 

Sub atenta supraveghere a doamnei Florica 

Pop, manager al instituției, au fost derulate o serie 

de evenimente care au contribuit la apropierea 

celor două țări, prin intermediul cărților. 

Campania intitulată sugestiv Donează o 

carte pentru tinerii basarabeni, a mobilizat 

numeroși cititori sălăjeni, care au donat cărți din 

fondul personal pentru tinerii din Basarabia. 

La completarea fondului a contribuit Biblioteca Județeană Sălaj, care a donat carte 

românească, ce a ajuns în cele mai îndepărtate sate basarabene, pentru a-i ajuta pe copii să se dezvolte 

armonios și să crească, iubind cartea. 

O altă activitate inedită a fost vizita a 35 de bibliotecari din toate colțurile Basarabiei, în mai 

multe orașe ale României, inclusiv în 

Zalău, unde au avut posibilitatea să învețe 

bune practici de amenajare a unui spațiu 

destinat bibliotecilor; să vadă o colaborare 

frumoasă între instituții, dar și între 

secțiile bibliotecii, precum și un 

management de calitate. De asemenea, au 

avut oportunitatea să vadă o comunitate 

mulțumită de serviciile oferite de 

bibliotecă. Nu au plecat cu mâna goală, 

pentru că li s-a oferit un fond considerabil 

de carte, ce a trecut Prutul în completarea 

colecțiilor bibliotecilor basarabene. 

Tot ca activitate dedicată Centenarului Marii Uniri, a fost punerea pe scenă a unui fragment 

din piesa Poemul Unirii, în care actorii principali au fost copii de la liceele din Zalău, interpretând 

rolurile vechilor provincii românești. Piesa a scos în evidență suferințele pe care le-au îndurat 

locuitorii vechilor provincii românești atunci când au fost rupte de lângă Patria Mamă. Cu mare 

emoţie, am fost rugată, de dna manager, să interpretez chiar eu rolul provinciei mele natale: 

 

Basarabia: 

De când nu ne-am mai văzut 

Mult amar a curs pe Prut, 

De pe Prut pe Dunăre 

De-i e apa tulbure 

Și din Dunăre în Mare... 

Numai lacrime amare!... 

Numai jale și suspin 

În coliba de creștin... 

Numai șoapte... lunga noapte... 

Doruri sugrumate-n șoapte... 
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Prutul ni le înghițea, 

Cerul nu le auzea!... 

  

Îți aduc un dar... să vezi 

De pe mândrele livezi... 

L-am ascuns, să nu mi-l fure, 

Prin desișuri de pădure, 

Prin ceasloavele străvechi, 

Prin bisericile vechi 

Și l-am tăinuit pe pietre... 

Prin cenușa de pe vetre!... 

Nu-i argint... sclipiri de rouă, 

Da-i mai scump ca amândouă!... 

Nu e aur... soare... stele... 

Da-i mai scump ca toate trele: 

- Graiul sfânt al mamei mele!.... 

Acțiunile dedicate Marii Unirii vor continua și în 2018, cu o serie de evenimente care vor 

aduce mai aproape românii de pretutindeni și îi vor face să înțeleagă că mai important, decât orice 

împărțire administrativă, este credința într-un ideal comun, iar acest ideal ar trebui să-l reprezinte 

solidaritatea și respectul față de semeni, indiferent de etnia acestora. 

          Natalia Timuş 

CONFERINȚĂ ITINERANTĂ 

  

Conferința anuală itinerantă a membrilor Asociației Bibliotecarilor Maghiari din România a 

avut loc în perioada 19-20 octombrie 2017, în localitatea Praid, județul Harghita, cu sprijinul și în 

coordonarea Bibliotecii Județene Kájoni János Miercurea Ciuc. 

Tema conferinței Biblioteca - 

furnizor de conținut: dezvoltarea 

serviciilor de bibliotecă, servicii 

moderne, fumizare de conținut digital. 

Obiectivele principale au fost: 

dezvoltarea calității serviciilor de 

bibliotecă, în contextul actualelor 

tendințe profesionale, așteptări și 

interese sociale. 

În prima zi s-a organizat o vizită 

în frumoasa Salină de la Praid și apoi a 

început conferința propriu-zisă. După 

cuvintele de salut din partea oficialităților și a organizatorilor, doamna Villám Judit, referent de 

specialitate la Biblioteca Parlamentului Maghiar din Budapesta, ne-a prezentat Colecția 

Parlamentului Maghiar, care s-a constituit în anul 1868 și de 10 ani a devenit online pe site-ul 

Bibliotecii Parlamentului. Din anul 2015, sute de mii de pagini digitizate din colecție se pot studia ca 

parte a portalului Hungaricana közgyűjteményi portál. 

Domnul Redl Károly, de la Biblioteca Parlamentului din Budapesta ne-a informat despre 

realizările și avantajele proiectului BIBLIOTECA - PUNTE DE LEGĂTURĂ!, dedicat tinerilor 

bibliotecari maghiari din Bazinul Carpatic (2011-2017), proiect la care a participat și colega noastră 

Fazakas Éva în anul 2013. 

http://hungaricana.hu/en
http://hungaricana.hu/en
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În continuare a avut loc o prezentare mai amplă despre Qulto - soluții moderne pentru 

biblioteci, de către Pancza János - Directorul de Operațiuni Internaționale a firmei Monguy KFT din 

Szeged (Ungaria). Sistemele dezvoltate de Qulto acoperă cerințele instituțiilor care administrează 

colecții publice și a instituțiilor de cercetare: sisteme integrate de managementul colecțiilor, 

managementul colecțiilor digitale, servicii bazate pe exploatarea conținuturilor, dezvoltarea de 

servicii și aplicații pentru atracții turistice. (https://qulto.eu/ro)   

Foarte interesantă a fost  prezentarea, ca  exemplu, a orașului Debrecen, unde programul plătit 

de Consiliul Local al orașului firmei Monguy KFT, a fost aplicat în turismul local, folosind baza de 

date a Bibliotecii Méliusz Juhász Péter din 

Debrecen. Folosind codurile QR aplicate pe 

obiectivele turistice din oraș (clădiri, statui, 

biserici etc.), vizitarea orașului devine mai 

ușoară și mai atractivă (civiskultura.hu). 

Intervenția aceasta a venit ca o 

completare a prezentării de la Conferința 

ANBPR (2-4 octombrie 2017) de la Cluj-Napoca 

a Dianei Ghiorghieș, Director executiv - 

Cultware SRL - România, care ne-a introdus în 

tainele programului, prezentând modulul Qulto 

Education. 

Programul de a doua zi a conferinței a 

fost început de domnul Fülöp Géza, chimist-informatician pensionar din Tîrgu Mureș, care ne-a 

introdus în cultura digitală, în începuturile internetului (1969), vorbindu-ne despre avantajele și 

pericolele revoluției digitale. A tras atenția de importanța digitizării moștenirii culturale și asupra 

faptului că revoluția digitală încă nu s-a terminat. 

Interesante au fost și informațiile furnizate de Róth András de la Biblioteca Științifică a 

Muzeului Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc. Dl Róth  digitizează cărțile vechi ale școlilor din oraș, 

scanează coperțile și ilustrațiile. Ne-a prezentat bazele de date ale emblemelor tipografice de pe cărțile 

din secolele XVI-XVIII, de unde se poate deduce cine a fost tipograful, unde a trăit, unde a lucrat etc. 

În baza de date cu embleme, se pot căuta, după niște proprietăți bine stabilite, numele tipografului, 

tipografia, editura cărților vechi. 

În identificarea tipografiilor, de mare ajutor a fost căutarea pe pagina de web CERL 

Thesaurus, care i-a furnizat informații utile. 

Borbé Levente de la Biblioteca Colegiului Național Márton Áron din Miercurea Ciuc a 

prezentat situația bibliotecarilor din bibliotecile școlare din Transilvania în zilele noastre, apoi Bedő 

Melinda de la Biblioteca Județeană Kájoni János din aceeași localitate ne-a informat despre 

Dezvoltarea bibliotecilor din localitățile mici din Harghita, proiect început în anul 2015. Scopul a 

fost creșterea numărului de cititori în mediul rural, derularea activităților nu numai pentru copii (ex. 

ședință de sat cu umor, gastronomie hazlie), în colaborare cu Biblioteca Județeană. Sponsorizată fiind 

de Consiliului Județean, Biblioteca Județeană a constituit un fond de carte de aproximativ 1.500 de 

volume noi, care a fost donat pe 3-6 luni bibliotecilor mici, cu condiția ca bibliotecarul să organizeze 

în această perioadă 4-5 acțiuni culturale (nu vizite cu clase de la școli). 

Colegele din Biblioteca Județeană Bod Péter din Sfîntu Gheorghe: Hollanda Andrea și Nagy 

Zsófia ne-au încântat cu un spectacol de teatru japonez de hârtie, idee preluată de la Biblioteca 

Județeană și Orășenească Bródy Sándor din Eger (Ungaria), cu ajutorul desenelor făcute pe hârtii de 

A3 (realizate în cadrul proiectului E-mesevár) care sunt introduse şi derulate într-o scenă mică de 
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lemn. Acest mod de povestire poate fi utilizată cu succes în biblioteci, şcoli, grădiniţe și în spectacole 

stradale. 

Lázok Klára de la Biblioteca Teleki-Bolyai din Tîrgu Mureș a prezentat o idee de proiect, care 

ar cuprinde titlurile cărților pentru copii care n-ar trebui să lipsească din nicio bibliotecă publică. 

Bodnár Róbert de la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga Cluj ne-a vorbit despre 

numărul DOI (Digital object identifier), identificator de obiecte digitale. Serviciul de atribuire DOI - 

Identificator de obiecte digitale pentru reviste ştiinţifice româneşti este un nou serviciu al Bibliotecii 

Centrale Universitare. Mai multe informații găsiți pe www.bcucluj.ro. 

După masa rotundă, despre temele dezbătute, au fost programate activități opționale, mai 

mulți colegi alegând vizitarea Cheilor Sării, care a fost un traseu foarte interesant și frumos. 

Informațiile transmise au fost multe și de larg interes, aplicabile în multe biblioteci din țară, 

ele nefiind, multe dintre ele, de o complexitate deosebită. Întâlnirea cu colegii din țară și de peste 

hotare a prilejuit schimburi de păreri, impresii, informări și informații pe plan profesional. Este, în 

același timp, un schimb de experiență util, plăcut pe care îl așteptăm, an de an, cu același interes. 

Bódis Ottilia 

 

ATENŢI ŞI LA PUBLICUL DE NAŢIONALITATE MAGHIARĂ 

 

Dacă anul 2016 a fost anul vizitelor la Secția Tineri & Adulți a Bibliotecii Județene Sălaj, prin 

revenirea în centrul orașului, într-un spațiu renovat, foarte primitor și atractiv pentru utilizatori, acesta 

fiind locul ideal pentru informare, cercetare, întâlniri, evenimente cultural-educative, dar și de 

petrecere a timpului liber într-o atmosferă agreabilă, în anul 2017 am continuat să acordăm atenţie 

dezvoltării colaborărilor prin noi servicii, atrăgând publicul din toate categoriile de interes. 

Atașați de civilizația imaginilor virtuale, prinși în rețelele de socializare, elevii și tinerii par 

să aparțină unei alte realități. 

Majoritatea tinerilor de astăzi nu 

participă ori nu agreează programele 

culturale ale bibliotecii, nu vizitează 

biblioteca și nu percep oferta instituției 

ca fiind atrăgătoare pentru petrecerea 

timpului liber. Din acest motiv am dorit, 

ca printr-o serie de acțiuni, să 

promovăm biblioteca și colecțiile 

bibliotecii, să-i invităm într-o călătorie 

în lumea cărților. Prin aceste acțiuni de 

promovare dorim să reamintim și 

elevilor maghiari, utilizatorilor actuali 

și potențiali despre serviciile, 

posibilitățile oferite de bibliotecă și despre magia lecturii. 

În ultimii zece ani numărul elevilor maghiari, cu vârsta între 14-18 ani a crescut în mod 

considerabil. În 2007 numărul elevilor maghiari înscriși la biblioteca noastră era de 46 de elevi, în 

2012 era 71 de elevi, iar în 2017, la final de an, 136 de elevi. Cu toate că, în ultimii zece ani numărul 

elevilor înscriși aproape s-a triplat, mulți, din lipsă de informație sau de interes, n-au găsit drumul 

spre bibliotecă. Elevii, tinerii, apelează, în principal, la serviciile bibliotecii publice în vederea 

finalizării proiectelor de studiu. Este important ca acești elevi să vadă biblioteca, în actul lecturii, nu 

http://www.bcucluj.ro/
http://www.bcucluj.ro/
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numai o formă de învățare, cercetare, dar și un mod plăcut de petrecere a timpului liber, de relaxare, 

un loc pentru socializare. 

În urma invitațiilor adresate profesorilor, diriginților, ne-am bucurat de vizitele claselor care 

au venit la bibliotecă să descopere, să redescopere minunata lume a cărților. Aceste vizite au 

reprezentat câte o inițiere în lumea Bibliotecii Județene. Fiind în clasa a IX-a, majoritatea elevilor au 

văzut pentru prima oară Biblioteca Județeană Sălaj și Clădirea Transilvania. După vizita Sălii 

Transilvania, elevii au vizitat Secția Tineri&Adulți, fiind încântați de spațiul atractiv al acesteia, 

precum și de miile de cărți expuse pe rafturi. E o plăcere să vedem admirația în ochii acestor elevi și 

ne dorim ca această apropiere de carte, de bibliotecă să devină o deprindere zilnică.  

În urma unei prezentări detaliate a bibliotecii și a secției (folosind și spotul bibliotecii), elevii 

au fost provocați să-și exprime părerile despre rolul și semnificația bibliotecii în era digitală. Opiniile 

erau diferite, elevii fiind înclinați mai mult spre folosirea internetului ca sursă de informație, dar cu 

toții am fost de acord că moartea cărții fizice este un mit, aceasta fiind o comoară pentru minte și 

suflet, ce nu poate fi înlocuită. 

Un factor important în atragerea adolescenților, tinerilor la bibliotecă este și organizarea unei 

colecții de documente destinate acestei categorii de utilizatori. Secția Tineri&Adulți a Bibliotecii 

Județene Sălaj dispune de un spațiu atractiv, precum și de colecții de documente pentru adolescenți, 

tineri atât în limba română cât și în limba maghiară sau alte limbi de circulație (ex. Leiner Laura – 

Szent Johanna Gimi, Tóth Krisztrina – Pixel, Clare, Cassandra – A végzet ereklyéi, Cast, P.C. – Az 

éjszaka háza, Collins, Suzanne – Az éhezők viadala, Martin, G.R.R. – A Tűz és Jég dala, Smith, L.J.- 

Vámpírnaplók, Green, J.- Csillagainkban a hiba, Kemény Zsófi – Én még sosem, Chapman, Gary – 

Kamaszokra hangolva,  Rouyer, D.A. – Lányok nagykönyve, Green, J. – Papírvárosok, Gimesi Dóra 

- Időfutár etc.). Colecția Bibliotecii Județene Sălaj, a Secției Tineri&Adulți este una actualizată 

mereu, în care se pot găsi ultimele noutăți din literatură precum și alte domenii: psihologie, religie, 

științe sociale, medicină, istorie, geografie etc. Colecția secției destinată elevilor, adolescenților, 

reflectă nevoile, interesele de informare și de petrecere a timpului liber. 

Elevii veniți în vizită ne-au bucurat cu un scurt moment artistic: au recitat poezii și au cântat 

cântece populare. E o plăcere să întâlnim astfel de elevi, tineri minunați, talentați, întâlniri care ne 

îmbogățesc sufletește atât pe noi, cât și pe utilizatori. 

Adolescenții, tinerii de azi, petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare (Facebook, 

MySpace etc.), iar biblioteca trebuie să 

fie prezentă și în acest spațiu virtual. 

Postările zilnice cu evenimentele 

recente, recomandările săptămânale de 

cărți, catalogul online precum și 

emisiunile TV sunt metode eficiente în 

promovarea bibliotecii, a colecțiilor și 

oferă posibilitatea de participare în viața 

bibliotecii. Cu scopul de a stimula 

interesul tinerilor pentru lectură, se 

postează pe pagina de Facebook a 

bibliotecii recomandări de cărți 

(literatură și alte domenii) și în limba 

maghiară. 

Aceste vizite la bibliotecă, recomandările de cărți, expozițiile, prezentările de cărți au ca scop 

promovarea valorilor bibliotecii, a lecturii, atragerea tinerilor la bibliotecă în vederea creșterii 

numărului de tineri interesați de lectură, de activități culturale.  
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Pe viitor, pentru anul 2018, ne dorim să-i antrenăm pe acești tineri și mai mult în actul lecturii, 

să aibă o imagine pozitivă despre bibliotecă, să reamintim utilizatorilor actuali și potențiali despre 

bibliotecă și serviciile ei, despre frumusețea cititului (ex. atelier de lucru: pe baza unei liste de cărți 

întocmită din literatura contemporană și clasică, participanții trebuie să prelucreze în mod creativ 

cartea lecturată în gif-uri, meme-uri sau în videoclip, urmând ca lucrările să fie postate pe pagina de 

Facebook a bibliotecii; parteneriate cu școli, ore de dirigenție, cursuri ținute în cadrul secției, 

abordând diferite teme de interes pentru tineri). Scopul acestor acțiuni ar fi dezvoltarea creativității, 

a cunoștințelor, apropierea de carte, de bibliotecă. 

Cărțile sunt și vor fi întotdeauna o sursă de informații, care dezvoltă imaginația și creativitatea 

precum și un mod de relaxare, iar pentru elevi cititul reprezintă o activitate necesară sau chiar vitală. 

Lectura face dintr-un adolescent cu multe temeri și întrebări un adult sigur pe sine și împlinit 

sufletește. Dorim ca prin aceste acțiuni tinerii să descopere, să redescopere minunata și bogata lume 

a cărților. 

        Szöllősi Ingrid 

 

EDITARE 

 

Unul din obiectivele principale ale unei Biblioteci Judeţene este constituirea, completarea 

permanentă, transmiterea şi păstrarea bazei de date a judeţului respectiv, cu scopul de a face cunoscute 

în prezent, dar şi pentru viitor esenţa despre oameni, locuri, fapte, evenimente… din acest motiv 

există, în cadrul acestor instituţii, Serviciul Bibliografic, care caută, cercetează, selectează, culege şi 

prelucrează informaţiile importante, punându-le, la cerere, la dispoziţia utilizatorilor dornici să 

cunoască judeţul respectiv. 

Spre a fi utili şi cât mai aproape de interesele publicului grăbit, 

dar şi observând aprecierile de care s-au bucurat lucrările editate de noi, 

am hotărât să reedităm cărţile de referinţă pentru judeţ, de mare impact, 

aducând la zi, atât cât am reuşit, informaţiile. 

Dicționarul biobibliografic SĂLAJ - OAMENI și OPERE 

Ediția a II-a, Zalău, 2017 

Notă la Ediția a II-a: 

 

Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, prin Serviciul 

Bibliografic, culege în permanență informații despre cei care, prin opere 

sau realizări importante în diverse domenii de activitate, merită să fie 

consemnați în baza de date a județului, spre a se transmite peste timp 

celor care vor fi interesați de cunoașterea acestora. Deoarece Ediția I a 

acestei lucrări de referință (2011) a fost apreciată ca foarte utilă și importantă, am considerat necesară 

reeditarea acesteia, având în vedere și numărul mare de modificări, completări, noutăți care au 

intervenit în această perioadă (2011-2017).  

Adresăm mulțumiri tuturor celor care au răspuns, în termenul stabilit, solicitării noastre, iar 

eventualele absențe sau completări le vom cuprinde în baza de date electronică, pe măsură ce acestea 

vor intra în posesia instituției, urmând să fie consemnate la o viitoare ediție și pe suport hârtie. 

* 

Aşezat în partea de Nord-Vest a României, Sălajul, a fost locuit din vechime. Prima atestare 

documentară se găseşte în Gesta Hungarorum, unde Anonimus arată că, la venirea ungurilor în 

Transilvania, au găsit aici o populaţie organizată în trei formaţiuni politice conduse de duci sau 

voievozi. Este vorba de voievodatele lui Gelu, Glad şi Menumorut. După ocuparea Transilvaniei, 
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statul feudal maghiar a organizat acest teritoriu în comitate. În secolul al XII-lea sunt amintite în 

documente 10 comitate, din care făceau parte Crasna (1162), Szolnok (1166) şi Cluj (1177). 

Ca judeţ de sine stătător, Sălajul a fost înfiinţat în 1876 din fostele judeţe Crasna, Solnocul de 

Mijloc şi câteva comune din fostul judeţ Dăbâca. Această împărţire s-a menţinut până în anul 1925, 

când are loc o nouă împărţire administrativ-teritorială, judeţul Sălaj cuprinzând o comună urbană de 

reşedinţă: Zalău, 10 plăşi (Bocşa, Buciumi, Cehu Silvaniei, Crasna, Carei, Jibou, Supurul de Jos, 

Şimleu Silvaniei, Valea lui Mihai şi Tăşnad) şi 267 de comune rurale. 

După Dictatul de la Viena (1940), s-a revenit la vechea organizare teritorială din 1876 care s-

a menţinut până în 1946, când se revine la configuraţia din 1926, având loc o organizare teritorială a 

judeţului, în urma căreia Sălajul cuprindea: un oraş reşedinţă de judeţ-Zalău; 2 oraşe-Carei, Şimleu 

Silvaniei; 131 comune rurale, compuse din 299 de sate. 

În 1950 s-a trecut la o altă împărţire administrativă a României, în raioane şi regiuni, care s-a 

menţinut până în 1968 când, în urma reformei administrativ-teritoriale, s-a trecut la împărţirea 

cunoscută şi azi. 

  

 

*** 

Din dorinţa de a face cunoscut judeţul Sălaj tuturor celor care manifestă sau vor arăta interes, 

Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu se preocupă în permanenţă să adune informaţii despre oameni, 

locuri, fenomene, evenimente pe care le prelucrează şi le pune la dispoziţia publicului. O parte din 

aceste informaţii le-am adunat în volume, dar mult mai multe pot fi consultate în bazele de date ale 

instituţiei. 

BIBLIOTECA fiind, înainte de toate, CASA CĂRŢII, am cules, cu prioritate, informaţii 

despre cei care, indiferent de domeniul de activitate, şi-au pus numele pe-o carte, au realizat expoziţii 

sau opere de artă transmiţând privitorilor alte idei de creaţie, au avut un rol important în viaţa cultural-

ştiinţifică a judeţului nostru. Astfel, realizări în domenii precum: artă, cultură, literatură, ştiinţă şi 

tehnică sunt prezentate în acest volum, cu menţiunea că, eventualele absenţe, sunt independente de 

interesul nostru. Publicitatea pentru culegerea datelor s-a efectuat sub multe forme şi o perioadă 

îndelungată de timp, dar, nu toţi cei cărora li s-au solicitat informaţii au răspuns, iar alţii nu au dorit 

să fie cuprinşi în această lucrare, din motive personale. Bucuria noastră, a celor care am adunat şi 

prelucrat informaţiile primite, ar fi fost aceea ca toate numele, care au însemnat ceva pentru zona 

cercetată, să se regăsească în paginile acestui volum. 

Aprecierile de care s-a bucurat editarea Dicţionarului biobibliografic, OAMENI DE SEAMĂ 

AI SĂLAJULUI, vol. I-II (2004, 2006), precum și prima ediție a lucrării de față: SĂLAJ - OAMENI 

și OPERE (Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011), epuizarea tuturor exemplarelor, într-un timp relativ 

scurt, dar şi numărul însemnat de autori şi opere apărute în ultimii ani, motivează necesitatea reeditării 

lucrării de faţă. 

Am concentrat într-un singur volum datele pe care am reuşit să le culegem până la momentul 

actual (luna mai 2017), fiind importantă sinteza activităţii, alte detalii, considerate de noi neesențiale 

pentru acest gen de lucrare, putând fi consultate la instituția noastră. Din informațiile consemnate de 

noi, cititorilor li se deschide calea spre operă, numai astfel fiind îndreptăţiţi să emită judecăţi de 

valoare, un simplu titlu nu are puterea de a transmite bogăţia de cunoștințe din numeroasele pagini. 

Sunt cuprinse în această lucrare atât personalităţi cunoscute pentru valoarea activităţii desfăşurate sau  

editoriale, cât şi persoane care, fără a avea o activitate de cercetare sau editorială recunoscută, au 

încercat să-şi adune în volum gândurile, ideile, preocupările. Am considerat că este important să 

menţionăm cât mai multe nume şi opere, aprecierile critice lăsându-le celor care vor fi interesaţi să 

studieze, în profunzime, realizările relatate și activitatea celor care le-au înfăptuit. 

Din respect pentru valorile judeţului, Biblioteca Judeţeană Sălaj a inițiat și organizat în ultimii 

ani mai multe activităţi, acțiuni, evenimente, lucrări de promovare locală, printre care: 
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SĂLĂJENI  LA  EI ACASĂ (manifestare dedicată omagierii şi comemorării (prin Expoziții și 

prezentări) a personalităţilor sălăjene, Edițiile I-X); SALA  AUTORILOR  SĂLĂJENI, spaţiu special 

dedicat colecţiei, păstrării şi promovării operelor create de cei care s-au născut, au locuit în judeţul 

nostru sau au avut un anumit rol în dezvoltarea şi promovarea acestuia; SĂLAJ - GHIDUL 

LOCALITĂȚILOR, care am dorit să fie o carte de vizită a acestor locuri, revista proprie - I.D.E.I. 

(informare, documentare, educaţie, implicare), în paginile căreia cuprindem esența activităților 

organizate de instituție în fiecare an; Moştenire şi cunoaştere locală, proiect propriu, în care sunt 

cuprinse date şi informaţii de larg interes despre municipiul Zalău şi judeţul nostru, în continuă 

dezvoltare și completare. 

Cele două dicţionare: Oameni de Seamă ai Sălajului şi SĂLAJ - Oameni şi Opere, precum 

şi lucrarea de referință, Sălaj - Ghidul localităților, Edițiile I și a II-a, vor oferi o imagine de 

ansamblu asupra acestor locuri, eforturile noastre fiind completate şi sprijinite de tot mai multe 

monografii şi studii referitoare la localităţi sălăjene sau prezentând aspecte importante din viaţa 

locuitorilor acestora, lucru ce demonstrează nevoia de identitate locală şi dorinţa de a ne promova 

valorile autentice. 

Nimic valoros şi durabil nu se poate realiza fără colaborarea celor care, cunoscând un 

fenomen, domeniu, o realizare demnă de a fi notată… le transmit spre cei care încearcă să le culeagă 

în volum ca să nu se uite oameni, locuri şi fapte. 

Dicţionarul acesta, în care Biblioteca Judeţeană a încercat să cuprindă cât mai multe 

informaţii, nu are meritul de a fi nici perfect, nici complet. Cu siguranţă mai sunt multe nume ce ar fi 

trebuit consemnate, iar imediat după trimiterea la tipar vor apărea alte nume, alte cărți, alte fapte 

meritorii, istoria curge mereu... Munca noastră va continua, îmbogăţind în permanenţă baza de date 

şi oferind-o spre documentare și informare solicitanţilor. 

Mulţumim, respectuos, tuturor celor care au răspuns la timp şi au oferit informaţii atât 

personale, cât și despre alți sălăjeni pe care îi consideră meritorii a face parte din lucrarea de faţă. 

       Florica Pop, coordonator 

Lucia Bălaș, Bodis Ottilia-culegere, prelucrare, redactare 

 

SĂLAJ - GHIDUL LOCALITĂȚILOR 

Ediția a II-a, Zalău, 2017 

NOTĂ la Ediția a II-a 

 

În baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj adunăm, an după an, informații și 

documente despre locuri, fapte, apariții editoriale cu adresabilitate spre 

cunoașterea realității sălăjene, spre a fi utile tuturor celor care vor fi 

interesați de studiu sau documentare despre județul nostru. 

Necesități diverse ne-au convins asupra nevoii de a reedita și 

această lucrare, SĂLAJ - GHIDUL LOCALITĂȚILOR, în care, pe 

lângă actualizarea datelor esențiale, acolo unde a fost cazul, am 

considerat de un real interes completarea listei bibliografice cu 

lucrările apărute în perioada 2013-2017, dedicate localităților județului 

Sălaj. 

Un astfel de demers va continua și în viitor, deoarece 

constatăm, cu mulțumire și apreciere că, an de an, tot mai multe cărți 

în acest domeniu, văd lumina tiparului, aceste demersuri fiind semne 

clare de respect pentru cunoașterea identității locurilor, păstrarea și 

transmiterea  valorilor și realității sălăjene peste timp. 
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În colecţiile bibliotecilor publice, acolo unde se adună şi rămân peste vreme, ca dovadă a 

existenţei şi dezvoltării fiecărui loc de sub soare, cărţi, studii, documente… lucrările de referinţă: 

enciclopedii, dicţionare, ghiduri, atlase ş.a. au un rol major, utilitatea acestora fiind dovedită de 

numărul mare de solicitanţi, din toate categoriile socio-profesionale, de vârstă sau interese, care vin 

şi caută informaţii pentru a-şi cunoaşte rădăcinile, a organiza evenimente sau a completa, prin alte 

creaţii, zestrea culturală şi informaţională a satului, oraşului sau judeţului. 

Informaţia corectă şi exactă este foarte importantă în toate domeniile, cu atât mai mult în cel 

al identităţii şi evoluţiei persoanelor, localităţilor, popoarelor. 

Din dorinţa de a pune la dispoziţia celor interesaţi de cunoaşterea judeţului Sălaj cărţi, 

documente, studii sau articole de interes local, Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu, prin Serviciul 

Bibliografic, adună în permanenţă date şi informaţii utile, făcând apel la toate sursele posibile.  

Cele două lucrări editate de instituţie în anii anteriori, cuprinzând date despre realizările 

deosebite ale celor care au o legătură cu aceste locuri, respectiv dicţionarele biobibliografice: Oameni 

de seamă ai Sălajului, vol. I şi II, 2004 - 2006 şi SĂLAJ - Oameni şi Opere, 2011 s-au dovedit a fi 

foarte utile, cu atât mai mult cu cât au fost primele lucrări de referinţă care au adunat nume din toate 

domeniile de activitate, reuşind să devină sursă şi resursă pentru alte numeroase studii, monografii, 

teze de licenţă, precum şi diverse alte articole, reviste sau evenimente cu adresabilitate la judeţul 

nostru. 

Ne-am propus, observând nevoia unui astfel de demers, să cuprindem în volum şi principalele 

elemente de identitate a localităţilor sălăjene, mai ales că există prea puţine lucrări care să cuprindă, 

unitar, aceste informaţii, atât de necesare şi utile tuturor celor care cercetează, sub diferite aspecte, 

zona aceasta. Informaţiile clare sunt solicitate mereu şi de cei care organizează evenimente dedicate 

unei localităţi, pentru studii monografice, pentru depunerea documentaţiilor în cadrul diverselor 

proiecte ş.a.  

Acordăm sprijin informaţional tuturor celor care ne solicită acest lucru, dar, spre a fi mai utili, 

cuprindem în acest volum principalele informaţii culese având convingerea că acestea vor fi de folos. 

Menţionăm că am intenţionat să adunăm, să prelucrăm şi să edităm o lucrare de mai mare 

amploare, o monografie a judeţului Sălaj, observând inexistenţa unei astfel de surse, dar am înţeles 

apoi că este o muncă titanică aceasta, realizarea unui astfel de proiect necesitând mult timp şi o mai 

bogată cercetare în teren. Lipsa resurselor umane precum şi apariţia în ultimul timp a unui număr tot 

mai mare de monografii locale ne-a determinat să alegem varianta restrânsă, sub forma unui ghid, 

nădăjduind că va fi utilă culegerea într-un singur volum a datelor esenţiale despre fiecare localitate, 

că vom atrage atenţia celor care nu s-au preocupat până acum de adunarea, păstrarea şi transmiterea 

informaţiilor locale, ca observând sărăcia datelor din anumite localităţi, să răspundă cu mai mare 

seriozitate la o solicitare colectivă, numai astfel reuşind, în anii care vin, să avem o imagine reală şi 

mult mai completă asupra ansamblului de localităţi din judeţul nostru. 

Nu este simplu să faci lumină în documente, mai ales când acestea sunt contradictorii, 

apărând, în lucrări diferite despre aceeaşi localitate, date care nu coincid, diferenţele fiind de multe 

ori majore. Menţionăm că noi, ca instituţie care are şi misiunea de a aduna, prelucra şi pune la 

dispoziţia celor interesaţi baza de date a judeţului Sălaj, nu interpretăm informaţiile culese, de aceea 

vor apărea, acolo unde nu există informaţii exacte, variantele considerate oficiale, pe care le-am cules 

din sursele cercetate, menţionând, bineînţeles, toate aceste surse. 

Lucrarea de faţă este doar un Ghid, neavând meritul de a cuprinde toate informaţiile despre 

localităţile judeţului Sălaj, dar în el se face trimitere la multe alte lucrări (editate până la data cercetării 

noastre şi existente în Biblioteca Judeţeană sau în bibliotecile publice ale judeţului şi puse la dispoziţia 

noastră de colegii bibliotecari), astfel încât, cei care vor dori să aprofundeze cunoaşterea unei anumite 

localităţi, vor avea posibilitatea să apeleze la sursele menţionate pentru a consulta toate lucrările 

existente despre localităţile de interes.  
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Am adunat astfel în acest volum nu doar informaţii esenţiale despre localităţile judeţului 

nostru, aspectul inedit al lucrării fiind cuprinderea cărţilor ce s-au scris despre judeţ, în general, sau 

despre fiecare oraş, comună sau sat, în parte. Spre a fi cât mai simplu de regăsit aceste informaţii am 

considerat util să subliniem, în cadrul fiecărei localităţi, atât cărţi sau documente aferente, cât şi pe 

cei care au avut sau au un merit în promovarea respectivei localităţi (Oameni în memoria locului). La 

finalul lucrării sunt notate, în ordine cronologică, scrieri despre Sălaj şi localităţile acestuia, editate 

până la data finalizării pregătirii lucrării pentru tipar, anul 2017 (Ediția a II-a) şi despre care am reuşit 

să avem informaţii. Menţionăm că vom continua culegerea datelor, actualizând informațiile și 

punându-le la dispoziția solicitanților. 

Pentru o astfel de lucrare este nevoie atât de cercetare, cât şi de o foarte bună colaborare cu 

instituţii, autorităţi, personalităţi sau persoane care cunosc realitatea din teritoriu. Mulţumim tuturor 

celor care au răspuns la timp şi cu responsabilitate solicitărilor noastre menţionându-i, în primul rând, 

pe bibliotecarii locali, cărora le-am adresat rugămintea de a aduna, verifica şi păstra în bibliotecile 

publice informaţii despre istoricul şi evoluţia tuturor localităţilor sălăjene. 

Modul în care a fost gândit cuprinsul acestui Ghid sperăm să fie util tuturor celor care doresc 

să ne cunoască judeţul, acesta constituind doar o poartă deschisă spre alte multe studii. Lucrarea de 

faţă am dori să fie, de asemenea, o invitaţie spre cercetare şi responsabilitate faţă de locuri natale 

pentru cei care vor observa lipsa, sărăcia informaţiilor sau inexactitatea acestora. 

Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu Sălaj adresează mulţumiri tuturor celor care înţeleg 

importanţa constituirii, dezvoltării, prelucrării, conservării bazei de date a judeţului Sălaj şi transmit 

la timp informaţii despre evenimentele, proiectele importante și lucrările editate. 

 

Florica Pop, coordonator 

Lucia Bălaș, Bodis Ottilia-culegere, prelucrare, redactare 

 

Satul sălăjean vibrează încă 

  

BULGARI – O ISTORIE SENTIMENTALĂ 

(volum colectiv aniversar) 1377- 2017 

 

Noi, cei care trecem zilnic pe lângă atâtea cărți care poartă în pagini de aur POVESTEA atâtor 

generații, simțim, poate, mai profund și mai responsabil, marele rol al culegerii, păstrării și 

transmiterii informației peste timp. 

Anul 2017 a fost pentru satul BULGARI motiv de aducere-

aminte, de sărbătoare şi încercare de a-i readuce acasă pe cei care, 

avându-şi aici obârşia, au plecat în lume să-şi găsească rostul şi să-şi 

împlinească menirea. 

S-au împlinit 640 de ani de la prima atestare documentară 
a acestui sat binecuvântat de Dumnezeu cu oameni vrednici! 

Unul dintre fiii satului, IONEL HUDIN, a avut IDEEA (totul 

porneşte întotdeauna de la o idee!), să organizeze un eveniment 

special, provocându-şi consătenii să se implice la împlinirea acestei 

nobile misiuni. 

Spre a rămâne dovadă peste timp că bulgărenii, oriunde s-ar 

afla, îşi cinstesc şi iubesc izvorul dătător de viaţă, a propus şi scrierea 

unei CĂRŢI dedicate satului. 
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Din dorinţa de a mai şterge lacrima satului şi din încercarea de a-l păstra în veşnicie, tot mai 

mulţi sunt preocupaţi de a culege zestrea din cufărul amintirilor şi a o aşterne prin CUVÂNT în 

CARTE, convinşi că astfel vor reuşi să o transmită celor care nu se vor mai putea întâlni cu oamenii 

aceia faini, de omenie, care, cu mare drag, să le spună, în ceasurile de taină, cum era pe-atunci, în 

vremea când tihna stătea la masă cu românul, iar buna rânduială era la ea acasă! 

Se pierde o lume, care îşi cunoştea bine rostul şi nu o putem opri decât transformând-o în 

POVESTE! 

Sunt lăudabile iniţiativele celor care, păstrând în suflet şi gând satul, ca oază de linişte şi izvor 

de sănătate, caută soluţii spre a-l dărui eternităţii. 

Modul în care am gândit conţinutul lucrării este unul original, încercând, ca pe lângă datele 

găsite în documente, la Biblioteca Judeţeană Sălaj, sau în alte surse, să personalizăm paginile cu 

amintiri culese de la cei care au dorit să se exprime, considerând că acestea vor da farmec şi unicitate 

scrierii noastre, iar emoţia trăirii copilăriei în satul tradiţional sălăjean, va fi îndemn, chemare şi 

convingere pentru cei de azi sau de mâine spre a se reîntoarce acolo, în sat, unde simplitatea şi buna 

rânduială a lucrurilor ar putea însănătoşi neamul nostru. 

S-au scris numeroase cărţi despre satele sălăjene, multe din cele notate de specialişti fiind 

caracteristice întregii zone din care face parte şi satul Bulgari. Amintim și noi o parte din aceste 

lucrări, precum și cele mai importante date din documente, cu referire la acest sat, nedorind să reluăm 

fapte şi aspecte despre care găsim informaţii în alte lucrări. 

Am considerat că unicitatea unui loc o dau amintirile, trăirile, întâmplările, oamenii şi faptele 

petrecute acolo, acestea reprezintă culoarea locală, identitatea. Am pornit, aşadar, de la a-i provoca 

pe bulgăreni să se exprime, fie în scris, fie povestind, prin viu grai, ceea ce nu pot uita şi ar dori să 

împărtăşească nepoţilor, strănepoţilor… am ascultat şi glasul tinerilor care se consideră bulgăreni, 

cuvintele şi preocuparea acestora fiind un motiv în plus de încredere că vatra nu se uită! 

Am cuprins în carte, de asemenea, toate gândurile primite, prin diverse forme de exprimare, 

încercând să facem o radiografie sinceră a sufletului acestui sat, fiecare nume, în parte, fiind amintit 

în cuprins. 

Este, așadar, o CARTE care poate fi citită de fiecare, din orice timp și orice loc, nu doar de 

bulgăreni, făcând cunoștință în paginile acesteia cu o lume bogată, care știe să prețuiască trecutul și 

să creadă în viitor! Veți descoperi în ea umorul de bun gust al acestui popor, optimismul și buna 

colaborare între oamenii locului. 

(Florica Pop, coordonator) 

De multă vreme intenționam să consemnez  într-o carte amintirile mele despre satul natal și 

despre copilărie. Am amânat demararea proiectului, considerând că încă n-a venit timpul, și 

neputându-mă concentra suficient asupra lui. Voiam să iau exemplu de la nenumărații profesori 

pensionari, care s-au apucat să scrie din momentul în care n-au mai avut program impus, n-au mai 

trebuit să semneze condica zilnic, au scăpat de corvoada corectării de teze și extemporale. Cu alte 

cuvinte, au prins gustul libertății și și-au permis să facă ce le place, să-și împlinească niște visuri mai 

vechi. 

Așa era să se întâmple și cu proiectul meu, însă a apărut neprevăzutul. În luna februarie 2017 

am fost contactat de Dl Ionel Hudin, care mi-a spus ce intenționează: să organizeze și să sponsorizeze 

o întâlnire a fiilor satului, în data de 30 iulie, cu ocazia aniversării a 640 de ani de atestare documentară 

a localității Bulgari. Totodată vrea să fie scrisă o carte colectivă, în care să fie adunate amintiri ale 

consătenilor despre localitatea lor, informații istorice, așa cum apar în documentele din arhive, 

gânduri despre trecutul, prezentul și viitorul Bulgarului nostru.  
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Coordonatoarea cărții a fost desemnată, cu acceptul Domniei Sale, Doamna Florica Pop, 

managerul Bibliotecii Județene Ioniță Scipione Bădescu, scriitoare, o personalitate a culturii 

județului Sălaj, având legături de rudenie cu satul nostru și certe afinități spirituale. Titlul a fost 

stabilit: Bulgari - o monografie sentimentală. 

Concepția inițiatorului și sponsorului cărții a fost ca aceasta să nu semene cu alte monografii 

ale unor sate, deoarece majoritatea sunt construite după același calapod. A vrut să fie o monografie 

sentimentală, idee îmbrățișată și de Doamna Florica Pop, o carte cu mai puțină istorie, mai puține 

statistici, și cu mai multe evocări ale unor întâmplări auzite de la bătrâni sau trăite direct, care și-au 

pus amprenta asupra naratorului sau asupra colectivității. Cartea să fie o oglindă a spiritualității unei 

comunități, a faptelor și mentalităților ancestrale ale acesteia. 

Am fost invitat să-mi aduc și eu contribuția la realizarea acestei cărți și m-am bucurat de 

fericita inițiativă. Șansa de a contribui la scoaterea satului nostru din anonimat a fost pentru mine o 

provocare. M-am apucat de treabă chiar din acea zi. Amintirile despre sat erau nenumărate și am 

început să mi le organizez. N-am vrut să consemnez doar simple amintiri din copilărie, adică 

întâmplări și șotii copilărești, căci acestea abundă în viața oricărui om din toate timpurile și din orice 

colț al lumii. După realizarea unui plan sumar, am demarat cu povestirile mele și am pus mult suflet 

în ceea ce am scris, străduindu-mă să respect adevărul. Cu toate acestea, multe fapte și afirmații au 

un caracter subiectiv, deoarece le-am prezentat așa cum s-au oglindit ele în propria mea simțire. 

Am evocat două etape ale vieții mele, copilăria și adolescența, precum și momente esențiale 

ale istoriei, care au influențat transformările (evoluția sau involuția) în timp a satului Bulgari și a 

comunității sale umane. Creșterea și maturizarea mea, ca ființă socială, sunt comune pentru întreaga 

generație din care eu fac parte: toți ne-am jucat pe aceleași ulițe, ne-am mișcat în același univers 

spațial și spiritual, am cunoscut aceiași oameni, am auzit aceleași povești și legende, am crezut în 

aceleași eresuri, am învățat la aceleași școli. De aici rezultă asemănarea dintre toți bulgărenii, 

indiferent de timpul în care au viețuit pe globul cel de tină. Am urmărit apoi evenimentele sociale 

care au orientat devenirea satului, dintre care au fost cruciale instaurarea regimului comunist, 

colectivizarea agriculturii, industrializarea forțată a țării și căderea comunismului. 

Cartea este structurată logic, trecerea de la o temă la alta sau de la un narator la altul 

făcându-se pe nesimțite, astfel că cititorul parcă navighează pe o mare, care este universul satului 

Bulgari. Colaboratorii sunt mulți și de profesii diferite, dar toți sunt uniți prin sentimentul de dragoste 

față de satul lor, față de oamenii printre care au trăit și de la care au învățat cinstea și omenia. Cel mai 

des sunt evocate de naratori obiceiurile rurale cu ocazia celor mai mari sărbători ale creștinătății 

(Crăciunul și Paștele), bucuria cu care sunt întâmpinate aceste sărbători de familiile din sat, dar mai 

ales de copii. O temă predilectă a tuturor este joaca. Aproape fiecare povestitor face referire măcar la 

un joc copilăresc și la consecințele pe care le are adesea joaca nechibzuită asupra vieții de zi cu zi. 

Unele întâmplări se repetă în evocările mai multor povestitori, ceea ce accentuează bucuria jocului, 

dar și caracterul educativ și formativ al acestuia. Jocurile specifice iernii și verii sunt reiterate pe mai 

toate paginile. Ceea ce trebuie sesizat în toate narațiunile este satisfacția cu care fiecare autor își 

transmite gândurile, pentru a putea fi savurate de către un cititor virtual, avizat sau neavizat. Această 

satisfacție rezultă din numeroasele întâmplări, povestite cu naturalețe, cu un umor spontan, ingenuu. 

Eu, care cunoșteam multe din întâmplările scrise, le-am citit râzând uneori cu lacrimi, provocate de 

o emoție greu de stăpânit. Unele mi-au stârnit bucurie, altele tristețe. 

În ziua în care Ionel Hudin mi-a transmis proiectul său, l-am sunat pe Dl profesor și etnolog 

Augustin Mocanu, al cărui discipol am fost în anii de liceu. Știam că are o colecție de piese folclorice 

culese din Bulgari prin anii ’60-’70 ai secolului trecut, drept pentru care i-am propus să ia legătura cu 

Doamna coordonatoare Florica Pop, pentru a face oferta unei colaborări la cartea Bulgari - o istorie 

sentimentală. 
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Culegerea de folclor a domnului profesor cuprinde 64 de texte poetice: descântece, colinde, 

cântece lirice etc. Aceasta vine să completeze imaginea satului, amintirile colaboratorilor, prezente 

în carte, dezvăluind spiritualitatea, gândirea și simțirea oamenilor din Bulgari, așa cum s-au transmis 

din vremuri imemoriale. 

Cartea noastră reprezintă o reuniune a generațiilor, întrucât printre colaboratori se numără unii 

aflați la vârsta senectuții, martori ai evenimentelor trecutului, dar și unii care fac parte din generația 

computerului și a Facebook-ului. Mărturiile trecutului, combinate cu cele ale prezentului, îmbinarea 

dintre tradițional și modern, fac din această monografie o oglindă sentimentală, în care bulgărenii se 

vor regăsi atât acum, cât și peste timp. 

În final, adresez un îndemn călduros de a citi această carte nu numai bulgărenilor, ci tuturor 

pasionaților de universul rustic patriarhal, de tradiția și spiritualitatea românească, asigurându-i că se 

vor regăsi în paginile citite și vor avea rare satisfacții sufletești. 

                                                          Prof. AUREL LUNG, fiu al satului, coautor 

E de la sine înţeles că satul Bulgari mi-a stat mult în atenţie, de unde am notat un mare număr 

de texte poetice precum sunt: colinde laice, cântece povestitoare (balade), poezie lirică (cântece de 

jale şi noroc, cântece de dor şi dragoste, cântece satirice etc.). Ele au fost publicate împreună cu creaţii 

culese din alte localităţi ale zonei. Pentru alcătuirea lucrării de faţă am selectat şi extras piesele 

folclorice originare din Bulgari. 

(Prof., etnolog, Augustin Mocanu, autor al cap. Folclor poetic din satul Bulgari) 

 

Cu toţii am pornit în viaţă dintr-un loc, purtând peste ani învăţămintele şi amintirile copilăriei. 

Ajungem în diverse posturi, încercând să ne împlinim menirea de oameni demni, aşa cum ne-au 

îndemnat părinţii. Vine un moment în care, după prea multă alergătură, simţi dorinţa de a dărui ceva 

trainic satului natal, din recunoştinţă şi mulţumire. 

Am ales astfel să nu mai lăsăm timpul să treacă, să folosim anul omagial pentru BULGARI- 

2017 (640 de ani de la prima atestare documentară) pentru a ne împăca sufletul şi gândurile ce ne 

urmăreau de mult. 

Împreună cu câțiva tineri am propus organizarea unei manifestări speciale, iar în demersul 

nostru ni s-au alăturat mulţi prieteni, fiecare asumându-şi un rol, astfel încât să facem cinste satului 

nostru, dăruindu-i şi o carte, dar să fie şi un eveniment de bucurie, la care să invităm toţi bulgărenii 

plecaţi în ţară sau în lumea întreagă, la o întâlnire de suflet, la care au fost poftiţi, de asemenea, 

prietenii noştri, din toate satele vecine sau din orice parte s-au găsit aceştia. 

În 30 iulie 2017, îndemnul și 

chemarea… HAI, LA BULGARI!, a 

făcut ca satul nostru să fie plin de 

suflete care au vibrat în același DOR! A 

fost o MINUNE să vezi cum curgeau 

prietenii bulgărenilor, veniți de peste 

tot, așa, ca la oamenii de omenie! 

Întâlnirea a debutat cu 

participarea la Sf. Liturghie, la biserica 

din sat, unde ne-am rugat, împreună, 

pentru paza, binecuvântarea, veşnicia 

satului şi a neamului nostru. 

Am urcat apoi puţin mai la deal, 

la Căminul Cultural, am vorbit despre fapte, oameni şi amintiri, fiind prezentat şi volumul aniversar: 

BULGARI – O ISTORIE SENTIMENTALĂ, precum şi alte surprize și emoții. 
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Bulgărenii au rămas la fel de ospitalieri ca pe vremuri, aşa că au ciocnit, la vremea prânzului, 

cu toţi sătenii şi invitaţii, o cupă de voie bună, depănând amintiri. 

A urmat un spectacol folcloric, care s-a încheiat în zori, cu un danț, ca pă la noi. 

Anul 2017 a fost an omagial nu numai pentru vârsta rotundă a acestui plai sălăjean, ci şi pentru 

valoarea noastră de preţ - BISERICA DE LEMN - monument istoric, de la a cărei înălţare s-au 

împlinit 470 de ani. Pe toată perioada evenimentelor s-a putut vizita această operă de artă tradiţională 

şi simbol al rezistenţei în credinţă peste toate timpurile. Acolo s-au realizat și câteva emisiuni 

televizate, cu sprijinul televiziunii locale, Sălăjeanul TV. 

 

                                             (Ionel Hudin – un bulgărean nealcoș) 

https://www.youtube.com/watch?v=F4jG2E9Gznc 

https://www.youtube.com/watch?v=xeuRm7p9w6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=eW9-MgnSqFk 

 

Povestea vibrației înalte de la Bulgari a continuat. Cei prezenți acasă, unii după mulți ani în 

care nu și-au văzut plaiurile natale și nici consătenii, au înțeles că pot dărui mai mult, ajutând viețuirea 

satului care a avut o inimă atât de mare!!! 

De la cei mai tineri, până la cei ninși de ani, mulţi au pus umărul pentru ca Biserica de lemn 

să fie reparată, renovată, salvată, astfel, prin efortul și dăruirea fiilor satului, de la degradarea care era 

accentuată. 

Acestea nu sunt povești, ci fapte demne de urmat de toți cei care au plecat în lumea mare, de 

aici, dintr-un sătuc sălăjean, să nu uite acel loc din care și-au cules cele mai benefice învățăminte și, 

atunci când au posibilitatea, să se reîntoarcă, dăruindu-i câte un strop de apă vie, spre a-i prelungi, 

astfel, existența. 

        Florica Pop 

 

APROAPE MEREU ȘI DE… BUNICI 

 

Oricât ne-am dori, nu putem opri înaintarea în vârstă, schimbarea sau modificarea ritmului de 

viață cu care ne-am obișnuit. Nu putem 

schimba cursul vieții, dar putem investi pe 

parcursul ei în propria persoană, suficient, 

încât mereu să avem preocupări, activități sau 

interese care ne mențin activi. 

Și în anul 2017, biblioteca a pus accent 

pe implicarea persoanelor vârstnice în diferite 

activități care să-i mobilizeze, să-i provoace 

sau sensibilizeze, încercând să atingem scopul 

amintit mai sus, de a-i menține activi și 

implicați în viața cotidiană. 

Fie că au fost organizate în cadrul 

bibliotecii sau în alte spații, activitățile au fost 

diverse, încercând să petrecem timpul într-un mod relaxant și eficient, atât pentru noi, cât, mai ales, 

pentru această categorie de utilizatori. 

https://www.youtube.com/watch?v=F4jG2E9Gznc
https://www.youtube.com/watch?v=xeuRm7p9w6Y
https://www.youtube.com/watch?v=eW9-MgnSqFk
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Cu ocazia Zilei Internaționale a Cititului Împreună, care s-a desfășurat pe 16 februarie, nu au 

fost uitați nici vârstnicii, chiar dacă, în această 

zi, s-a dorit a se promova beneficiile și 

frumusețea cititului împreună în rândul 

copiilor. Ne-am gândit că de la această 

activitate nu pot lipsi cei care, la rândul lor, au 

citit copiilor și nepoților. Astfel ne-am 

îndreptat spre Centrul Multifuncțional 

Tinerețe fără Bătrânețe înarmate cu o plasă de 

cărți și multă voie-bună. Am citit din poveștile 

inspirate din experiențele de viață, încercând 

să aducem puțină speranță, credință și lumină, 

niciodată nefiind prea târziu pentru a ne 

bucura de ceea ce avem sau de a porni din nou 

la drum. Poeziile citite le-au adus aminte de vremurile frumoase și de sentimentele tinereții. 

De Dragobete, am organizat în bibliotecă concursul cu premii: Limbajul iubirii, care a avut 2 

părți: Spune-ți povestea de dragoste și un recital din cele mai frumoase poezii de dragoste românești: 

Iubire, bibelou de porțelan… Alături de adolescenți, doamnele tinere la suflet ne-au împărtășit povești 

de dragoste actuale, dar și povești mai vechi, cu un mare impact în viața lor. 

Apariția Internetului, a calculatorului și a tuturor aplicațiilor aduse de noile tehnologii pot 

crește autonomia persoanelor în vârstă, contribuind la întărirea stimei de sine și a unui anumit grad 

de activitate. Computerul poate reprezenta o oportunitate unică pentru această categorie de persoane, 

să socializeze și să mențină legăturile, în special cu cei aflați la depărtare. Îi ajută să descopere aspecte 

comune cu membrii tineri din familie, să restabilească legături mai vechi, să-și facă noi prieteni. 

Majoritatea persoanelor de vârsta a treia sunt depăşite de avântul fără precedent al tehnologiei. 

Nefiind conectaţi la ultimele gadgeturi de comunicare, pe care nu ştiu să le folosească, bătrânii se 

simt frustraţi şi izolaţi din punct de vedere social. Pentru aceștia și pentru toți doritorii, biblioteca a 

organizat cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului. Acestea s-au desfășurat în cadrul Centrului 

de Formare al bibliotecii și la Centrul Multifuncțional Tinerețe fără Bătrânețe Zalău. Participanții au 

descoperit cum să-și găsească informațiile utile prin accesarea Internetului, să utilizeze poșta 

electronică, să deprindă noțiuni de redactare a unui text, să comunice on-line, dar și să vizioneze un 

film. 

În cadrul Centrului Multifuncțional Tinerețe fără Bătrânețe, cursurile IT, le organizăm o dată 

pe săptămână, alternativ cu cele de limba 

engleză. A fost o mare surpriză pentru 

cei care frecventează centrul și au fost 

foarte entuziasmați să învețe o limbă 

străină. Îi va ajuta să înțeleagă mai bine 

inclusiv programele din calculator sau să 

poată vorbi cu nepoții plecați în 

străinătate. În învățarea limbii engleze 

am insistat pe conversație, comunicare 

nivel începător și mediu, gramatică. 

Vârstnicii vor să simtă, întotdeauna, că dau ceva în schimb societății și că acea contribuție 

este pozitiv valorizată. Acest lucru l-am avut și noi în vedere și în acest an, în activitățile desfășurate 

împreună cu această categorie de utilizatori. Am fost optimiste, vesele și pline de speranțe, iar aceste 

frumoase trăiri le-am transmis și lor. 

Sanda Cherecheș 

Mariana Lucia Marian 
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Pășind pe urmele poetului ARANY JÁNOS 

 

Pe data de 2 martie s-au împlinit 200 de ani de la nașterea poetului, prozatorului și 

traducătorului maghiar, Arany János. 

S-a născut la Salonta, în anul 1817, fiind cel de-al zecelea copil al unei familii sărace. Viitorul 

poet a trăit într-un mediu de țărani simpli, care a determinat și a 

fixat caracterul tânărului pentru tot restul vieții; climatul folcloric, 

bogat în povești și elemente de baladă, lirica și limba populară 

colorată, îi oferă lui Arany János materialul necesar pentru 

viitoarea și bogata sa operă. S-a luptat cu lipsurile materiale, a fost 

silit să lucreze de timpuriu. Din cauza condițiilor precare, nu și-a 

putut desăvârși studiile la Colegiul de la Debrețin. O vreme, este 

actor într-o trupă de teatru, cu care a colindat prin țară, asemeni lui 

Petőfi şi Eminescu, prilej cu care a experimentat situații amare, a 

cunoscut viața și oamenii. Se stabilește la Salonta, trăind dintr-o 

modestă funcție-ajutor de notar, care îl ajută pe poet să cunoască 

îndeaproape viața socială și aspectele politice ale ținutului. Se 

căsătorește cu Ercsey Julianna, orfana unui avocat, care a fost o 

soție potrivită pentru poet, căci l-a sprijinit în munca de creație, 

asigurându-i un cămin liniștit. 

Ziua îi învăța pe alții, iar noaptea citea pentru a-și potoli setea de cunoaștere. Și-a lărgit 

considerabil orizontul cunoașterii prin lecturi din marii scriitori ai lumii. Asemeni lui Petőfi, a dat o 

mare importanță studiului literaturilor străine și chiar a tradus multe opere (Sofocle, Aristofan, 

Shakespeare ş.a.). 

Debutul său literar a fost eposul satiric Az elveszett alkotmány (Constituția pierdută), fiind 

şi premiat, însă, din cauza cenzurii, cartea a apărut foarte târziu. Conținutul bogat al eposului, vizează 

viața nobilimii și viața poporului de jos, cu limbajul său bogat și expresiv. 

Un mare succes obține poetul cu prima sa capodoperă, Toldi, cu care câștigă alt premiu al 

Societății literare, Kisfaludy. Prin publicarea acestui poem, Arany devine cunoscut, prețuit și este 

considerat un mare poet național. În scrierea lui, Toldi, Arany a valorificat tradițiile populare din 

jurul Salontei. El nu a uitat niciodată de Salonta, a evocat foarte mult locurile natale și ideea că trebuie 

să rămâi legat pentru totdeauna de pământul natal, aspect care se regăsește mereu în poeziile lui. 

Epopeea exprimă setea de libertate și emancipare a poporului; poetul își arată întreaga simpatie pentru 

țărănimea săracă. 

Arany a fost alături de iobăgimea săracă și exploatată. A fost un tribun entuziast al Revoluției 

de la 1848, alături de Petőfi. Membru al Gărzii Naționale de la Arad, Arany este un poet dedicat 

mișcării, un poet care exprimă în cântecele sale idealurile revoluției. 

Uneori poetului îi vin în minte chipuri și scene din copilărie, scăldate în apele idilismului; 

poezia Családi kör (Cercul familial), scrisă în această perioadă, este una dintre cele mai frumoase 

poezii din întreaga lirică maghiară, celebră chiar și în antologiile de poezie universală. 

Arany începe să cultive balada, ca o nouă modalitate de exprimare artistică. Baladele scrise 

în prima perioadă, cea din preajma lui 1850, când se afla la Nagykőrös, tratează teme istorice și 

trăiesc, prin povestea lor, în spiritul tradiției. Ca și baladă populară, operele lui Arany, din această 

categorie, se pot cânta; ele sunt, de fapt, niște cântece dramatice cu un conținut care impresionează 

profund. 
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În anul 1860 Arany János părăsește localitatea Nagykőrös și se stabilește la Budapesta. Se 

dedică activității literare, dar își irosește mult timp în funcții administrative; e și secretar, o vreme, al 

Academiei Maghiare. Este ales director al Societății literare Kisfaludy și primește autorizația de 

editare a unei foi literare Szépirodalmi Figyelő (Observatorul beletristic). A fost și fondatorul 

revistei Koszorú (Coroana). Întreaga lui viață s-a conturat pe principiul că, muncind pentru 

comunitate, nu trebuie să aștepți laude sau merite. 

Cu sănătatea afectată, în 1877, renunță la funcţiile sale oficiale, fiind anul în care se conturează 

ultima etapă majoră a carierei sale literare.    

Un moment de mare însemnătate pentru opera lui Arany János, îl constituie publicarea, între 

1877-1880, a ciclului de poezii cunoscute sub numele de Őszikék (Albastru de toamnă); Arany a 

numit aceste poezii, așa cum și sunt într-adevăr, niște flori ale toamnei, o metaforă a vârstei poetului, 

încărcată de bogăția înțelepciunii, a părerilor de rău, că n-a făcut tot ceea ce trebuia să facă. Răsar 

imagini din copilărie și mai ales anii petrecuți la Nagykőrös. Din întreaga operă a poetului, balada se 

bucură de cea mai largă audiență. 

S-a stins din viață la Budapesta, în 1882. 

Creațiile lui Arany János i-au încântat mereu pe cititori, încă de la primele plăsmuiri. 

Poezia lui a fost cunoscută și prețuită de-a lungul timpului şi de cititorii români prin 

traducerile, publicate în diferite periodice, începând cu anul 1887. De atunci, interesul pentru opera 

poetului a crescut mereu, tălmăcitorii români realizând numeroase transpuneri, în forme artistice, prin 

condeiul unor poeți remarcabili, dintre care îi menționăm pe Dimitrie Anghel, Șt.O. Iosif, Teodor 

Mureșanu, Radu Boureanu, Emil Giurgiuca, Eugen Jebeleanu, Veronica Porumbacu ş.a. 

Traduceri din opera poetului se găsesc și la Secția Tineri&Adulți a Bibliotecii Județene I.S. 

Bădescu Sălaj, unde am realizat și o expoziție de carte în memoria poetului Arany János. Am expus 

cărți despre viața și opera poetului, atât în limba maghiară, cât și în limba română. Este foarte 

important să atragem atenția publicului (a copiilor, tinerilor și a adulților) asupra valorilor ce ne 

înconjoară și să-i omagiem, măcar pentru câteva clipe, pe cei care au fost personalități marcante ale 

poporului nostru. 

Cititorii români au acces la unele texte din opera lui Arany János de mai bine de 80 de ani. 

Putem aminti pe lângă traducerile risipite în periodice, volumul Versuri alese, tradus de H.Grămescu 

şi ediţia bilingvă Poeme-költemények. Petre Șaitiș, binecunoscut și apreciat traducător din poezia 

maghiară, a publicat mai multe poeme de Arany János în diferite periodice. El ne oferă o selecție de 

30 de balade din opera lui Arany, cuprinse în volumul Balade, din 1957. Traducerile sale sunt foarte 

apropiate de spiritul și conţinutul originalelor. Deși a întâmpinat dificultăți serioase privind 

transpunerea baladelor din maghiară în română, a reușit să păstreze forma originală a operei. 

La Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj găsim foarte multe cărţi ale autorilor maghiari 

traduse în limba română. Sunt utilizatori, în special persoane de vârsta a treia, interesate de operele 

marilor poeți, ale marilor scriitori ai literaturii maghiare. Am convingerea că edițiile în limba română 

atrag atenția cititorilor români, care au posibilitatea să cunoască o parte – reprezentativă – a celui mai 

autentic și neîntrecut dintre poeții epici ai literaturii maghiare şi ne bucurăm că, din bogăţia colecţiilor 

bibliotecii noastre, putem răspunde şi cerințelor lor. 

Întrebarea poetului: Pe cine mai încântă cântul? va primi răspuns afirmativ prin mesajul 

nostru: pe noi ne încântă această operă, bogată în semnificații a poetului născut aici, a cărui amintire 

e cinstită în Muzeul Memorial de la Salonta și în orele pe care i le dedicăm din timpul nostru spre a 

sta de vorbă cu universul de fapte, oameni și drame din baladele sale. 

        Pap Erika 
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ACASĂ la STRĂMOŞI 

 

Ajungem în viață să cunoaștem oameni și locuri, care ne surprind și ne marchează, într-un fel 

aparte. Se spune că locul natal e cel care trezește în noi amintiri și trăiri, pe care nu le vom putea uita 

vreodată. Fiecare pas, fiecare colț al satului, fiecare clipă trăită, trezește în noi un film petrecut pe 

plaiurile copilăriei. 

Mi-am cunoscut satul, hoinărind străzile, ogrăzile, dealurile, pășunea și livezile, citind cărți 

despre Bocșa, dar mai ales ascultând poveștile bătrânilor din sat (bunici, vecini, neamuri). 

Dintotdeauna mi-au plăcut oamenii mai în vârstă. Știam că dincolo de fețele brăzdate de riduri, de 

mâinile lucrate, de părul nins, ascundeau ceva special, poate chiar zestrea strămoșească. Din poveștile 

lor, ale mamei mele, dar și din cărți, l-am descoperit pe cel pe care, am ajuns să-l respect și să-l 

îndrăgesc. Este vorba despre Simion Bărnuțiu. 

Există oameni înzestrați cu o sensibilitate fină. O sensibilitate care le dă puterea să vadă 

dincolo de rutină și dincolo de material. Ei înțeleg că au un țel, pentru care merită să încerce măcar, 

să se lupte, pentru a-l duce la îndeplinire. 

Un astfel de om a fost și Simion Bărnuțiu. A văzut și a înțeles viața dincolo de fațeta care se 

arăta oamenilor. El a știut că poporul 

român poate fi mobilizat și orientat 

spre țelurile cele mai înalte. A citit în 

sufletul și în mintea fiilor români. A 

simțit că în fiecare dintre ei exista 

dorința de unire și speranța că într-o zi, 

vor fi uniți pentru totdeauna. 

El este cel care a luptat pentru 

drepturile noastre în ajun de 

primăvară, când toți așteptau să vină 

iară/ Acel timp senin, de mult dorit și 

sub cerul sufletelor noastre. Când 

românul părea lăsat baltă, un glas de 

prin Sălaj/ Din văi în culmi și munți 

răsună dând poporului curaj și adunându-i pe toți pe Câmpul Libertății-n Blaj. Acolo, unde le-a vorbit 

românilor ca un profet, întărindu-i în credință. Acolo unde, uniți în dorință și ideal, au vrut ca 

Dumnezeu să îi vadă și să le asculte gândurile. La Blaj, unde românii, în frunte cu Bărnuțiu, și-au 

strigat drepturile, durerile și așteptările. 

Simion Bărnuțiu a perceput foarte bine suferința și situația națională. Tocmai de aceea, a intuit 

faptul că drumul nostru nu trebuie lăsat în voia sorții. Dimpotrivă i-a îndemnat astfel: Rămâneți 

credincioși numelui și limbii voastre, apărați-vă ca frați cu puteri unite… vedeți cum ne-am luptat 

noi pentru limba și romanitatea noastră; luptați-vă și voi și le apărați ca lumina ochilor voștri. Unicul 

scop care vă leagă pe toți este mântuirea neamului. 

Sunt oameni pe care circumstanțele vremii îi sperie, însă sunt și oameni care hotărăsc drumul 

unui popor întreg. Așa a fost Simion Bărnuțiu, un bărbat cu gândul și sufletul orientat spre soarta 

națională: Un bărbat în adevăr superior: la cuvintele de patrie, națiune, românism, el se entuziasma 

ca un poet; figura lui lua un aer de om inspirat, de profet; vorba lui, un accent simpatic și dureros; 

căutătura lui svârlea scântei de curaj. (G. Sion)  

A fost lumina care ne-a călăuzit prin întuneric. 
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Așadar, Bocșa este despre oameni. Este în mod special despre Simion Bărnuțiu. Acest nume 

ne leagă, ne strânge la un loc, ne face să privim cu demnitate semenii și ne aduce aminte că avem 

datoria de a duce până la capăt idealurile strămoșești. Este povestea noastră, a bocșenilor, a românilor. 

Se spune că fiecare sat are o poveste, care ni se dezvăluie în diferite moduri. De exemplu, 

prezența omenească șoptește frânturi din întâmplări trecute sau prezente, prin luminița din ochi, prin 

vorba caldă, prin mișcările lor când mai agere, când mai lente. De asemenea, atmosfera contribuie și 

ea, învăluind casele, străduțele și pământul într-un farmec grăitor. E un aer ce ascunde o taină pe care 

o intuiești și îți dorești să o descoperi cu nerăbdare. 

Într-un astfel de mister este învăluit și Bădăcinul lui Iuliu Maniu, nepotul dinspre mamă al lui 

Simion Bărnuțiu. Am fost acasă la Maniu cu prilejul unei excursii organizate de Biblioteca Județeană. 

Am cunoscut oameni deosebiți, pe cât de simpli, pe atât de sensibili și generoși. În ochii lor puteai 

citi curățenia, demnitatea, dar și bucuria de a trăi și de a iubi. Este vorba de familia care ne-a 

întâmpinat cu brațele deschise și cu bunătăți tradiționale. Dragostea de sat, pe care gazda a purtat-o, 

i-a determinat să se întoarcă la glie. M-a impresionat prețuirea pe care frumoasa familie i-o acordă 

pământului și satului, cu toate obiceiurile și tradițiile. Muncesc din greu pământul, însă cu atâta 

drag… Costumul popular îl poartă cu demnitate și dăruiesc cu o căldură ce-ți atinge inima. Îmi place 

mult viața la țară și e păcat să ne pierdem identitatea. Prea mulți părăsesc țara asta frumoasă. Sunt 

cuvintele unuia dintre membrii familiei. 

Oare iubirea de glia străbună și curățenia lor sunt moștenirea spirituală pe care le-a lăsat-o 

marele Maniu, nepotul tribunului din Bocșa mea natală? Mă întreb, deoarece, tot ceea ce am trăit în 

preajma acestei minunate familii, am simțit și în prezența amintirii lui Iuliu Maniu. Amintirea marelui 

om politic însemnând muzeul din subsolul bisericii catolice din satul Bădăcin și casa memorială, unde 

se retrăgea pentru a-și aduna gândurile. Ascultând versiunea preotului Cristian Borz, citind 

documentele și analizând obiectele aflate în muzeu, am tras anumite concluzii. 

Iuliu Maniu a fost un om cu o moralitate ireproșabilă, cu principii adânc înrădăcinate într-o 

credință nestrămutată și cu o dragoste de neam ce însuflețea un popor întreg. Cu astfel de calități a 

urcat pe scena politică, unde și-a jucat rolul. A fost actorul principal al piesei. Un actor care și-a trăit 

cu desăvârșire rolul, ducând o luptă neîncetată împotriva asupririi austro-ungare a Ardealului 

românesc, împotriva dominației lui Ionel Brătianu în viața politică și, mai ales, împotriva sovietizării 

țării de către autoritățile comuniste. Poporul român îi datorează mult, deoarece Maniu și-a jucat rolul 

cu răbdare, credință, iubire și sacrificiu imens. Totul, din dorința de a da vieții politice românești 

maxima nuanță de moralitate. 

Viața politică, statul, banii, nu l-au schimbat deloc. Simplitatea l-a urmărit mereu ca un prieten 

fidel. A trăit modest ca student la Viena, ca deputat de Vinț, ca avocat renumit la Blaj, ca prim-

ministru al României, ca solitar la 

Bădăcin. Istoricul Constantin Xeni îl 

descria astfel pe Maniu: Mare forță e 

modestia! N-a visat, n-a râvnit niciodată 

averea. Nu l-a interesat. N-a primit o 

dată să figureze într-un consiliu de 

administrație. Și nu o dată i s-a oferit. În 

casa lui de sus, din vila de la Bădăcin, 

nici covoare persane, nici tablouri de 

preț, nici bronzuri. În București - o odaie 

de hotel, la Athénée Palace, odaie 

simplă ce nici pe departe nu justifica 

numele somptuos de Palace. Și nu e o 

micșorare să adaug că nu o dată l-am 
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găsit seara mâncând singur în odăița lui, pe un colț de masă, pâine neagră din care tăia tacticos cu 

un cuțitaș și câteva mere frumoase, pe care cu mândrie spunea că le adusese de la Bădăcin. Un ascet. 

Iar în colț, pe masa de lucru, vedeai numai două cărți: Biblia și broșura oficială de Mers al trenurilor. 

Una pentru drumurile lui sufletești, cealaltă pentru cele trupești, în necontenitele lui deplasări 

politice. 

Casa memorială, dacă o putem numi așa, îi poartă amintirea. La fel și livada din împrejurimi. 

Amândouă refuză să-l uite. Pragul încă îl așteaptă să-și treacă pașii în casă, iar liniștea din grădină 

pare dornică să-i limpezească gândurile și să-i aline inima. Casa încă rezistă cu demnitate, nevrând 

să se dărâme, protestând parcă dorinței unora de a fi ștearsă de pe fața pământului, odată cu numele 

lui Iuliu Maniu. Nume care pe unii, încă îi mai incomodează. Chiar aș fi vrut să-l cunosc. Să ne aștepte 

acasă, să ne zâmbească și să ne vorbească. Să-i ascult glasul, să-i văd privirea… să schimbăm păreri. 

Eu știu că a fost acolo… 

Aici s-a sfârșit excursia noastră, la casa memorială a acestui fiu al neamului. A fost o zi 

petrecută în aerul proaspăt al satului Bădăcin. Și cum spuneam la început, satul este învăluit într-un 

mister. Cred că misterul ascunde în el și amintirea lui Maniu. M-a marcat această zi. De la bucurie și 

plinătate, la nostalgie și speranță. La fel ca și în Moromeții sau Ion, viața satului din Bădăcin are și ea 

povestea ei, când râzi cu poftă, când ne ia prin surprindere nostalgia și ajungem la concluzia că focul 

speranței trebuie păstrat și protejat în inima și gândul nostru. 

Două sate ce ascund destinul a două personalități ilustre: Simion Bărnuțiu și Iuliu Maniu, 

doi fii ai neamului, înrudite între ele, în care scânteia iubirii, a credinței, a suferinței și a sacrificiului 

a rămas nestinsă până în ultima clipă. Zbuciumul pentru îndeplinirea idealurilor națiunii l-au purtat 

mereu cu ei. Suntem în prag de Centenar. Le datorăm și lor mulțumire că am ajuns o sută de ani de 

unire. Personal, cred că nu sunt doar o sută de ani. Nu, românii au fost purtați de același țel 

dintotdeauna, în ciuda vremurilor, destul de tulburi. Am avut deschizători de drumuri inteligenți, care 

au iubit poporul până la sacrificiu. Printre aceștia se numără Simion Bărnuțiu și Iuliu Maniu. Din 

respect pentru ei și pentru realizările pe care le-au făcut, să poposim un moment acasă, în istoria 

neamului și să ne aducem aminte de strămoșii noștri, care ne-au lăsat ca moștenire o țară minunată 

și-o limbă străveche pentru care merită să luptăm și noi cu toată credința. 

Denisa Petruș/Herle 

 

PROIECTE CU FINANȚARE 

 

CRESC - Cultivăm ROMÂNIA Egalității de Șanse pentru Copii la Bibliotecă 

 

Printre provocările începutului de an, 2017, a fost şi propunerea colegilor de la Biblioteca 

Judeţeană Braşov de a fi parteneri într-un proiect ce va avea mai multe etape şi activităţi dedicate 

Primului Război Mondial şi Centenarului Marii Uniri. 

Am răspuns afirmativ, chiar de la început, am trimis documentele solicitate, aşteptând 

încrezători rezultatul final al aplicaţiilor câştigătoare depuse spre finanţare la AFCN - 2017. 

Cel mai important rezultat ar fi fost următorul: minimum 50 de copii şi tineri, cu vârstele 

cuprinse între 12 şi 16 ani, provenind din medii defavorizate, vor învăţa despre Marea Unire de la 

1918 şi Primul Război Mondial, în cadrul unui proiect inedit lansat de Biblioteca Judeţeană Braşov, 

alături de bibliotecile judeţene din Caraş-Severin, Dolj şi Sălaj, denumit CRESC la Bibliotecă. 

A venit şi vestea cea mare - punctaj mareeeeee, proiect câştigat! Nu credeam că vom trăi 

atâtea emoţii, că vom culege aşa de impresionante mesaje, cuvinte apreciative de la toţi cei implicaţi: 
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copii, tineri, profesori, directori de şcoli, oameni speciali invitaţi la activităţi sau în cadrul unor 

emisiuni televizate. 

Proiectul CRESC – Cultivăm România Egalităţii de Şanse pentru Copii, este dedicat celebrării 

Centenarului României Moderne şi este cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN). 

http://newsbv.ro/…/proiect-interactiv-despre-istorie-copii…/ 

 

Proiectul s-a înscris în aria tematică a Educației prin Cultură și a fost dedicat celebrării 

Centenarului României Moderne. Alături de partenerii săi, bibliotecile județene din Brașov 

(coordonator), Caraș-Severin și Dolj, Biblioteca Județeană Sălaj și-a propus, în cadrul programului-

pilot, conștientizarea unui grup de copii și tineri, cu vârstele cuprinse între 12 și 16 ani, provenind din 

medii defavorizate, asupra valorilor și semnificațiilor legate de Primul Război Mondial și Marea 

Unire din 1918. Participanții au beneficiat de activități diverse: ateliere interactive, proiecții de film, 

prezentare de corespondență, realizarea unor interviuri pe tema dată etc., prin care, alături de 

bibliotecarii specialiști, au învățat despre cum pot participa activ la aniversarea a 100 de ani de 

existență a României Unite. 

Întregul proiect a fost gândit și conceput dintr-o perspectivă inovatoare, în ceea ce privește 

publicul țintă, conținutul și metodele lui. 

Activitățile proiectului au cuprins un atelier 

interactiv de istorie, numit Istoria Altfel, 

ce a inclus și vizionarea de materiale legate 

de evenimentele ce au influențat destinul 

României în perioada Primului Război 

Mondial. Al doilea atelier, numit Istoria 

Citită, a constat în studiul corespondenței 

de epocă, adaptate specificului local, și 

instruirea copiilor/tinerilor în redactarea de 

scrisori, aceștia fiind încurajați să 

interacționeze cu grupurile selectate de 

către partenerii din celelalte județe, 

împărtășind experiența lor din timpul 

atelierelor. Ultima activitate a fost 

intitulată Istoria de Ieri, Azi, în cadrul 

căreia copiii/tinerii au realizat interviuri 

cu persoane ce au relatat amintirile lor, 

auzite sau citite, despre evenimentele din 

preajma Unirii României. Mai precis, a 

fost vorba despre surse de mâna a doua, 

de repovestirea experienței celor care au participat la Unire de către urmașii lor, cei care păstrează 

aceste amintiri de viață. 

Proiectul a pornit de la nevoia de servicii culturale oferite de biblioteci audienței pasive, adică 

acelor tineri aflați în situații vulnerabile și de risc, cauzate de sărăcie, lipsa de afecţiune din cauza 

absenţei părinţilor din viaţa lor, din diverse motive și a accesului deficitar la cultură. În felul acesta, 

bibliotecile publice devin agenți activi și conștienți în întărirea coeziunii sociale a comunităților lor.  

http://newsbv.ro/2017/09/13/proiect-interactiv-despre-istorie-copii-medii-defavorizate/
http://newsbv.ro/2017/09/13/proiect-interactiv-despre-istorie-copii-medii-defavorizate/
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Impactul proiectului vizează atât publicul țintă, cât și nivelul instituțional al bibliotecilor 

publice, care își vor diversifica oferta educațională. De asemenea, produsele proiectului (kitul 

educațional și testimonialele) vor fi diseminate între parteneri, în rândul școlilor și profesorilor 

interesați să preia modelul, precum și în instituțiile care oferă servicii culturale și sociale. Prin acest 

proiect ne-am propus să valorificăm patrimoniul cultural local, să susținem accesul liber la cultură, 

să cinstim memoria Unirii din 1918, să promovăm diversitatea și toleranța. Prin aderarea la 

abordarea minți diferite, soluții comune, bibliotecile partenere doresc să încurajeze tinerii spre 

valorificarea moștenirii istorice și spre implicarea activă în celebrarea identității naționale. 

COLABORATORI LOCALI: Bibliotecile publice din BOCȘA, PERICEI, MIRȘID; 

Școlile Gimnaziale: SIMION BĂRNUȚIU, IULIU MANIU, CORNELIU COPOSU - Zalău 

 

ISTORIA ALTFEL 

Seria de activități cuprinse în segmentul intitulat Istoria altfel a însemnat desfășurarea unui 

atelier interactiv de istorie, în cadrul căruia 

copiii și tinerii au fost introduși în atmosfera 

Primului Război Mondial prin: prezentări 

interactive pe tema războiului, a Unirii 

provinciilor românești și a importanței 

acestui eveniment pentru poporul român. 

Acestor prezentări li s-a adăugat un atelier 

vizual, în cadrul căruia, participanții au 

vizionat fragmente filmate în anii războiului 

și materiale video informative despre 

evenimentele care au influențat destinul 

României în acea perioadă. 

În cadrul atelierului interactiv de istorie au fost utilizate metode educaționale tradiționale și 

non-formale. Scopul activității a presupus oferirea informațiilor istorice esențiale pentru înțelegerea 

contextului creat de Primul Război Mondial și a simbolisticii Marii Uniri din anul 1918. Celebrarea 

Centenarului României Unite reprezintă o ocazie fericită de a valorifica simboluri și valori identitare 

românești. 

Tematica Primului Război Mondial și a unirii provinciilor istorice locuite de români este una 

vastă, de aceea efortul considerabil de a 

filtra informația esențială, pe de-o parte, și 

evitarea aglomerării de date, nume și 

evenimente, pe de alta, a fost obiectivul 

central. Informația oferită nu a fost una 

specifică manualelor școlare, 

accentuându-se în mod deosebit 

contribuțiile complementare, astfel 

cunoștințele primite în cadrul orelor de 

curs fiind mai bine sedimentate. Atelierul 

interactiv de istorie și-a propus 

identificarea elementelor de memorie 

națională, componentă definitorie a 

identității naționale, la acestea s-au 

adăugat și elemente de cultură națională - valori, simboluri, eroi, precum și ritualuri și practici 

culturale naționale din perioada Primului Război Mondial. 
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În 19.09.2017, a avut loc primul atelier ISTORIA ALTFEL din cadrul proiectului CRESC la 

bibliotecă. Tematica Primului Război Mondial, participarea României și Unirea din 1918 au fost 

dezbătute cu grupul de copii într-o manieră interactivă - documentarea personală, învățarea prin 

descoperire, lecturarea unor pasaje din jurnale de război, activități practice sau vizionarea unor 

materiale video tematice. Am punctat împreună principalele momente ale participării României la 

Primul Război Mondial, insistând pe personajele marcante, naționale și locale, simboluri, descrieri 

relevante ale marilor bătălii și, bineînțeles, pe contribuția Sălajului la Marea Unire din 1918. Grupul 

a fost dinamic, a răspuns provocărilor, și-a manifestat curiozitatea adresând întrebări suplimentare, 

ceea ce a contribuit la reușita acestei zile. Comunicarea, spiritul de echipă, argumentarea pertinentă a 

opiniilor personale au făcut ca timpul să zboare. Categoric, vom experimenta și vom replica astfel de 

activități la bibliotecă, pe parcursul anului viitor, anul Centenarului, pentru toți cei care vor dori să 

obțină informații inedite despre Marea Unire, într-un spațiu non-formal, printr-o permanentă Oră de 

istorie altfel. 

În cadrul atelierului vizual am urmărit împreună secvențe din filmul Pădurea spânzuraților, 

ecranizare după romanul lui Liviu Rebreanu și Eroul necunoscut - film documentar pus la dispoziție 

de dna Valeria Bălescu, de la Muzeul Militar Național Regele Ferdinand, București. Acest atelier 

vizual a venit să completeze informațiile teoretice pe care și le-au însușit în cadrul atelierului de 

istorie. 

Astfel, în timpul activităților am fost Creativi, Relaxați, Emoționați, Speciali și am devenit 

mai Culți, într-un cuvânt am CRESC-ut la Bibliotecă! 

Dalia Mintaș 

 

ISTORIA CITITĂ 

Emoțiile au continuat, în primul rând pentru noi, coordonatoarele proiectului și întâlnirilor 

speciale cu grupul de copii/tineri selectați, cu mare atenție. Nouă, celor de la Biblioteca Județeană 

Sălaj ne place să dăm viață, într-un mod 

aparte, tuturor evenimentelor, activităților, 

proiectelor în care ne implicăm. Din acest 

motiv pregătim, din bună vreme, toate detaliile 

organizării și desfășurării acestora. A fost şi 

pentru noi un privilegiu să redescoperim sau 

să citim pentru prima dată informaţii şi 

mărturisiri din perioada premergătoare 

înfăptuirii Marii Uniri.  

Am început ziua cu o poveste, citită la 

Secţia Copii, de colega noastră din 

Basarabia, Natalia Timuş, despre fapte 

eroice ale unor copii, de atunci, din 

Războiul pentru reîntregire… am fost 

întâmpinaţi, rând pe rând (pregătisem 

momentele acestea din bună vreme) de alte 

şi alte surprize, la Secţia Media, din cutia 

poştală, colegul nostru a ridicat o 

telegramă, care era adresată grupului, apoi 

alte scrisori, sub formă de papirus… pe 



   I.D.E.I. 

97 
 

fiecare erau iniţialele celor care le scriseseră, în acestea regăsindu-se, toţi participanţii la proiect. La 

Secţia Tineri & Adulţi i-am rugat să deschidă corespondenţa primită şi să o citească… au curs lacrimi, 

au tremurat mâinile care ţineau mesajele… dintre rafturi a apărut o eroină, în costum popular, într-un 

recital despre EROI… am simţit că i-am câştigat de partea ISTORIEI!  

Cum să apropii nişte copii de o epocă atât de îndepărtată şi încărcată în evenimente 

dramatice?! Ce să le spui tinerilor de azi, pentru care a comunica e atât de simplu, doar câteva taste, 

un SMS, un telefon, la orice oră şi indiferent cât de mare ar fi distanţa… am încercat să-mi imaginez 

care ar fi acele metode prin care să pătrund în mintea şi, mai ales, în sufletele lor.  

Proiectul acesta a fost, aşadar, o provocare inedită şi pentru noi. Într-un timp relativ scurt 

pentru atelierul de corespondenţă, am 

presărat, din loc în loc, elemente la care 

nu se aşteptau, pe care nu le vor întâlni la 

şcoală, la o lecţie de istorie: am scris 

mesaje, culese din Scrisori de pe front, pe 

piatră, pe scoarţă de copac, pe papirus… 

trecând astfel şi prin istoricul scrisului şi 

a comunicării; am selectat cărţi poştale şi 

scrisori reale, scrise de soldaţi, în timpul 

Primului Război Mondial, explicându-le 

ce înseamnă cenzura şi punându-i să 

recunoască scrisorile cenzurate; am 

realizat puzzle din bucăţi de scrisori şi, 

împărţiţi în mai multe grupe, participanţii 

au fost provocaţi să descopere textul şi să-l prezinte colegilor… am descoperit şi talente artistice, prin 

acest mod; ne-am şi jucat, pornind de la a-şi exprima aşteptările de la întâlnirea noastră, alegând 

adjective care să înceapă cu literele din titlul proiectului CRESC, iar imaginaţia lor s-a dovedit bogată; 

i-am pus să se imagineze FLORI, iar apoi le-am vorbit despre Legenda Florii de Mac şi am purtat, cu 

toţii, acest simbol al memoriei; am ales apoi, după o prealabilă pregătire, un moment de studiu în Sala 

Scriitorilor Sălăjeni, unde, pe lângă expoziţia despre rolul sălăjenilor în istoria UNIRII, am selectat 

şi aşezat pe o masă rotundă, de studiu, jurnale, începând cu cel al Reginei Maria… am pus semne de 

carte la pagini ce conţineau mesaje tulburătoare, dar i-am lăsat să şi descopere gânduri care să-i 

impresioneze… au avut sarcina, la finalul studiului, să aleagă din mesajele presărate prin expoziţie, 

pe acela care le transmite dragostea de ţară şi preţuirea pentru vrednicele fapte ale înaintaşilor… cu 

inimile şi gândurile încărcate de recunoştinţă şi uimire pentru curajul şi eroismul celor care au făcut 

posibilă împlinirea VISULUI ROMÂNESC, i-am îndrumat să scrie şi ei scrisori, pe care le vor 

expedia colegilor din celelalte judeţe, partenere în acest proiect plin de semnificaţii.  

Am postat esenţa acestei zile şi pe Facebook, mijlocul cel mai comod de comunicare, ataşând, 

bineînţeles, imagini... 

21 septembrie - Am pornit de dimineață la studiu și cercetare... copiii și tinerii participanți la 

Proiectul CRESC - la BIBLIOTECĂ au cules informații și au făcut cunoștință cu tainele descifrării 

documentelor din perioada Primului Război Mondial și etapele spre MAREA UNIRE! 

Am prezentat carte veche, presă, domeniul istoric și literar. Am vorbit despre reflectarea ideii 

de UNITATE NAȚIONALĂ în multe alte domenii, exemplificând prin documente din colecțiile 

Bibliotecii Judeţene Sălaj - muzică, artă… am ascultat o poveste despre COPII EROI în MARELE 

RĂZBOI. 

Emoțiile cele mai mari au fost trăite la primirea corespondenței: TELEGRAME și SCRISORI 

de pe front... mesaje pe pietre, scoarță de copac... mesajul tradițional și îndemnul Nu-l uitați pe cel 
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căzut în război, rostit de Denisa Petruş, după versurile lui Nichita Stănescu... așa am deschis 

ATELIERUL de ISTORIE CITITĂ. 

Proiectul CRESC la Bibliotecă - Istoria citită - Atelierul de corespondență. Redactarea unei 

scrisori. 

Emoții profunde... prezentarea modalităților de comunicare (de la semne și semnale, vorbire 

și limbaj, tipar... scrisori, cărți poștale... ). Am insistat pe tipurile de scrisori, am vorbit despre 

cenzură și am descoperit SCRISORI CENZURATE. Am recompus scrisori diferite ca și conținut și 

modul în care au fost scrise. Am amintit mari nume din literatura română care au scris numeroase 

pagini, versuri, proză, teatru... dedicate marilor evenimente cuprinse în proiect. 

Timpul de studiu al scrisorilor din timpul Primului Război Mondial a fost prea puțin pentru 

câte documente am selectat. Grupul CRESC de la Sălaj și-a îmbogățit azi și cunoștințele și 

vocabularul... am vorbit despre FLORI și simboluri, am purtat pe piept, MACUL ROȘU - Floarea 

MEMORIEI, am citit, cu ajutorul lupei, scrisori vechi... am cules emoții și la final le-am așezat cu 

penița/pana pe hârtie, adresându-ne colegilor și partenerilor noștri din BRAȘOV, CARAȘ - 

SEVERIN, DOLJ...  

EROUL NECUNOSCUT și EROUL ales de grupul nostru - ECATERINA TEODOROIU, 

prezentată și prin intermediul imaginilor (copii după documentele primite de la MUZEUL MILITAR 

NAȚIONAL REGELE FERDINAND - București, prin bunăvoința Dnei Valeria Bălescu, 

muzeograf), au adus aproape de cercetătorii sălăjeni ISTORIA REALĂ a MARELUI RĂZBOI. 

MULȚUMIM, respectuos, pentru frumoasa colaborare! 

I-am adus apoi, mai aproape de interesul micilor istorici, pe MARII SĂLĂJENI, descoperind 

astfel atât în multe cărți de corespondență, cât și prin scrisori, pe IULIU MANIU (Mulțumim Dr. 

Marin Pop), AL. VAIDA VOIEVOD...  

FELICITĂM COPIII și TINERII participanți pentru atenție, profunzime, trăire. Mulțumim 

tuturor celor care i-au selectat! 

 

Mesajele scrise cu mari emoții de copiii noștri au fost expediate în plic, precum scrisorile de 

odinioară, grupurilor de copii din județele partenere: Brașov, Caraș-Severin, Dolj. Selectiv din aceste 

scrisori: 

… Am ajuns la concluzia că nicio țară din lume nu are o istorie mai frumoasă decât a noastră. 

Când am acceptat să particip la acest proiect nu m-am gândit niciodată că voi ajunge să iubesc atât 

de mult istoria României. După ce am luat parte la lecțiile de istorie-altfel și am studiat, în detaliu, 

scrisorile cenzurate și cele de pe front, am realizat ce fel de oameni a avut România, oameni total 

diferiți față de cei de acum, oameni care și-au dat viața pentru țara lor, pentru glia strămoșească. 

De m-ar fi întrebat cineva în urmă cu o săptămână dacă aș fi în stare să-mi las familia, telefonul 

mobil și internetul pentru țară, aș fi răspuns negativ, dar acum aș răspunde afirmativ… (O mică 

eroină din Bocșa lui Bărnuțiu) 

În cadrul acestui proiect am avut niște trăiri deosebite, pe care nu le-am mai avut. Subiectele 

istorice discutate m-au făcut să fiu interesată să aflu mai mult. (Alexia Hegeduș, un partener devotat) 

Am fost uimită de multitudinea informațiilor pe care le-am primit în cadrul acestui proiect 

dedicat Primului Război Mondial și Centenarului Marii Uniri. M-au emoționat extrem de mult 

lucrurile aflate despre Regina Maria. Ea a mers pe front, fiind alături de răniți, alinându-le durerea. 

Mi-aș fi dorit să fiu și eu pe front și să-i ajut pe cei răniți, făcând tot posibilul ca să-i mențin în viață 

și să le ridic moralul, asigurându-i că totul va fi bine… am aflat cum comunicau oamenii în trecut, 

am văzut numeroase scrisori ale soldaților, care m-au emoționat profund. (Ștefania Demian - Bocșa) 



   I.D.E.I. 

99 
 

M-am gândit că pot să fac și eu un efort și să vin din Mirșid, să învăț ceva educativ… am 

învățat multe lucruri pe care nu le știam și sunt bucuroasă că am trăit o astfel de experiență. (Natalia) 

A fost foarte interesant… mi-a plăcut cel mai mult modul diferit de predare și prezentare. Am 

văzut și făcut lucruri inedite, emoționante. Am citit scrisori din timpul Primului Război Mondial, am 

descoperit trăirile soldaților ascunși în tranșeele care oricând puteau deveni morminte. Acum, când 

eu scriu scrisoarea, cu peniță și cerneală, mă uit și la filmul Războiul care ar trebui să încheie toate 

războaiele și, după aceste zile, voi privi altfel spre trecut și voi iubi mai mult istoria noastră. 

(Alexandru Blaga) 

Mă bucur enorm că am avut ocazia să particip la Proiectul CRESC la Bibliotecă, am avut 

astfel ocazia să aflu lucruri noi, să cunosc oameni care se dedică profesiei, precum și copii minunați. 

Îmi place foarte mult istoria, iar aici m-am îmbogățit, aflând detalii inedite, am citit scrisori trimise 

de soldați, de pe front, familiilor, am vizionat filmul despre Eroul necunoscut, am scris cu instrumente 

pe care le foloseau oamenii acum 100 de ani. Emoționat totul… (Larisa Cighi - Pericei, comuna lui 

IULIU MANIU și VICTOR DELEU) 

Am fost selectată să particip la acest proiect minunat! M-am bucurat mult să cunosc oameni 

în adevăratul sens al cuvântului, mi-am îmbogățit cunoștințele și mi-am dat seama că, în ciuda 

capriciilor mele, perioada în care m-am născut este mult mai bună decât cea de dinaintea noastră. 

Citind despre Regina Maria, mi-am amintit de o grea perioadă din istoria neamului nostru, în Primul 

Război Mondial… tot ce am învățat și experimentat în acest proiect mă va ajuta mult și la școală, 

dar și în viață. (Andrea Kurti) 

Nu în fiecare zi se întâmplă să simţim astfel de emoții, trăite atât de noi, cei care ne străduim, 

printr-o minuțioasă și foarte atentă pregătire, să-i atragem pe cei cărora le sunt dedicate proiectele 

noastre, cât şi de ei, cei veniţi cu mare curiozitate, uneori neîncrezători, în lumea noastră! A fost 

înălțător! Am simțit cum lacrimile din ochii participanților au fost sincere, i-am văzut cum scriau, cu 

mâini tremurânde, scrisori către ceilalți copii/tineri necunoscuți, dar apropiați prin participarea la 

aceeași poveste, o adevărată lecție de istorie și patriotism, apoi am concluzionat că și noi toți, precum 

corespondența pe care o adresăm altora, trebuie să ne caracterizăm prin Corectitudine, Rigurozitate, 

Empatie, Sinceritate, Claritate (concizie, concretețe), adică să creștem frumos, nu numai la 

bibliotecă, ci fiecare în propria lui poveste. 

        Florica Pop 

Bibliografia consultată (selectiv): 

 Alecsandri, Vasile – Cele mai frumoase scrisori, Ed. Biblioteca pentru toți, 1972 

 Andronic, Mugur – În umbra marilor imperii ucigașe, Ediția a 2-a, Ed. Limes, 2016 

 Cancicov, Vasile Th. – Jurnal din vremea ocupației (Impresii și păreri personale din 

timpul războiului României), Vol. I-II, Ed. Humanitas, 2015 

 Cantacuzino, Sabina – Din viața familiei I. C. Brătianu (1914-1919), Ed. Humanitas, 

2014 

 Caracaș, M. G. – Din zbuciumul captivității - De la 3 noiembrie 1916 până la 30 iunie 

1918, Ed. Corint, 2016 

 Corespondența lui George Moroianu (1891-1920), Ed. Dacia, 1981 

 Goga, Octavian – Octavian Goga în corespondență, Ed. Minerva, 1975 

 Goga, Octavian – O. Goga corespondență primită, Vol I., 1900-1918, Ed. Limes, 2003 

 Hîncu, Dumitru – Timpuri și oameni…, Ed. Vivaldi, 2011 

 Horvat, S.; Horvath, R. – Corespondența cu destinație specială - ghid practic, Ed. 

Limes, 2004 
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 Kirileanu, G. T. – Martor la istoria României (1872-1960), Jurnal și epistolar, Vol. I-

II, Ed. Rao, 2013 

 Iorga, Nicolae – Corespondență, Vol. I-III, Ed. Minerva, 1984 

 Maria Regina României – Jurnal de război, Vol. I-III, Ed. Humanitas, 2014-2015 

 Maria Regina României – Însemnări zilnice (ian. 1918 - dec. 1919), Ed. Historia, 2006 

 Mareșalul Alexandru Averescu – Notițe zilnice din război, Vol. I-II, Ed. Militară, 1992 

 Mocanu, M. R. – Cenzura a murit, trăiască cenzorii, Ed. Europress, 2008 

 Nistor, Dumitru – Jurnal de marinar din Primul Război Mondial, Ed. Ecou 

Transilvan, 2016 

 Popescu-Puțuri, Ion – Scrisori cenzurate, Ed. Albatros, 1972 

 Râpeanu, Valeriu – Cultură și istorie, Ed. Cartea românească, 1969 

 Săndulescu, Al. – Literatura epistolară, Ed. Minerva, 1972 

 Scrisorile Regelui Ferdinand I al României, Ed. Cetatea de scaun, 2015 

 Vaida Voevod, Alexandru – Memorii, Vol. I-III, Ed. Dacia, Cluj, 2006 

  

Link-uri recomandate: 

www.marelerazboi.ro/ 

https://www.historia.ro/ 

https://www.historia.ro/tag/marele-razboi 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_Război_Mondial 

https://www.historia.ro/.../din-scrisorile-soldatilor-de-pe-frontul-de-est-omul-aici-nu-c 

www.gandul.info/.../daca-cititi-aceste-randuri-scrisorile-emotionante-ale-soldatilor-car 

https://ro-ro.facebook.com/ScrisoriDePeFront/ 

www.rri.ro/ro_ro/scrisori_de_pe_frontul_primului_razboi_mondial-2525215 

https://www.antena3.ro/.../ti-se-rupe-sufletul-scrisorile-testament-trimise-de-soldatii-afl 

 

ISTORIA de IERI, AZI - atelierul de interviuri 

 

În data de 26 septembrie am organizat al treilea atelier din cadrul proiectului CRESC la 

Bibliotecă, cel al tehnicii INTERVIULUI - Interviuri practice. 

Scopul atelierului a fost realizarea 

interviurilor de către copii cu persoane ce au 

relatat din amintirile lor, auzite sau citite, 

despre evenimentele din preajma Marii Uniri a 

României. Mai precis, este vorba despre surse 

de mâna a doua, de repovestirea experienței 

celor care au participat la Unire de către 

urmașii lor, cei care păstrează aceste amintiri 

de viață. 

În acest atelier am cules impresii direct 

de la cei care sunt implicați în scrierea istoriei județului Sălaj, fie ca autori ai cărților care descriu 

perioada de referință, fie ca și cunoscători ai evenimentelor sau rudenii cu familiile oamenilor de 

seamă ai Sălajului. 

http://www.marelerazboi.ro/
http://www.marelerazboi.ro/
https://www.historia.ro/
https://www.historia.ro/
https://www.historia.ro/tag/marele-razboi
https://www.historia.ro/tag/marele-razboi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://www.historia.ro/.../din-scrisorile-soldatilor-de-pe-frontul-de-est-omul-aici-nu-c
https://www.historia.ro/.../din-scrisorile-soldatilor-de-pe-frontul-de-est-omul-aici-nu-c
http://www.gandul.info/.../daca-cititi-aceste-randuri-scrisorile-emotionante-ale-soldatilor-car
http://www.gandul.info/.../daca-cititi-aceste-randuri-scrisorile-emotionante-ale-soldatilor-car
https://ro-ro.facebook.com/ScrisoriDePeFront/
https://ro-ro.facebook.com/ScrisoriDePeFront/
http://www.rri.ro/ro_ro/scrisori_de_pe_frontul_primului_razboi_mondial-2525215
http://www.rri.ro/ro_ro/scrisori_de_pe_frontul_primului_razboi_mondial-2525215
https://www.antena3.ro/.../ti-se-rupe-sufletul-scrisorile-testament-trimise-de-soldatii-afl
https://www.antena3.ro/.../ti-se-rupe-sufletul-scrisorile-testament-trimise-de-soldatii-afl
https://www.antena3.ro/.../ti-se-rupe-sufletul-scrisorile-testament-trimise-de-soldatii-afl
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Atelierul a fost organizat în două părți. În prima parte am susținut prezentarea teoretică, 

folosind diferite filmulețe, jocuri de rol, activități interactive, nonformale și atrăgătoare, reușind să 

intrăm în tainele și tehnica unui interviu. Am discutat despre atitudine, postură, prezentare, limbaj 

verbal și non-verbal, ținută, pregătirea pentru interviu, situații cu care ne putem confrunta, tipuri de 

întrebări și răspunsuri. Pentru a depăși mai ușor emoțiile, copiii și-au luat interviu unul celuilalt, 

exersând astfel ceea ce i-am învățat. 

În a doua parte a atelierului, partea practică, am reușit, împreună cu copiii, să ne formulăm 

câte 6-7 întrebări pe care să le adresăm 

invitaților noștri. Am luat mai multe 

interviuri: 2 au fost televizate și pentru copii 

au fost și mai mari emoțiile, iar în celelalte am 

folosit reportofonul. Încântarea care s-a văzut 

la majoritatea copiilor a fost atunci când am 

ieșit pe stradă și am luat interviu trecătorilor. 

Ne-am oprit în fața bustului marelui om 

politic, Iuliu Maniu, care se găsește situat 

lângă Biblioteca Județeană, și am adresat 

întrebări legate de acesta și de contribuția sa 

la Marea Unire. Apoi ne-am deplasat și în 

comuna Bocșa, unde, în cadrul Bibliotecii 

Publice și a Muzeului, ne-am întâlnit pentru 

interviu cu profesori pasionați de istorie care ne-au împărtășit trăiri, amintiri de la bunici și cunoscuți 

legate de Simion Bărnuțiu. 

Mulțumim pe această cale dlui Cornel Grad, cercetător științific, doctor în istorie, etnograf 

și editor, care le-a dezvăluit tinerilor reporteri tainele muncii de cercetare, le-a adus în atenție oameni 

și întâmplări cu sălăjeni care au scris istorie, invitându-i la studiu, meditație, respect și prețuire a 

trecutului, precum și Pr. Cristian Borz, de la Bădăcin, autorul Monografiei satului Bădăcin și a 

familiei Maniu, care, cu un har deosebit, 

a împărtășit dragostea și prețuirea pe care 

trebuie să o avem cu toții față de Sfinxul 

de la Bădăcin, artizan al Marii Uniri, 

invitându-i pe toți, să pună gândul bun și 

sufletul curat, spre a fi demni de iluștrii 

noștri înaintași și de faptele acestora, dlui 

Gheorghe Orgaș, învățător la Școala 

Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa și dlui 

Nicolae Boldea, istoric, pensionar din 

Bocșa, care au dat curs invitației noastre 

de a fi intervievați de către participanții la 

acest frumos și emoționant proiect și care 

ne-au împărtășit amintiri legate de evenimentele petrecute în Primul Război Mondial și implicarea 

sălăjenilor în Marea Unire. 

La finalul atelierului am reușit, împreună cu copiii, să realizăm faptul că un interviu trebuie 

să îți stârnească, în special, Curiozitatea, să fie Relevant, Emoționant, Sincer și Constructiv și astfel 

am mai CRESC-ut puțin la Bibliotecă. 

Pentru mine personal, această experiență a fost unică, îmbinând mai multe trăiri, emoții, 

cunoștințe, pregătire profesională. Pentru că s-a făcut cea mai bună selecție a copiilor am reușit să ne 

atingem scopul în cadrul acestui proiect, am reușit să îi implicăm, să îi motivăm, să transmitem 
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informațiile pe înțelesul lor, pentru ca și ei, într-un mod ușor, să le transmită mai departe colegilor, 

familiei, cunoscuților. 

Bibliografia consultată (selectiv): 

 Atkinson, Robert - Povestea vieții. Interviul, Ed. Polirom, 2006 

 Coman, Cristina - Relațiile publice și mass-media, Ed. Polirom, 2004 

 Coman, Mihai - Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de redactare, vol.1, Ed. 

Polirom, 1999 

 Dafinoiu, Ion - Personalitatea. Metode de abordare clinică, Ed. Polirom, 2002 

 Djuvara, Neagu - O scurtă istorie ilustrată a românilor, Ed. Humanitas, 2013 

 Djuvara, Neagu - O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri, Ed. Humanitas, 2000 

 Eggert, Max - Interviul perfect, Ed. Național, 1998 

 Grobel, Lawrence - Arta interviului, Ed. Publica, 2016 

 Iorga, Nicolae – Corespondență, Vol. I-III, Ed. Minerva, 1984 

 Maria Regina României – Jurnal de război, Vol. I-III, Ed. Humanitas, 2014-2015 

 Maria Regina României – Însemnări zilnice (ian. 1918 - dec. 1919), Ed. Historia, 2006 

 Marinescu, Valentina - Introducerea în teoria comunicării: principii, modele, aplicații, 

Editura Tritonic, 2003 

 Pincovschi, Irina - Managementul timpului, Ed. HGA, 2001 

 Popescu, Cristian Florin - Manual de jurnalism, Ed. Tritonic, 2003 

 Randall, David - Jurnalistul universal, Ed. Polirom, 2007 

 De Singly, Francois; Blanchet, Alain - Ancheta și metodele ei, Ed. Polirom, 2004 

  

Recomandări pentru modele de interviu: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzE_yVMgnpw 

https://www.youtube.com/watch?v=f6VJl4hRm-Q 

Interviu 1: 

Grad, Cornel (coord.) - 1918 Sfârșit și început de epocă, Editura Lekton, Satu Mare, 1998 

Grad, Cornel; Goron, Doru R. - 1918/1919 Contribuții sălăjene la Marea Unire, Editura Limes, 

Zalău, 2000 

Interviu 2: 

Borz, Cristian - Monografia satului Bădăcin și a familiei Maniu, Ed. Caiete Silvane, Zalău, 2016 

 

Link-uri utile: 

http://interviu-ok.blogspot.ro/2012/05/interviul-ca-tehnica-de-cercetare.html 

https://ro.scribd.com/document/22145876/TEHNICA-INTERVIULUI 

http://www.scritub.com/sociologie/resurse-umane/Interviul31882.php 

https://www.youtube.com/watch?v=MGqPhh_q9oc 

https://www.youtube.com/watch?v=zkiZR-edzPY 

 

Mariana Lucia Marian 

https://www.youtube.com/watch?v=GzE_yVMgnpw
https://www.youtube.com/watch?v=GzE_yVMgnpw
https://www.youtube.com/watch?v=f6VJl4hRm-Q
https://www.youtube.com/watch?v=f6VJl4hRm-Q
http://interviu-ok.blogspot.ro/2012/05/interviul-ca-tehnica-de-cercetare.html
http://interviu-ok.blogspot.ro/2012/05/interviul-ca-tehnica-de-cercetare.html
https://ro.scribd.com/document/22145876/TEHNICA-INTERVIULUI
https://ro.scribd.com/document/22145876/TEHNICA-INTERVIULUI
http://www.scritub.com/sociologie/resurse-umane/Interviul31882.php
http://www.scritub.com/sociologie/resurse-umane/Interviul31882.php
https://www.youtube.com/watch?v=MGqPhh_q9oc
https://www.youtube.com/watch?v=MGqPhh_q9oc
https://www.youtube.com/watch?v=zkiZR-edzPY
https://www.youtube.com/watch?v=zkiZR-edzPY
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Din mesajele partenerilor noștri locali (testimoniale), selectiv: 

 

Școala Gimnazială Corneliu Coposu Zalău 

Dir. prof. Gheorghe Bancea: Ne-am bucurat foarte mult când ați decis ca și noi să facem parte din 

proiectul dvs., apreciem faptul că pregătirea sărbătoririi a 100 de ani de la Marea Unire se va realiza 

și prin alte forme de activități decât cele realizate de către autorități. Implicarea copiilor pentru a 

cunoaște ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 100 de ani este un lucru benefic. Felicitări pentru proiectul 

pe care l-ați derulat! 

Prof. Sanda Duma: Mă bucur că ați venit în școala noastră și că ne-ați ales ca parteneri în acest 

frumos proiect, impactul pe care îl are vis-a-vis de societate și de noua generație, o astfel de 

activitate, este extrem de benefic... Elevii noştri au împărtășit cu mult entuziasm experiența, 

diversitatea activităților i-a cucerit și așteaptă cu nerăbdare să se mai implice în astfel de activități... 

au trăit trup și suflet fiecare activitate în parte. Pe lângă informațiile pe care le-au primit, făcându-se 

acele activități interactive au reușit să depășească fiecare moment, să fie și mai atrași, în același 

timp să și descopere foarte multe lucruri noi, pe care nu le-au cunoscut din alte surse. Ați venit cu un 

spirit inovator în ceea ce privește abordarea și, bineînțeles, că ar repeta experiența pozitivă pe care 

au avut-o... Scrierea unor scrisori cu ajutorul penei sau al peniței pentru ei a fost o adevărată 

revelație, nu au mai întâlnit așa ceva.  

Prof. Anamaria Bărburaș Trif: Andreea a fost foarte bucuroasă că a fost implicată în acest proiect și 

a fost aleasă să participe... a fost foarte, foarte interesată și deschisă pentru toate activitățile și a 

primit cu entuziasm tot ceea ce s-a întâmplat la Biblioteca Județeană. Toți elevii clasei au aflat despre 

ceea ce s-a întâmplat la activitățile pe care le-ați derulat și, într-adevăr, ar fi și ei bucuroși să fie 

antrenați în proiect... Într-o lume în care copilul este mult mai acaparat de calculator și de mijloacele 

multimedia, o astfel de deschidere este nu doar pozitivă cât și foarte benefică pentru elev, deoarece 

îl ajută să descopere biblioteca și activitățile într-un cu totul alt fel... Au fost impresionați de munca 

direct cu documentul autentic, de filmele pe care le-au vizionat, văzând ceea ce s-a întâmplat în 

timpul războiului și toate lucrurile pe care le-au trăit oamenii în perioada aceea. 

 

Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău 

Dir. prof. Camelia Duma:... Orice propunere pe care o primim din partea Bibliotecii Județene Sălaj 

o primim cu brațele deschise, drept pentru care nu am ezitat absolut deloc și am spus acestui proiect, 
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DA, acceptăm, desigur, ne bucurăm, cu atât mai mult cu cât era vorba despre o activitate istorică și 

se apropie acest moment atât de important al Centenarului Unirii... Orice activitate extrașcolară este 

nu numai o modalitate de educație non-formală, dar și o șansă pentru copii de a se îmbogăți din 

punct de vedere cultural și spiritual... Cuvântul de ordine a fost INTERESANT, interesant, palpitant... 

când a fost vorba despre corespondență, de munca pe teren, au fost într-adevăr captivați de ceea ce 

s-a întâmplat și cred că au rămas niște ecouri în mintea lor după acest proiect... A fost o experiență 

care a meritat împărtășită... ar trebui extinsă diseminarea... continuarea proiectului ar fi un succes 

pentru că elevii noştri sunt interesați și, chiar dacă este o tematică care pentru început li s-ar părea 

monotonă, istorie, modul de abordare al istoriei și tipul de organizare al activităților îi atrage pentru 

că este deosebit... Vă mulțumim că ați avut această idee de a ne chema în acest proiect pilot, suntem 

mândri că am reușit și noi să facem parte din grupul țintă! 

  

Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău 

Dir. prof. Daniel Ardelean: Eu pot să apreciez deschiderea și ideea, într-un fel inovativă, de a 

desfășura activități cu copiii din diferite școli din județ și școli care au și un renume prin numele pe 

care îl poartă, acesta este un lucru minunat, iar dacă acest proiect ar aduce la o masă rotundă toți 

copiii implicați, profesorii și anumiți factori din comunitățile respective, ar fi un lucru extraordinar, 

mai ales în partea finală a proiectului pentru că ar împărtăși experiențe și unii, și alții, și ar constitui 

pentru cadrele didactice un impuls pentru a dezvolta acest proiect, a-l multiplica la nivelul școlii... 

este un proiect care poate să crească frumos. Eu mă bucur că suntem parte componentă a acestui 

proiect, sunt ferm convins că ceea ce au asimilat și activitățile la care au participat elevii din școala 

noastră vor fi popularizate, vor fi discutate și dezbătute de către copii în cadrul orelor, sau în cadrul 

activităților non-formale și vor constitui un punct de plecare pentru alte proiecte. 

Prof. Ioan Costelaș: Alexia, eleva de clasa a VII-a a fost cea mai impresionată de experiență, a învățat 

o grămadă de lucruri noi, a văzut că istoria se poate învăța și altfel, că există alternative la ceea ce 

facem noi la școală... și acesta este marele merit al proiectului, faptul că încearcă să găsească 

variante inedite de a stârni curiozitatea copiilor, mai ales într-o perioadă în care știm foarte bine că 

aplecarea lor către lectură și către biblioteci, câteodată, mai lasă de dorit. Contextul în care ați 

gândit acest proiect, ne referim la Centenar, este mai mult decât binevenit. Cred că ar fi de dorit, să 

găsiți sau să găsim, împreună, o soluție prin care să implicăm un număr mai mare de elevi...  

 

Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa 

Dir. prof. Adriana-Florina Bârsan: Toate activitățile care se desfășoară împreună cu Biblioteca 

comunală Bocșa, și automat cu dna bibliotecară, Florica Popiț, au un ecou extraordinar de frumos 

atât în rândul elevilor, cât și în rândul comunității, al părinților și al tuturor celor care știu despre 

aceste activități. De aceea, când auzim despre orice proiect, cu tot dragul, atât eu, cât și colegii mei, 

facem tot posibilul, și dacă avem o implicare cât de mică, vrem neapărat să participăm... Chiar mă 

fascinează ceea ce am auzit în aceste 10 minute cât am mai tras cu urechea la interviul realizat aici, 

la Bocşa, iar ceea ce ne-au împărtăşit fetele noastre, participante la activităţile Proiectului CRESC, 

ne-a uimit şi ne-au convins de profesionalismul Dvs. Ne dorim continuarea colaborărilor. 
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PROIECTUL CODE KIDS - Copiii fac coding în bibliotecile publice 

 

Bibliotecile publice, care doresc să rămână în atenția comunității, își diversifică în permanență 

activitatea și serviciile, astfel încât toate categoriile de utilizatori să găsească atracții inedite, spre care 

să-și îndrepte pașii, utilizând timpul în mod plăcut și 

dându-i valoare. Biblioteca Județeană Sălaj răspunde 

mereu provocărilor, implicând în proiecte atât 

comunitatea municipiului Zalău (în calitate de 

Bibliotecă Municipală), cât și populația din județ, prin 

convingerea bibliotecilor publice din mediul urban și 

rural să răspundă cu entuziasm și dăruire 

oportunităților, convinși că numai așa vor demonstra 

că sunt utili și vor beneficia de sprijinul autorităților 

locale, bucurându-se, în același timp, de aprecierea 

locuitorilor. 

Începutul anului 2017 a însemnat, pe lângă 

multe activități și evenimente inedite, atenția acordată 

proiectelor cu finanțare, dedicate, în mod special, 

bibliotecilor din mediul rural sau mic-urban. 

Din experiența anilor precedenți am înțeles că, dacă dorim să ne menținem în topul 

preferințelor publicului, este nevoie să alimentăm, an după an, entuziasmul, curajul de a aborda teme 

noi, să dezvoltăm servicii atractive pentru toate categoriile de posibili beneficiari, implicând în toate 

activitățile și bibliotecile publice de pe raza județului Sălaj. 

Una din provocările începutului de an, 

2017, a venit din partea Fundației 

PROGRESS. Sloganul/deviza acestora: PAȘI 

MICI, SALTURI URIAȘE! - ne-a intrat 

imediat în atenție, convinși că dăruind șanse 

spre dezvoltare copiilor și tinerilor din medii 

defavorizate din punct de vedere al 

posibilităților de pregătire și acces la surse de 

informare (rural) vom crește calitatea vieții 

acestora, dar și imaginea bibliotecarilor și a 

bibliotecii. 

Am intrat cu încredere într-o nouă 

poveste! Am adresat tuturor colegilor din județ propunerea de a mai scrie o pagină în cartea de aur a 

instituției unde sunt chemați să persevereze, dăruind cât mai mult din lumina înțelepciunii. 

Judeţe selectate: Argeş, Arad, Bihor, Gorj, Sălaj, Timiş, Vâlcea 

Selectate din județul Sălaj, pentru promptitudinea reacţiei şi încrederea pe care le-am acordat-o, 

bibliotecile publice: Bălan, Cehu Silvaniei, Chieșd, Mirșid, Vîrșolț, Zimbor 

Proiectul a fost implementat de Fundația PROGRESS și Asociația ETIC (Cluj). 

Finanțator: Romanian - American Foundation (RAF), cofinanțare în bani - Fundația 

Progress, cofinanțare în natură - bibliotecile publice din România selectate. 
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Ca obiectiv principal au propus înființarea a 30 de cluburi de coding în biblioteci locale din 

județele Gorj, Argeș, Vâlcea, Bihor, Sălaj, Timiș și Arad, pentru dezvoltarea de competențe de coding 

la copii, prin realizarea de teme creative cu utilitate practică. 

În cadrul cluburilor înființate, proiectul are ca activitate principală crearea unui sistem de 

cursuri de coding și de mentorat în bibliotecile publice, adaptate local, în funcție de evoluția 

procesului de învățare și de rezolvare a acestor teme creative. 

În final, 380 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani din 30 de localități din mediile rural 

și urban mic vor fi familiarizați cu bazele competențelor de coding și rezolvarea unui număr de sarcini 

de bază. 

● Crearea unui set de sarcini de coding pentru copii care să fie rezolvate pe perioada a 

aproximativ 25 de săptămâni în cadrul cluburilor de coding, care să contribuie la 

instruirea copiilor selectați, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani în bazele 

competențelor de coding 

● Realizarea a 20/30 de povestiri digitale de prezentare a beneficiilor participării în 

program. 

Obiectivele proiectului vor fi atinse prin încheierea contractelor de colaborare cu cele şapte 

biblioteci judeţene şi realizarea a 30 de parteneriate cu biblioteci publice din mediul rural și urban 

mic: 

● Județul Argeș: Biblioteca Publică Merișani, Biblioteca Publică Bradu, Biblioteca Publică 

Topoloveni, Biblioteca Publică Vlădești, Biblioteca Publică Beleți Negrești; 

● Județul Vâlcea: Biblioteca Publică Motru, Biblioteca Publică Bălești, Biblioteca Publică 

Jupânești, Biblioteca Publică Scoarța, Biblioteca Publică Vladimir; 

● Județul Gorj: Biblioteca Publică Pietrari, Biblioteca Publică Tomșani, Biblioteca Publică 

Vlădești, Biblioteca Publică Tetoiu, Biblioteca Publică Păușești Măglași; 

● Județul Timiș: Biblioteca Publică Cărpiniș, Biblioteca Publică Tormac, Biblioteca Publică 

Curtea; 

● Județul Arad: Biblioteca Publică Mișca; 

● Județul Bihor: Biblioteca Publică Nucet, Biblioteca Publică Roșia, Biblioteca Publică 

Budureasa, Biblioteca Publică Mădăraș, Biblioteca Publică Sînmartin; 

● Județul Sălaj: Biblioteca Publică Vîrșolț, Biblioteca Publică Mirșid, Biblioteca Publică 

Zimbor, Biblioteca Publică Chieșd, Biblioteca Publică Bălan. 

Respectiv, a 7 parteneriate cu bibliotecile județene: Biblioteca Județeană Dinicu Golescu 

Argeș, Biblioteca Județeană Antim Ivireanul Vâlcea, Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj, 

Biblioteca Județeană Sorin Titel Timiș, Biblioteca Județeană Alexandru D. Xenopol Arad, Biblioteca 

Județeană Gheorghe Şincai Bihor și Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu Sălaj, care vor 

oferi suport în organizarea cursurilor de formare inițială în coding pentru bibliotecari locali și copii 

cu rolul de Ambasadori ai proiectului. 

Principalele rezultate ale proiectului sunt: crearea unei comunități de copii și bibliotecari cu 

activitate în dezvoltarea de competențe de coding pentru rezolvarea unor teme creative cu utilitate 

practică. 

Prima etapă a proiectului s-a derulat pe întreg anul 2017, având ca principale obiective:  

- familiarizarea a 380 de copii din 30 de localități rurale și urban mic cu bazele 

competențelor de coding și rezolvarea unui număr de sarcini de bază 

- instruirea pentru facilitarea dobândirii competențelor de coding pentru 30 de 

bibliotecari din mediul rural și urban mic 
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- crearea unei rețele de suporteri ai activității de coding din mediul instituțional și din 

rândul companiilor private 

 Din partea Bibliotecii Județene Sălaj s-a adresat îndemnul de a fi parte din proiect tuturor 

bibliotecarilor, ca de fiecare dată când 

există oportunități, iar selecția se face în 

funcție de reacția colegilor din județ, de 

rapiditatea răspunsului la solicitări, spre a 

nu se crea nemulțumiri. Nu toți sunt la fel 

de curajoși, astfel încât șansa le surâde, 

întotdeauna, celor care îndrăznesc și își 

dau interesul. 

 Pe parcursul anului 2017 au fost 

mai multe etape de parcurs: 

● ianuarie - februarie - selectarea 

bibliotecilor participante, a 

Ambasadorilor și semnarea 

documentelor de parteneriat 

● februarie - întâlnirea regională pentru diseminarea informațiilor despre proiect. Evenimentul 

pentru județele din NV (BH, TM, SJ) s-a desfășurat la Oradea 

● martie - aprilie - designul și livrarea cursurilor inițiale de coding. Pentru bibliotecarii și 

ambasadorii din Sălaj această etapă a fost organizată la Biblioteca Județeană Sălaj (7-9 aprilie) 

● aprilie - noiembrie - rezolvarea unor sarcini săptămânale de coding, sub coordonarea 

trainerilor ETIC, a Ambasadorilor locali și beneficiind de mentorat din partea angajaților unei 

companii de IT. La aceste activități ample au participat bibliotecarii locali, având sarcina de 

a nota într-un catalog special realizările echipelor locale (20-25 de sarcini), Ambasadorii, 

precum și alți copii recrutați din localitățile ce au fost parte în cadrul proiectului. Fiecare 

Bibliotecă locală a avut sarcina de a găzdui activitățile grupelor din localitatea respectivă 

● octombrie - decembrie - rezultatele proiectului sunt prezentate în media locală și națională; au 

avut loc brief-inguri de presă la care au participat managerii Bibliotecilor Județene implicate, 

bibliotecarii locali și reprezentanții Fundației Progress 

● 14-15 decembrie - Conferința de evaluare - Sibiu; am fost bucuroşi să aflăm că vom continua 

şi în 2018, multiplicând proiectul şi în alte biblioteci publice din judeţ, dar şi prin alte activităţi 

inedite, atât în bibliotecile implicate, cât şi la Biblioteca Judeţeană, prin înfiinţarea unui 

CLUB al ŞTIINŢEI, unde vor avea întâlniri şi schimb de experienţă copiii din Cluburile 

Code Kids existente şi viitoare. 

PARTENERI 2017: 

ROMANIAN - AMERICAN FOUNDATION, RO. Simplon.co, ORANGE, GAMELOFT, ABdizain, 

INSPIRE digital marketing solution, ROMANIAN IT 

Pentru anul 2018 vom încerca să atragem cât mai mulţi parteneri, cu potenţial financiar, 

convingându-i că investiţia în formarea şi dezvoltarea copiilor, mai ales din medii defavorizate, le 

va atrage şi lor, fiecăruia în parte, recunoştinţa şi aprecierea întregii comunităţi. 

        Florica Pop, coord. 

 

CODE KIDS – la Bălan 

   

Era la începutul anului 2017, la ședința de început de an, când doamna directoare a lansat 

provocarea - Un proiect pentru bibliotecile comunale! Cinci biblioteci din județul Sălaj au 
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posibilitatea să se înscrie într-un proiect inedit: Code Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice. 

Bineînțeles, la început, nu am fost hotărâtă să mă înscriu, nu știam ce presupune acest proiect, nu 

știam ce este codingul. Lista s-a încheiat repede, au fost colege mult mai hotărâte. 

După o perioadă sună telefonul, doamna directoare: - Bălanule, s-a eliberat un loc în proiectul 

Code Kids, n-ai vrea să te înscrii? Întrucât eu nu o pot refuza, am aprobat. Așa am adus codingul la 

Bălan. 

La început am pășit cu o temere, că nu ne vom descurca, dar aceasta a dispărut datorită celor 

care ne-au inițiat în tainele codingului. Am 

aflat că de fapt codingul nu este de speriat 

și nici imposibil. Cu puțină ambiție, 

împletită cu muncă și dăruire, îți atingi 

scopul. 

Prima misiune a mea a fost să aleg 

doi ambasadori. Ambasador, ce frumos 

cuvânt. Știți care este rolul 

ambasadorului? Să transmită mai departe 

informații, anunțuri, în cazul nostru 

codingul. Apoi, în jurul celor doi 

ambasadori, s-a format clubul, club la care 

a trebuit să-i găsim un nume reprezentativ. 

Copiii l-au numit Clubul Micilor 

Programatori, unde au fost înscriși, pe lângă cei doi ambasadori, Adina și Viorel, încă 20 de membri. 

Pentru o bună funcționalitate a clubului s-au trasat unele reguli și am făcut ca acestea să fie 

respectate. Aceasta a fost partea organizatorică, urmează activitățile. 

Am început cu temele de la doi, apoi trei și la urmă patru. Aceste cursuri au fost foarte atractive 

pentru copii, de la a muta albina, porcușorul, păsărica… cu săgețile sus-jos, stânga-dreapta, până la 

crearea unui joculeț în SCRACH. 

Am avut parte de copii care s-au implicat, au cooperat și au făcut ca activitățile clubului să fie 

atractive. 

Clubul Micilor Programatori, pe perioada vacanței de vară, a făcut ca biblioteca să fie un 

mijloc virtual de pătrundere în tainele programării, să capete o nouă înfățișare – de club. Biblioteca a 

interacționat, în mod activ, cu elevii prin participarea săptămânală la activitățile clubului. Astfel, 

copiii au socializat, au colaborat în cadrul grupei formate, au învățat să lucreze în echipă. 

Nu este satisfacție mai mare decât să vezi bucuria de pe chipul copiilor, să conștientizezi că, 

într-adevăr, codingul este ceea ce le place și îi atrage, iar pentru unii poate fi o orientare spre ceea ce 

vor să urmeze în viitor. Trebuie să ținem pasul cu tehnologia! 

Activitățile clubului au fost foarte diversificate, nu ne-am oprit numai la coding. Au fost multe 

provocări, concursuri cu premii. Sunt un star este una dintre provocări. La aceasta toți copiii și-au 

pus pe hârtie o mică caracterizare – trăsături pozitive, trăsături negative, realizări de care sunt mândri 

și câteva obiective pentru viitor, apoi fiecare au prezentat-o celorlalți. Cred că în acest mod au învățat 

să vorbească în public, să-și stăpânească emoțiile, să fie și actor și spectator. 

O altă provocare a fost scuzele. Aici a fost premiată cea mai amuzantă scuză. Premiile au 

constat în cărți și dulciuri. 
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La Clubul Micilor Programatori, pe lângă coding, concursuri a fost și un pic de distracție. Am 

sărbătorit zile onomastice, am organizat 

multe jocuri distractive: Ninja, căluții, 

trenulețul, broscuțele, mațe încurcate etc. 

Nu au lipsit gogoșile, cozonacul și 

cornulețele bunicii. 

În cadrul marelui eveniment 

european – Europe Code Week 2017, 

desfășurat în luna octombrie, mișcare de 

promovare a codingului, împreună cu copiii 

din comunitatea vecină, Hida, am organizat 

activitatea Împreună învățăm coding. Cu 

această ocazie ambasadorii și membrii din 

Clubul Micilor Programatori le-au 

împărtășit experiențele lor din clubul de 

coding. Toți au fost foarte mulțumiți. 

Plăcerea și bucuria cu care ne-au primit cei de la Hida, copiii și doamna bibliotecară, a dat de înțeles 

că anul viitor ni se vor alătura și ei în Code Kids, deci am mai câștigat o bibliotecă pe harta codingului. 

Vreau să menționez faptul că am participat, cu mare drag, la toate concursurile organizate în 

cadrul proiectului și am câștigat două dintre ele. Copiii au fost foarte încântați când au aflat că vor 

primi fiecare câte un rucsac echipat cu cărți și jucării, iar al doilea premiu a fost o tabletă. 

Mă bucur și eu alături de copii că am participat la acest proiect, care ne-a adus numai beneficii, 

atât bibliotecii cât și copiilor. 

Iată ce spun unii dintre membrii clubului despre Code Kids – copiii fac coding în bibliotecile 

publice: 

În opinia mea CODE KIDS este un fel de provocare, a trebuit să mă pun în pielea 

personajului, adică trebuia să fiu un fel de profesoară și să învăț să am răbdare cu fiecare. Încet, 

încet mi-am făcut prieteni noi și, ajutându-i pe ei, am învățat și eu. Îmi doream foarte mult să fac 

parte dintr-un club, iar Code Kids mi-a oferit această șansă. La început îmi era frică de faptul că nu 

o să reușesc, dar, luând-o ca pe o provocare, am învățat că doar cu efort poți să-ți atingi țelul. De 

atunci nu trec cu vederea nicio șansă de a-mi îndeplini visurile, oricât de greu ar fi. 

Code Kids este un proiect în care copiii din mediul rural primesc șansa de a învăța lucruri 

noi din domeniul informaticii. Cu toții știm că informatica este un domeniu bine văzut în prezent și 

viitor, așa că Code Kids le oferă copiilor o mică șansă la un viitor mai bun. Nu îmi pare rău că am 

participat la acest proiect fiindcă, pe lângă faptul că am învățat coding, am vizitat multe locuri. 

                                             Adina – ambasador Clubul Micilor Programatori Bălan 

  

Code Kids este o experiență minunată în care copiii pot învăța coding îmbinând utilul cu 

plăcutul, adică cele două lucruri preferate de copii - calculatorul și joaca, împreună cu munca. Din 

acest proiect am învățat, pe lângă programare, să fiu și un bun exemplu pentru colegii mei, am învățat 

ce este un algoritm, bucla în programare, lucrul în echipă și cum se organizează un club. Acest 

proiect îmbină două din pasiunile mele - matematica și calculatorul. Am observat că de fapt 

calculatorul nu este numai pentru jocuri, ci se poate folosi și în scop educațional. Această experiență 

m-a îndrumat spre alegerea unui liceu cu profil informatic. 

                                            Viorel – ambasador Clubul Micilor Programatori Bălan 
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Această activitate mă ajută la ora de informatică. Înainte de a fi în acest grup nu aveam atâția 

prieteni, după amiază stăteam singur acasă. Acum mi-am făcut mulți prieteni și îmi ocup timpul liber 

în mod plăcut, făcând coding. 

                                             George - Clubul Micilor Programatori Bălan 

  

De când urmez cursurile Code Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice, mă descurc 

mai bine la geometrie și lucrez mai cu plăcere pe calculator. Eu veneam la bibliotecă de la vârsta de 

5 ani. Pentru început îmi luam cărți de copii și mi le citeau surorile mele sau chiar părinții. Prietena 

mea, Lorena, mă tot întreabă: -Ce îți place la acest grup?Eu îi răspund: -Acest grup mă provoacă să 

gândesc. 

Eu cred că este un progres, de la împrumutat cărți am ajuns să fac coding. 

                                                            Ema - Clubul Micilor Programatori Bălan 

  

Înainte de a mă înscrie în acest proiect nu eram prea mult interesată de calculator. De când 

am început să lucrez pe platforma code.org am înțeles cum calculatorul este un fel de lume a mea, 

pe care mi-am creat-o în cărți. Părinții mei au fost foarte fericiți că mă implic într-o activitate nouă. 

Eu cred că acest proiect m-a ajutat să mă decid să urmez un liceu de mate-info, să mă descopăr pe 

mine și să învăț despre alții. 

                                                             Oana - Clubul Micilor Programatori Bălan 

  

Îi îndemn pe toți bibliotecarii să nu rateze această oportunitate, dacă vor mai avea 

posibilitatea. Nu este greu!!! Îndrăzniți, dragi colegi! E frumos, imaginea bibliotecii voastre va fi mai 

luminoasă, oferind copiilor și tinerilor din comunitate o șansă în plus, spre împlinire!!! 

       Ana Damșa, Biblioteca Publică Bălan 

 

Proiectul Code Kids la Biblioteca Publică Vîrșolț 

 

Anul 2017 a fost un an plin de roade și belșug în ceea ce privește evenimentele organizate la 

Biblioteca Publică Vîrșolț. La începutul anului am marcat, împreună cu alte biblioteci participante, 

Ziua Internațională a Cititului Împreună. În cadrul acestei întâlniri am citit împreună cu cei 50 de 

copii participanți la acest eveniment. Am ascultat, prin intermediul Skype-ului povestea citită de 

scriitoarea Gal Andrea. Pe perioada vacanței de vară biblioteca a devenit un loc al cunoașterii, al 

distracției și al învățării. 

Cel mai amplu proiect realizat de Biblioteca Publică Vîrșolț se intitulează Code Kids – Copiii 

fac coding în bibliotecile publice. Proiectul e inițiat de Fundația Progress, sprijinit de Fundația 

Româno-Americană, susținut de Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj și de Primăria Comunei 

Vîrșolț. Proiectul a fost găzduit de șase biblioteci sălăjene din următoarele localități: Bălan, Cehu-

Silvaniei, Chieșd, Mirșid, Vîrșolț și Zimbor.   

Scopul acestui proiect e rezumat pe pagina de web a Fundației Progress:  

http://www.progressfoundation.ro/proiecte/ 

http://www.progressfoundation.ro/proiecte/
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Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice are ca scop crearea unei 

comunități active de copii, tineri și bibliotecari care să contribuie atât la dezvoltarea competențelor 

digitale ale copiilor, cât și la implicarea acestora în viața comunității din care provin prin rezolvarea 

unor teme digitale creative. 

Această descriere a proiectului la 

început a stârnit atât frică de necunoscut 

cât și curiozitate de ceva nou. Am înțeles 

că noi, bibliotecarii, avem puterea să-i 

ajutăm pe copiii din comunitatea noastră, 

să le oferim o șansă, să dobândească 

cunoștințe pe care școala nu are 

posibilitatea să le ofere. Programa școlară 

conține informatica doar ca și materie la 

alegere. Școlile din mediul rural nu au un 

profesor de informatică bine pregătit. E o 

situație paradoxală în societatea noastră. 

Informaticienii sunt cei mai căutați și bine 

plătiți angajați și în școlile noastre nu se 

învață această materie importantă în construirea viitorului unui copil. 

La prima întâlnire din cadrul acestui proiect organizat la Biblioteca Județeană Gheorghe 

Șincai Bihor noi, bibliotecarii prezenți, am înțeles importanța acestui proiect, am deschis larg atât 

ușile bibliotecilor noastre cât și sufletul nostru pentru a îndruma copiii spre un viitor cât mai reușit.  

Am pus la dispoziția copiilor spațiul, echipamentele, materialele necesare, ca ambasadorii să 

creeze un club al codingului. Fiecare club are doi ambasadori, ei fiind managerii clubului. Ei creează 

afișele, prezintă în școli proiectul, recrutează membrii clubului. Ambasadorii, înainte de deschiderea 

clubului, au beneficiat de o instruire organizată la Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj. Această 

întâlnire a fost una emoționantă, ne-am cunoscut, am socializat, s-au legat prietenii, am dobândit 

cunoștințe profunde despre organizarea proiectului. Ne-am întors în comunitatea noastră plini de idei 

și nerăbdători să deschidem clubul. 

Clubul găzduit de Biblioteca Publică Vîrșolt se numește Power Kids Vîrșolț și are doi copii 

frumoși ca ambasadori, pe Emilia și 

Mark. 

Ca la orice început și noi am 

întâmpinat greutăți. Despre această 

perioadă relatează ambasadorii: La 

început a fost greu să țin echipa 

împreună. Trebuia să îi sun înainte de 

fiecare oră. Acum vin toți fără să le zic. 

Cred că am fost un exemplu bun pentru 

colegii mei. 

La început nu știam cum să îi ajut 

pe ceilalți. Dar am înțeles, că trebuie să 

am răbdare pentru că lucrez cu copii 

deștepți și dornici să învețe. 

Cu timpul lucrurile s-au schimbat. Acest proiect s-a bucurat de o mare popularitate în rândul 

elevilor. S-au înscris în club 19 copii și toți au reușit să finalizeze toate etapele  proiectului. Întâlnirile 

aveau loc în fiecare joi, iar prezența copiilor era peste așteptările mele. Dacă se întâmpla ca, din 
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anumite motive, unul dintre copii să nu fie prezent, la întâlnirea următoare copilul venea cu o oră mai 

devreme ca să recupereze cele pierdute. 

Suntem câștigătorii acestui proiect. Participând la concursurile organizate (filmul de Ziua 

Internațională a Copilului, afișul privind siguranța pe Internet) am reușit să câștigăm pentru bibliotecă 

5 mouse-uri și tricouri pentru participanți. Am plecat împreună cu grupul într-o excursie, iar cei trei 

copii participanți la vizita de la Liberty Technology Park Cluj-Napoca au văzut de aproape ce 

înseamnă să lucrezi într-un mediu care te inspiră. 

Dar înainte de toate, Biblioteca Publică Vîrșolț, a reușit să ofere participanților un serviciu nou 

și util, pe care altfel nu aveau posibilitatea să-l urmeze. Am devenit un grup unit și plin de idei. 

Totdeauna ne-am străduit să rezolvăm temele într-un mod mai inedit. S-au legat și s-au intensificat 

prieteniile, copiii au devenit mai sensibili la problemele altora. Dacă unul dintre ei întâmpina greutăți, 

ceilalți îl ajutau să le rezolve. Și toate aceste schimbări se petreceau sub ochii mei. Privind înapoi la 

întâlnirile noastre, mă cuprinde sentimentul de bucurie, de emoție, de mândrie față de profesia mea 

de bibliotecar. Concluzia pe care o trag la sfârșit de an, la sfârșitul primei etape a acestui proiect este 

că a meritat fiecare sacrificiu. 

Unul dintre meritele acestui proiect este că am făcut biblioteca mai populară, cunoscută, 

apreciată. De Zilele Comunei Vîrșolț am scos-o dintre cei patru pereți, instalând un cort al bibliotecii 

în curtea școlii. Membrii clubului au instalat laptopurile lor personale și le-au arătat părinților și celor 

interesați ce fac ei la clubul de coding. Au împărțit fluturași, părăsind zona lor de confort, au avut 

curajul să povestească despre acest proiect. 

Cel mai impresionant și cel mai important eveniment, nu numai al acestui proiect cât și al 

profesiei mele de bibliotecar, a fost 

participarea și prezentarea mea la 

Conferința ANBPR intitulată 

BIBLIONEXT, organizată la Cluj-

Napoca. M-am simțit onorată că am avut 

posibilitatea de a vorbi celor prezenți 

despre proiectul Code Kids - Copiii fac 

coding în bibliotecile publice. Am 

încercat să prezint ce facem noi 

săptămână de săptămână la bibliotecă și 

care sunt rezultatele acestui proiect, ce 

schimbări au avut loc în gândirea copiilor 

participanți. Am ținut să evidențiez 

importanța, rolul bibliotecii comunale în 

comunitatea din care fac parte. 

În încheiere iată ce spun copiii despre acest experiment: 

Sunt elevă în clasa a VII-a. Am fost pusă în fața unei alegeri. Nu am știut la ce liceu să învăț 

mai departe. Code Kids-ul m-a învățat ce înseamnă programarea, bucle, funcții… M-a ajutat să iau 

o decizie. O să învăț mai departe într-o clasă de matematică informatică. Poate într-o zi o să devin 

programator. 

Îmi place proiectul Code Kids deoarece dezvoltă gândirea logică. Sunt în clasa a VI-a. Prin 

exercițiile de pe code.org am înțeles ce înseamnă noțiunea cerc și câte grade are. Când în clasă am 

învățat despre această noțiune eu am știut să răspund înainte de toți. Doamna Profesoară m-a 

întrebat de unde le știu. Am răspuns, că am învățat la bibliotecă, la Code Kids. 
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…Înainte programarea era ceva dificil. Acum, încetul cu încetul, înțeleg mai bine. Tot ce am 

învățat în orele de matematică pot folosi ca să rezolv exercițiile de coding. Tot ce era până acum 

doar o regulă, acum este ceva ce folosesc în practică. 

                                                                  Dénes Csilla, Biblioteca Publică Vîrșolț 

 

Code Kids la Biblioteca Publică Mirșid 

  

Ca de fiecare dată, provocările vin la început de an, când noi, bibliotecarii sălăjeni, suntem 

provocați, la întâlnirea profesională organizată de Biblioteca Județeană I.S. Bădescu, prin îndemnul 

hotărât al doamnei manager, Florica Pop, să intrăm în proiecte noi. La Biblioteca Publică Mirșid și 

anul 2017 a adus servicii inedite, deoarece am răspuns oportunităților care ni se adresau nouă, 

instituțiilor publice de cultură. 

Unul dintre proiectele din care a făcut parte și biblioteca noastră este proiectul Code Kids – 

Copiii fac coding în bibliotecile 

publice, un proiect coordonat de 

Fundația Progress în parteneriat cu 

Asociația ETIC, cu sprijinul Fundației 

Româno-Americane, ce are ca scop 

crearea unor comunități active de copii 

prin înființarea a 30 de cluburi de coding 

în 30 de biblioteci publice din 7 județe ale 

țării. 

Proiectul Code Kids a fost un 

proiect pilot, care din anul 2018 devine 

serviciu de bibliotecă. 

Șase biblioteci publice din Sălaj 

au intrat în acest proiect: Biblioteca 

Bălan, Biblioteca Chieșd, Biblioteca 

Cehu Silvaniei, Biblioteca Vîrșolt, Biblioteca Zimbor și, bineînțeles, Biblioteca Mirșid. 

Prima întâlnire din cadrul proiectului a avut loc la Oradea, la Biblioteca Județeană Bihor, unde 

s-a lansat, oficial, proiectul,  împreună cu colegii din Bihor și Timiș. 

Au urmat două zile la Zalău, la 

Biblioteca Județeană, unde bibliotecarii, 

împreună cu 2 ambasadori din fiecare 

bibliotecă, mentorați de Iulian Todor, am 

pus bazele cluburilor care s-au înființat, 

apoi, în fiecare bibliotecă. 

Întorși acasă am început munca de 

organizare a clubului: cooptarea copiilor 

în club - copii între 10 și 14 ani, am stabilit 

programul și regulile clubului. O dată pe 

săptămână copiii se întâlnesc la bibliotecă 

unde, pe lângă temele pe care le au de 

făcut, organizăm diverse alte activități de 

recreere, socializare, învățare. Prin 

activitățile care se desfășoară în cadrul 
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clubului, copiii au făcut primii pași în programare, au învățat ce înseamnă munca în echipă, 

organizarea, creativitatea. 

Mentorii și specialiștii IT, voluntari în acest proiect, îi ajută pe copii acolo unde se 

împotmolesc să își finalizeze temele și să afle cât mai multe despre programare. 

Cireașa de pe tort a fost la Biblioteca Mirșid Școala de vară, care s-a organizat  în perioada 

28-30 august. Am avut șansa de a avea trainer un om deosebit, Valentin Maior,  președintele 

Romanian-IT, cu experiență deosebită ca web developer, dar și de project manager și business 

development. 

Școala de vară s-a desfășurat în sala de ședințe  a Primăriei deoarece biblioteca nu are spațiul 

necesar pentru a desfășura astfel de activități. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul Bibliotecii 

Județene, a doamnei directoare Florica Pop, căreia îi mulțumim pentru că a făcut posibil acest lucru 

pentru copiii din comunitatea noastră. 

În aceste trei zile copiii au învățat limbajul HTML, care stă la baza creării unui site web, dar 

au avut parte și de multe momente de bună dispoziție, relaxare și socializare, au fost 3 zile de neuitat, 

a fost cea mai frumoasă experiență din viața lor, după cum au mărturisit chiar ei, mai ales că 

doamna directoare ne-a mai făcut o surpriză, realizând aici o emisiune cu televiziunea locală, 

Sălăjeanul TV. 

Pe parcursul anului s-au organizat concursuri cu premii atât pentru biblioteci, cât si pentru 

membrii cluburilor. Noi nu am câștigat, dar am învățat că nu trebuie să abandonăm niciodată, numai 

perseverența aducând succesul dorit. 

În luna decembrie, noi bibliotecarii implicați în acest proiect, ne-am întâlnit la Sibiu, pentru 

evaluarea proiectului. A fost o întâlnire deosebită unde bibliotecari din mai multe biblioteci publice 

din țară, implicate în proiect, am împărtășit fiecare din experiența acestui an și ne-am făcut alte planuri 

de viitor. 

Acest proiect va continua și în 2018 pentru ca și copiii din mediul rural să aibă șansa să 

exploreze lumea digitală și, de ce nu, chiar să fie o rampă de lansare  pentru ei - să urmeze o carieră 

în acest domeniu. 

Ce spun copiii: 

Lingurar Isidor David: am 10 ani și sunt elev în clasa a IV-a la Școala cu clasele I–IV Popeni, com. 

Mirșid, jud. Sălaj, sunt membru al clubului Code Kids Mirșid - Programatorii viitorului. 

M-am înscris în club cu emoție fiind ceva nou pentru mine, la început am avut o mare temere 

că nu o să reușesc să-mi îndeplinesc toate temele, dar, pe parcursul întâlnirilor noastre de la 

bibliotecă am văzut că nu suntem singuri, îi avem alături pe mentori, pe ambasadori și, nu în ultimul 

rând, pe doamna bibliotecară. 

Pentru mine schimbarea este o provocare, este ceva care mă face să îmi doresc să știu, să 

învăț, să descopăr cât mai multe alături de colegii și prietenii mei din cadrul clubului. 

Pe lângă faptul că avem unde să ne petrecem timpul liber, să ne jucăm, să facem multe lucruri 

frumoase și interesante, învățăm multe despre programare și chiar îmi doresc să știu cât mai multe 

despre această meserie. 

Îmi place să învăț și să descopăr lucruri noi și aceasta mă motivează să vin la club. 

Să avem curajul să visăm și să ne urmăm visul așa după cum ne-a spus Valentin Maior la 

Școala de vară, eu chiar îmi doresc să devin programator. 
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Adela Burian, clasa a VI-a, Mirșid, Ambasador la Clubul Programatorii viitorului: 

M-am bucurat foarte mult când am fost aleasă ca ambasador, alături de Modi Emanuel, la 

clubul nostru de la Biblioteca Publică Mirșid. A fost o experiență minunată, am învățat multe lucruri 

noi și am cunoscut persoane minunate. Am mai învățat să fiu responsabilă și importanța unei echipe. 

Școala de vară a fost și ea o experiență de neuitat, clipe utile și magice, parcă, au trecut în zbor. 

VALENTIN MAIOR, președintele Romanian IT a fost un profesor minunat și îi sunt recunoscătoare 

pentru tot ce m-a învățat și ne-a învățat. 

   Îmi iubesc CLUBUL de CODING! Suntem ca și o familie! 

  

Ne bucurăm că vom avea posibilitatea să continuăm și în anii ce vin, să trăim alte experiențe 

și, mai ales, să-i implicăm și pe alți colegi bibliotecari în această frumoasă și de folos poveste! 

                                                         Malica Mezei, Biblioteca Publică Mirșid 

  

Impresii de la CHIEŞD… 

 

Ceea ce mi-a plăcut la acest proiect este învăţarea prin joacă şi învăţarea cu drag (ceea ce mai 

greu găseşti în şcoală). Să ştiţi că în cadrul cluburilor de coding, nu ne jucăm pe calculator, ci învăţăm 

să creăm jocuri! Avem mentori, profesionişti cu experiență îndelungată în domeniul IT, care au 

dovedit pricepere şi dăruire în lucrul cu copiii. 

Biblioteca este locul unde copiii învaţă să utilizeze tehnologia de vârf, în mod creativ şi 

responsabil, în care imaginaţia, inteligenţa nativă 

şi bucuria de a învăţa le sunt stimulate și încurajate 

în fiecare clipă! 

Ceea ce construim noi, în cadrul 

cluburilor, este în primul rând încrederea în sine, 

o încredere bazată pe muncă și seriozitate, dar și 

pe curiozitate și interogare, înconjurați de cele mai 

moderne metode de învătare, prin încurajarea 

descoperirii individuale, a întrebărilor directe, a 

spiritului de echipă, a formării gândirii logice, 

deprinderea respectului reciproc, toate acestea 

într-un mediu non-formal, prin activităţi care îmbină, în mod fericit, dorinţa de joacă cu cea de 

cunoaştere. 

Părerea mea este că toată lumea ar trebui să învețe niște concepte minime de programare, 

pentru că îți dezvoltă capacitatea de 

gândire și te poate ajuta să înțelegi cum 

funcționează anumite procese. În general, 

atunci când observi că faci un anumit 

lucru, din nou și din nou, gândește-te cum 

ai putea să-l automatizezi folosind un 

algoritm. Este adevărat că scrierea 

software-ului și procesul de învățare prin 

care vei trece, până ajungi la rezultatul 

final, poate lua mai mult timp, dar îți vei 

face viața mai ușoară, rezolvând problema 

respectivă, iar satisfacția va fi pe măsură. 
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Programarea nu este rocket-science cum zice americanul, ci o știință pe care ar trebui să o 

cunoască toată lumea, măcar la un nivel de bază. 

Câteva motive pentru care ar trebui să înveţi programare: 

1. Programarea te poate învăţa şi lecţii de viaţă 

· Vei învăţa din greşelile făcute (când ai scris cod) 

· Vei învăţa munca în echipă, vei învăţa să fii comunicativ, să nu-ţi fie frică de greşeli, ci să 

înveţi din ele 

· Vei încerca întotdeauna să rezolvi logic problemele 

· Te va face să analizezi erorile şi să înveţi să le rezolvi 

2. Programarea te învăţa cum să gândeşti logic şi cum să rezolvi problemele 

· Creezi singur construcţia logică pentru rezolvarea problemei 

  ·  Întotdeauna vei împărţi problema în mai multe părţi mici, pentru a le rezolva corect pe toate, 

până la finalizarea problemei 

·  Steve Jobs spunea: Toată lumea din 

această ţară ar trebui să înveţe 

programare, pentru că aceasta te 

învaţă, de fapt, cum să gândeşti. 

3. Programarea este ca scrisul şi cititul 

Programarea nu a fost creată doar 

pentru programatorii profesionişti şi 

pentru hackeri. Este exact la fel cum am 

învăţa să citim sau să scriem pentru 

diferite scopuri de atins în viaţă, 

programarea este  importantă în zilele noastre. Ar trebui să înveţi mai multe despre utilizarea 

calculatorului tău! 

4. Programarea poate fi un hobby plăcut şi interactiv 

Programarea este un hobby al cunoaşterii, cum să codezi folosind imaginaţia şi gândirea 

logică, transpunând toate acestea prin intermediul calculatorului. 

Ex: Crearea unui joc de Blackjack vs AI 

 5. Calculatorul joacă un rol foarte 

important în societatea de azi 

Toată lumea din zilele noastre 

foloseşte site-uri de socializare, shopuri 

online, alţii scriu pe bloguri, îşi rezolvă 

toate problemele online. Fiecare dintre 

noi, folosim într-un fel sau altul 

calculatoarele şi există câteva linii de cod 

care ne-ar putea simplifica munca. Deci ar 

trebui să influenţăm oamenii să înveţe să 

utilizeze calculatoarele la capacitate 

maximă. 
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6. Programarea îţi îmbunătăţeşte aptitudinile 

Prin programarea computerului vei putea să îţi organizezi bine timpul to do things, să lucrezi 

pe o platformă unde poţi să-ţi expui gândurile creative pentru rezolvarea problemelor şi să fii găsit 

mai uşor pe job market-uri. 

7. Te ajută la înţelegerea funcţionării site-urilor 

Să spunem că încă ai cunoştinţe limitate de programare şi că nu eşti conştient de problemele 

pe care le-ai putea întâmpina utilizând un site (înţelegerea codului din structura paginii, să ştii unde 

să cauţi în codul sursă, malware, viruşi, hackeri etc.), proiectul te va ajuta. 

Este important să cunoşti câteva informaţii basic de programare, pentru a rezolva uşor 

problemele întâmpinate şi pentru a te feri de posibili viruşi şi atacuri ale hackerilor. 

8. Te ajută să rezolvi mai uşor problemele complexe 

9. Îţi lărgeşte orizonturile gândirii 

Te ajută să gândeşti mai eficient şi îţi crează un mod de gândire ce poate fi benefic în multe 

alte domenii, nu doar IT. 

10. Să fim realişti, vei avea un loc de muncă bine plătit! 

Conform celor mai recente studii, posturile de programare sunt printre cele mai bine plătite 

locuri de muncă, nu doar financiar, ci şi din punctul de vedere al diferitelor beneficii, oferite de 

angajatori. 

    Ciprian Ardelean, Biblioteca Publică Chieșd 

         

CODING  și la  BIBLIOTECA ORĂȘENEASCĂ  CEHU SILVANIEI 

  

Având în vedere că societatea din ziua de azi este într-o continuă schimbare, același lucru 

putem să-l spunem și despre Biblioteca zilelor noastre, care este o instituție ce urmărește aceeași linie, 

drept dovadă oferă servicii noi comunității pe care o deservește, iar unul dintre acestea este Clubul 

de Coding. Acest club contribuie atât la 

dezvoltarea competențelor digitale ale 

copiilor, cât și la implicarea acestora în 

viața comunității. 

Ne bucurăm că suntem și noi printre 

cele 30 de cluburi înființate în țară din 7 

județe, astfel și copiii noștri având șansa de 

a se familiariza cu bazele competențelor de 

coding și rezolvarea unui număr de sarcini 

de bază. 

Prin acest atelier organizat este 

deschisă o altă fereastră către explorarea 

lumii digitale cu oportunitățile sale de 

dezvoltare și învățare, astfel copiii sunt 

încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o carieră în tehnologie. 
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Numele clubului nostru de coding este - THE TEEN CLUB Cehu Silvaniei, acest nume a fost 

ales de către toți membrii clubului, care are 

în componență 12 participanți. Săptămânal, 

aceștia se întâlnesc, cu sprijin din partea 

celor doi ambasadori și îndrumați de 

bibliotecar, copiii rezolvă teme digitale 

creative într-o atmosferă plăcută și 

antrenantă. Prin aceste activități acești copii 

își dezvoltă și abilitatea de a lucra în echipă, 

consultându-se între ei în rezolvarea 

problemelor primite. 

În paralel cu rezolvarea unor teme 

creative, cu utilitate practică, încercăm să 

desfășurăm și alte activități pentru delectarea 

participanților, astfel încât întâlnirile noastre 

să fie cât mai atractive: ziua de naștere a unui membru al clubului, vizionarea unui film etc. 

Un alt aspect important din cadrul clubului este participarea la diferite concursuri cu premii 

pentru copii, unde am participat și am și câștigat. 

Firicel Gheorghe Vaida, Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei 

  

EXCURSIA PROFESIONALĂ - Ziua Bibliotecarului 2017 

 

Convinşi că un colectiv profesional, o echipă care are aceleaşi sarcini, într-un domeniu anume 

de activitate, se sudează şi comunică mult mai bine atunci când membrii săi sunt antrenaţi în întâlniri 

ce au menirea de a-i aduce împreună şi a-i ajuta să se cunoască în alte împrejurări, relaxante, nu doar 

la locul de muncă, am continuat periplul prin judeţul nostru, an de an în alte locuri, descoperind şi 

promovând frumuseţile, spectaculosul naturii sălăjene. 

Ca un fel de premiu comun, în cinstea Zilei 

Bibliotecarului Român, alegem o perioadă apropiată datei 

de 23 aprilie, provocându-i pe cât mai mulţi bibliotecari, atât 

de la Biblioteca Judeţeană, cât şi din toate bibliotecile 

publice ale judeţului, să participe la întrunirea oamenilor 

cărţii, având sprijinul colegilor din zona pe care ne 

propunem să o explorăm. 
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Am ales pentru anul 2017 ca punct final Biblioteca Publică din comuna Poiana Blenchii, prin 

implicarea şi deosebita ospitalitate a colegului nostru, Mihai Varga, bibliotecar cu experienţă. Prima 

oprire pe traseul stabilit am realizat-o la Casa Memorială a etnologului sălăjean,VASILE AVRAM - 

Lemniu, comuna Letca, apoi într-un loc sfânt, din dorinţa de a ne umple sufletele de bucurie spirituală, 

atât de necesară în profesia noastră. Am poposit, aşadar, la Mănăstirea Sfânta MARIA, din comuna 

Rus, construită imediat după Revoluţia din 1989, aşezată într-un cadru natural mirific, fiind astăzi un 

loc de pelerinaj unde vin pentru rugăciune mii de oameni: Amplasată pe vatra vechiului sat, numit 

Răfeni, aşezământul domină peisajul prin aerul impozant şi arhitectura simplă. Situată deasupra 

localităţii, pe un platou mărginit de dealuri împădurite, mănăstirea poate fi zărită din orice loc al 

satului, mai ales în zilele cu soare, când albul turlelor este aşezat într-o cromatică elegantă pe dealul 

din spate, indiferent de anotimp. 

Călătoria a continuat, oprind în comune pentru a mai lua colegii care ne aşteptau pe traseul 

stabilit. 

O frumoasă primire şi surpriză ne-a întâmpinat la Gîlgău, în curtea din faţa Bibliotecii, prin 

grija şi atenţia colegei noastre, Adriana 

Farcaş, în buna colaborare cu Şcoala 

din apropiere şi prin dăruirea 

coordonatorilor Grupului Folcloric 

Local DRUŞTELE, Dna preoteasă, 

Susana Șomcutean și Dl. profesor, 

Augustin Șomcutean, fiind prezent şi 

primarul comunei, domnul Cristian 

Ungur, precum şi mulţi locuitori ai 

comunei. Am asistat aici la un adevărat 

spectacol, în care s-a prezentat un 

obicei tradiţional, din zonă, 

binecunoscuta ceartă a fetelor, pentru a 

câştiga inima feciorilor de însurat. 

Am fi rămas mult mai mult la 

Gîlgău, în atmosfera de sărbătoare ţărănească, dar timpul era şi aşa mult prea înaintat, iar la Poiana 

Blenchii ne aşteptau, nerăbdători şi curioşi, copiii din localitate, pentru a fi părtaşi la impresionanta 

poveste a lui Henry-incredibilul băieţel mâncător de cărţi, prezentat ca Teatru de păpuşi de către 

priceputele noastre artiste, bibliotecarele de la Secţia pentru Copii a Bibliotecii Judeţene Sălaj, o 

reclamă sensibilă şi convingătoare la lectură şi învăţare permanentă. 

Ne-am bucurat de reacţia celor prezenţi şi le-am promis că vom reveni, cu alte şi alte poveşti, 

puse în scenă, pentru a face cărţile să vorbească şi să transmită dragostea spre a le deschide. 

Comuna Poiana Blenchii, fiind situată la interferenţa cu judeţul Maramureş, după ce am vizitat 

locurile pitoreşti de aici, pe care ni le va prezenta, în continuare, Mihai, colegul nostru, am hotărât, 

dată fiind distanţa mică, să revedem şi Mănăstirea Rohia, ducând un cadou de folos la Biblioteca 

Steinhardt, din complexul monastiresc. Colecţia impresionantă de documente de aici, precum şi vizita 

la Casa Poetului Ioan Alexandru, au dat excursiei noastre profunzime şi consistenţă, bucuroşi de 

experienţele dobândite şi, bineînţeles, de cele împărtăşite între bibliotecarii sălăjeni, la picnic-ul 

pregătit, ca surpriză, de colegii bibliotecari din zonă. 

Mulţumim, Mihai Varga, pentru modul excepţional în care ţi-ai aşteptat colegii, precum şi 

pentru ospitalitatea ta şi a colegilor din împrejurimi. 

        Florica Pop 
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Bun venit, la POIANA! 

 

În data de 17 mai 2017 Biblioteca publică din comuna Poiana Blenchii  a avut plăcerea de a 

primi vizita colegilor de la Biblioteca Județeană și a celor de la bibliotecile comunale, împreună cu 

doamna Florica Pop, manager. 

Cu această ocazie s-a vizitat Biblioteca noastră, iar la Școala Gimnazială Gheorghe Munteanu 

colegii de la Biblioteca Județeană au 

prezentat un spectacol de teatru de păpuși, 

apreciat de copii și cadrele didactice. 

Toți au fost impresionați de 

frumusețile comunei Poiana Blenchii, 

care este situată la extremitatea nord-

estică a județului Sălaj, la 100 km de 

municipiul Zalău, la interferența cu 

județele Cluj și Maramureș. 

Satul Poiana Blenchii la început   

s-a numit simplu Poiana și făcea parte din 

domeniul cetății CICEULUI, fiind așezat 

în locul numit VALEA PORCULUI. 

În prima jumătate a secolului al 

XVI-lea cneazul  satului, BLENCHE IOAN, își face casă pe teritoriul actual al satului, la confluența 

celor trei văi: valea Babei, valea Gostilei, valea Fălcușii. După el vor veni și locuitorii satului Poiana, 

iar noua așezare se va numi după cneazul satului, POIANA BLENCHII. Astăzi satul acesta a devenit 

centru de comună, având în componență 

3 sate: GOSTILA, FĂLCUȘA și 

MĂGURA, cu 1220 locuitori. 

Cele mai vechi ocupații au fost 

agricultura, creșterea animalelor, în 

special a oilor și vărăritul. Această 

ocupație era o sursă importantă de venit, 

materia primă era piatra de calcar, care 

provenea din Cheile Babei, de unde era 

extrasă cu multă trudă,  după cum spune 

o veche doină din partea locului: 

VĂRĂRIE MUNCĂ GREA, AI PUS BIR 

PE VIAȚA MEA!, apoi piatra era clădită 

în cuptoare și arsă timp de trei zile și trei 

nopți, după care varul nestins era încărcat în căruțe și dus în satele vecine pentru a fi vândut. Aceste 

ocupații străvechi apar în multe creații folclorice, fapt ce a determinat Televiziunea Română să 

realizeze un film pe această temă, care a fost premiat cu MARELE PREMIU CURCUBEUL DE AUR 

de la Moscova în anul 1984. 

Priveliștile, de un pitoresc aparte, atrag mulți iubitori ai naturii, pentru  a vizita locuri cum sunt: 

- Valea Porcului unde, într-o stâncă, se găsește o scobitură mare căreia i se spune ȘURA 

PINTII. Legenda spune că în acest loc se întâlnea Pintea Viteazul, care era din satul vecin, 

MAGOAJA, cu oamenii de încredere din Poiana 

- CHEILE BABEI, situate la ieșirea din sat, pe drumul ce face legătura cu Țara Lăpușului, 

unde sunt și văraștinile sau gropile în care se ardea varul, tot aici este și Gura Zmeului, o peșteră de 

care este legată o legendă, care spune că aici trăia un zmeu fioros, care avea obiceiul să fure fete 

frumoase. Pentru a-și salva iubita, Ilenuța, din ghearele fiarei un tânăr voinic, pe nume Gheorghe, s-a 
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luat la trântă cu fioroasa dihanie, reușind să omoare fiara. Tot aici găsim și renumitul izvor, P…. 

Babii, cunoscut de toți drumeții pentru apa rece, numai bună pentru a-ți stâmpăra setea 

- În satul Măgura este o biserică de lemn din 1707, declarată monument istoric. În ușa bisericii 

se pot vedea și azi trei lovituri de secure, despre care tradiția satului spune că a fost făcută de o ceată 

de tătari, care au năvălit în sat, iar locuitorii satului s-au ascuns  în biserică 

- În comuna Poiana Blenchii mai sunt și alte locuri pitorești, care pot fi vizitate de către iubitorii 

de natură cum ar fi: VÂLCEAUA DRACULUI, ZGLEAMĂN, ȚIGLA.  
Ne-am bucurat mult și ne-am simțit onorați să fim gazdele întâlnirii profesionale, dedicate Zilei 

Bibliotecarului Român, în anul 2017. Cu această ocazie zona noastră pitorească a fost văzută de colegii 

bibliotecari din tot județul și, avem încredere, vor face cunoscute aceste frumuseți peste tot pe unde 

vor ajunge, atât local, cât și național… sau mai departe, în întreaga lume.  

   

                                                                         Mihai Varga, Biblioteca Publică Poiana Blenchii 

 

CUFĂRUL CU AMINTIRI 

 

Iată că finalul anului 2017 se apropie cu pași repezi și grăbiți. Prilej cu care avem ocazia să 

nu dăm uitării lucrurile frumoase petrecute în comunitatea noastră şi să strângem în cufărul amintirilor 

toate întâmplările și acţiunile inedite și frumoase petrecute în mica 

noastră comunitate, Dobrin. 

Cu voia Bunului Dumnezeu, anul 2017 a fost o binecuvântare, 

aducând Preabunul în calea mea oameni deosebiţi, valoroşi şi situaţii 

inedite, provocatoare, pe care le-am întâmpinat cu mare drag şi 

deschidere, aşa că pot spune: anul 2017 a fost o sărbătoare continuă, 

un răsfăţ al sufletului și al minţii, fiecare activitate a gravat în sufletele 

membrilor comunităţii momente preţioase. 

O colaborare permanentă cu Biblioteca Judeţeană I.S. Bădescu, 

cu autorităţile locale, cu cadrele didactice ale Şcolii Gimnaziale Nr.1 

Dobrin, în special cu Delia Petran, director, dar și oamenii din comună 

au adus bibliotecii un plus de valoare şi, astfel, am reuşit să facem faţă 

concurenţei acerbe (internetul, jocurile pe calculator şi… statul 

degeaba), pe care o are biblioteca. 

Şi, uite aşa, am să vă spun ce am strâns în cufărul meu cu 

amintiri pe 2017: 

- Pentru prima dată la Tășuleasa Social! 3 zile pline de experienţe inedite şi un nou început - iniţiere 

în lumea Tăşuleasa, Voluntariat, Grădina Pedagogică, 1 Aprilie - Ziua Micilor Voluntari și… 

Camionul de Crăciun! 

- Ziua Internațională a Cititului Împreună - 16 Februarie, invitat virtual scriitoarea Iulia Iordan, care 

ne-a  împărtăşit din experienţa sa 

- Ateliere de confecţionat mărţişoare - Împreună cu copii de la Clubul Tyny - În Acţiune am participat 

la Târgul de mărţişoare organizat de  Centrul de Cultură şi Artă al Județului Sălaj 

- 1 Aprilie - Ziua micilor voluntari! Prima acţiune de plantare în comunitatea noastră, voluntari 

mari și mici, reprezentanţi ai Asociaţiei Tăşuleasa Social, cadre didactice, părinţi, copii, oficialităţi 

locale, reprezentanţi ai Ocolului Silvic, pădurarul Drăgan Cornel, reprezentanți ai Idas Group, 

Camelia Arion, reprezentanţi ai Gal Tovishat, împreună am plantat 700 de puieţi  



 

122 
 

- o acţiune inedită care a fost încununată, ulterior, ca o răsplată, cu darurile primite în cadrul acțiunii 

Camionul de Crăciun. 

- Înflorim Europa - Arthis casa Belgo – Română la Bruxelles-copii din comunitate au realizat planşe, 

care ulterior au fost trimise la Bruxelles și, aşa, lucrările lor au fost expuse și văzute de cetăţenii din 

Bruxelles și din lume 

- Marş de sensibilizare în cadrul Clubului IMPACT, prin care s-a dorit sensibilizarea cetățenilor din 

întreaga comună, cu privire la câinii lăsaţi liberi şi la pericolul la care sunt expuşi copiii 

- O altă provocare a fost găsirea unor sponsori pentru a putea pleca cu copiii în Excursie la Grădina 

Pedagogică, Tăşuleasa Social și, cum este foarte adevărat  ceea ce afirma scriitorul Paulo Coelho: 

Când îți dorești ceva cu adevărat, tot universul conspiră pentru îndeplinirea visului tău, am întâlnit 

omul potrivit, inimos și de o omenie rară, care a făcut posibilă excursia 

- E vremea Cititului - estival  de lectură – Joc lectură și pictură - Vacanţa la Biblioteca Dobrin, 

ocazie cu care copiii din comunitatea noastră au avut posibilitatea de a participa, timp de o lună, la 

acest estival, la final  am citit 1000 de pagini împreună, ne-am jucat şi am realizat ateliere de creaţie, 

unde am realizat lucruşoare handmade 

- Inovaţie-Creativitate-Leadership. Conferinţa ANBPR, organizată la Biblioteca Judeţeană 

Octavian Goga Cluj, 2-4 octombrie: 

Atelier - E vremea cititului, unde Brandi 

Anderson Bates ne-a împărtăşit cu 

profesionalism din minunata ei 

experienţă, fiind și eu implicată în 

prezentări 

- Ziua Educației - în cadrul Clubului 

Impact TYNY ÎN ACŢIUNE, am primit 

reprezentanţii Fundaţiei Noi Orizonturi 

din Hunedoara și Cluj 

- Participarea la cursul de formare 

profesională - Laboratorul de 

Sustenabilitate - desfăşurat la Gilău, 

județul Cluj şi organizat de FNO a adus 

în universul meu profesional un plus de 

cunoştinţe în domeniul educaţiei nonformale 

- Întâlnirea Regională a Liderilor Impact - Cluj-Napoca, unde am avut o nouă ocazie de îmbunătăţire 

a cunoştinţelor, dar și împărtăşirea experienţei acumulate, ca lider Impact 

- În colaborare cu Biblioteca Judeţeană Sălaj, cu sprijinul şi profesionalismul colegei Ottilia Bodis, 

am realizat materialul de prezentare a proiectului Câinele, prieten nu dușman!, care a fost prezentat 

la nivel internațional, IMPACT & SKYE International 

- Întâlniri săptămânale la clubul IMPACT - TYNY ÎN ACŢIUNE - unde tinerii clubului îşi dezvoltă 

abilităţile de comunicare, dezvoltare personală şi spirit civic. Fiind foarte implicaţi, motivaţi şi dornici 

de alte provocări am reuşit să câştigăm un nou proiect de serviciu în folosul comunităţii - 

ARHITECT ÎN SPAŢIU VERDE - sponsorizat de către Fundația Noi Orizonturi, care constă în 

reabilitarea părculețului situat în faţa Scolii Gimnaziale Nr.1 Dobrin 

- Proiectul - Christmas Tree Decoration Exchange 2017 - a oferit bibliotecii ocazia de a mediatiza, 

la nivel European, tradiţiile şi obiceiurile locale practicate cu ocazia Crăciunului, aceste minunate 

obiceiuri, păstrate încă la noi, au fost împărtăşite în statele din Europa: Austria, Belgia, Bulgaria, 

https://www.facebook.com/IMPACTSKYEInternational/
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Croația, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Italia… În cadrul acestui minunat proiect au fost 

organizate ateliere de creație unde s-au realizat podoabe pentru brăduțul de Crăciun. Materialul de 

prezentare al comunităţii noastre, cu toate frumuseţile ei, a fost realizat cu sprijinul Bibliotecii 

Judeţene I.S. Bădescu Sălaj. Ulterior şi 

noi am primit de la partenerii noştri 

obiecte și materiale de prezentare a 

comunităţilor lor şi cu obiceiurile care 

se practică pe meleagurile lor 

- Ultima amintire frumoasă din 2017 

este cea din luna decembrie, aceasta  a 

lăsat o bucurie imensă în sufletul 

copiilor, acţiunea Camionul de 

Crăciun, când toți copiii, care au 

participat la acţiunea de plantare din 1 

Aprilie au fost recompensați cu o cutie 

(10 kg) plină de cadouri! 

Şi, uite așa, cufărul nostru cu 

amintiri şi-a umplut sertarele cu fapte demne de reținut și admirat, mai ales pentru o comunitate 

micuţă ca a noastră, iar ca o concluzie, vă îndemn: dacă aveţi un pic de credinţă şi iubire, lucruri 

minunate se pot ivi şi prinde viaţă și în drumul vostru, doar să iubiţi ceea ce faceţi! 

  

Simona Pușcaș, Biblioteca Publică Dobrin 

 

BIBLIOTECA ȘI CARTEA – PARADIS ȘI VALOARE 

   Îmi imaginez Paradisul ca pe un fel de bibliotecă. (Jorge Luis Borges) 

  

Pornind de la acest gând aș putea dezvolta pagini întregi despre bibliotecă și carte, despre 

acest paradis accesibil tuturor, însă doar cei aleși îi înțeleg importanța și găsesc aici remediu pentru 

minte și suflet. 

Biblioteca este un adevărat paradis pe pământ, deoarece este locul în care nu există ceartă sau 

ură, invidie sau răutate; există doar liniște 

și armonie, iar toți acei care se încumetă 

să-i treacă pragul, găsesc aici tihnă 

profundă și mireasma de hârtie veche. 

Răsfoind paginile cărților fermecătoare, 

ce așteaptă cuminți pe rafturi, iubitorul 

de cărți găsește aici o flacără pentru 

suflet ce începe să ardă mocnit, însă care 

crește și arde în momentul în care el 

descoperă esența din ele, care trezește 

trăiri sufletești nebănuite. 

Biblioteca nu este însă doar locul 

în care citim; ea este o adevărată fereastră 

deschisă viselor noastre. Aici găsim 

scriitorii cu operele lor, găsim pictorul și 

artele, muzica și poezia,  aici ne întâlnim 

unii cu alții: mari și mici, discutăm, ascultăm, găsim învățături și tragem învățăminte, valorificăm 

potențialul cunoașterii, îmbinăm cititul cu creativitatea, ceea ce reprezintă o altă formă de educație, 

mult mai plăcută și mai fascinantă decât cea clasică. 
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Toate astea se întâmplă în mod constant la Biblioteca Publică Bocșa, lucruri frumoase, lucruri 

mărețe, pe care le adun într-un mănunchi de lumină și le păstrez cu drag în cămara sufletului meu 

pentru timpurile ce-or să vină. 

A mai trecut un an cu proiecte, planuri, evenimente, activități realizate și transmise, mereu 

pregătite să răspundă provocărilor, activități ce hrănesc suflete înfometate de bogăția spirituală 

înmagazinată în sânul bibliotecii. Fiecare an care trece însumează activități de amploare și proiecte 

de care mă mândresc pentru că fiecare sunt diferite față de cele din anii anteriori și… îmi place să 

cred că fiecare an aduce un plus de experiență, de responsabilitate și de profesionalism, iar asta se 

reflectă în mulțumirea tuturor celor implicați în realizarea de lucruri frumoase. 

Activitățile desfășurate în bibliotecă, în organizare proprie sau în parteneriat cu instituții de 

educație și cultură din comună, din județ sau din țară, realul sprijin și colaborarea  Bibliotecii Județene 

I.S. Bădescu și a Primăriei Comunei Bocșa împreună cu Consiliul local au îmbunătățit, din exterior, 

viziunea conceptului de merit al bibliotecarului în comunitate/societate. 

Anul 2017 a debutat cu vizite la bibliotecă și muzeu și au continuat apoi, pe tot parcursul 

anului, cu desfășurarea diverselor activități cu copiii, în colaborare cu Școala Gimnazială Simion 

Bărnuțiu Bocșa și grădinițele de copii din comună. Am avut concursuri, prezentări tematice, creații 

literare, omagieri sau comemorări, ateliere de creație, întâlniri cu scriitori, cinstirea eroilor neamului, 

vizionări de filme sau desene animate, discuții, lecturări, pregătiri de sărbători ș.a. Pe perioada 

vacanței de vară s-a derulat un proiect Vacanța la bibliotecă în cadrul căruia temele au fost diverse și 

antrenante, de la pictură pe obiecte, la concursuri și jocuri, de la vizionări de filme la povești citite 

sau digitale, de la lecții de dezvoltare personală la întocmirea unei Scrisori de mulțumire etc. 

Scrisoarea de  mulțumire la care am lucrat, a fost adresată  doamnei Cornelia Popescu pentru gestul  

nobil și generos de a dona Bibliotecii Publice Bocșa cărți noi în valoare de 1000 de lei. Pentru această 

oportunitate, trebuie să-i mulțumesc în mod deosebit doamnei director, Florica Pop; apreciez faptul 

că a fost intermediarul dintre această doamnă și bibliotecă,  pentru că astfel am ajuns în posesia acestei 

donații importante pentru îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii. 

Activitățile dedicate Omagierii lui Simion Bărnuțiu au avut un mare impact și au necesitat 

multă trudă și pregătire, iar copiii s-au 

ridicat la înălțimea oricăror așteptări, atât 

prin creațiile mânuțelor lor cât și prin 

programul artistic prezentat pe scenă în fața 

publicului. Vacanța la bibliotecă nu s-a 

putut încheia fără o petrecere în aer liber, 

doar a lor, a copiilor, care, după o vară de 

muncă, au fost răsplătiți cu tort, pizza, suc, 

muzică și un cadou-simbol de aducere 

aminte – tablou cu grupul participant la 

activitățile de vacanță și un filmuleț cu 

aspecte inedite din timpul activităților de 

vacanță. 

Dar și după încheierea vacanței, provocările au continuat, biblioteca fiind mereu deschisă 

pentru numeroasele acțiuni ce au urmat și s-au desfășurat pe parcursul întregului an. Mă limitez să 

amintesc despre Proiectul CRESC – la bibliotecă, proiect înscris în aria tematică a Educației prin 

Cultură și dedicat celebrării Centenarului României Moderne. Cele trei eleve participante de la Școala 

Gimnazială Simion Bărnuțiu Bocșa au avut parte de o experiență minunată participând activ, reușind 

să-şi dezvolte iubirea pentru  ISTORIE, pentru eroii neamului, pentru tradiția culturală locală și toate 

acestea în cadrul celor trei Ateliere ale proiectului desfășurate la Biblioteca Județeană I.S. Bădescu 

Sălaj. Mulțumim echipei BJS, în special dnei manager, Florica Pop, pentru această oportunitate! În 

cadrul Atelierului Istoria de Ieri, Astăzi, fetele ne-au transmis emoție, aici la Bărnuțiu acasă, deoarece 

interviul realizat de ele a fost unul de suflet. 



   I.D.E.I. 

125 
 

Biblioteca, deși aparent retrasă și fără miez (în concepția unora), întreprinde de-a lungul unui 

an activități ce se apreciază mereu, reușind astfel să iasă din anonimat, să-și câștige dreptul la liberă 

informare, să ocupe un loc de cinste și binemeritat în comunitate și în societate. Aici se învață ce este 

iubirea față de cărți; a iubi cartea, înseamnă respect, înseamnă dăruire, cinste, credință, iubire față 

de semeni, față de neam și țară, față de tot ce ne înconjoară, față de adevăratele valori ale existenței 

noastre pe acest pământ. Într-o lume a măreției și a revoltelor, într-o lume a tristeții, dar și a bucuriei, 

cartea rămâne singurul catalizator de dăruire din dăruire și de libertate din libertate. 

 

Florica-Liliana Popiț, Biblioteca Publică Bocșa 

 

DOAMNA LUI ȘTEFAN 

  

Anul 2017 – Centenar Mărăști, Mărășești, Oituz. În urmă cu 100 de ani, la 8 August 1917, 

a început a treia bătălie de la Oituz, între forțele române și forțele germano-austro-ungare, campania 

de vară a anului 1917 a fost una de succes în bătăliile de la Mărăști, Oituz și Mărășești. 

Mărăști, Mărășești și Oituz - PE AICI NU SE TRECE - deviza lansată pe câmpul de luptă al 

Mărășeștilor, de generalul Eremia Grigorescu, a intrat în istorie și se rostește până azi cu mare emoție. 

Primul Război Mondial a adus și în satele de la poalele Meseșului numai lipsuri și suferințe. 

Mulți fii ai acestor sate au luptat pe front, dându-și viața pentru acest pământ. Dintre zecile de 

combatanți îi amintim pe Pop Ioan, Pop 

Teodor, Andraș Vasile, din Aghireș, 

Țurcaș Pavel, Mocan Nicolae, Ciutre 

Simion, Pop Teodor, Gudea Ion din 

Meseșenii de Sus, fiind scriși pe 

monumentul din localitate un număr de 67 

de eroi; Buciu Petru, Buciu Teodor, 

Sfărășan Alexa, Boldi Mihai, Szekely 

Mihai din Meseșenii de Jos. Trecerea 

timpului parcă a așternut uitarea peste 

mulțimea de nume scrise pe monumentele 

eroilor, cu greu am mai găsit persoane din 

sat care au putut să-și aducă aminte de cei 

căzuți în al Doilea Război Mondial, 1941-

1945. Cutremurătoare a fost povestea 

fiecărui erou din Meseșenii de Jos căzut pe front. 

Aceștia au fost: Răuță Victor, Dehelean Aurel, Buciu Iacob, Buciu Teodor, Buciu Vasile, 

Păușan Ilie, Carabă Ioan, Carabă Vasile, știuți de comunitatea din sat și trecuți pe monumentul eroilor, 

care stă dovadă vie pentru jertfa lor, la loc de cinste în curtea bisericii ortodoxe din Meseșenii de Jos. 

Am dorit să cunosc familiile celor căzuți pe frontul de luptă și să pot scrie și urmașii acestora, 

cu ajutorul persoanelor în vârstă, care mai trăiesc și mi-au povestit cu lacrimi în ochi tragedia 

familiilor, care i-au pierdut pe cei dragi. Mai mult să rămână scris și generația tânără să știe cine sunt 

și din ce familie fac parte eroii satului nostru. Vreau să mă opresc la o poveste sau două, care m-au 

impresionat cel mai mult. Cu siguranță fiecare erou ar avea povestea lui, tragedia, durerea, 

neîmplinirea, familii rămase cu amintiri triste și doliu în suflete pentru totdeauna.  

Din păcate, timpul și vremurile pe care le trăim au făcut ca puține familii ale celor căzuți în 

război să mai fie în sat, majoritatea au luat drumul orașelor, poate și al străinătății și, încet-încet, 

numele acelor eroi rămân doar niște nume înșiruite pe-o piatră și se pierd în negura uitării. Un paus 
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ridicat de preot alături de câțiva bărbați și femei cu părul nins și ochii înlăcrimați, cu fețele brăzdate 

de anii mulți, comemorează în fiecare an, de Ziua Eroilor, amintirea celor căzuți pe câmpul de luptă. 

Vreau să mă opresc la povestea familiei eroului Răuță Victor. 

Răuță Victor (Erou) căzut în al Doilea Război Mondial, 1941-1945. Cât curaj și putere au avut 

oamenii din acele vremuri să poată înfrunta războiul, sărăcia, frica de moarte și să lupte pentru 

supraviețuire. Au bătut drumul pe jos, dintr-o țară în alta și-au înfruntat primejdii. Răuță Victor a fost 

necăsătorit, provine din doi părinți refugiați, care au locuit în Basarabia. El a mai avut o soră, pe nume 

Xenia, care a fost căsătorită cu Buciu Ștefan din Meseșenii de Jos și-au locuit în Basarabia. Soțul, 

lucrând ca șef de post (jandarm), nu se știe sigur, în timpul războiului a fost deportat în Siberia, în 

lagăr, soția rămasă cu doi copii,Vasile-Valer și Lia – Xenia, rămasă fără sprijin, a hotărât să găsească 

familia soțului din Meseșeni. Avea o căruță și un cal, pe nume Tarzan, cu care a rămas în memoria 

sătenilor, în care i-a pus pe cei doi copii, alături de mama ei și câteva lucrușoare, ce au avut, puțină 

hrană pentru drum și au plecat din Basarabia cu speranța în suflet că va reuși să ajungă în sătucul de 

la poalele Meseșului. Ajung, după mult timp, la adresa soțului, unde o mai găsește doar pe mama lui 

Ștefan (mama soacră). Unindu-și destinele, cele trei femei singure și cei doi copii, au încercat să 

supraviețuiască. În sat toată lumea o știa de DOAMNA LUI ȘTEFAN cea curajoasă. Cu acel cal, 

Tarzan, făcea piața, ducând femeile din sat la oraș cu de dulce: lapte, brânză, smântână. 

Mare a fost mirarea întregii comunității când, după o perioadă de 10 ani, se întoarce din lagăr 

Ștefan, de care în toți acești ani nu se știa nimic. Se întoarce și el la glia strămoșească, fără să știe că 

viteaza lui soție a reușit să vină acasă, la Meseșeni. Copiii erau mărișori și mare a fost bucuria 

reîntregirii familiei, revenind stâlpul casei! 

Viața lor a avut un final fericit, crescându-și împreună cei doi copii, pe BUCIU VASILE–

VALER care s-a căsătorit cu renumita cântăreață de muzică populară, ANGELA BUCIU și acesta 

fiind mulți ani director al Casei de Cultură din Baia Mare, azi fiind decedat și pe BUCIU LIA, 

căsătorită Palade, locuind tot la Baia Mare. 

Odată cu plecarea copiilor din sat și a celor bătrâni la cele veșnice a rămas doar amintirea și 

povestea știută de tot mai puțină lume - Doamna lui Ștefan. 

Valeria Mureșan, Biblioteca Publică Meseșenii de Jos 

  

ȘEZĂTOAREA 

 

Biblioteca Orășenească Jibou a preluat activitatea Casei de Cultură Jibou numită Haba. 

În luna martie a acestui an, 

doamna Viorica Marian a venit cu 

sugestia de a desfăşura activităţile 

grupului habei printre cărţi. 

Haba este alcătuită din 

următoarele persoane: doamna Viorica 

Marian, domnul  Bogdan Ilieş, doamna 

Teglaş Irina, doamna David Simona şi 

toţi iubitorii de artă a croitului şi folclor, 

care doresc să participe la reuniunea 

noastră, sunt invitați, cu drag, la noi. 
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Întâlnirea Habei s-a desfăşurat  pe tot parcursul anului 2017, scopul acestor şezători fiind acela 

de a reconstitui şi valorifica zestrea arhaică a tradiţiilor folclorice din judeţul Sălaj. 

 

Descrierea evenimentelor şezătorii: 
Din luna martie până acum, am avut prilejul şi bucuria de a întâlni oameni talentaţi şi 

deosebiţi. 

La întâlnirile noastre am descoperit bijuterii folclorice, comori de smaralde încriptate în 

caligrafie cu acul pe pânză, având mesaj peste eternitate în recunoştinţă. 

Fiecare participant a contribuit la reconstituirea unui timp arhaic în prezent, am depănat 

caierul amintirilor prin bucuria poveştilor şi aducerea valorilor folclorice din efemer în infinit. 

Doamna Marian Viorica a avut o contribuţie deosebită prin dirijarea momentelor artistice ale habei. 

În fiecare seară de joi, se aduceau delicatese culinare, eram poftiţi să servim, apoi treceam la 

cusut. Se povestea despre istoria şezătorilor, arta cusutului o aplicăm practic prin cusut. Ascultam cu 

mare drag despre costumele tradiţionale din Transilvania, despre cusături specifice (spăcel) şi 

legendele folclorice din Sălaj. 

De fiecare dată spiritualizam haba prin istorisiri de suflet, realizam instantanee. O fotografie 

valorează cât o mie de cuvinte. 

La această activitate vin şi copiii. 

Copilul este o oglindă spre cer, spre albastrele zări, cu încântătoare gânduri senine, gingaşe, 

proaspete şi inocente. Primăvara delicată a copilăriei înfloreşte în mugurii fragili ai trandafirilor. 

În vara aceasta s-a organizat sezonul de şezători itinerante, mergând la fiecare participant 

acasă. În data de 21.08.2017, am avut surpriza de a întâlni o personalitate din universul cărţilor: 

scriitoarea Ioana Revnic, ce ne-a onorat cu prezenţa ei. Ne-am bucurat să o avem în mijlocul nostru. 

Am brodat în cartea vieţii clipe pastelate, armonioase şi muzicale, pe care Ioana Revnic le-a 

detaliat pe blogul Bunătate.ro,  vorbind despre ce a văzut la Şezătoarea noastră. 

Două lucruri am observat la faţa locului: în primul rând, că aici nu se adună doar femei. Am 

întâlnit un tânăr (Bogdan Alex Ilieş)  care deja şi-a transformat pasiunea pentru cusut şi ţesut într-o 

profesie. Am cunoscut şi o fetiţă care se antrena pentru a-şi coase în scurt timp o ie. 

În al doilea rând, cei de faţă nu bârfesc. Se râde mult. Se povesteşte mult. Se lucrează mult. E multă 

curăţie în ceea ce fac cei adunaţi acolo. Iar intermezzo-urile culinare din timpul şezătorii sunt  desăvârşite. 

În al treilea rând, toată lumea (...) devine îndemânatică în preajma doamnei Viorica Marian (...) 

În toamnă, am revenit cu haba printre manuscrise. Cartea este o comoară pentru suflet. E cel 

mai complet depozit al inteligenţei omeneşti. Ea 

este un labirint spiritual, se prezintă cu întreaga 

nuanţă cromatică. Cel mai sigur şi sincer prieten 

e cartea. Ea e un prieten de nădejde, tăcut, nu se 

supără, te aşteaptă să revii, să râzi sau să plângi. 

Biblioteca poate fi văzută sub forma unui paradis 

sau a unei scăldători spirituale. 

În data de 17.10.2017 Haba din Jibou a 

împlinit un an. Cu prilejul aniversării am 

sărbătorit în mod festiv. 

Catifeaua impregnării memoriilor, ca în desene colorate, petalele nectarine uimesc prin aroma 

şi esenţa mereu vie şi limpede a folclorului românesc. 

În clepsidra timpului, valorile culturale ale folclorului nostru reuşesc să rămână mereu actuale prin 

zestrea bibliotecii, cărţi şi oameni, activităţi precum Șezătoarea. 

  

Iulia Longodor, Biblioteca Orășenească Jibou 
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SALARIZAREA ÎN ANUL 2018… o problemă stringentă 

De la 1 ianuarie 2018, Codul Fiscal a suferit modificări semnificative, iar una dintre cele mai 

importante constă în faptul că acele contribuții sociale obligatorii vor trece de la angajator la angajați. 

Această normă a ridicat multe semne de întrebare, atât angajatorii cât și angajații fiind preocupați de 

ceea ce se va petrece în acest sens. Datorită multor neînțelegeri am spicuit din lege principalele norme 

care trebuie respectate și aplicate în salarizarea personalului. 

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă stabilită în bani, care nu include 

sporuri și alte adaosuri, s-a stabilit la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 

ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră potrivit Hotărârii Guvernului nr. 

846/2017. 

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, începând cu data de 1 ianuarie 2018 

cuantumul brut al salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, precum și cuantumul brut al 

sporurilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 

lunar brut, de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% față de 

nivelul acordat pentru luna decembrie 2017, fără a depăși limita prevăzută în grilele de salarizare, 

pentru personalul care își desfășoară activitatea în aceleași condiții. 

La început, în primele zile, când s-au publicat aceste legi în Monitorul Oficial, toți angajații 

au crezut că, în sfârșit, vor încasa salarii mai mari, care să le acopere mai bine cheltuielile la care sunt 

supuși în această perioadă tot mai grea datorită măsurilor fiscale severe din România. Ei, această 

relaxare psihică, nu a durat foarte mult, mai exact până în 8 noiembrie 2017, când s-a publicat în 

Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

227/2015, privind Codul fiscal. 

Aceasta prevede la Art. 138 lit. a) că mărimea cotelor de contribuții la asigurările sociale este 

de 25% datorată de către persoanele fizice, care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația 

plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi, iar Art. 156 prevede că mărimea cotei 

contribuției de asigurări sociale de sănătate este de 10%. La Art. 64 alin (1) se specifică astfel că, cota 

de impozit este de 10% și se aplică asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse de venit. 

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice, care au un venit lunar brut de până la 

1.950 lei inclusiv, astfel: 

- pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 510 lei; 

- pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 670 lei; 

- pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 830 lei; 

- pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 990 lei; 

- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 1.310 lei. 

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 și 

3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc potrivit 

unui tabel din lege. 

În perioada 2019-2022 se va acorda anual o creștere a salariilor de bază, fiecare creștere 

reprezentând ¼ din diferența dintre salariul de bază prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel din luna 

decembrie 2018. Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul încadrat în aceeași instituție 

publică, pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte 

profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, până la aplicarea 

integrală a prevederilor prezentei legi. Dacă nu avem o funcție similară în plată, nivelul salariului de 

bază pentru personalul nou-încadrat se stabilește prin înmulțirea coeficientului prevăzut în anexe cu 
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salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare, la care se aplică gradația 

corespunzătoare vechimii în muncă. 

Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații, respectiv clasele 

de salarizare, sunt următoarele: 

- gradația 1 – de la 3 la 5 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut 

în anexele la prezenta lege cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază; 

- gradația 2 – de la 5 la 10 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază; 

- gradația 3 – de la 10 la 15 ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 5 %, rezultând noul salariu de bază; 

- gradația 4 – de la 15 la 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut 

cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază; 

- gradația 5 – peste 20 de ani – și se determină prin majorarea salariului de bază avut cu 

cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază. 

Gradația obținută de fiecare salariat se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei 

în care s-au împlinit condițiile de acordare. 

Ordonanța de urgență nr. 91/2017, care completează Legea-cadru nr. 153/2017, prevede că 

pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în 

considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare. 

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru 

titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară, dacă își 

desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. 

În instituțiile publice promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face 

din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele individuale, apreciate cu calificativul foarte bine, cel puțin 

de două ori în ultimii 3 ani de activitate, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului 

de credite bugetare. Activitatea profesională se apreciază anual, în urma evaluării profesionale 

individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordarea 

calificativelor foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător. 

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 90/2017, în anul 2018, instituțiile și autoritățile publice, 

indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, nu vor acorda personalului din cadrul acestora 

tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de Legea-

cadru nr. 153/2017. Dar, Hotărârea nr. 940/2017 prevede că, în cazul salariaților din instituțiile și 

autoritățile publice, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum 

de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație. 

Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele 

prevăzute de lege constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie 

considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu 2 până la 6 puncte-amendă, iar un 

punct amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată. 

În anul 2018, potrivit legii, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante 

sau temporar vacante din instituțiile publice. Numai pentru posturile pentru care au fost demarate 

procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, 

precum și pentru cele care s-au primit aprobări de la Guvern prin memorandum se continuă 

procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată. Prin excepție, 

ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se 

vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal 

aprobate prin buget. 
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De asemenea, ordonatorii de credite au obligația de a reduce cu 10% plățile efectuate în anul 

2018 pentru bunurile și serviciile aferente întreținerii și funcționării instituției față de cele din anul 

2017. 

                                                             Mariana Tăut 

 Bibliografie: 

1. Ordonanță de urgență nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal; 

2. Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

3. Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și 

completarea unor acte normative și prorogarea unor termene; 

4. Ordonanța de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

5. Hotărârea nr. 940/2017 pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice privind 

acordarea voucherelor de vacanță. 

  

Din destăinuirile unei BIBLIOTECI… 

 

Îţi aminteşti, dragul meu călător prin lumea de simboluri, cum ţi-am şoptit în alte pagini, 

spunându-ţi că eu stau de veghe spre a nu pierde nicio respiraţie inteligentă şi a-i culege suflul în 

cuvinte pe care apoi, legându-le în fraze, le aştern aici, în cărţile din rafturile mele, completând mereu 

zestrea, din fiecare etapă a mersului omenirii, pregătind pentru tine şi cei de mâine, hrana spirituală 

atât de necesară supravieţuirii?! 

Anul acesta am fost foarte atentă la gânduri şi emoţii, rostite sau ascunse, tăinuite, dar 

existente în aproape toate sufletele în care am reuşit eu să pătrund… ce nu înţelegeam era uitarea 

clipei de faţă, din teama celei ce va veni… am început să citesc tareeeee, tot mai tareeeeee, 

transmiţând cel mai important gând al înţelepţilor, care tare greu pot să tacă în cărţi, când ştiu că au 

lăsat acolo leacul descoperit din mii şi mii de experienţe şi care atât de simplu ţi se dăruieşte: numai 

cel care este atent la fiecare moment şi învaţă ceea ce-i este de folos, va stăpâni viitorul, nefiind atins 

de agitaţia celor pe care toate semnele vieţii îi iau pe nepregătite şi, astfel, sunt veşnic manipulaţi de 

interese străine, niciodată prezenţi în propria viaţă, neatenţi la idealul personal... 

Spre final de an, atunci când se pregăteşte bilanţul şi se creionează planul viitor, am simţit, în 

majoritatea trecătorilor pe lângă fereastra mea, un fel teamă, de reţinere, de nesiguranţă atunci când 

rosteau un cuvânt, devenit parcă, tot mai accentuat, ca un lait-motiv… CENTENAR! 

Offff, sunt supărată puţin pe voi, aş vrea să vă pun piedici, să vă opriţi, rând pe rând, să intraţi 

aici, în casa voastră, a tuturor, în interiorul meu, să poposiţi zâmbind şi să deschideţi cărţile pe care 

vi le-am pregătit despre POVESTEA NEAMULUI ROMÂNESC. O să aşez pentru toţi, clipă de clipă, 

semne de carte la memorabile mesaje, care să vă ajute să fiţi, precum Coloana Infinitului, trecând 

drept prin oglinda reflectorizantă a timpului vostru: 

Munţii mi-au dat genunchii 

Genunchii de piatră: 

Să nu pot îngenunchia, 

Să merg DREPT, cât voi merge prin lume! 

2018 este povestea sufletelor care vibrează, împreună, din dragoste de neam şi ţară: 

Vom birui pentru că nu sunt atât de înalţi Carpaţii, precum sunt inimile noastre de înălţate! 

(Victor Deleu, 1917) 
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Vă destăinui un mare secret: numai eu pot să vă transform îndoiala în certitudine, nesiguranţa 

în hotărâre, teama în curaj, reţinerea în entuziasm, umilinţa în mândrie, indiferenţa în acţiune 

responsabilă, tăcerea în cuvânt rostit cu bucurie şi convingere. Cum? Foarte simplu: prin cunoaştere 

şi înlăturarea ignoranţei! 

Omul puternic este doar cel care ştie, iar ştiind-respectă, respectând-preţuieşte şi are grijă, cu 

sfinţenie, de moştenirea ce i s-a încredinţat! În cărţile din rafturile mele vei găsi esenţa pentru 

sănătatea ta şi a neamului tău, pentru ceea ce trebuie să faci, ca să fii ce EŞTI: 

Iarba rea din holde piară 

Piară duşmănia-n ţară! 

Vei înţelege, citind cu atenţie, că tu poţi fi grădinarul cu puteri miraculoase, ce face să răsară 

roade de folos, îmbrăţişând, aşa ca într-un basm, toate chipurile în miresme benefice, molipsind lumea 

de frumuseţea şi nuanţele vesele ale grădinii tale fără pereche:  

Între noi să nu mai fie 

Decât flori şi omenie! 

Din multitudinea îndemnurilor lăsate nouă, în cărţi, te rog să ai aproape de suflet măcar unul 

vechi, să-l rosteşti zi de zi, răspândind mesajul lui peste ceaţa ce se poate transforma în lumină, peste 

pustiul ce va prinde viaţă, convins şi convingându-i pe tot mai mulţi semeni că numai întinzându-ne 

mâna, unindu-ne gândurile bune, cu toţi locuitorii de pe acest binecuvântat pământ, vom respira 

sănătos, în armonie… 

Aidi, voinice! Te arată 

Că tot ești ce-ai fost odată! 

Cu UNIRE și cu minte, 

Cu de arme drepturi sfinte. 

Cerul slava ta voiește! 

Aidi, voinice, biruiește! 

   (Cântec românesc - Iancu Văcărescu) 

 Intră, aşadar, dragul meu învăţăcel, în anul 2018, cu gândul la rădăcinile tale, învaţă să cureţi 

buruienile, să cunoşti rostul şi mersul vremurilor, să fii bun şi tolerant, dar fericit că ţi-a fost dat să 

trăieşti asemenea momente înălţătoare. Nu uita, citind paginile pe care eu ţi le voi deschide, chemat 

eşti să aşterni şi tu în CARTEA de AUR a neamului tău, fapte vrednice, de care să fie mândri, acolo 

printre aştri, ÎNFĂPTUITORII ROMÂNIEI MARI!  

… am deschis volumul 2018… aşterne expresia potrivită sincerităţii şi profunzimii tale… eu 

culeg, păstrez… dăruiesc tuturor… VEŞNICIA!           Sfetnicul de serviciu... 
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Autori sălăjeni - cărţi editate în 2017 

în colecțiile Bibliotecii Județene Sălaj 

 

 Ardelean, Carmen Georgeta: Polifonii în wordissimo. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Balázs Zoltán: Még így is szép az élet: Versek. Zalău, Ed. Asante 

 Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj: Sălaj - Ghidul localităților, Ediția a II-a, 

adăugită și revizuită (coord. Florica Pop). Zalău 

 Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj: Sălaj - Oameni și Opere: dicționar 

biobibliografic, Ediția a II-a, adăugită și revizuită (coord. Florica Pop). Zalău 

 Borota, Liviu: Dorința mamei : Aforisme, cugetări, poezii. Zalău 

 Burghele, Camelia: Satele sălăjene și poveștile lor, vol. 9-10, Zalău, Ed. Caiete 

Silvane, București, Ed. Etnologică 

 Burian, Vasile; Rusta, Marinela; Pall, Susana-Florina: Steaua sus răsare - obiceiuri 

de iarnă din comuna Bălan. Zalău 

 Cosma, Septimia: L’Audiovisuel et le vidéoclip musical (Audiovizualul și 

videoclipul muzical). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecţia Didactica 

 Croitoru, Grigorie M.: De dragoste. Antologie de autor. Târgoviște, Ed. Singur 

 Croitoru, Grigorie M., Croitoru, Maria V.: Elemente de cultură tradiţională: despre 

alimentaţia locuitorilor din satul Aluniş. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Ethnos 

 *    *    * Descoperim Sălajul, vol. VIII, Zalău, Ed. Caiete Silvane, colecția Magazin 

Sălăjean 

 Galis, Petru; Galiș, Zoia: Școală veche-n sat străvechi : 150 de ani de la atestarea 

documentară a învățământului cizerean. Zalău, Ed. Școala Noastră 

 *    *    * Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural: Zona Meseș, Cluj-Napoca 

 *    *    * Ghid de arhitectură pentru încadrarea în specificul local din mediul 

rural: Zona Sălaj, Cluj-Napoca 

 *    *    * Graiurile din Sălaj : studiu lingvistic, texte dialectale, glosar (coord. Maria 

Marin). București, Ed. Academiei Române 

 Ience, Traian: Dicționar ilustrat de arhaisme și regionalisme din zona Creaca-

Jibou-Țicău. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Lucaciu, Marcel: Floreta de exercițiu (poeme). Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Lung, Voichița: Jocul de-a anotimpurile. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 *    *    * Manual de sterilizare: practici de decontaminare a dispozitivelor 

medicale – Marincaș, Ramona; Coman, Alexandru; Tâmpu, George; Ungurașu, 

Cosmin. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Maxim, Angela: De primăvară… : versuri. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Medve, Aurel: Monografia Școlii din Năpradea. Zalău, Ed. Școala Noastră 

 Mocanu, Augustin: Cântece de colindat din zonele Codrului și Sălajului. Slobozia, 

Ed. Star-Tipp 

 Mocanu, Augustin: Colindatul, colindele și urările de Crăciun. Slobozia, Ed. Star- 

Tipp 

 Mocanu, Augustin: Cronici rimate și alte creații în versuri și proză. Slobozia, Ed. 

Star-Tipp 
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 Mocanu, Augustin: Strângere de mână : cronici, note critice, versuri. Slobozia, Ed. 

Star-Tipp 

 Moisi, Mirela: Matematică… prin metode interactive - lucrare metodico-

științifică. Șimleu Silvaniei 

 Moldovan, Teo: Puzzle… în toate sensurile. Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan 

 Mureșan, Daniel: Firea lumii (poeme). Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 *    *    * Nagydoba és Kisdoba a változó időben - editor Nagydobai Kiss Sándor. Zalău 

 Oros, Ioan Maria: Medalioane istoriografice și destine literare. Zalău, Editura Caiete 

Silvane, Colecția Memoria  

 Papp Lajos: Híres magyarok, akikre büszkék lehetünk, vol. IV. Zalău, Ed. Asante 

 Papp Lajos: A katolikus hit és Szilágy megye katolikus templomai. Zalău, Ed. 

Asante 

 Pavăl, Călin: unuplusunuegalunu. Iași, Ed. Rotipo 

 Petroniu, Florea: Casnicii lui Dumnezeu. Zalău, Ed. Episcopiei Sălajului Credinţă şi 

viaţă în Hristos 

 Petroniu, Florea: Tinere, dă-Mi inima ta. Zalău, Ed. Episcopiei Sălajului Credinţă şi 

viaţă în Hristos 

 *    *    * Poeme pentru Caiete Silvane. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Pițoiu-Dragomir, Ion: Cerul unui ocnaș. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Pop, Florica; Lung, Aurel; Mocanu, Augustin: Bulgari - o istorie sentimentală. Zalău 

 Pop, Ion: Transfigurări în metal, Ediția a 2-a, revăzută și adăugită. Cluj-Napoca, Ed. 

Școala Ardeleană; Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Pop, Marin. Corneliu Coposu și exilul românesc sub lupa Securității : documente 

și corespondență. București, Ed. Universitară 

 Pop, Marin; Săbăceag, Daniel-Victor: Documente privind zona Codru și Subcodru 

din Sălajul istoric. Cluj-Napoca, Ed. Mega 

 Pop, Vasile Marinel: File din istoria satului Zalnoc. Zalău, Ed. Porolissum 

 *    *    * Primăvara Poeziei -  A Költészet Tavasza XVII. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 *    *    * Szilágysági Évkönyv. Zalău, Assante Impex 

 Sabău, Liviu: Parohia Greco-Catolică Cutiș în documente. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 *    *    * Simpozionul de Arte Vizuale. Arta în grădină. Zalău, Ed. Caiete Silvane, 

Cluj-Napoca, Ed. Limes  

 *    *    * Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău - Arc peste timp. Zalău 

 Terec-Cioban, Crina Ana: Familia Cioban din Jac: o monografie sentimentală 

(1912-2017),  Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii 

 Thököly Vajk: Ráncok a reményhez (Ridurile speranței). Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 *    *    * Țărani de ieri și de azi. Dinamica peisajului cultural pe Valea Almașului 

(coord. Camelia Burghele). Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Vanca, Artemiu: Caleidoscop nostalgic. Oameni și întâmplări. Zalău, Ed. Caiete 

Silvane 

 Vanca, Artemiu: Legendele Bănișorului. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 Vedinaș, Traian: Simion Bărnuțiu: pașoptist și filosof modern. Zalău, Ed. Caiete 

Silvane 

 *    *    * Zbor 4. Antologie de versuri și proză. Zalău, Ed. Caiete Silvane 
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2018 - CENTENARUL MARII UNIRI 

ACTIVITĂȚI PLANIFICATE în ZALĂU și în Județul SĂLAJ 

 

❖ 15 Ianuarie 2018 – 1 Decembrie 2018 

CARAVANA UNIRII ZALĂU – SĂLAJ - ALBA IULIA - Proiect de amploare, având scopul 

de a transmite prin documente, expoziții, program cultural-artistic și implicare județeană, 

mesajul cel mai important al anului - UNITATE, FRATERNITATE, STATORNICIE! Un 

autoturism, cu un banner purtând inscripția: CENTENARUL MARII UNIRI, precum și 

mesaje, va străbate județul Sălaj, având ca punct final - ALBA IULIA, fiecare comunitate va 

avea rolul ei în cadrul proiectului. Se vor crea materiale ce vor fi distribuite în toate locațiile pe 

unde va poposi CARAVANA. La final se va organiza un marș al frăției, care va cuprinde toate 

localitățile sălăjene, iar apoi se va duce DRAPELUL, cu mesajele culese din județ, la ALBA. 

❖ 24 Ianuarie 2018 – 20 Decembrie 2018 

Expoziții și prezentări video: SĂLĂJENII ȘI UNITATEA NAȚIONALĂ 

   În SALA AUTORILOR SĂLĂJENI vor fi expuse documente cu referire la 

implicarea sălăjeană: cărți, ziare, reviste, manuscrise ș.a. reflectând toate momentele importante ce 

au dus la împlinirea idealului unității naționale, fiind realizat și un documentar video. 

                            GALERIA UNIONIȘTILOR ROMÂNI CELEBRI 

La BiblioDIVERTISMENT și Secția TINERI & ADULȚI - Imagini și documente despre 

etapele înfăptuirii Unității Naționale - cu referire la întregul teritoriu al României. 

 

❖  Ianuarie – Decembrie 2018 

LECȚIA DE ISTORIE ȘI ÎNDEMN SPRE UNITATE 

În cadrul instituției va fi pregătit un spațiu special, în care vor fi programate activități pe tot 

parcursul anului 2018, cuprinzând toate categoriile de vârstă și interese, interactiv. Se vor prezenta 

materiale info-documentare realizate în cadrul Proiectului CRESC – la BIBLIOTECĂ. 

 

❖ 22-29 aprilie 2018 Săptămâna Națională a Bibliotecilor 

NOCTURNA BIBLIOTECILOR - Lumină în negura vremurilor 

În SĂPTĂMÂNA NAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR, 100 de biblioteci publice din 

România, vor dedica o noapte albă Centenarului, organizând evenimente speciale, sub același generic 

(27 aprilie). 

  

❖ Octombrie 2018 

SĂLĂJENII și idealul de unitate națională 

Participarea Bibliotecii Județene Sălaj la Conferința Națională de la Alba Iulia, cu prezentarea 

Expoziției personalităților locale. 

  

❖ 2018 - Trimestrial. Dezbateri și întâlniri publice 

Mesajul înaintașilor către contemporani 

 

Activități educative, informative, culturale – diverse. Culegerea și distribuirea, prin diverse 

moduri de promovare, a celor mai semnificative gânduri ale marilor personalități românești, care au 

avut un impact deosebit asupra transmiterii ideii de unitate națională. 

 

❖ Ianuarie – Decembrie 2018 

Memorie și cunoaștere locală/națională 



   I.D.E.I. 

135 
 

 

În cadrul emisiunii săptămânale Provocare la lectură (Sălăjeanul TV) vom realiza 100 de 

emisiuni dedicate celor 100 de ani (1918-2018), prezentând principalele realizări ale României și 

viziunea asupra evoluției țării până în 2118. 

 

❖ Ianuarie 2019 

  

EDITARE MATERIALE DEDICATE CENTENARULUI – REVISTA I.D.E.I. 

 

Revista I.D.E.I. a instituției (Informare. Documentare. Educație. Implicare) - număr special, 

va cuprinde materialele dedicate CENTENARULUI MARII UNIRI, precum și activitățile organizate, 

mesajele adunate, fiind distribuită în județ și în țară. Vom cuprinde, de asemenea, lucrările premiate 

în cadrul Concursului Național de creație: ROMÂNIA la 100 + 100 (viziunea privind evoluția țării 

în următorul secol). 

www.centenarsalaj.ro, www.bjs.ro 

 

 

CALENDAR  CULTURAL  MINIMAL – 2018 

NOTĂ: pentru fiecare eveniment, în parte, activitățile dedicate se vor organiza și promova 
 

Legendă: 

• Zile festive 

o Aniversări 

❖ Comemorări 

* Sălăjeni 

  

IANUARIE 

 

An European al Patrimoniului Cultural 

 • 

 1 ianuarie - ANUL NOU 

 1 ianuarie - ZIUA  MONDIALĂ  A  PĂCII 

15 ianuarie - ZIUA  CULTURII  NAŢIONALE 

22 ianuarie - ZIUA  CULTURII  MAGHIARE 

24 ianuarie 1859 - UNIREA  PRINCIPATELOR  ROMÂNE 

27 ianuarie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU COMEMORAREA VICTIMELOR  

HOLOCAUSTULUI 

30 ianuarie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  PENTRU  NONVIOLENŢĂ  ÎN  ŞCOLI 

  

o 

 1 ianuarie 1868 - I.AL. BRĂTESCU-VOINEȘTI (m. 1946), scriitor - 150 de ani 

http://www.centenarsalaj.ro/
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 1 ianuarie 1823 - PETŐFI SÁNDOR (m. 1849), poet maghiar - 195 de ani 

*1 ianuarie 1938 - ȘTEFAN CHIȘU (m. 2009), profesor - 80 de ani 

 2 ianuarie 1933 - ION BĂIEȘU (m. 1992), scriitor - 85 de ani  

 4 ianuarie 1643 - ISAAC NEWTON (m. 1727), fizician, matematician englez - 375 de ani 

*5 ianuarie 1968 - PÁY GÁBOR LÁSZLÓ, inginer - 50 de ani 

*8 ianuarie 1873 - IULIU MANIU (m. 1953), jurist, om politic - 145 de ani 

10 ianuarie 1493 - NICOLAUS OLAHUS (m. 1568), istoriograf, umanist, om politic - 525 de ani 

12 ianuarie 1878 - MOLNÁR FERENC (m. 1952), scriitor și publicist maghiar - 140 de ani 

15 ianuarie 1850 - MIHAI  EMINESCU (m. 1889), poet, prozator, jurnalist - 168 de ani 

*16 ianuarie 1953 - IULIA CRIȘAN, învățătoare - 65 de ani 

18 ianuarie 1848 - IOAN SLAVICI (m. 1925), scriitor - 170 de ani 

*18 ianuarie 1933 - CORNELIU ANTONIU FÂNĂȚEANU (m. 2014), cântăreț de operă - 85 de 

ani 

20 ianuarie 1823 - MADÁCH IMRE (m. 1864), scriitor, avocat, politician maghiar - 195 de  

ani 

21 ianuarie 1868 - FELIX HOFFMANN (m. 1946), chimist, farmacist, inventatorul aspirinei - 150 

de ani  

22 ianuarie 1788 - GEORGE BYRON (m. 1824), poet englez - 230 de ani 

* 23 ianuarie 1948 - BALAJTI KÁROLY LÁSZLÓ, artist plastic - 70 de ani 

28 ianuarie 1853 - JOSÉ MARTÍ (JOSÉ JULIÁN MARTÍ PÉREZ) (m. 1895), scriitor cubanez - 

165 de ani 

28 ianuarie 1873 - SIDONIE-GABRIELLE COLETTE (m. 1954), scriitoare franceză - 145 de 

ani 

*28 ianuarie 1968 - ALEXANDRU CHIȘ, profesor, economist - 50 de ani 

29 ianuarie 1688 - EMANUEL SWEDENBORG (m. 1772), om de știință, om politic, filosof 

suedez - 330 de ani 

* 29 ianuarie 1938 - MARIA PIA BADIU, artist plastic - 80 de ani 

30 ianuarie 1923 - TIA PELTZ (m. 1999), artist plastic - 95 de ani 

31 ianuarie 1923 - NORMAN MAILER (m. 2007), scriitor american - 95 de ani  

 

❖  

 1 ianuarie 1943 - REJTŐ JENŐ (n.1905), scriitor maghiar - 75 de ani 

 3 ianuarie  1923 - JAROSLAV HAŠEK (n. 1883), scriitor ceh - 95 de ani 

14 ianuarie 1898 - LEWIS CARROLL (n. 1832), scriitor și matematician englez - 120 de ani 

15 ianuarie 1568 - NICOLAUS OLAHUS (n. 1493), istoriograf, om politic - 450 de ani 

21 ianuarie 1943 - BÁLINT GYÖRGY (n. 1906), scriitor, traducător maghiar - 75 de ani 

22 ianuarie 1993 - ABE KÓBÓ (n. 1924), scriitor japonez - 25 de ani 
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30 ianuarie 1948 - ORWILE WRIGHT (n. 1871), inventator american - 70 de ani  

31 ianuarie 1933 - JOHN GALSWORTHY (n. 1867), scriitor englez - 85 de ani 

31 ianuarie 1418 - MIRCEA CEL BĂTRÂN (n. 1355), domn al Țării Românești - 600 de ani 

 

FEBRUARIE 

  

• 

13 februarie - ZIUA EUROPEANĂ A SIGURANȚEI PE INTERNET - a doua zi de marţi din 

februarie 

14 februarie - ZIUA  SFÂNTULUI  VALENTIN 

21 februarie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  LIMBII  MATERNE 

24 februarie - DRAGOBETELE (cap de primăvară) 

  

o 

 1 februarie 1852 - ION  LUCA  CARAGIALE (m. 1912), dramaturg, pamfletar, nuvelist - 166 de 

ani 

 1 februarie 1868 - ȘTEFAN LUCHIAN (m. 1916), pictor - 150 de ani 

16 februarie 1868 - C. RĂDULESCU-MOTRU (m. 1957), filosof, psiholog, pedagog - 150 de ani 

 2 februarie 1848 - SAVA HENȚIA (m. 1904), pictor - 170 de ani 

 4 februarie 1688 - PIERRE DE MARIVAUX (m. 1763), scriitor francez - 330 de ani 

*5 februarie 1943 - GHEORGHE MÎNDRU, profesor - 75 de ani 

*5 februarie 1953 - LIVIU-VICTOR SABĂU, economist, profesor - 65 de ani 

 5 februarie 1788 - KISFALUDY KÁROLY (m. 1830), scriitor, pictor maghiar - 230 de ani 

 5 februarie 1883 - NAGY LAJOS (m. 1954), scriitor, publicist maghiar - 135 de ani 

 6 februarie 1933 - SORIN HOLBAN (m. 2004), scriitor - 85 de ani 

*6 februarie 1933 - NICOLAE BOTH, profesor, poet, preot - 85 de ani 

 7 februarie 1478 - THOMAS MORUS  (m. 1535), avocat, scriitor și om de stat englez - 540 de ani 

*9 februarie 1943 - DEMETER ATTILA, artist plastic - 75 de ani 

10 februarie  1888 - GIUSEPPE UNGARETTI (m. 1970), scriitor italian - 130 de ani 

12 februarie 1923 - FRANCO ZEFFIRELLI, scenarist, producător și actor italian - 95 de ani 

12 februarie 1893 - MARCEL MINNAERT (m. 1970), astronom belgian - 125 de ani 

12 februarie 1918 - JULIAN SHWINGER (m. 1994), fizician american - 100 de ani 

12 februarie 1948 - RAYMOND KURZWEIL, scriitor și inventator american - 70 de ani 

*15 februarie 1938 - IOAN BERAR, psiholog - 80 de ani 

*15 februarie 1933 - OCTAVIAN LAZĂR COSMA, muzicolog - 85 de ani 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1893
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16 februarie 1948 - ECKHART TOLLE, scriitor, învățător spiritual canadian de origine germană - 

70 de ani 

17 februarie 1653 - ARCANGELO CORELLI (m. 1713), compozitor și violonist italian - 365 de 

ani 

18 februarie 1938 - SZABÓ ISTVÁN, regizor maghiar - 80 de ani 

19 februarie 1743 - LUIGI BOCCHERINI (m. 1805), compozitor și violoncelist italian  - 275 de 

ani  

22 februarie 1788 - ARTHUR SCHOPENHAUER (m. 1860), scriitor, filosof german - 230 de ani 

24 februarie 1943 - HORIA BĂDESCU, scriitor - 75 de ani 

25 februarie 1928 - BENKŐ SAMU, eseist, istoric - 90 de ani  

26 februarie 1838 - BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU (m. 1907), scriitor, filolog - 180 de ani 

26 februarie 1888 - ADY MARISKA (m. 1977), scriitoare - 130 de ani 

27 februarie 1823 - ERNEST RENAN (m. 1892), scriitor și filosof francez - 195 de ani 

27 februarie 1913 - IRWIN SHAW (m. 1984), scriitor american - 105 ani 

28 februarie 1553 - MICHEL DE MONTAIGNE (m. 1592), scriitor și filosof francez - 465 de ani 

*februarie 1843 - SÁMI LAJOS (m. 1878), savant, etnograf, geograf - 175 de ani 

 

❖            

 3 februarie 1468 - JOHANNES GUTENBERG (n. 1398?), tipograf german - 550 de ani 

*5 februarie 1953 - IULIU MANIU (n. 1873), jurist, om politic, scriitor, traducător - 65 de ani  

 5 februarie 1993 - JOSEPH L. MANKIEWICZ (n. 1909), scriitor american, regizor de film - 25 

de ani 

 6 februarie 1793 - CARLO GOLDONI (n. 1707), dramaturg italian - 225 de ani 

13 februarie 1883 - RICHARD WAGNER (n. 1813), compozitor și dirijor german - 135 de ani  

17 februarie 1673 - MOLIÈRE (JEAN-BAPTISTE POQUELIN) (n. 1622), dramaturg, actor 

francez - 345 de ani  

23 februarie 1828 - FAZEKAS MIHÁLY (n. 1766), scriitor maghiar - 190 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 
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20 martie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A TEATRULUI  PENTRU COPII  ŞI TINERET 

20 martie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  DE  LUPTĂ  PENTRU  ELIMINAREA  

DISCRIMINĂRII  RASIALE 

21 martie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  POEZIEI 

22 martie - ZIUA MONDIALĂ  A  APEI 

25 martie - ZIUA  POLIŢIEI  ROMÂNE 

27 martie - ZIUA  MONDIALĂ  A  TEATRULUI  

 

o 

 1 martie 1837 - ION  CREANGĂ (m. 1889), scriitor - 181 de ani 

 3 martie 1918 - ARTHUR KORNBERG (m. 2007), biochimist american - 100 de ani 

 4 martie  1678 - ANTONIO VIVALDI (m. 1741), compozitor italian - 340 de ani 

 6 martie 1483 - FRANCESCO GUICCIARDINI (m. 1540), istoric italian - 535 de ani 

*6 martie 1943 - MÁRTON FERENC, poet, inginer - 75 de ani 

 9 martie 1913 - BÖZÖDI GYÖRGY (m. 1989), scriitor, istoric maghiar - 105 ani 

*9 martie 1953 - GHEORGHE PORUMBREANU, scriitor - 65 de ani 

11 martie 1818 - HENRI ÉTIENNE SAINTE-CLAIRE DEVILLE (m. 1881), chimist francez - 

200 de ani 

11 martie 1893 - SZONDI LIPÓT (m. 1986), psihiatru elvețian de origine maghiară, a conceput 

Testul Szondi - 125 de ani 

*11 martie 1933 - ȘTEFAN GOANȚĂ (m. 2010), scriitor - 85 de ani 

*11 martie 1848 - MÁRTONFFY MÁRTON (m. 1917), pedagog, deputat, redactor, gazetar - 170 

de ani 

13 martie 1888 - ANTON SEMIONOVICI MAKARENKO (m. 1939), scriitor și pedagog rus - 

130 de ani 

13 martie 1913 - SERGHEI MIHALKOV (m. 2009), scriitor rus - 105 ani  

*17 martie 1958 - MIRCEA ANCĂU, inginer, profesor universitar - 60 de ani 

19 martie 1933 - PHILIP ROTH, scriitor american - 85 de ani  

19 martie 1943 - KISS BENEDEK, poet, traducător maghiar - 75 de ani 

20 martie 1828 HENRIK IBSEN (m. 1906), scriitor norvegian - 190 de ani 

21 martie 1768 - JOSEPH FOURIER (m. 1830), fizician, matematician francez - 250 de ani 

21 martie 1893 - EUGEN KOLISKO (m. 1939), scriitor, medic, matematician austriac - 125 de 

ani  

22 martie 1868 - ROBERT ANDREWS MILLIKAN (m. 1953), fizician american - 150 de ani 

27 martie 1908 - ȘERBAN ȚIȚEICA (m. 1985), fizician - 110 ani 

28 martie 1868 - MAXIM GORKI (m. 1936), scriitor rus - 150 de ani 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1893
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29 martie 1943 - EVANGELOS ODYSSEAS PAPATHANASSIOU (VANGELIS), compozitor 

grec - 75 de ani 

30 martie 1818 - FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN (m. 1888), reformator social german - 

200 de ani 

30 martie 1853 - VINCENT  WILLEM VAN GOGH (m. 1890), pictor olandez - 165 de ani 

31 martie 1933 - NICHITA STĂNESCU (m. 1983), poet - 85 de ani 

 

❖                    

 3 martie 1768 - NICOLA POPORA (n. 1686), compozitor italian - 250 de ani 

 3 martie 1863 - IANCU VĂCĂRESCU (n. 1792), poet - 155 de ani 

11 martie 1908 - EDMONDO DE AMICIS (n. 1846), scriitor și publicist italian - 110 ani 

18 martie 1768 - LAURENCE STERNE (n. 1713), scriitor englez - 250 de ani 

20 martie 1898 - IVAN ȘIȘKIN (n. 1832), pictor rus - 120 de ani 

25 martie 1918 - CLAUDE DEBUSSY (n. 1862), compozitor francez - 100 de ani 

26 martie 1918 - CEZAR ANTONOVICI CUI (n. 1835), compozitor și critic de muzică rus de 

origine franceză și lituaniană - 100 de ani 

27 martie 1968 - IURI ALEXEEVICI GAGARIN (n. 1934), cosmonaut sovietic - 50 de ani 

28 martie 1943 - SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV (n. 1873), compozitor și pianist rus 

- 75 de ani 

31 martie 1703 - JOHANN CHRISTOPH BACH (n. 1642), compozitor german - 315 de ani 

  

APRILIE 

  

• 

 1 aprilie - ZIUA  PĂCĂLELILOR 

 2 aprilie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  CĂRŢII  PENTRU  COPII 

 7 aprilie - ZIUA  MONDIALĂ  A  SĂNĂTĂŢII 

 8 aprilie - ÎNVIEREA DOMNULUI (SFINTELE PAȘTI) 

13 aprilie - ZIUA  MONDIALĂ  A  HOLOCAUSTULUI 

15 aprilie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  CULTURII 

18 aprilie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU CONSERVAREA MONUMENTELOR 

22 aprilie - ZIUA  INTERNAȚIONALĂ A PLANETEI  PĂMÂNT 

23 aprilie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  CĂRŢII  ŞI  A  DREPTULUI  DE  AUTOR 

(COPYRIGHT), ZIUA  BIBLIOTECARILOR  DIN  ROMÂNIA 

22-29 aprilie - SĂPTĂMÂNA  NAŢIONALĂ  A  BIBLIOTECILOR 

26 aprilie - ZIUA  MONDIALĂ  A  PROPRIETĂŢII  INTELECTUALE 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Olandez
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29 aprilie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  DANSULUI 

29 aprilie - ZIUA VETERANILOR DE RĂZBOI 

  

o 

*1 aprilie 1953 - VIOREL MUREȘAN, poet, eseist, critic literar - 65 de ani 

 1 aprilie 1868 - EDMOND ROSTAND (m. 2 decembrie 1918), dramaturg francez - 150 de ani 

 1 aprilie 1873 - SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV (m. 1943), compozitor și pianist rus 

- 145 de ani 

 2 aprilie 1928 - SERGE GAINSBOURG (LUCIEN GINSBURG) (m. 1991), poet, compozitor, 

actor și regizor francez - 90 de ani 

 4 aprilie 1883 - JUHÁSZ GYULA (m. 1937), poet maghiar - 135 de ani 

 5 aprilie 1893 - SZABÓ PÁL (m. 1970), scriitor maghiar - 125 de ani  

 5 aprilie 1933 - ROMULUS VULPESCU (m. 2012), scriitor - 85 de ani 

 6 aprilie 1483 - RAFAEL SANZIO (RAFFAELLO) (m. 1520), pictor și arhitect de seamă al 

Renașterii italiene - 535 de ani 

*9 aprilie 1958 - DAN PITICĂ, inginer, profesor universitar - 60 de ani 

*9 aprilie 1958 - DUMITRU GHEORGHE TAMBA, arheolog - 60 de ani 

 9 aprilie 1918 - ABÁDI ERVIN (m. 1979), scriitor, grafician maghiar de origine evreiască - 100 

de ani  

*12 aprilie 1933 - LAZĂR MARIAN, inginer - 85 de ani 

15 aprilie 1793 - FRIEDRICH GEORG WILHELM VON STRUVE (m. 1864), astronom 

german - 225 de ani 

20 aprilie 1738 - JELKY ANDRÁS (m. 1783), scriitor maghiar - 280 de ani 

21 aprilie 1488 - ULRICH VON HUTTEN  (m. 1523), poet, cărturar, umanist german - 530 de ani 

21 aprilie 1938 - CSIRE GABRIELLA, scriitor maghiar din România - 80 de ani 

22 aprilie 1658 - GIUSEPPE TORELLI (m. 1709), compozitor italian - 360 de ani 

*22 aprilie 1898 - FODOR JÓZSEF (m. 1973), scriitor și traducător maghiar - 120 de ani  

22 aprilie 1908 - ASZLÁNYI KÁROLY (m. 1938), scriitor, romancier și jurnalist maghiar - 110 

ani 

23 aprilie 1918 - MAURICE DRUON (m. 2009), scriitor francez - 100 de ani 

23 aprilie 1858 - MAX KARL ERNST LUDWIG PLANCK (m. 1947), fizician german, fondator 

al mecanicii cuantice - 160 de ani 

24 aprilie 1743 - EDMUND CARTWRIGHT (m. 1823), inventator britanic - 275 de ani  

26 aprilie 1898 - VICENTE PIO MARCELINO CIRILO ALEIXANDRE Y MERLO (m. 

1984), poet spaniol - 120 de ani 

26 aprilie 1798 - FERDINAND VICTOR EUGÈNE DELACROIX (m. 1863), pictor francez - 

220 de ani 

*26 aprilie 1968 - GEORGICĂ-GRIGHENTIE OȚELEA, preot - 50 de ani 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiar
https://ro.wikipedia.org/wiki/23_aprilie
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28 aprilie 1948 - TERRY PRATCHETT (m. 2015), scriitor englez - 70 de ani 

29 aprilie 1863 - KONSTANTINOS PETROU KAVAFIS (m. 1933), poet grec - 155 de ani *30 

aprilie 1943 - VIOREL-GHEORGHE TĂUTAN, scriitor - 75 de ani 

30 aprilie 1883 - JAROSLAV HAŠEK (m. 1923), scriitor ceh - 135 de ani 

 

❖ 

 7 aprilie 1938 - OCTAVIAN GOGA (n. 1881), scriitor - 80 de ani 

 8 aprilie 1848 - DOMENICO GAETANO MARIA DONIZETTI (n. 1797), compozitor    italian 

- 170 de ani 

 8 aprilie 1973 - PABLO PICASSO (n. 1881), artist plastic spaniol - 45 de ani                 

16 aprilie 1828 - FRANCISCO JOSÉ DE GOYA Y LUCIENTES (n. 1746) - pictor spaniol - 190 

de ani 

18 aprilie 1898 - GUSTAVE MOREAU (n. 1826), pictor, gravor și desenator francez - 120 de ani 

19 aprilie 1588 - PAOLO VERONESE (n. 1528), pictor - 430 de ani 

20 aprilie 1918 - KARL FERDINAND BRAUN (n. 1850), fizician, inventator german - 100 de ani 

25 aprilie 1958 - IOSIF ISER (n. 1881), pictor, grafician - 60 de ani 

27 aprilie 1998 - CARLOS CASTANEDA (n. 1935), scriitor, antropolog brazilian - 20 de ani 

29 aprilie 1918 - BARBU ȘTEFĂNESCU DELAVRANCEA (n. 1858), scriitor - 100 de ani 

29 aprilie 1933 - KONSTANTINOS PETROU KAVAFIS (n. 1863), poet grec - 85 de ani  

30 aprilie 1883 -  ÉDOUARD MANET (n. 1832), pictor francez - 135 de ani  

 

MAI 

  

• 

 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 

14 - 20 mai - SĂPTĂMÂNA  INTERNAȚIONALĂ  A  VOLUNTARIATULUI (a treia 

săptămâna a lunii mai) 

15 mai - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  FAMILIEI 

15 mai - ZIUA  LATINITĂȚII 

17 mai - ZIUA  EROILOR  NEAMULUI (ÎNĂLȚAREA DOMNULUI) 

18 mai - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  MUZEELOR 

https://ro.wikipedia.org/wiki/30_martie
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  ZIUA  MONDIALĂ  A  SPORTULUI 

21 mai - ZIUA  MONDIALĂ  A  CULTURII  ŞI  DIVERSITĂȚII  CULTURALE,  

STABILITĂ  DE  UNESCO 

31 mai - ZIUA  MONDIALĂ  FĂRĂ  TUTUN  

 

o 

*1 mai 1933 - GHEORGHE RUSU, profesor - 85 de ani 

 3 mai 1903 - BENJAMIN SPOCK (m. 1998), pediatru american - 115 ani 

 5 mai 1933 - GHEORGHE ZARAFU, scriitor - 85 de ani 

 5 mai 1818 - KARL HEINRICH MARX (m. 1883), filosof, istoric, economist, sociolog și 

jurnalist german - 200 de ani 

 7 mai 1748 - OLYMPE DE GOUGES (n. MARIE GOUZE) (m. 1793), dramaturg francez - 270 

de ani 

 7 mai 1833 - JOHANNES BRAHMS (m. 1897), compozitor german - 185 de ani 

 9 mai 1895 - LUCIAN BLAGA (m. 6 mai 1961), filosof, scriitor, traducător - 123 de ani 

10 mai 1843 - BENITO PÉREZ GALDÓS (m. 1920), scriitor spaniol - 175 de ani 

*10 mai 1953 - IOAN PĂȘCUȚĂ, sociolog, economist - 65 de ani 

11 mai 1918 - RICHARD PHILLIPS FEYNMAN (m. 1988), fizician american - 100 de ani 

*11 mai 1938 - CONSTANTIN MILAȘ, lingvist - 80 de ani 

*15 mai - 1847 - IONIŢĂ SCIPIONE BĂDESCU  (m. 1904), poet, gazetar - 171 de ani 

15 mai 1838 - NICOLAE GRIGORESCU (m. 1907), pictor - 180 de ani 

16 mai 1718 - MARIA GAETANA AGNESI (m. 1799), matematiciană, lingvistă italiană - 300 de 

ani 

16 mai 1823 - HEYMANN STEINTHAL (m. 1899), lingvist și filosof german - 195 de ani  

17 mai 1873 - HENRI BARBUSSE (m. 1935), scriitor francez - 145 de ani  

*17 mai 1933 - EMIL TRIF, pofesor - 85 de ani 

18 mai 1048 - OMAR KHAYAM (m. 1131) - poet, matematician și filosof persan - 970 de ani 

*18 mai 1948 - VALENTIN DĂRĂBAN (m. 1996), profesor - 70 de ani 

*19 mai 1933 - MAJOR MIKLÓS (m. 2010), profesor, etnograf, istoric local - 85 de ani 

21 mai 1933 - HORIA ZILIERU, scriitor - 85 de ani 

21 mai 1688 - ALEXANDER POPE (m. 1744), poet englez - 330 de ani 

22 mai 1808 - GÉRARD DE NERVAL (m. 1855), poet francez - 210 ani 

25 mai 1933 - EUGEN SIMION, critic literar - 85 de ani 

*26 mai 1958 - LÁSZLÓ D. LÁSZLÓ, profesor - 60 de ani 

28 mai 1908 - IAN LANCASTER FLEMING (m. 1964), scriitor și jurnalist britanic - 110 ani  

*31 mai 1938 - VALER HOSSU (m. 2012), prozator, jurnalist - 80 de ani 
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31 mai 1883 - ONISIFOR GHIBU (m. 1972), pedagog, profesor universitar, publicist - 135 de ani 

 

❖     

 2 mai 1893 - GEORGE BARIȚIU (n. 1812), cărturar - 125 de ani      

 7 mai 1938 - OCTAVIAN GOGA (n. 1881), poet - 80 de ani 

 5 mai 1948 - SEXTIL PUȘCARIU (n. 1877), lingvist, filolog - 70 de ani 

 8 mai 1873 - JOHN STUART MILL (n. 1806), filosof britanic - 145 de ani 

 8 mai 1918 - HOLLÓSSY SIMON (n. 1857), pictor maghiar - 100 de ani 

 8 mai 1903 - PAUL GAUGUIN (n. 1848), pictor francez - 115 ani 

12 mai 1933 - KRÚDY GYULA (n. 1878), scriitor maghiar - 85 de ani 

15 mai 1873 - ALEXANDRU IOAN CUZA (n. 1820), primul domnitor al Principatelor Unite - 

145 de ani     

21 mai 1928 - HIDEYO NOGUCI (n. 1876), medic bacteriolog japonez - 90 de ani 

24 mai 1543 - NICOLAUS COPERNIC (n. 1473), astronom, cosmolog polonez - 475 de ani  

29 mai 1958 - JUAN RAMÓN JIMÉNEZ MANTECÓN (n. 1881), poet și eseist spaniol - 60 de 

ani 

30 mai 1993 - ION SOFIA MANOLESCU (n. 1909), poet, memorialist - 25 de ani 

30 mai 1593 - CHRISTOPHER MARLOWE (n. 1564), dramaturg, poet și traducător englez - 425 

de ani 

30 mai 1778 - VOLTAIRE (FRANÇOIS-MARIE AROUET VOLTAIRE) (n. 1694), scriitor și 

filosof francez - 240 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 

12 iunie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  ÎMPOTRIVA  EXPLOATĂRII  COPIILOR 

21 iunie - ZIUA  MUZICII  EUROPENE 

21 iunie - SOLSTIȚIUL  DE  VARĂ 

24 iunie - ZIUA IEI 

26 iunie - ROMÂNIA: ZIUA  DRAPELULUI  NAŢIONAL 

26 iunie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  ÎMPOTRIVA  ABUZULUI  DE  DROGURI  ŞI  A  

TRAFICULUI  ILICIT 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Postimpresionism
https://ro.wikipedia.org/wiki/21_noiembrie
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o 

*1 iunie 1943 - ILEANA GRAȚIANA POP, creator popular - 75 de ani 

 5 iunie 1898 - FEDERICO GARCÍA LORCA (m. 1936), poet, prozator și dramaturg spaniol - 

120 de ani 

 6 iunie 1868 - ROBERT FALCON SCOTT (m. 1912), ofițer englez, explorator al Antarcticii - 

150 de ani 

 7 iunie 1848 - EUGÈNE HENRI PAUL GAUGUIN (m. 1903), pictor francez - 170 de ani 

*10 iunie 1953 - KISS SÁNDOR, profesor - 65 de ani 

*12 iunie 1938 - AUREL CONTRAȘ, sculptor - 80 de ani 

*12 iunie 1938 - IULIU SUCIU (m. 2012), profesor - 80 de ani 

13 iunie 1773 - THOMAS YOUNG (m. 1829), om de știință englez - 245 de ani 

13 iunie 1888 - FERNANDO ANTÓNIO NOGUEIRA PESSOA (m. 1935), poet, eseist și scriitor 

portughez - 130 de ani 

14 iunie 1818 - VASILE ALECSANDRI (m. 1890), poet, dramaturg, om politic - 200 de ani 

15 iunie 1843 - EDVARD HAGERUP GRIEG (m. 1907),  compozitor și pianist norvegian - 175 

de ani 

15 iunie 1893 - ION MARIN SADOVEANU (m. 1964), scriitor - 125 de ani 

16 iunie 1938 - JOYCE CAROL OATES, scriitoare americană - 80 de ani 

17 iunie 1818 - CHARLES GOUNOD (m. 1893), compozitor francez - 200 de ani 

19 iunie 1623 - BLAISE PASCAL (m. 1662), matematician, fizician și filosof francez - 395 de ani 

*21 iunie 1933 - IULIU POP, profesor - 85 de ani 

22 iunie 1898 - ERICH MARIA REMARQUE (m. 1970), scriitor german - 120 de ani 

*24 iunie 1958 - BARTA NAGY ILONA, artist plastic - 60 de ani 

*24 iunie 1938 - SORIN IOAN BOLDEA, jurist - 80 de ani 

25 iunie 1903 - GEORGE ORWELL (m. 1950), scriitor englez - 115 ani 

29 iunie 1798 - GIACOMO LEOPARDI (m. 1837), poet italian - 220 de ani 

29 iunie 1818 - ANGELO SECCHI (m. 1878), astronom italian - 200 de ani 

 

❖  

 6 iunie 1843 - FRIEDRICH HÖLDERLIN (n. 1770), poet german - 175 de ani 

 7 iunie 1938 - DSIDA JENŐ (n. 1907), poet maghiar din Transilvania - 80 de ani 

 9 iunie 1912 - ION  LUCA  CARAGIALE (n. 1852), dramaturg, nuvelist, pamfletar - 106 ani 

 9 iunie 1938 - OVID DENSUȘIANU (n. 1873), poet, filolog - 80 de ani 

14 iunie 1938 - WILLIAM WALLACE CAMPBELL (n. 1862), astronom american - 80 de ani 

14 iunie 1968 - SALVATORE QUASIMODO (n. 1901), poet și traducător italian - 50 de ani 

15 iunie 1889 - MIHAI  EMINESCU (n. 1850), poet - 129 de ani 

https://ro.wikipedia.org/wiki/29_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/7_iunie
https://ro.wikipedia.org/wiki/20_august
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15 iunie 1893 - ERKEL FERENC (n. 1810), compozitor, pianist maghiar - 125 de ani 

19 iunie 1993 - SIR WILLIAM GERALD GOLDING (n. 1911), romancier britanic - 25 de ani 

28 iunie 1873 - ANDREI ȘAGUNA (n. 1808) - arhiepiscop, mitropolit al Transilvaniei - 145 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 

 2 iulie 1893 - DEMOSTENE BOTEZ (m. 1973), scriitor - 125 de ani 

 2 iulie 1938 - SZILÁGYI DOMOKOS (m. 1976), scriitor maghiar din România - 80 de ani 

 3 iulie 1883 - FRANZ KAFKA (m. 1924), scriitor de limbă germană, evreu originar din Praga - 

135 de ani 

 4 iulie 1923 - HARALAMB ZINCĂ (m. 2008), scriitor - 95 de ani 

 4 iulie 1903 - SZERVÁTIUSZ JENŐ (m. 1938), sculptor maghiar din România - 115 ani 

 8 iulie  1593 - ARTEMISIA GENTILESCHI (m. 1653), pictoriță italiană - 425 de ani 

12 iulie 1933 - ALEXANDRU IVASIUC (m. 1977), scriitor - 85 de ani 

*12 iulie 1968 - VIORICA MUREȘAN, învățătoare, poetă - 50 de ani 

14 iulie 1903 - IRVING STONE (m. 1989), scriitor american - 115 ani 

14 iulie 1918 - ERNST INGMAR BERGMAN (m. 2007), regizor suedez de teatru și film - 100 de 

ani 

17 iulie 1888 - FÜST MILÁN (m. 1967) - scriitor maghiar - 130 de ani 

19 iulie 1893 - VLADIMIR MAIAKOVSKI (m. 1930), poet și dramaturg rus - 125 de ani 

20 iulie 1943 - ADRIAN PĂUNESCU (m. 2010), scriitor - 75 de ani 

21 iulie 1943 - AUREL SASU, critic literar - 75 de ani 

21 iulie 1893 - HANS FALLADA (m. 1947), scriitor german - 125 de ani 

25 iulie 1893 - NAGY IMRE (m. 1976), pictor maghiar din România - 125 de ani 

30 iulie 1818 - EMILY JANE BRONTË (m. 1848), scriitoare engleză - 200 de ani 

31 iulie 1718 - JOHN CANTON (m. 1772), fizician englez - 300 de ani  

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/3_iulie
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❖        

 2 iulie 1778 - JEAN-JACQUES ROUSSEAU (n. 1712), filosof, scriitor și compozitor francez - 

240 de ani 

 2 iulie 1843 - CHRISTIAN FRIEDRICH SAMUEL HAHNEMANN (n. 1755), medic, scriitor și 

traducător german, creatorul homeopatiei - 175 de ani  

 4 iulie 1848 - FRANÇOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND (n. 1768), scriitor francez, politician 

și diplomat - 170 de ani 

 6 iulie 1893 - GUY DE MAUPASSANT (n. 1850), scriitor francez - 125 de ani 

11 iulie 1593 - GIUSEPPE ARCIMBOLDO (n. 1526), pictor italian - 425 de ani 

16 iulie 1993 - TRAIAN COȘOVEI (n. 1921), scriitor - 25 de ani 

16 iulie 1943 - EUGEN LOVINESCU (n. 1881), critic și istoric literar - 75 de ani 

28 iulie 1968 - OTTO HAHN (n. 1879), chimist german - 50 de ani 

30 iulie 1868 - TOMPA MIHÁLY (n. 1817), poet maghiar - 150 de ani  

 

AUGUST 

  

• 

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 1933 - TIBERIU VANCA, avocat, scriitor - 85 de ani 

*2 august 1808 - SIMION BĂRNUȚIU (m. 1864), filosof, om politic - 110 ani 

 2 august 1928 - SZŐCS ISTVÁN, scriitor maghiar din România - 90 de ani 

 3 august 1863 - GÁRDONYI GÉZA (m. 1922), scriitor maghiar - 155 de ani 

 6 august 1868 - PAUL CLAUDEL (m. 1955), dramaturg, eseist și poet francez - 150 de ani 

*10 august 1953 - SEPSI IOSIF, sculptor - 65 de ani 

10 august 1868 - EMIL RACOVIȚĂ (m. 1947), savant, explorator, biolog, fondatorul 

biospeologiei - 150 de ani 

15 august 1948 - LUCIAN AVRAMESCU, scriitor - 70 de ani 

16 august 1928 - JUHÁSZ FERENC (m. 2015), poet maghiar - 90 de ani 

19 august 1948 - RADU ANTON ROMAN (m. 2005), scriitor - 70 de ani 

*22 august 1938 - GHEORGHE NIHOCEHA, artist plastic - 80 de ani 

23 august 1948 - ANDREI PLEȘU, scriitor, eseist - 70 de ani 
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25 august 1918 - LEONARD BERNSTEIN (m. 1990), pianist, dirijor și compozitor american - 

100 de ani 

25 august 1938 - FREDERICK FORSYTH, scriitor englez - 80 de ani 

*26 august 1968 - FLAVIUS LUCĂCEL, scriitor, artist plastic - 50 de ani 

26 august 1743 - ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER (m. 1794), chimist, filosof și 

economist francez - 275 de ani 

27 august 1918 - MÉSZÖLY DEZSŐ (m. 2011), scriitor maghiar - 100 de ani 

27 august 1928 - MIRCEA ZACIU (m. 2000), lingvist - 90 de ani 

28 august 1908 - ROBERT MERLE (m. 2004), romancier francez - 110 ani 

*29 august 1923 - CLEMENTE MUREȘAN, prozator - 95 de ani 

*31 august 1968 - CĂLIN MUREȘAN, actor - 50 de ani 

 

❖ 

 1 august  1898 - ARANY LÁSZLÓ (n. 1844), scriitor maghiar - 120 de ani 

 4 august 1953 - FRANCISC ȘIRATO (n. 1877), pictor, grafician - 60 de ani  

 5 august 1868 - JACQUES BOUCHER DE CRÈVECOEUR DE PERTHES (n. 1868), scriitor, 

arheolog francez - 150 de ani 

 7 august 1893 - ALFREDO CATALANI (n. 1854), compozitor italian - 125 de ani 

22 august 1958 - ROGER MARTIN DU GARD (n. 1881), scriitor francez - 60 de ani  

24 august 1838 - KÖLCSEY FERENC (n. 1790), scriitor, critic literar, om politic maghiar - 180 

de ani 

24 august 1868 - COSTACHE NEGRUZZI (n. 1808), om politic, scriitor - 150 de ani 

24 august 1943 - SIMONE WEIL (n. 1909), scriitoare franceză - 75 de ani 

27 august 1958 - ERNEST ORLANDO LAWRENCE (n. 1901), fizician american - 60 de ani 

28 august 1723 - DIMITRIE CANTEMIR (n. 1673), om politic, scriitor - 295 de ani 

29 august 1938 - KARINTHY FRIGYES (n. 1887), scriitor, jurnalist și traducător maghiar - 80 de 

ani 

 

SEPTEMBRIE 

  

• 

 8 septembrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  ALFABETIZĂRII 

 9 septembrie - ZIUA  MONDIALĂ  A  FRUMUSEŢII 

 9 septembrie 1940 - MASACRUL DE LA TREZNEA - 78 de ani 

13 septembrie - ZIUA  POMPIERILOR  DIN  ROMÂNIA 

14 septembrie 1940 - MASACRUL DE LA IP - 78 de ani 
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14-21 septembrie - ZILELE EUROPENE ALE PATRIMONIULUI  

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 1858 - FADRUSZ JÁNOS (m. 1903), sculptor maghiar - 160 de ani 

*4 septembrie 1958 - IOAN AUREL IRIMUȘ, profesor universitar - 60 de ani 

 4 septembrie 1768 - FRANÇOIS-RENÉ DE CHATEAUBRIAND (m. 1848), scriitor francez, 

politician și diplomat - 250 de ani 

 5 septembrie 1858 - ALEXANDRU VLAHUȚĂ (m. 1919), poet, prozator, jurnalist - 160 de ani 

 5 septembrie 1568 - TOMMASO CAMPANELLA (m. 1639), filosof, teolog și poet italian - 450 

de ani 

 7 septembrie 1888 - KARÁCSONY BENŐ (m. 1944), scriitor maghiar din România - 130 de ani 

*12 septembrie 1918 - KOVÁCS ENDRE (m. 2015), chimist - 100 de ani  

12 septembrie 1888 - TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ (m. 1969), scriitor maghiar - 130 de ani  

*13 septembrie 1953 - MÜLLER DEZSŐ, preot reformat - 65 de ani 

*15 septembrie 1938 - TEODOR ȘANDOR, profesor, scriitor - 80 de ani 

16 septembrie 1893 - SZENT-GYÖRGYI ALBERT (m. 1986), medic biochimist maghiar - 125 

de ani  

*16 septembrie 1958 - ANUȚA GALE, solistă de muzică populară - 60 de ani 

20 septembrie 1878 - UPTON BEALL SINCLAIR JR. (m. 1968), scriitor american - 140 de ani  

*21 septembrie 1948 - NICOLAE I. COSTIN, ofițer - 70 de ani 

21 septembrie 1828 - AL. PAPIU ILARIAN (m. 1877), istoric - 190 de ani 

*22 septembrie 1868 - KIRÁLY PÉTER (m. 1933), scriitor - 150 de ani 

22 septembrie 1938 - AUGUSTIN BUZURA (m. 2017), scriitor - 80 de ani 

*25 septembrie 1948 - BIRTALAN ISTVÁN, handbalist, profesor de educație fizică - 70 de ani 

*25 septembrie 1968 - CAMELIA CORINA BURGHELE, cercetător științific, etnolog - 50 de 

ani 

26 septembrie 1888 - THOMAS STEARNS ELIOT (m. 1965), poet anglo-american, dramaturg și 

teoretician literar - 130 de ani 

26 septembrie 1898 - GEORGE GERSHWIN (m. 1937), compozitor american - 120 de ani 

27 septembrie 1933 - GRIGORE HAGIU (m. 1985), scriitor - 85 de ani 
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❖ 

 5 septembrie 1858 - MORITZ GOTTLIEB SAPHIR (n. 1795), scriitor, umorist austriac - 160 de 

ani 

 6 septembrie 1868 - SZENDREY JÚLIA (n. 1828), scriitoare maghiară - 150 de ani 

 9 septembrie 1898 - STÉPHANE MALLARMÉ (n. 1842), poet și critic francez - 120 de ani 

14 septembrie 1993 - GEO BOGZA (n. 1908), scriitor - 25 de ani 

20 septembrie 1863 - JACOB LUDWIG CARL GRIMM (n. 1785), lingvist, folclorist și scriitor 

german - 155 de ani  

26 septembrie 1918 - GEORG SIMMEL (n. 1858), filosof, sociolog, critic german - 100 de ani 

26 septembrie 1868 - AUGUST FERDINAND MÖBIUS (n. 1790), matematician și astronom 

german  - 150 de ani  

 

OCTOMBRIE 

  

• 

 1 octombrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  MUZICII 

 1 octombrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  PERSOANELOR  ÎN  VÂRSTĂ 

 5 octombrie - ZIUA  MONDIALĂ  A  EDUCAŢIEI 

 9 octombrie - ZIUA NAȚIONALĂ DE COMEMORARE A HOLOCAUSTULUI 

15 octombrie - ZIUA  MONDIALĂ  A  FEMEILOR  DIN  MEDIUL  RURAL 

24 octombrie - ZIUA  ORGANIZAŢIEI  NAŢIUNILOR  UNITE 

25 octombrie - ZIUA  ARMATEI ROMÂNE 

29 octombrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  INTERNETULUI 

  

o 

*1 octombrie 1893 - SOMLÓ JÓZSEF (m. 1954), solist de operă - 125 de ani 

*4 octombrie 1938 - TAKÁCS FELÍCIA (m. 2004), profesoară - 80 de ani 

20 octombrie 1928 - POMPILIU MARCEA (m. 1985), critic literar - 90 de ani 

10 octombrie 1938 - SZILÁGYI ISTVÁN, scriitor maghiar din România - 80 de ani 

16 octombrie 1888 - EUGENE GLADSTONE O’NEILL (m. 1953), dramaturg american - 130 de 

ani 

17 octombrie 1873 - GHEORGHE ȚIȚEICA (m. 1939), matematician - 145 de ani 

*21 octombrie 1948 - PAVEL ABRAHAM, jurist - 70 de ani 

21 octombrie 1833 - ALFRED NOBEL (m. 1896), chimist, inventator și om de afaceri suedez - 

185 de ani 

21 octombrie 1878 - KRÚDY GYULA (m. 1933), scriitor maghiar - 140 de ani  



   I.D.E.I. 

151 
 

25 octombrie 1943 - MIRCEA OPRIȚĂ, scriitor, eseist - 75 de ani 

25 octombrie 1838 - GEORGES BIZET (m. 1875), compozitor francez - 180 de ani  

25 octombrie 1673 - DIMITRIE CANTEMIR (m. 1723), domn al Moldovei, cărturar - 345 de ani  

*28 octombrie 1838 - ZILAHY KISS KÁROLY (m. 1864), critic literar, poet, folclorist, 

traducător - 180 de ani 

30 octombrie 1858 - DUILIU ZAMFIRESCU (m. 1922), scriitor - 160 de ani 

 

❖                    

 2 octombrie 1968 - MARCEL DUCHAMP (n. 1887), pictor francez - 50 de ani 

12 octombrie 1943 - MAX WERTHEIMER (n. 1880), psiholog ceh - 75 de ani 

18 octombrie 1893 - CHARLES GOUNOD (n. 1818), compozitor francez - 125 de ani 

28 octombrie 1918 - CONSTANTIN GIURESCU (n. 1875), istoric - 100 de ani 

31 octombrie 1953 - PETRE DULFU (n. 1856), scriitor - 65 de ani 

31 octombrie 1993 - FEDERICO FELLINI (n.1920), regizor și scenarist italian - 25 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 

15 noiembrie - ZIUA INTERNAŢIONALĂ A FILOSOFIEI (a treia joi din luna noiembrie) 

16 noiembrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  PENTRU  TOLERANŢĂ 

25 noiembrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  NONVIOLENŢEI 

25 noiembrie - 10 decembrie - CAMPANIA  INTERNAŢIONALĂ  A  CELOR  16  ZILE  DE  

ACTIVISM  ÎMPOTRIVA  VIOLENŢEI  ASUPRA  FEMEILOR 

  

o 

*1 noiembrie 1958 - GHEORGHE ILEA, artist plastic - 60 de ani 

*1 noiembrie 1958 - TRAIAN IENCE, profesor - 60 de ani 

*2 noiembrie 1938 - KOVÁCS ADORJÁN, inginer horticol, cercetător - 80 de ani 

*4 noiembrie 1943 - SÂNZIANA BATIȘTE, scriitoare - 75 de ani 

 5 noiembrie 1893 - RAYMOND FERNAND LOEWY (m. 1986), designer american de origine 

franceză - 125 de ani 
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*6 noiembrie 1968 - SILVIU-IOAN BOHA, preot - 50 de ani 

 9 noiembrie 1918 - TEOHAR MIHADAȘ (m. 1996), scriitor - 100 de ani 

*10 noiembrie 1938 - VICTOR CRISTEA (m. 2013), inginer - 80 de ani 

10 noiembrie 1483 - MARTIN LUTHER (m. 1546), pastor, reformator protestant - 535 de ani 

10 noiembrie 1668 - FRANÇOIS COUPERIN (m. 1733), compozitor francez - 350 de ani 

*15 noiembrie 1938 - SZABÓ M. ATTILA, profesor, redactor de dicționare, istoric local - 80 de 

ani 

15 noiembrie 1868 - EMIL RACOVIȚĂ (m. 1947), biolog, jurist - 150 de ani 

17 noiembrie 1773 - CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY (m. 1805), scriitor maghiar - 245 de ani   

19 noiembrie 1923 - MONICA LOVINESCU (m. 2008), critic literar - 95 de ani 

20 noiembrie 1858 - SELMA LAGERLÖF (m. 1940), scriitoare suedeză - 160 de ani  

*22 noiembrie 1877 - ADY ENDRE (m. 1919), poet, publicist, nuvelist - 141 de ani  

*23 noiembrie 1953 - LUCIAN LIVIU PERȚA, profesor, poet - 65 de ani 

24 noiembrie 1713 - LAURENCE STERNE (m. 1768), scriitor englez - 305 ani 

26 noiembrie 1883 - BABITS MIHÁLY (m. 1941), scriitor maghiar - 135 de ani 

27 noiembrie 1818 - ARON PUMNUL (m. 1866), cărturar, filolog, lingvist - 200 de ani 

28 noiembrie 1923 - DAN TĂRCHILĂ, prozator, dramaturg - 95 de ani  

 

❖                    

 3 noiembrie 1793 - OLYMPE DE GOUGES (n. 1748), dramaturg francez - 225 de ani 

 6 noiembrie 1893 - PIOTR ILICI CEAIKOVSKI (n. 1840),  compozitor rus - 125 de ani 

 6 noiembrie 1993 - ALEXANDRU PIRU (n. 1917), critic literar - 25 de ani 

 9 noiembrie 1918 - GUILLAUME APOLLINAIRE (n. 1880), poet, prozator și critic de artă - 100 

de ani 

13 noiembrie 1868 - GIOACHINO ROSSINI (n. 1792), compozitor italian - 150 de ani 

25 noiembrie 1968 - UPTON BEALL SINCLAIR JR. (n. 1878), scriitor american - 50 de ani 

29 noiembrie 1643 - CLAUDIO MONTEVERDI (n. 1567), compozitor, violonist italian - 375 de 

ani 

 

DECEMBRIE 

  

• 

 1 decembrie - ZIUA  NAŢIONALĂ  A  ROMÂNIEI; MAREA  UNIRE - 100 de ANI 

 3 decembrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  PERSOANELOR  CU  DIZABILITĂŢI 

10 decembrie - ZIUA  INTERNAŢIONALĂ  A  DREPTURILOR  OMULUI 

16 - 22 Decembrie 1989 - REVOLUȚIA ROMÂNĂ 
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18 - 20 decembrie - PRIMIM  COLINDĂTORI! 

18 decembrie - ROMÂNIA: ZIUA  MINORITĂŢILOR  NAŢIONALE 

25 decembrie - CRĂCIUNUL (NAȘTEREA DOMNULUI) 

  

o 

 3 decembrie 1883 - ANTON WEBERN (m. 1945), compozitor austriac - 135 de ani 

11 decembrie 1843 - ROBERT KOCH (m. 1910), bacteriolog german - 175 de ani 

11 decembrie 1918 - ALEKSANDR ISAIEVICI SOLJENIȚÎN (m. 2008), scriitor rus - 100 de 

ani 

*12 decembrie 1953 - VERES KOVÁCS ATTILA, preot reformat - 65 de ani 

*13 decembrie 1968 - CLAUDIU MARIUS DEACONESCU, artist plastic - 50 de ani 

16 decembrie 1883 - KÓS KÁROLY (m. 1977), arhitect, scriitor, grafician, etnograf maghiar - 135 

de ani 

*19 decembrie 1898 - IOAN SIMA (m. 1985), artist plastic - 120 de ani 

22 decembrie 1858 - GIACOMO PUCCINI (m. 1924), compozitor italian - 160 de ani 

24 decembrie 1798 - ADAM BERNARD MICKIEWICZ (m. 1855), scriitor polonez - 220 de ani 

24 decembrie 1933 - ION ȚUGUI (m. 2002), poet, eseist, romancier - 85 de ani 

24 decembrie 1818 - JAMES PRESCOTT JOULE (m. 1899), fizician englez - 200 de ani 

26 decembrie 1883 - MAURICE UTRILLO (m. 1955), pictor francez - 135 de ani 

29 decembrie 1843 - CARMEN SYLVA (Regina Elisabeta a României) (m. 1916), poetă, eseistă, 

romancieră - 175 de ani 

 

❖  

 1 decembrie 1918 - KAFFKA MARGIT (n. 1880), scriitoare maghiară - 100 de ani 

 2 decembrie 1918 - EDMOND ROSTAND (n. 1868), dramaturg francez - 100 de ani 

 3 decembrie 1888 - CARL ZEISS (n. 1816), inginer mecanic și întreprinzător german - 130 de ani 

 4 decembrie 1798 - LUIGI GALVANI (n. 1737), medic italian - 220 de ani 

13 decembrie 1693 - DOSOFTEI (n. 1624), cărturar - 325 de ani 

18 decembrie 1803 - JOHANN GOTTFRIED VON HERDER (n. 1744), filosof, teolog și poet 

german - 215 ani 

19 decembrie 1968 - TIBERIU BREDICEANU (n. 1877), compozitor, folclorist - 50 de ani 

20 decembrie 1968 - JOHN ERNST STEINBECK (n. 1902), scriitor american - 50 de ani 

31 decembrie 1889 - ION CREANGĂ (n. 1837), scriitor - 129 de ani 

31 decembrie 1968 - SABIN DRĂGOI (n. 1894), compozitor, muzicolog - 50 de ani 

  

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Scriitor


 

154 
 

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! 

● Clubul Copiilor 

● Clubul Tinerilor 

● Club de lectură și dezvoltare artistică 

● 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 Tinerețe fără Bătrânețe, 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. 

● Club de ȘTIINȚĂ 

● Participare şi implicare la activităţile culturale organizate în judeţ 

● Lansări de carte, întâlniri cu scriitori 

● Omagierea şi comemorarea personalităţilor sălăjene 

 


