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2019 - 15 ANI de… IDEI
Moment de bilanț și analiză a drumului parcurs de Biblioteca Județeană Sălaj, în ultimii 15
ani, respectiv de când, fiind la cârmă, am avut binecuvântarea să coordonez, în calitate de
director/manager, activitatea acestei instituţii publice de cultură, care are printre atribuţii şi
îndrumarea bibliotecilor publice de pe teritoriul judeţului. Din exterior poate părea totul foarte simplu,
dar complexitatea şi multiplele implicaţii, responsabilităţi, colaborări… le înțelegi și înveţi numai din
interior şi după o bogată experienţă.
Încă din primul an am avut IDEEA
editării unei reviste proprii, în care să
se adune cele mai reprezentative
fapte,
proiecte,
evenimente,
activități... spre a fi cunoscute de cei
care vor avea curiozitatea să
urmărească pașii lucrătorilor în cea
mai frumoasă dintre lumile posibile,
din simplul motiv că în locul acesta
magic se adună toate faptele, trăirile,
ideile vremurilor, oamenilor de pe
întreg mapamondul - Biblioteca:
Grădina cunoașterii, Raiul, Calea
spre nemărginire, Locul desăvârșit
al împlinirii… multe s-au spus și se
vor mai spune despre acest spaţiu, aparent modest, liniștit, dar atât de bogat în dăruire! Nu cere nimic,
doar își deschide paginile spre toți cei care vor să nu treacă prin viață neînțelegându-i rostul, celor
interesaţi să-şi construiască, înţelept, responsabil şi conştient, propria poveste, în CARTEA
personală! Ce-ar fi lumea fără biblioteci?! I s-ar pierde, pur și simplu, identitatea, sufletul,
stopându-i-se pulsul!
De 15 ani am încercat să dau strălucire locului special în care, cu mari eforturi şi multe
sacrificii, am slujit, fiind exact la pupitru de comandă, convinsă că:
SUCCESUL ORCHESTREI este în mâna DIRIJORULUI!
Cum a fost posibil şi cum anii şi-au pus amprenta pe imaginea instituţiei, pe oameni, fapte şi
locuri, amintesc acum, la ceas de bilanț, în câteva gânduri.
Am călătorit mult în aceşti ani, am participat la nenumărate evenimente, conferinţe,
simpozioane ş.a., am făcut parte, o perioadă îndelungată, din conducerea, în plan naţional, a activităţii
bibliotecilor publice, am coordonat proiecte de impact naţional, am vizitat biblioteci din multe părţi
ale lumii, astfel încât pot afirma că am cunoscut realitatea din aceste instituţii, am văzut problemele
care erau încă de la început şi unele mai persistă şi astăzi, motivele fiind diverse, dar am convingerea
că, în primul rând, vinovaţi sunt… dirijorii! Cei care se află la conducere au două variante: fie găsesc
soluţii, fie se retrag!
Aparent cea mai gravă şi mereu amintită situaţie la întâlnirile profesionale din ţară era aceea
a lipsei de înţelegere şi sprijin pentru biblioteci, din partea autorităţilor, de la toate nivelurile, în multe
Biblioteci Judeţene fiind numiţi manageri din cu totul alte motive şi pe alte criterii decât competenţa,
proiectul de management realist, viziunea asupra evoluţiei necesare în acest domeniu, neprofesionişti,
care, puşi fiind, ascultau şi urmau regulile impuse de către cei care le-au dăruit o funcţie publică. Sunt
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însă și altfel de situații, iar diferența este vizibilă! Realitatea noastră a fost aceea că nu ne-am aflat în
această categorie! Ne-am bazat pe rezultate şi am beneficiat de înţelegere!
M-am bucurat mereu să afirm şi am spus-o peste tot, unde se discuta pe astfel de teme, că la
noi, în Sălaj, am beneficiat de respect, sprijin şi înţelegere din partea Consiliului Judeţean Sălaj şi,
din aceste motive, îmi exprim şi acum admiraţia, mulţumirea, recunoştinţa şi preţuirea pentru
eleganţa, diplomaţia, imparţialitatea şi profesionalismul Preşedintelui, Domnul TIBERIU MARC,
care a fost la conducerea Consiliului
Judeţean Sălaj în toată această
perioadă, 2004 - 2020. Colaborarea
noastră se măsoară în fapte, în
înțelegerea problemelor instituției și
sprijin, atât cât s-a putut, în
rezolvarea acestora. Am avut ani
grei, cei mai dificili din istoria
instituției, dar, în același timp, cei
mai rodnici. Am ales să demonstrăm
prin rezultate, încredere, rezolvare a
situațiilor, fără vorbe lipsite de sens.
Nu au fost toate așa cum am fi dorit
sau cum credeam că ar fi bine, dar,
analizând acum tot drumul parcurs
în cei 15 ani, realiști fiind, considerăm că este, totuși, cea mai bună situație din câte am gândit şi
încercat. O perioadă îndelungată, 2006-2015, instituția a trecut prin mutări și reorganizări, apărând
atunci și ideea nevoii de a se construi în municipiul Zalău o nouă clădire destinată, în totalitate,
Bibliotecii Județene Sălaj. Un vis frumos pentru împlinirea căruia am călătorit mult, am văzut
construcții de biblioteci moderne, am întocmit tema de proiectare, s-au făcut studii, concurs de
proiecte… nu am reușit să-l împlinim, cauzele fiind diverse, cea mai dificil de înlăturat era legată de
locul, spațiul pe care să se așeze o
astfel de construcție. Cel mai
important însă, a fost faptul că nu
ne-am
întrerupt
niciodată
activitatea,
chiar
dacă
am
funcționat în mai multe locuri,
ajungând în final la concluzia că
s-a întâmplat așa cum trebuia, am
rămas aici, în inima comunității, în
zona ultracentrală a municipiului,
cu acces la mijloace de transport, cu
posibilități facile de a se ajunge la
bibliotecă din toate colțurile urbei.
Este clar că o nouă construcție,
realizată după regulile și nevoile
moderne, ar fi ideală, dar, dacă
aceasta nu are posibilitatea să fie
amplasată în zonă centrală, având suprafața funcțională adaptată la noile servicii ce se pot organiza
aici, utilitatea nu i-ar fi pe măsura investiției. În viziunea mea a existat, încă de la început, am
întreprins tot ce a fost omenește posibil, am primit și sprijin, chiar guvernamental, dar, nefiind, se
pare, suficient, a fost utilizat cu o altă destinație… am înțeles, până la urmă, că tot răul a fost spre
bine și că, din toate variantele posibile, pentru care ne-am străduit să convingem, revenirea în fostele
spații, renovate, precum și atribuirea altora din aceleași clădiri, reorganizarea tuturor secțiilor și
serviciilor, a fost cea mai bună și utilă rezolvare. Deocamdată… rămâne și pe viitor tema și întrebarea,
la care vor răspunde cei ce vor veni.
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Am rămas în minte şi gând cu o clădire nouă, spaţioasă, luminoasă, în care să se regăsească
toate secţiile şi serviciile instituţiei, cu posibilităţi multiple pentru publicul care, de multe ori, parcă
nici nu ştie ce merită şi nu-şi cere
drepturile, iar când le are nu
utilizează ceea ce i se pune la
dispoziţie, cu mari eforturi şi costuri.
Poate se va schimba modul în care
vor fi privite şi în ţara noastră
bibliotecile publice, posibil ca și
mentalitatea publicului să fie alta, în
viitor poate o să existe și alte surse
de finanțare… poate, poate… ce
oferte au bibliotecile publice, câtă
nevoie are comunitatea de acestea,
ce-și doresc să găsească aici, câtă
presiune vor pune pe factorii
decizionali, cum vor evolua toate…
nouă ne-a fost greu, dar am avut grijă de patrimoniul scris al județului Sălaj și considerăm că ne-am
făcut datoria, cu onoare și responsabilitate. Am beneficiat de înțelegere și pentru asta suntem
recunoscători și se cuvine să mulțumim autorităților județene și locale. DA, am primit fonduri pentru
dotare, dezvoltare, modernizare, implicare și implementare cu succes a multor proiecte de amploare.
Am luat mereu hotărâri realiste și astfel, convingând că respectăm banul public și interesele
comunității, că aprecierile primite din partea celor care sunt mulțumiți de serviciile oferite de noi, am
avut parte mereu de susținere. MULȚUMIM, Domnule Președinte, TIBERIU MARC, un model, pe
care ar fi bine să-l copieze mulți din cei care vor urma la conducerea Consiliului Județean Sălaj,
precum și din multe alte funcții, de
responsabilitate pentru alte județe,
pentru țară. Recunoștința noastră se
îndreaptă, bineînțeles și spre ceilalți
factori decizionali din cadrul
Consiliului Județean Sălaj, pentru
modul în care au sprijinit activitatea
instituției de atâția ani. Respect și
considerație, tuturor! Nu folosim
astfel de cuvinte din obligație, ci din
convingere şi realism!
Este
acum
binevenită,
considerăm, o privire sinceră asupra
modului în care o funcţie publică
este atribuită şi sprijinită. Am afirmat de multe ori, cu diverse ocazii şi în locuri diferite că nu este
corect să generalizăm, atunci când facem acuzaţii, găsind scuze la inactivitate. Fiecare om, în parte,
este făuritorul drumului său, atât în viaţa personală, cât şi în carieră. Nu toţi sunt manipulaţi, nu toţi
sunt puşi, nici dirijaţi. Atunci când eşti convins de potenţialul tău, când eşti pregătit să-ţi sacrifici
timpul şi să-ţi pui ideile în scopul de a lăsa ceva în urma ta, când nu accepţi compromisul spre a-ţi
rezolva interesele proprii, când pui, mai presus de orice, dragostea de semeni şi eşti hotărât să aperi
şi să dezvolţi locul în care-ai ales să-ţi dăruieşti competenţele, se mai întâmplă să se deschidă porţi,
cu toate obstacolele sau cheile false ce încearcă să blocheze accesul. Dacă e drumul tău, îndrăzneşte,
e păcat să nu-ţi urmezi chemarea, închizând talantul!
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Privind în urmă, la anul 2003, revăd, cu iertare peste toate piedicile şi interesele ascunse,
gândul care mă îndemna să am
îndrăzneala de a participa la
Concursul organizat pentru funcția
de director la Biblioteca Judeţeană
Sălaj. Totul părea potrivnic,
începând din interior, unde un
director, cum nu aş dori să mai
existe în nicio instituţie publică sau
de altă natură, care nu ştia să-şi
aprecieze angajaţii, conducând
după bârfe şi plocoane sau
linguşeli, teroare şi dezbinare, şi-a
dat ultimul examen de ură şi
neprofesionalism, încercând să
sprijine pe cineva din exterior, care,
înainte de concurs şi rezultatul
acestuia, anunţa peste tot că va veni
la conducerea instituţiei, ameninţând cu măsuri absurde, precum schimbarea personalului, aducerea
altora, pe alte criterii (relaţii, prietenii…), convingerea fiindu-i aceea că are şi susţinerea… partidului!
Şi au fost multe fapte incorecte şi nedemne, dar, împotriva tuturor acestora, am crezut şi atunci
în adevăr şi în ceea ce, dacă trebuie să se întâmple, dacă există un rost, se vor lupta sorţii şi va izbândi
lumina. În comisia de concurs s-a întâmplat să fie un OM care credea şi el în nevoia de a instala la
conducerea instituţiilor publice persoane potrivite, prin pregătire, viziune, dăruire… îi amintesc aici
numele, cu respect, recunoştinţă şi aleasă preţuire - Prof. univ. dr. DORU RADOSAV, în acea
perioadă fiind director general la Biblioteca Centrală Universitară Lucian Blaga din Cluj-Napoca. Nu
l-am cunoscut personal până în acel moment. A văzut şi a simţit diferenţa dintre catindatul ce se dorea
şi se credea pus şi curajul candidatului care avea chemare! Dificile momente! Am aflat seara, după
interviu, că a fost prea bună dna Pop, nu am putut face nimic!, cuvinte rostite de un membru ales al
comisiei de concurs. Ce a urmat a fost însă mult peste regulile normale, legale ale unui astfel de
concurs, că doar prea bine fuseseră puse la cale toate, mai ales că şi lucrarea pentru cel dorit a fi ales,
a fost pregătită de la sursa cea mai importantă, de directorul în funcţie, în timp ce eu nu am primit
nici măcar datele necesare întocmirii unui buget, deşi era obligatoriu să mi se pună la dispoziţie şi,
incredibil pentru un lider sindical, cum eram atunci şi pentru organizarea multor activităţi dedicate
publicului ş.a., am constatat că în Recomandarea pe care mi-a făcut-o, nota ce conta cel mai mult în
evaluarea posibilităţii de a ocupa un post de conducere, abilităţi de comunicare, era în contrast cu
activitatea pe care o desfăşuram de
ani buni. Culmea este că s-a
întâmplat să intru în posesia tuturor
informaţiilor, şocante, trebuie să
recunosc, chiar şi azi.
Rezultatul însă nu a putut fi
acceptat atât de uşor, atâta timp cât
mai existau căi de atac. S-a depus,
astfel, contestaţie, cu încrederea că
a doua comisie, probabil mult mai
aplicată, va găsi modalitatea de a
schimba rezultatul final. N-a fost să
fie aşa, probabil din teama de a nu
se descoperi interesele ascunse!
Rezultatul
a
rămas,
astfel,
neschimbat, perioadă în care atmosfera din cadrul instituţiei era foarte apăsătoare, jocuri de culise,
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interesante… colegi care, răspundeau încă nevoii de preamărire şi linguşire a unui şef care
transmitea, chiar interimar fiind acum, o stare de tensiune permanentă, pregătind, tot pe ascuns, ceea
ce nu s-a mai întâmplat niciodată în urma unui concurs, câştigat chiar şi după ce a fost contestat
rezultatul iniţial al acestuia. Ce a urmat?! S-a deschis Proces, nu aş putea spune cu exactitate ce s-a
invocat, nu m-a prea interesat nici atunci, ştiind care era de fapt adevărul şi că nu exista niciun motiv
real. Sunt grele până şi amintirile… termene peste termene, amânări, lume care întreba mereu ce se
întâmplă… tensiune pentru unii, pentru mine însă, deşi pare greu de crezut, a fost o stare de pace,
având încrederea că, până la urmă, va învinge adevărul, sau, ca în multe alte situaţii, dacă puterea
intereselor de altă natură ar fi răsturnat realitatea, nu mai aveam cum să mă opun! Tribunalul Judeţean
Sălaj a dat câştig de cauză aceluiaşi
candidat! Încercarea a mers şi mai
departe… recurs… Curtea de Apel
Cluj… mă întreb acum, ironic de
această dată, cum de nu s-au dus
până la… Haga!
În toată agitaţia, creată fără
motiv de cei care nu suportau
realitatea, încercând schimbarea
adevărului, cred că am fost cea mai
liniştită, dând dovadă de multă
stăpânire de sine, cu toate că, o spun
acum zâmbind, până şi familia mea
a fost afectată, deoarece se scria în
presă şi ştirile ajungeau şi în satul
meu natal, astfel încât, tatăl meu, după prea lunga aşteptare a unui verdict clar şi just, mi-a spus cu
lacrimi în ochi: Fata mea, m-am gândit că şi dacă nu suntem noi aşa de avuţi, ca să nu lăsăm
minciuna să învingă, vindem vacile şi te ajutăm noi să plăteşti avocat care să lupte pentru dreptate,
că noi credem în ea şi în tine! L-am îmbrăţişat cu drag şi i-am spus să stea liniştit, nu trebuie să
vindem nimic, noi nu putem fi cumpăraţi niciodată, iar acolo Sus, Îngeraşul pe care m-au învăţat
să-l iubesc, va avea grijă şi se va întâmpla ceea ce trebuie şi e bine pentru mine.
Vorbeam, în rândurile de mai sus de OAMENI care nu se pleacă, decât în faţa adevărului şi
luptă pentru acesta. Sunt mulţi astfel
de profesionişti în administraţie şi în
instituţiile publice. Fără ei, probabil
nu s-ar mai cerne aurul din nisip,
adevărul din minciună! Fără să fi
avut vreo legătură anterioară
participării la acel Concurs de
pomină, i-am simţit pe cei care îşi
făceau datoria, cu onoare, fără vreo
teamă. CINSTE, lor!
La ceas de bilanţ, amintesc
faptul că m-a impresionat modul în
care au apărat adevărul reprezentanţi
ai Consiliului Judeţean Sălaj, din
acea perioadă, unii mai funcţionând şi acum aici: Dl. Ştefan Jurcău, pensionar acum, în perioada
aceea fiind Director executiv la Direcţia Juridică şi Administraţie Locală, Adrian Cosmin
Cuzdriorean, Şef Serviciu, cel care a participat, în calitate de jurist, reprezentant al Consiliului
Judeţean Sălaj, la proces. Am simţit din partea lor apreciere, deşi nu i-am rugat nimic şi nu m-am
implicat, lăsându-i pe toţi să-şi facă datoria, aşa cum consideră. Le mulţumesc acum, cu respect şi
pentru faptul că mi-au dat încrederea că apără dreptatea şi nu sunt influenţabili. Recunoştinţă pentru
atitudine, comunicare şi profesionalism!
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Se vorbește foarte mult în țara noastră, din păcate, despre mită, dar trebuie să credem că mai
sunt și oameni onești, care își împlinesc menirea și datoria corect. Nu am dat niciodată nimănui nimic,
nu am primit niciodată nimic, spre a avantaja sau sprijini pe cineva. Am avut șansa să întâlnesc
persoane care au pus, înainte de orice, corectitudinea, am apărat, în toate ocaziile și situațiile ivite în
15 ani de management adevărul și realitatea momentului. Dacă unii vorbesc, fără să fie informați,
dacă se exprimă în necunoștință de cauză, este numai problema propriei lor conștiințe. Am
convingerea că numai așa putem salva și apăra onoarea și demnitatea unei instituții, a neamului și a
țării, dacă fiecare individ, în locul pe care-l ocupă, respectă regulile, nu intră în compromisuri, în
interes personal, având întotdeauna varianta de a spune și apăra adevărul, în fața oricui. Asta am
învățat din marile CĂRȚI ale înțelepciunii umane și aceste valori am încercat mereu să le transmitem,
în cadrul activităților noastre.
După aproximativ un an şi jumătate, chiar şi Curtea de Apel Cluj a ajuns la aceeaşi concluzie,
rezultatul concursului rămânând definitiv! Fără susţinere, fără a vinde vacile lui tata, fără nicio
intervenţie… doar câţiva OAMENI
drepţi, corecţi, care au pus mai
presus de toate interesele, respectul
pentru jurământul personal acordat
profesiei!
A mai fost cineva care s-a
bucurat, deşi nu vorbisem niciodată
şi nu mă cunoştea decât din spusele
altora. Aştepta cu răbdare şi
încredere să se finalizeze totul, să
vină ziua în care, cu o Hotărâre
definitivă, se la deplasa personal la
Biblioteca Judeţeană Sălaj, spre a
instala noul Director, ştiind (i se citea
asta pe chip), care este diferenţa între vechi şi nou! Deşi s-a mutat, din păcate, în veşnicie, îi amintesc
numele cu deosebită consideraţie, mulţumindu-i pentru ceea ce a fost şi cum a procedat, LEONTIN
BORDAŞ, în perioada aceea fiind Preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj, un om cu principii solide,
știind să aprecieze adevăratele valori și dorindu-și să știe că la conducerea instituțiilor publice sunt
lideri care vin cu gândul de a-și împlini menirea, cu dăruire și competență. Am încercat să nu înșel
încrederea și așteptările. Dacă am reușit o spun și o vor transmite faptele!
Era 1 Iunie 2004. Am încercat chiar şi atunci, după toate lucrurile urâte şi incorecte pe care
le-a provocat în instituţie şi în afara acesteia, să procedez aşa cum am fost educată, de acasă, să fac
pace, să iert şi să întind mâna spre a avea un început luminos, fără ranchiună, fără reproşuri, fără nicio
intenţie de răzbunare. Celor care fac răul, însă, le este imposibil, se pare, să accepte biruinţa
adevărului, astfel încât vechiul director nu a fost în stare să participe la evenimentul de instalare, cu
toate că-i pregătisem până şi un buchet de flori… s-a încheiat un coşmar, iar în loc de predare-primire,
aşa cum ar fi fost legal şi omenesc să se procedeze, am primit, aruncate cu ciudă, un pumn de chei şi
alte… grimase!
O să-i contrazic, din nou, pe cei care spun că peste tot şefii sunt puşi, acuzându-i pe nedrept,
de multe ori, pe cei din sistemul politic. Intervenţia și influența în concursul la care am avut curajul
să particip, a pornit din interiorul instituţiei, atrăgând în acel joc murdar membri ai unui anumit partid,
care, de fapt, nu cunoşteau adevărul, având încredere în omul care ştia cel mai bine (aparent!)
realitatea internă, dar care, venind în contact cu modul de prezentare în concurs, au înţeles ce se
întâmplă şi au respectat adevărul. Am fost numită de un preşedinte, care mai avea puţin timp din
exercitarea mandatului. Au urmat alegerile locale, iar la conducerea Consiliului Judeţean Sălaj a venit
Domnul Tiberiu Marc, fiind Prefect în anii anteriori. Am avut binecuvântarea să cunosc şi să
colaborez cu un OM special, care a ştiut mereu să asculte, să sprijine şi să acorde încredere, atunci
când a fost convins că merită! M-am bucurat de această atitudine şi am avut grijă să rezolv toate
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problemele ivite cu înţelepciune, făcându-i, pe toţi reprezentanţii Consiliului Judeţean Sălaj, din mai
multe etape şi componenţă diferită, să fie mândri de activitatea Bibliotecii Judeţene Sălaj. Pot afirma,
astfel, în contradicţie, poate, cu
foarte multe alte păreri ale celor care
se exprimă mult prea des, fără a
cunoaşte adevărul, că nu toţi
oamenii politici sunt la fel, că există
încă şi aceia care îşi respectă
statutul, îşi împlinesc menirea şi lasă
urme
prin
fapte
onorante,
respectând instituţiile publice şi
ajutându-le să-şi pună în practică
planurile, în beneficiul comunităţii.
E mare lucru să ştii că poţi îndrăzni
să te angajezi în mari activităţi,
schimbări, inovaţie, convins că vei
avea susţinere, atât din punct de
vedere financiar, cât şi prin hotărâri necesare în foarte multe proiecte. Mereu am procedat aşa cum
mi-au dictat simţurile mele şi conştiinţa, nu am copiat pe nimeni, sub niciun aspect. Şi în colaborarea
cu autorităţile judeţene sau locale m-am bazat pe încrederea câştigată prin rezultate şi realizări, care
am avut convingerea că se văd, fără a deranja prin prea multe explicaţii, ori insistenţe ca să participe
la toate evenimentele… nu, ei sunt acolo, la cârmă, ca să găsească soluţii, atunci când trebuie să
sprijine instituţiile, au nevoie de timp pentru aceste probleme, care nu sunt uşoare. Atunci când
prezenţa lor era absolut necesară, am beneficiat întotdeauna de aceasta, în rest am încercat ca totul să
se desfăşoare cu maximă responsabilitate, dăruire şi profesionalism, astfel încât, la orice solicitare,
răspunsul a fost clar: DA, ştim că faceţi ceea ce trebuie, avem încredere! Simplu şi curat! Se poate,
atunci când se întâlnesc competenţa cu bunele intenţii ale celor aleşi să susţină fapte, nu… culori în
multiple nuanţe! Contează OMUL, caracterul, valorile şi convingerile sale, nu culoarea politică,
diplomele, credința, naționalitatea...!!!
Întotdeauna am avut încredere că lucrurile urmează un drum al adevărului şi că, mai devreme
sau mai târziu, tot ce s-a înfăptuit
prin rele intenţii, va primi răspunsul
şi, bineînţeles, răsplata, pe măsura
faptei. Nu a fost nevoie de mult timp
ca să se înţeleagă gândul care m-a
determinat să intru în competiţie. Au
început să se vadă rezultate,
atitudini, schimbare de imagine…
apoi au venit, pe diverse căi
iertăciunile! E mare lucru măcar să
recunoşti că nu erai la fel de bun, să
feliciţi adversarul şi să-i mărturiseşti
că ai fost îndemnat şi îndrumat,
spunându-ţi-se că nimeni din
instituţia respectivă nu este capabil
să deţină cea mai importantă funcţie!
Interesant mod de a cunoaşte
potenţialul propriilor angajaţi!
S-a făcut lumină peste toate, iar cei vinovaţi au plătit probabil, fiecare în felul său, considerăm
că cea mai grea povară este o conştiinţă încărcată. Iertarea este benefică pentru sănătatea fiecăruia,
de uitat însă nu e bine să uităm, din simplul motiv de a fi mai atenți!
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I.D.E.I.
Am spus atunci, privind Cerul, că dacă s-a întâmplat să fiu convinsă că se mai poate să câştigi
atunci când ai dreptate, dacă nu toate
se pot aranja, voi fi garantul aplicării
regulilor în care cred, prin
respectarea adevărului, acceptarea la
concursurile ce vor fi organizate a
celor mai buni, fără influenţe, pile,
cunoştinţe, relaţii, avantaje, de orice
fel ar fi acestea. De s-ar fi întâmplat
să mi se impună ceva, aş fi renunţat
la scaun şi funcţie, mult mai
importantă pentru mine fiind
conştiinţa curată. Şi au fost foarte
multe concursuri, la instituţia
judeţeană şi la bibliotecile publice
din subordine. Şi au fost şi multe
încercări, mai ales la nivel local, unii
primari crezând că ei trebuie să
hotărască tot ce se întâmplă în locul unde au fost aleşi, mai uitând de respectul pentru competenţe,
apelând la insistenţe, intervenţii… Nu a fost greu să înţeleagă toţi că nu se poate, că promisiunea
mea a fost făcută în faţa CERULUI, judecata supremă, iar cu asta nu se joacă nimeni! Situaţii au fost
multe şi diverse, m-am bucurat atunci când, în urma concursurilor, cei admişi şi-au înţeles menirea şi
s-au străduit să dea strălucire locului unde au avut şansa să fie acceptaţi.
Spre a nu se crede că de la acel concurs, cu o istorie absurdă, până azi, drumul a fost lin, unii
mai având impresia, poate, că această funcţie este dată pe viaţă, amintesc faptul că anual au loc
evaluări, complexe, cu comisii din exterior, profesionişti în domeniu, se raportează realizările, iar la
intervale de timp, prevăzute în actele legislative, la început la 5 ani, apoi din 3 în 3 ani, dacă evaluările
anuale sunt apreciate cu cel puţin nota 9.00 au urmat alte concursuri, alte reguli, s-a schimbat și
denumirea funcției de conducere, din director în manager, postul fiind ocupat în urma unui concurs
de proiecte de management, la care am participat din dorinţa de a pune în practică ideile, de a finaliza
lucrările, proiectele începute, de a
reorganiza secţiile, astfel încât să
oferim publicului condiţii moderne,
în spaţiile în care funcţionăm. Au
fost ani foarte grei, de mai multe ori
mă gândeam că pentru mine ar fi mai
bine să renunţ, dar, de fiecare dată
mi-am adunat puterile, simţind că
am un rol aici, că nu întâmplător mi
s-au pus pe umăr atâtea greutăţi, că
voi avea puterea de a rezolva
problemele, astfel încât, atunci când
va fi să mă retrag, să am mulţumirea
că rămâne ceva în urmă, iar celor
care vor continua le va fi mult mai
uşor. M-am concentrat, an după an,
spre a rezolva probleme, nu a le
amâna sau lăsa în seama viitorului. Dacă se va aprecia sau nu această trudă, vom vedea.
Primul gând după finalizarea încercărilor de a schimba rezultatul unui concurs dificil, a fost
acela de a edita documente proprii, în care să se oglindească activitatea anuală a Bibliotecii Judeţene
Sălaj, să culegem date și să edităm lucrări despre județul Sălaj.
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Astfel, de 15 ani, revista I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație. Implicare), este oglinda
activităţii instituţiei şi a bibliotecilor publice din județul nostru, amintind esența anilor în care
bibliotecarii, o echipă de lucrători responsabili și dedicați, încearcă să îmbunătățească imaginea, atenți
la nevoile comunității, vizionari și implicați, tot mai mult, în viața publicului. Am pus, de asemenea,
la dispoziţia comunităţii, informaţii esenţiale şi în premieră despre locuri, fapte, oameni, editând
lucrările: Oameni de seamă ai Sălajului, vol. I-II, Sălaj-Oameni şi Opere, Sălaj-Ghidul
Localităţilor, informaţiile fiind mereu actualizate, iar din 5 în 5 ani, reeditate şi pe suport hârtie. Am
mai sprijinit şi alte lucrări dedicate unor localităţi sau personalităţi din judeţul nostru, ocupându-ne şi
de volume special scrise în omagierea unor evenimente deosebite pentru neamul românesc.
http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=Dictionarul%20Biobibliografic
http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=Ghidsalaj
http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=2018-UNITATE-REALITATE-PROMISIUNE
În evoluția unei instituții, atunci când există idei, preocupări și dăruire, fiecare an se măsoară
în rezultate, care, puse în oglinda publicului, beneficiarul de drept al tuturor realizărilor, ne arată
imaginea realistă a muncii de echipă.
Pentru Biblioteca Județeană I.S. Bădescu - Sălaj, niciun an nu seamănă cu celălalt, atenți fiind
mereu la acele aspecte inedite, care
pot atrage cât mai mulți utilizatori,
din cele mai diverse categorii, astfel
încât toate segmentele populației să
simtă că li se acordă importanță și că
regăsesc la noi, atât în condițiile
oferite, cât și în colecții, activități,
atitudine… ceva care să-i convingă a
se reîntoarce. Biblioteca e plină,
zilnic!
Noi, cei care nu numai că
iubim și înțelegem valoarea și
importanța CĂRȚII, a informației și
cunoașterii în viața omului, dar și
lucrăm în acest onorant domeniu,
încercăm, lună de lună, an după an,
să venim în întâmpinarea nevoilor,
mărturisite sau descoperite, prin
diverse mijloace, a celor mici sau
mari, inițiați sau în curs de formare, curioși sau indiferenți, așezând, printre polițe și gânduri, lucruri,
fapte, întâmplări care să aibă menirea de a-i face să se oprească o clipă, exclamând: O, ce loc minunat!
Aici nu am cum să mă plictisesc niciodată, mereu sunt în câștig! Ei ne dau nota la evaluare!


Biblioteca Judeţeană Sălaj - 15 ani în câteva gânduri

http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=Revista%20Idei
Ar fi mult prea multe de spus despre această perioadă, din acest motiv, recomandăm a se vedea
revistele din fiecare an, în ele fiind cuprinsă esența activității noastre.
Provocare, inovație, inedit, reorganizare… cuvinte ce caracterizează acești ani. În biblioteci
lucrurile și faptele trebuie să se adapteze, în permanență, vremurilor, bibliotecarii înțelegând, înaintea
altor profesioniști, din diverse domenii, că e bine să preîntâmpine nevoile publicului, spre a nu rămâne
în afara preocupărilor acestora.
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I.D.E.I.
Managementul unei instituții publice este chemat, în primul rând, la o bună organizare internă,
la comunicare și colaborare cu exteriorul, incluzând aici toate palierele, de la public la privat, pentru
toate fiind necesară o foarte bună
colaborare cu administrația, cu
autoritățile din toate planurile:
național,
județean,
local.
O
coordonare și o strategie în plan
cultural a factorilor decizionali ar fi
drumul sigur spre rezolvarea
problemelor pe plan național, altfel,
fiecare în locul său face ceea ce
poate, încercând să reziste, să
schimbe mersul în direcția pe care o
crede favorabilă.
Cum am procedat noi?! Am
fost nevoiți să ne adaptăm la
problemele care au intervenit, apărând mereu interesele instituției. Nu aveam cum să ne opunem
lucrărilor de renovare și modernizare, chiar dacă ne-a fost foarte greu să mutăm, în repetate rânduri,
tot fondul și patrimoniul. Ne-am bucurat că se întâmplă, erau necesare aceste proiecte!
2006 - 2015, aceștia au fost anii în care, rând pe rând, am funcționat, periodic, în alte spații și
locații. În fiecare loc unde ne-am mutat am avut grijă să dăm culoare, să fie plăcut, atractiv,
funcțional, spre a nu lipsi publicul de acces la informație, cunoaștere, activități creative și recreative.
Era perioada în care au apărut multiple posibilități de proiecte cu finanțare externă,
majoritatea. Așa cum ne găseam,
am avut curajul de a fi în fruntea
acestora, făcând tot ce era necesar,
spre a fi eligibili, înființând atunci și
multe filiale, ca să atragem toate
fondurile și echipamentele posibile.
Am participat la multe schimburi de
experiență, în țară și străinătate, de
la manager până la simpli
bibliotecari din comunele județului,
înțelegând mult mai bine care este,
sau poate fi, rolul bibliotecii publice
în comunitate. Am schimbat apoi
imaginea instituției, mentalități și
percepții, simțindu-ne tot mai
apreciați și solicitați.
DA, trebuie să insistăm asupra faptului că dacă nu aveam CURAJ, dragoste de profesie și
respect pentru public, am fi găsit și noi, precum mulți alții din țară, scuze și motive de neimplicare.
Am ales calea modernizării, demonstrând că nimic nu poate sta în calea dorinței de a fi activ și a-ți
justifica locul ocupat, într-o perioadă dificilă, în fruntea unei instituții. Gândul nostru a fost unul
simplu și realist: oricine poate realiza lucruri mărețe atunci când are toate condițiile pregătite, de la
spații generoase, până la fonduri substanțiale ș.a., dar, cei care sunt în măsură să rezolve probleme
grave, în situații neprielnice, fiind în vârful piramidei profesionale, aceia merită aprecierea publică!
Scuze se pot găsi mereu, dar un manager performant este obligat să găsească, indiferent de
circumstanțe, soluții!
2015 - 2019, atenția noastră a fost îndreptată spre detalii, rând pe rând și spațiu după spațiu,
astfel încât putem spune că suntem mulțumiți de rezultate și că, în ambele clădiri în care funcționăm,
publicul apreciază modificările și investițiile, toate fiind realizate, bineînțeles, cu susținerea
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Consiliului Județean Sălaj și prin norocul de a găsi firme care să înțeleagă și să pună în practică ideile
noastre.
Am continuat să fim implicați în toate proiectele cu finanțare, posibile, să atragem, an după
an, noi și noi colaboratori, parteneri, susținători. Astfel, cu toată dificultatea anilor amintiți aici,
personal, cu toate că întotdeauna îmi
propun și încerc să realizez foarte
multe, pot să mă declar mulțumită de
stadiul în care am reușit să aducem
Biblioteca Județeană Sălaj, date fiind
condițiile și conjunctura. Ne-am
bucura să existe o mai rodnică și
bună colaborare, pe plan național, să
se înțeleagă rolul acestor instituții în
viața țării și, bineînțeles, să li se
acorde și sprijinul financiar de care
au nevoie, astfel încât și la noi,
precum în țările prospere, cultura și
educația să fie în prim-planul
preocupărilor
guvernamentale.
Deschizând biblioteci, realizând o
educație sănătoasă, s-ar închide închisori, s-ar schimba până și limbajul stradal, atitudinea și
implicarea, am fi o națiune mult mai sănătoasă, sub toate aspectele. Poate într-o zi...


Bibliotecile publice din judeţul Sălaj - 15 ani cu împliniri şi dezamăgiri

Biblioteca Județeană coordonează, din punct de vedere profesional și metodologic, activitatea
și funcționarea bibliotecilor publice de pe raza județului Sălaj. Potrivit legii autorităţile de la nivel
naţional, judeţean şi local au obligaţia de a asigura funcţionarea neîntreruptă a activităţii bibliotecilor
publice!
Prezentăm, succint, în acest număr, atât idei, fapte, întâmplări, cât și cifre și situații statistice,
spre a se cunoaște modul în care au evoluat aceste instituții în perioada în care am coordonat
activitatea acestora, în calitate de manager, respectiv în ultimii 15 ani.
Vom aminti aspectele cele
mai importante, atât pozitive, cât și
negative, astfel încât să se cunoască,
peste timp, situația reală, interesul
nostru fiind acela de a transmite
tuturor factorilor, care au datoria să
se implice, să nu uite cât de
importantă este investiția în educația
și formarea copiilor, precum și
informarea/formarea continuă a
tuturor membrilor comunităților.
Perioada 2005 - 2012 a fost,
considerăm noi, cea mai rodnică și
frumoasă din viața bibliotecilor
sălăjene. Nu o spunem întâmplător,
nici spre laudă, fără temei. Au fost
anii în care, având și sprijinul unui proiect de modernizare, finanțat de Fundația Bill & Melinda
GATES, am reușit să deschidem/redeschidem biblioteci publice la nivelul fiecărei unități
administrativ-teritoriale. Mai mult de atât, am înființat filiale sătești, acolo unde am reușit să găsim
sprijin, prin atribuirea unor spații în care să funcționeze acestea, considerând că este foarte important
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I.D.E.I.
să nu fie lipsit de acces la carte și informație nici publicul de la sate, mai ales că în multe dintre acestea
numărul locuitorilor îl depășește pe cel din centrul de comună.
Planul nostru și dorința,
exprimată mereu, sunt legate de
interesul de a avea spații în care să
se regăsească informații, cărți și
documente în fiecare localitate unde
există locuitori. Aici, pe lângă faptul
că s-ar putea împrumuta cărți, spre a
nu uita de importanța lecturii asupra
sănătății omului, ar fi potrivite și
întâlnirile locuitorilor, întărind
comunicarea, înlăturând izolarea,
cunoscut fiind faptul că numai
duminica și în sărbători, la biserici,
se transmite un cuvânt de
învățătură.
Am început colindul, încă
din primul an, prin fiecare oraş şi
comună a judeţului, spre a cunoaşte
realitatea. S-a întâmplat, cu multă răbdare şi tact, să convingem şi să ne ocupăm de modernizarea
clădirilor în care funcţionau bibliotecile noastre. Am trăit bucuria ca din toată ţara, Sălajul să fie
primul şi singurul judeţ din România care să aibă deschise şi funcţionale toate bibliotecile publice,
dar, să reuşească şi să le cuprindă pe toate în beneficul proiect naţional Biblionet-lumea în biblioteca
mea! A fost o poveste frumoasă, scrisă cu străduinţă, perseverenţă, multă muncă şi implicarea
factorilor responsabili!
În fiecare oraș și comună sălăjeană s-a întâmplat câte ceva, în sens bun, s-au acordat alte sedii,
au fost renovate și modernizate cele
existente, s-au ocupat posturile de
bibliotecar, altele s-au transformat în
normă întreagă, semn că am convins,
că nu am alergat și muncit degeaba!
Am încercat și am reușit să
includem, an după an, tot mai multe
biblioteci publice din județ în
proiecte cu finanțare, atrăgându-i pe
bibliotecarii noștri în competiție,
făcându-i mândri de profesia lor.
Sunt multe astfel de exemple și-i
felicităm pe cei care au ținut ritmul!
Unora însă le-a fost teamă de inedit
şi nu s-au implicat. Cu forţa nu se
poate...
Nu am fost mulțumiți, în toți acești ani, de modul în care s-a înțeles nevoia completării
colecțiilor din bibliotecile publice, existând multe locuri în care nu s-au primit fonduri ani de zile,
dezvoltarea și dotarea cu documente noi fiind realizată doar prin donațiile oferite de Biblioteca
Județeană. Sporadic și insuficient!
La final de 2019 avem și neîmpliniri, dezamăgiri, biblioteci care, din nou, nu funcționează, în
unele locuri, după pensionarea bibliotecarilor, nu s-a mai organizat concurs pentru reocuparea
posturilor vacante, o altă situație, apărută mai ales din 2018, când veniturile din administrația locală
au crescut substanțial, apărând, astfel, mari decalaje între acestea și veniturile modeste ale
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bibliotecarilor, unii colegi au fost atrași financiar în Primării, pe alte posturi, devenind, din nou,
vacante, 7-8 posturi de bibliotecari, iar serviciile în comunitățile respective se realizează doar
sporadic.
Rămâne și aici, în bibliotecile publice sălăjene, o diferență semnificativă între bibliotecarii
activi și cei care nu reușesc să-și depășească temerile de a se implica mult mai mult în viața
comunității, prin servicii, proiecte și activități inovative. Resursa umană a fost, este și va fi motorul
care atrage atenția tuturor, de la
autorități, administrație, până la
fiecare membru al comunității, în
parte. Oricât ne-am fi dorit şi am
avut grijă ca la concursuri să fie
admişi cei mai buni, din motive
diverse, nu am reuşit să atragem
oameni dedicaţi, motivaţi, mulţi
dorindu-şi doar să figureze pe un
stat de plată! Concurenţa...
Este foarte simplu atunci
când există condiții, aici rolul
primordial fiind al autorităților
locale, care înțeleg sau nu
importanța funcționării acestor
instituții. Fără a investi, nu poți
aștepta rezultate. Avem mulți bibliotecari care se străduiesc, găsesc soluții, acceptă provocări, dar și
mulți alții care se limitează la aceleași servicii, care, din păcate, nu mai atrag prea mulți utilizatori.
Vorbind de mediul rural, trebuie să recunoaștem și scăderea numărului locuitorilor, îmbătrânirea
populației, astfel încât, în multe părți, categoriile copii și tineri sunt foarte slab reprezentate, aceștia
fiind, în general, cei mai interesați de studiu, învățare, participare la activități creativ-recreative.
Ca instituție care coordonează, din punct de vedere metodologic, profesional, adună și
raportează, an de an, situații statistice din toate bibliotecile publice ale județului, încercăm, atât cât
ține de competența și posibilitățile noastre, să sprijinim aceste instituții, să-i atragem și implicăm pe
bibliotecari în proiecte, să-i informăm cu privire la noutățile care apar în domeniul info-documentar,
cu aceeași nemulțumire că nu se respectă Legea Bibliotecilor, că nu se acordă atenția cuvenită
funcționării neîntrerupte și în condiții optime a bibliotecilor publice, având încredere că dacă s-ar
înțelege nevoia alocării bugetului pentru dezvoltarea colecțiilor prin intermediul Bibliotecilor
Județene, situația ar fi mult mai bună. Se întâmplă în unele județe, sporadic, semn clar că se poate,
atunci când se dorește! Rămâne și acesta un ideal, ca multe altele, care se vor împlini numai atunci
când se vor așeza la aceeași masă toți factorii responsabili, împreună cu vocea publicului, analizând
nepărtinitor și cu realism, adevăratele nevoi și priorități ale societății românești și vor realiza,
împreună, o strategie care să se și pună în practică, punct cu punct, an după an, indiferent cine ar
guverna și hotărî destinul națiunii, prin alocare de fonduri și luare de măsuri! Rămânem optimiști și…
vizionari, îndemnând mereu spre cunoaștere, educație, cultură, convinși că numai un popor educat,
care-și respectă valorile, va rezista în istorie!
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2019 - Puncte forte
INVESTIŢII spre îmbunătăţirea condiţiilor pentru public și dezvoltarea colecțiilor
Anul 2019 va rămâne în istoria Bibliotecii Județene Sălaj, în primul rând, prin amintirea
frumoaselor lucrări de investiții, realizate cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, solicitări și nevoi
urgente pe care Domnul Președinte, Tiberiu Marc, le-a înțeles, având apoi și votul majorității
consilierilor județeni, precum și prin buna colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj, prin
Director executiv, Doina Cociș și cu Primăria Municipiului Zalău, în mod special cu Direcţia de
Patrimoniu, prin Director, Alexandru Pura, susținere și aprobare pentru lucrările realizate în
Clădirea Transilvania.
Biblioteca Judeţeană Sălaj funcţionează în clădiri de patrimoniu, iar intervenţiile necesare au
nevoie de aprobări, spre a nu se schimba aspectul, mai ales cel exterior, din acest motiv a fost mai
dificil să ne punem în practică ideile de modernizare. Tot ce s-a realizat aici a avut în vedere
îmbunătăţirea şi modernizarea spaţiilor pentru accesul şi utilizarea serviciilor dedicate publicului.
Astfel, platformele de acces din toate secţiile de relaţii cu publicul sunt concepute şi realizate în aşa
mod, încât pot fi demontate oricând, în cazul în care ar fi necesare alte intervenţii la aceste clădiri cu
o arhitectură aparte. Neavând posibilitatea de a ne extinde ca suprafaţă, în exterior, dar profitând de
înălţimea din interiorul secţiilor, am reuşit, pe rând, să mărim spaţiul şi să-i dăm un aspect modern.
Prin ideile puse în practică s-a schimbat, considerabil, imaginea, dublând şi poliţele pentru
dezvoltarea şi completarea colecţiilor de documente, crescând, în acelaşi timp, numărul de locuri în
săli de lectură, participare la evenimente cultural-educative, recreative şi de loisir.
Menţionăm cele mai importante lucrări de investiții, care au schimbat atât aspectul, cât şi
condiţiile pentru activitatea cu publicul de toate vârstele, în 2019:


Realizarea Grupului sanitar de la Secția pentru Copii - 10.000 lei
După revenirea în spaţiul din Clădirea Transilvania,
ca urmare a finalizării lucrărilor de consolidare şi renovare a
Corpurilor B şi C ale clădirii istorice din centrul
municipiului Zalău, în anul 2015, am insistat către Primăria
Municipiului Zalău să ne atribuie şi spaţiul alăturat, în care
ar fi fost foarte potrivit să funcţioneze LUDOTECA, loc de
joacă, educaţie şi activităţi creative pentru cei mai mici,
având perete comun cu Secţia pentru Copii, mai ales că în
spaţiul primit nu exista nici măcar acces la o sursă de apă,
sau toaletă. După prea multe insistenţe şi observând că acest
loc a primit o altă destinaţie, am fost nevoiţi să luăm măsuri
pentru rezolvarea acestei probleme, mai ales că aici vin cei
mai mici dintre utilizatorii instituţiei, iar nevoile acestora
sunt prioritare pentru noi.
Aceasta a fost prima mare realizare şi bucurie din
anul 2019, în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor de
funcţionare!



Reorganizarea secţiei BiblioDIVERTISMENT - 18.709 lei

De multe ori, în anii anteriori, am afirmat cu toată convingerea că bibliotecile sunt instituţiile
cele mai vizionare, schimbându-şi mereu imaginea, atitudinea, asortându-şi gama diversă de activităţi
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la mersul vremii, spre a nu rămâne doar un depozit de documente, neatractiv şi neutilizat în scop
benefic şi al dezvoltării societăţii în care funcţionează.
Am schimbat şi denumiri, am reorganizat secţii şi servicii, astfel încât să surprindem mereu,
în mod plăcut, funcţional şi util,
publicul care, tot mai mult doreşte ca
aici, la biblioteca publică, să se simtă
ca acasă, având multiple modalităţi
de împlinire, relaxare, găsire a
răspunsurilor din toate sferele
cunoaşterii. Nu am insistat niciodată
pe a păstra, în aceeaşi structură şi
organizare, secţii, servicii, filiale
care, după un anumit interval de
timp, nu mai erau la fel de atractive,
motivele fiind diverse, cel mai
important dintre toate rămâne însă
modul în care evoluează tehnologia,
suportul de păstrare şi regăsire a
informaţiei, precum şi mijloacele de relaxare şi petrecere a timpului liber.
Având posibilitatea, în cadrul unor proiecte cu finanţare străină, să văd multe biblioteci din
diverse locuri ale lumii, mi-am dat seama câtă importanţă se acordă acestor instituţii, singurele, de
fapt, în care au acces toţi membrii societăţii, un loc în care se pot întâmpla atât de multe, de la
socializare, comunicare, dezvoltare personală şi profesională, până la descoperirea şi dezvoltarea
imaginaţiei, creativităţii şi, implicit, învăţarea de a participa activ la toate problemele comunității.
Am văzut spaţii foarte generoase, atractive, unde lumea este relaxată, făcând o multitudine de
activităţi.
Dacă în urmă cu 8-9 ani am luat hotărârea de a înfiinţa Secţia MEDIA, cu acces separat pentru
public, aici putând fi consultată presa locală sau centrală, precum şi locul de unde să se împrumute la
domiciliu filme, din colecţia destul de generoasă pe care am constituit-o, analizând impactul şi
frecvenţa, din an în an tot mai redusă, am luat alte măsuri. Astfel, în spaţiul organizat în urmă cu 3-4
ani, în special pentru activităţi cultural-educative, acces la internet, vizionări diverse, ateliere creativeducative ş.a., numit atunci BiblioDivertisment, spre a acoperi gama diversă de servicii pe care ni
le-am propus a se desfăşura aici, observând că sunt perioade în care spaţiul este utilizat în mică
măsură, am concentrat şi serviciile secţiei Media, reunindu-le, iar locul în care aceasta se găsea până
recent a fost reorganizat şi pregătit spre a depozita colecţiile în continuă creştere ale Secţiilor Tineri
& Adulţi şi Secţia pentru Copii, asigurând astfel, pentru o perioadă nedeterminată, primirea şi
organizarea în bune condiţii a colecţiilor, reînnoite, an după an.
Urmează, în cele două locaţii reorganizate, aşezarea finală a lucrurilor, iar apoi vom urmări,
ca la fiecare modificare, impactul.


Reorganizarea Depozitului de carte al Sălii de Lectură - 83.996 lei

Aşa după cum ştim, noi cei care ne desfăşurăm activitatea în biblioteci, dar, din păcate, nu
beneficiem întotdeauna de condiţiile necesare păstrării în condiţii optime a colecţiilor, spaţiile în care
funcţionează aceste instituţii trebuie să-i asigure dezvoltarea pe cel puţin 10 ani înainte. Niciodată
Biblioteca Judeţeană Sălaj nu a avut un sediu propriu, care să corespundă criteriilor necesare unei
construcţii moderne de bibliotecă, cu un circuit normal pentru documente şi accesul publicului. În
condiţiile existente, am fost nevoiţi să ne adaptăm mereu, îmbunătăţind, atât cât a fost posibil, cu grija
permanentă de a proteja patrimoniul şi a le asigura utilizatorilor servicii de cea mai bună calitate.
S-a întâmplat ca la revenirea în clădirea din P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13, în anul 2010, după ce o perioadă
de 2 ani tot patrimoniul a fost mutat în P-ţa Unirii, nr. 7, în vederea efectuării lucrărilor de consolidare
şi modernizare, printr-un proiect finanţat de Banca Mondială, deoarece fusese reparat şi subsolul
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clădirii, în lipsă de spaţiu să organizăm aici un depozit de documente din fondul Sălii de Lectură,
având încredere că datorită umezelii şi condițiilor improprii, cu toate măsurile luate, mutarea va fi
provizorie şi că vom găsi alte soluţii.
Timpul s-a scurs, iar solicitările noastre nu au găsit
un răspuns pe măsura nevoilor, neputând accepta o mutare
la distanţă faţă de sediul central, aceasta însemnând,
practic, blocarea accesului facil şi rapid la cel mai
important fond de carte al instituţiei.
Deoarece umezeala se accentua, prin apariţia unui
izvor de apă apărut la subsol, iar fântâna şi pompa de
evacuare montată nu erau în măsură să salveze degradarea
rafturilor şi a colecţiei de carte, am avut, după multe
încercări nereuşite, o idee salvatoare! Am analizat
posibilitatea de a realiza, în curtea interioară, un spaţiu
potrivit mutării întregului fond de la subsol. A fost nevoie,
bineînţeles, de buna colaborare şi înţelegerea acestei nevoi
urgente de către mai mulţi factori responsabili. În primul
rând am discutat cu Doina Cociş, director executiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură, apoi, fiind vorba de
realizarea a mai multor lucrări de reparaţii, rafturi metalice
ş.a. am discutat şi analizat problema, din punct de vedere al
susţinerii financiare, cu conducerea Consiliului Judeţean
Sălaj. Având acceptate cele mai importante aspecte, am
căutat firma care să pună în practică aceste idei, nefiind o simplă intervenţie, nicio lucrare clasică,
obişnuită.
Ideile au prins contur, iar bucuria cea mare a fost că am salvat CĂRŢILE! S-a mai finalizat
astfel un coşmar, purtat în câţiva ani prin planuri şi proiecte, mereu amânate.


Platforma acces Sala de Lectură - 60.000 lei

Cei care cunosc clădirile în care funcţionează Biblioteca Judeţeană Sălaj, ştiu că nu se poate
extinde niciun loc, deoarece acestea fiind clădiri de patrimoniu, valori locale şi naţionale cu o istorie
aparte, situate în zona ultra-centrală, înţeleg că nu a fost simplu să rezistăm, să modernizăm, fiind,
totuşi, mereu în atenţia şi aprecierea comunităţii. Îi contrazicem mereu şi pe aceia care cred că nu
sunt solicitate serviciile de bibliotecă. Nu putem sta pe loc, noi am fost şi suntem atenţi la nevoi
prezente, preîntâmpinându-le pe cele viitoare. Observând cât de util şi modern a devenit spaţiul din
Clădirea Transilvania, prin etajarea
rafturilor, toate metalice şi având
scări de acces pentru public, am
analizat posibilitatea realizării unei
lucrări şi în locul unde se studiază,
nevoia acută fiind creșterea
numărului de locuri pentru studiu,
acces curent, mai multe prize
solicitate din partea tinerilor
utilizatori, care doreau să se
conecteze la internet, sau să lucreze
direct pe laptopurile personale. Pe
lângă faptul că era singurul spaţiu
din instituţie care nu se mai asorta cu
celelalte, având încă un aspect
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învechit, am mai câştigat, prin punerea în practică a acestei idei, mult spaţiu pentru colecţiile secţiei,
putem afirma că acesta s-a dublat.
Părerile celor care au intrat după finalizarea lucrării de investiţie, ne-au convins, din nou, că
a fost o măsură foarte utilă şi cu un grad mult mai mare de atractivitate pentru public, în mod special
pentru cea mai pretenţioasă categorie - tinerii!


Realizarea unei curți interioare, loc de relaxare pentru personal și public

Lucrările propuse şi finanţate pentru anul 2019 au mers mână în mână, spre a se realiza un
circuit normal, al bunurilor, publicului
şi personalului, atenţi fiind la nevoile
tuturor.
Deoarece în fosta curte
interioară am realizat depozitul Sălii de
Lectură, salvat astfel de la degradare
din cauza umezelii accentuate, având
un alt spaţiu, în proprietatea clădirii,
neutilizat până acum, am extins curtea,
acoperind locul şi asigurând acces şi
protecţie de intemperii ale naturii,
mutând aici, izolat şi protejat, şi
containerele pentru adunarea resturilor,
deşeurilor ş.a., realizând, prin aceeaşi
lucrare, mai multe beneficii, chiar şi un loc special pentru fumători, în aer liber.
S-a schimbat mult şi prin aceste măsuri atât aspectul general, cât şi respectul pentru igienă,
sănătate şi asigurarea unor drepturi fireşti.


Realizarea lucrărilor pentru supraveghere video la sediul central, P-ţa Iuliu Maniu, nr. 13
- 8.000 lei

O nouă investiţie, după finalizarea lucrărilor şi modificărilor, era necesară şi obligatorie,
potrivit legislaţiei în vigoare, asigurându-se, astfel, protecţia bunurilor şi a întregului patrimoniu. În
această clădire, în urmă cu mai mulţi ani se mai realizase o lucrare pentru securitate şi siguranţă la
incendiu şi furt, dar nu aveam supraveghere video pe căile de acces în instituţie şi în spaţiile pentru
activităţi cu publicul.


Platformă acces Secția Copii - 40.000 lei

Atenţi la fiecare categorie
de public, mici şi mari, convinşi că
apropierea de bibliotecă, de lectură
şi îndemnul spre cunoaştere se
realizează încă din primii ani de
viaţă, având multe experienţe
frumoase, în acest sens, fiindu-ne
respinsă solicitarea de a ni se mai
atribui un spaţiu, situat în imediata
vecinătate a Secţiei pentru Copii,
unde să reorganizăm Ludoteca, un
spațiu special pentru copii între 0-5
ani, loc de poveste şi aventură în
lumea fascinantă a jocului minţii,
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unde Zâne şi Prinţese îi iau de mânuţă pe cei mai nevinovaţi dintre noi, arătându-le calea spre
cutezanţă în împlinirea propriei poveşti, am avut şi aici o IDEE salvatoare!
Din nou schiţe, măsurători, discuţii… aici trebuia să iasă totul ca într-un basm cu Feţi Frumoşi şi Ilene Cosânzene! Şi… a ieşit! Aşteptăm să creştem copii curajoşi, deştepţi, creativi,
sănătoşi emoţional şi fizic, care să ducă povestea locului mai departe...


Rezolvarea reparațiilor la tavanul Secției Tineri & Adulți

În fiecare an, din păcate, este nevoie de intervenţii şi reparaţii în spaţiile din Clădirea
Transilvania, deoarece, existând sub clădire mari infiltraţii de apă, construcţia se mişcă, apărând astfel
fisuri, atât la pereţi, cât şi la tavan. Pentru a nu exista risc, legat de căderea unor bucăţi de tavan peste
documente, personal sau public, an de an luăm măsuri de prevenţie şi intervenim acolo unde este
cazul.

Biblioteca Județeană Sălaj în cifre - 2019 (SINTEZA)
· Frecvenţa medie: 900 utilizatori/zi
· Utilizatori nou înscriși: 1547
· Utilizatori activi: 7216
· Utilizatori înscriși (2015-2019): 8751
· Vizite la bibliotecă: 224.236
· Accesare web: 3149
· Facebook: 97.110
· Sesiuni Internet: 2.065
· Vizite virtuale: 100.259
· Referințe prin e-mail: 6.476 solicitări
· Împrumut interbibliotecar: 38
· Documente difuzate: 199.972
· Documente consultate la sala de lectură: 63.783
· Programe și evenimente culturale: 506
· Participanţi: 12.416
· Programe și proiecte educative: 239
· Participanți cursuri de formare intern: 29
· Participanți externi cursuri diverse: 316
· Livrări documente electronice: 2.511 (pentru activități și evenimente)
· Rezervări titluri: 1.596
· Participanți sesiuni de instruire a utilizatorilor: 34.436
· Expoziţii realizate în spaţiile proprii sau în alte locaţii: 533
· Volume achiziţionate: 5.304 titluri; 8.407 exemplare
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Valoare: 245.072 lei
· Donații: 1.607 titluri; 1.768 exemplare
Valoare: 14.000 lei + 37.000 lei (discount) = 51.000 lei
· Programul MÁRAI IX - donaţie carte nouă+CD în limba maghiară – 269.146 Ft (3.822 lei)
· Donaţii, sponsorizări: aprox. 150.000 lei
· Donații, sponsorizări prin intermediul Asociației Prietenii Bibliotecii Zalău: 45.000 lei
· Investiţii – 130.000 lei (buget) lei
· Obiecte de inventar – 117.000 lei
· Proiecte cu finanțare din alte surse: 85.000 lei
· Valoare proiecte: aprox. 55.000 lei BJ SJ, aprox. 30.000 lei în județ
· Venituri proprii: 6.500 lei
· Parteneriate și proiecte culturale: 253
· Asistență și sprijin oferit elevilor în programul After school: aprox. 75 /zi
· Emisiuni TV: 207
· Vizualizări emisiuni TV şi online - aprox. 54.800
· Articole presa scrisă şi electronică: 457
· Editarea Nr. 15/2019 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație.
Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției
· Cursuri de formare bibliotecari - 12 bibliotecari BJ SJ; 15 bibliotecari din judeţ
· Participare Conferinţe Naţionale şi Internaţionale – 15 bibliotecari BJ SJ, 3 bibliotecari din judeţ
· Culegerea şi completarea bazei de date a judeţului Sălaj - caracter permanent, prin Serviciul
Bibliografic al instituţiei
· Parteneri în organizarea și desfășurarea Conferinței Internaționale – “Evreii din Sălaj și
antisemitismul din perioada interbelică”
· 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
· Editarea lucrării 2018 - UNITATE. REALITATE. PROMISIUNE, coordonator Florica Pop,
Editura Silvania, Zalău, 2019, dedicată evenimentelor de omagiere a CENTENARULUI MARII
UNIRI de la 1 Decembrie 1918
· Pregătirea şi punerea spre păstrare, în cadrul Colecţiilor speciale, a celor mai importante materiale,
documente, emoţii, idei culese în anul 2018, în cadrul proiectului CARAVANA UNIRII, cu mesajul
de a se deschide în anul 2118.
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PROIECTE INEDITE 2019 - scurtă prezentare


ORA să ŞTIM - finanțat de Fundația Progress, lansat într-o zi specială
- 1 februarie Ziua Internaţională a Cititului Împreună 2019
Proiectul Ora să ȘTIM/ Volunteer readers

În fiecare an, de Ziua Internaţională a Cititului Împreună, oamenii de pretutindeni citesc cu
voce tare împreună și împărtășesc povești pentru a promova cititul, ca pe un drept care aparține tuturor
oamenilor.
Pe 1 februarie 2019, a fost lansat proiectul “Ora să ȘTIM”, care cuprinde 150 de biblioteci
din 12 județe, printre care și Județul
SĂLAJ, cu toții alăturându-se
acestei mișcări internaționale și,
împreună cu zeci de bibliotecari și
sute de copii, părinți și pasionați de
lectură din întreaga țară, au
împărtășit curiozitate și bucurie prin
intermediul cărților pentru copii.
Interesul față de lectură și de
subiectele
ȘTIM
(Știință,
Tehnologie, Inginerie, Matematică)
reprezintă un dar pe care generația
noastră îl poate oferi copiilor și
generațiilor următoare. În cadrul
evenimentului, copiii au ascultat
povești captivante și au avut ocazia să facă mici experimente, alături de bibliotecari. Activităţile
multiple au generat un interes deosebit față de comunicarea verbală şi alte forme de comunicare,
deoarece copiii au fost provocaţi să identifice și să descrie fenomenele cercetate și să-și exprime
gândurile, ideile și să pună întrebări.
“Copiii învață urmărind ce fac cei mari. Iar noi adulții, adeseori uităm să le arătăm celor mici
câtă plăcere şi bucurie ne aduce cititul. Citind împreună cu copiii, acasă, la bibliotecă sau la școală,
le transmitem această bucurie în mod direct și sincer. În acest an, care în România este declarat și
Anul Cărții, Ziua Internațională a Cititului Împreună este nu doar o bucurie care aduce în prim-plan
copiii și cartea ci, prin popularizarea temelor ȘTIM, le stârnește copiilor curiozitatea și dorința de a
explora. Cu ocazia ZICI, dar și de-a lungul proiectului Ora sa ȘTIM, bibliotecarii și adulții care vor
citi vor inspira copiii cu povești incitante și îi vor provoca să pătrundă în lumea matematicii, științei
și tehnologiei. Iar acolo copiii vor descoperi o lume pe măsura curiozității și istețimii lor. Este ceea
ce credem atât noi, cei de la Fundația Progress, cât și inițiatorii proiectului Ora să ȘTIM/ Volunteer
readers, Deutsche Telekom Stiftung” – Claudia Șerbănuță, Project Manager, Ora să ȘTIM
Studiile arată că persoanele care citesc frecvent sunt în măsură să-i înțeleagă mai bine
pe ceilalți, să empatizeze cu ei și să vadă lumea și din perspectiva altora. Așadar, nu ne rămâne
decât să vă invităm, mereu, la bibliotecă!
A fost o impresionantă experiență ȘTIM dedicată copiilor și pasionaților de lectură.
Ziua Internaţională a Cititului Împreună 2019 a fost un eveniment susținut la nivel național
de grupul Citim Împreună România.
 Citește și fă bine! - o campanie despre locuire și comunități durabile
 Fă bine și citește! Locuirea – o temă care ne privește pe toți
În luna aprilie Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru Voluntariat a trimis
românii în biblioteci și librării, îndemnându-i să citească și să facă fapte bune. Cum? Lansând
campania Citește și fă bine prin care a invitat cititorii să se implice în viața comunităților din care fac
parte, pentru a contribui la dezvoltarea lor sustenabilă.
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Considerând că educația și informarea stau la baza dezvoltării societății în care trăim, și că
cititorii sunt cei mai deschiși înspre a afla mai multe, campania li s-a adresat, în primul rând, lor, ca
potențiali lideri în comunitate, promotori ai dezvoltării durabile.
Timp de o lună, ei au putut găsi cartolinele campaniei în unele dintre cărțile cumpărate din
librăriile Humanitas, Librarium și Cărturești din toată țara, sau împrumutate din peste 15 biblioteci
județene și locale. Acestea conțin nu doar informații despre Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 11 Orașe și comunități durabile, dar și idei practice de gesturi pe care oricine le poate face, fără un efort
prea mare. Cititorii norocoși vor fi astfel primii care vor intra în comunitatea BSG România a celor
care construiesc viitorul și sunt încurajați nu numai să citească despre problema locuirii și să transmită
mai departe informațiile aflate, dar și să-și implice prietenii și familiile în acțiuni și fapte bune,
sugerate prin campania organizată de Pro Vobis în cadrul proiectului Build Solid Ground.
Cei care nu au ajuns în posesia cartolinelor, dar sunt preocupați de calitatea vieții acum și în
viitor, vor putea și ei să accepte provocarea, accesând informațiile pe pagina de Facebook a
campaniei: BSGRomania, de unde se vor putea inspira pentru a fi cetățeni activi ai comunităților lor.
Campania Citește și fă bine a fost gândită pentru a promova dreptul la locuire, comunitățile
sustenabile și obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, în general, și de a atrage atenția asupra
dezvoltării orașelor și așezărilor umane, astfel încât ele să fie deschise tuturor, să fie sigure și
sustenabile.
Fă bine și citește! Locuirea este o temă care ne privește pe toți. Populația mondială crește
în mod constant și până în 2050 aproximativ
66% din oameni vor locui în orașe. În Europa
deja aproape trei sferturi din populație
trăiește în mediul urban. Este un motiv
suficient pentru a acorda o mare atenție
dezvoltării de orașe moderne și sustenabile,
sigure, accesibile, cu spații verzi și care să își
păstreze cultura ca sursă de inspirație,
asigurând condiții de viață decente pentru toți
membrii comunității. Toate acestea - printr-o planificare urbană inteligentă, care să asigure dreptul
fiecărui om la locuire.
Locuirea stă de multe ori la baza dezvoltării, și totuși în prezent aproape 1.6 miliarde de
oameni de pe glob trăiesc fără un acoperiș decent deasupra capului. Până în 2030 se estimează că
numărul lor va ajunge la 2 miliarde. La nivel mondial, mai mult de 70% din oameni nu dispun de acte
de proprietate asupra pământului pe care
locuiesc,
acest
fapt
limitându-le
posibilitățile de a scăpa de sărăcie, de a
accesa oportunități, de a avea un trai stabil.
Femeile sunt în mod special afectate de
această problemă. 1 din 7 oameni trăiesc în
prezent în ghetouri sau locuințe informale
și lipsa dreptului de proprietate îi face să
nu părăsească aceste locuințe, de teamă că
nu se mai pot întoarce. Pe de altă parte,
datorită incertitudinii, nici nu construiesc
cu materiale durabile, ceea ce îi expune la
riscuri majore în caz de calamități naturale, din care apoi au șanse slabe să-și revină. Aceste teme sunt
de actualitate în contextul migrării și schimbărilor climatice, dar și al unei urbanizări accelerate, care
duce la agravarea situației locuirii din periferiile marilor orașe. Dreptul de proprietate reprezintă una
din condițiile îmbunătățirii vieții acestor oameni și, mai departe, a eradicării sărăciei.
România, alături de celelalte state membre UE, și-a asumat să ia o serie de măsuri prin care
să susțină dezvoltarea durabilă a orașelor și comunităților, și să contribuie la problema dreptului la
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locuire, acesta fiind un pas către reducerea cauzelor și efectelor principale ale sărăciei, inechității și
conflictelor.
Cum ar arăta peste zeci de ani orașele noastre dacă fiecare dintre noi ar face în fiecare lună
câte un mic gest pentru comunitatea sa? Cum ar fi să îngrijească un parc, să atenționeze autoritățile
despre nereguli, să colecteze selectiv, să consume rațional, să cumpere de la magazinele locale, să
circule mai mult cu transportul în comun, să ajute oamenii săraci, să se informeze și să se implice în
deciziile comunității. Sunt doar câteva exemple ușor de urmat, dar care pot face diferența între un
oraș sufocant și un oraș în care traiul să fie bun pentru toți.
Prin campania Citește și fă bine Pro Vobis își propune să contribuie la atingerea țintelor
obiectivului 11, prin informare și stimularea implicării civice, și de ce nu, să reamintească autorităților
măsurile asumate. Participanții în campanie vor fi încurajați să fie voluntari pentru cauze ce țin de
dezvoltarea orașelor în care trăiesc, fără să uite în același timp că bunăstarea lor depinde de bunăstarea
întregii comunități. Ei pot să se aplece asupra problemelor celor aflați în dificultate în orașele în care
trăiesc, dar în același timp pot să sprijine oamenii din țări mai puțin dezvoltate pentru a avea dreptul
la o viață decentă, contribuind astfel la atingerea obiectivelor globale.
Misiunea Pro Vobis este de a promova și dezvolta voluntariatul, iar organizația și-a asumat în
această perioadă și misiunea de a informa cetățenii despre problema dreptului la locuire accesibilă,
sigură și non-discriminatorie, în cadrul proiectului Build Solid Ground, proiect finanțat de Comisia
Europeană. În acest proiect amplu, 14 organizații din Europa lucrează împreună pentru a stimula
implicarea cetățenilor în susținerea dezvoltării durabile globale și creșterea conștientizării și educației
pentru obiectivul de dezvoltare durabilă “SDG 11” și “Noua Agendă Urbană 2030” (Habitat III),
pentru promovarea dreptului la locuire, dreptului egal la proprietate imobiliară și a orașelor durabile
și sustenabile.
Cu sprijinul librăriilor Humanitas, Librarium și Cărturești și al bibliotecilor publice județene
și locale din Alba, Bihor, Cluj, Vâlcea, Mureș, Vaslui, Sălaj, Ialomița, Ploiești, Bacău, Hunedoara,
Turda, Slătioara, Scundu, Moinești și Tazlău.
Atelierul de făurit idealuri - finanțat de Consiliul Municipal Zalău
Proiectul nostru s-a înscris în aria priorităţilor de finanţare din partea Consiliului Municipal
Zalău din mai multe motive:
educaționale,
de
informare,
socializare,
cultură,
relaxare,
promovare a lecturii și a
municipiului, a valorilor culturale
ale orașului Zalău, prin expoziţiile
organizate în cadrul evenimentului
special dedicat acestuia – Zilele
Municipiului Zalău 2019, a
organizării de activități în spații
neconvenționale (parcuri, Platoul
Central, în fața bibliotecii etc.),
precum și a faptului că în acest an
sărbătorim ANUL CĂRȚII, prin activitățile dedicate acestui eveniment.


COLIBLITE - implementare 2018-2020, coordonator național
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj a continuat să furnizeze cursuri de competențe și
cetățenie digitală pentru elevii din comunitate și pentru persoanele care-i pot sprijini pe aceștia să
devină utilizatori eficienți și responsabili ai Internetului.
Acest proiect se derulează în 9 biblioteci din județele: Argeș, Brașov, Brăila, Dâmbovița,
Maramureș, Prahova, Sălaj.
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Cursuri pentru nevoile publicului: limba română pentru străini, conversaţie în limba
engleză, franceză…
Gustul şi interesul publicului se schimbă, de la un an la altul, iar noi e bine să ascultăm şoaptele
acestuia, dacă dorim să fim utili. La fiecare început de an analizăm impactul propunerilor noastre
pentru atragerea comunităţii, iar activităţile la care observăm că nu s-a răspuns, sau au avut un grad
foarte scăzut de participanţi, fie le adaptăm, adăugând detalii inedite, fie renunţăm şi venim cu alte
propuneri.
Am format mulţi bibliotecari pentru a ajuta, la rândul lor, publicul. Noi propunem o listă de
cursuri, iar în măsura solicitărilor, când avem grupe constituite, se livrează cursurile solicitate,
participanţilor eliberându-li-se şi Diplome.
Ca o noutate pentru anul 2019 a fost organizarea Cursului de învăţare a limbii române pentru
cei de altă naţionalitate. Am fost surprinşi să constatăm numărul mare de înscrieri pentru acest curs,
în mod special din partea părinţilor, care au ca limbă maternă-limba maghiară. Au fost înscrişi peste
100 de copii, în prima etapă, fiind nevoiţi să-i împărţim în mai multe grupe şi să apelăm la
colaboratori, deoarece este indicat ca aceia care predau, să fie cunoscători ai ambelor limbi.
La cursurile de la bibliotecă sau organizate de noi în alte spații, participă toate categoriile de
vârstă, deși s-ar crede că numai copiii și tinerii mai învață!
Sunt mulți bunici interesați de conversație în limba engleză, spre a putea comunica mult mai
facil cu nepoții plecați departe sau chiar născuți în alte locuri ale lumii. Tot ei, ca să fie iubiți de
nepoți, învață cu noi să comunice prin intermediul mijloacelor moderne, să joace în mici piese de
teatru, pentru a-și păstra memoria activă și multe altele, de la scris, până la… dans!
 Să ne păstrăm tradițiile, finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj
În colaborare cu Asociaţia Prietenii Bibliotecii, care a depus şi câştigat un proiect pentru
educaţia tinerilor în respectul şi dragostea faţă de valorile neamului românesc, ne-am bucurat să le
oferim acestora ocazia de a se întâlni cu profesionişti în domeniu, dar şi de a vizita Muzeul Etnografic
şi alte locuri special alese din municipiul Cluj-Napoca.
 Continuare CODE KIDS
Acest proiect atrage, an de an, tot mai mulţi copii şi tineri, dornici să înveţe şi să experimenteze
tainele programării, ştiind că în acest domeniu şansele de a găsi un loc de muncă bine recompensat
financiar sunt încă foarte mari. Finanţatorii vin mereu cu noi provocări, antrenare în competiţii
interesante, cu premii atractive.
În anul 2019, pe lângă întâlnirile săptămânale de la grupele de începători şi avansaţi, atât în
cadrul Bibliotecii Judeţene, cât şi la bibliotecile publice din judeţ, incluse în proiect, amintim ca
inedit:
 întâlnirile regionale organizate la Bălan, Mirşid şi Bocşa
 schimb de experienţă - o zi în stilul CODE Kids, cu programare, roboți și informații
proaspete despre noile tehnologii.
Coderii din Cluburile Bibliotecilor Comunale Bălan, Bocșa, Mirșid, Zimbor și Biblioteca
Județeană Sălaj au fost în vizită la Compania Accenture Industrial Software Solutions,
Cluj-Napoca.
 Locul I ocupat de Nora Breje, de la Clubul Code Kids al Bibliotecii Judeţene Sălaj,
cel mai tânăr participant la Conferința Internaţională From Works to Action a
Școlii Române de Dezvoltare, desfăşurată la Bucureşti, discursul ei a stârnit aplauze și
ne-a făcut mândri!
 TÂRGUL de ȘTIINȚĂ, Ediția a III-a, Ed. TECH, startul a fost dat şi anul acesta
de Biblioteca Județeană Sălaj, în colaborare cu 11 biblioteci comunale partenere din
județ: Bălan, Benesat, Bocșa, Carastelec, Chieșd, Crișeni, Dobrin, Hida, Mirșid,
Vîrșolț și Zimbor.
 Școala de Reporteri SDG – Biblioteca Județeană Sălaj, bucurându-se de locul I la
provocări.
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Școala de reporteri SDG, proiectul ce a avut ca scop motivarea și instruirea copiilor din mediul
rural să realizeze și să promoveze conținut (audio, video, text) pentru comunitățile lor, a ajuns la final
cu rezultate impresionante.
Partenerii care au susținut desfășurarea proiectului au fost bibliotecarii din cele 25 de
biblioteci implicate. Fiecare club a fost alcătuit dintr-un bibliotecar și doi reporteri.
În cele 3 luni de desfășurare, copiii au avut de rezolvat 6 provocări, ce au vizat cele 17
Obiective Globale incluse de ONU pe agenda 2030. Tinerii reporteri au realizat primul lor articol,
primul video, primul vlog, primul podcast și primul lor eveniment, toate fiind în legătură cu
Obiectivele Globale.
Proiectul a fost implementat în 4 județe ale țării (Sălaj, Gorj, Neamț și Vrancea), unde 50 de
copii, cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, au învățat, pe parcursul a 3 luni, să creeze conținut (audio,
video, text) pentru comunitățile lor. Aceștia au realizat peste 40 de podcast-uri prin care au promovat
Obiectivul Global 13 - Schimbări climatice, peste 20 de video-uri prin care au promovat Obiectivul
Global 4 - educație de calitate, 19 evenimente la care au avut peste 400 de invitați și au creat provocări
de tip vlog la care au adunat peste 50.000 de vizualizări. Mai multe detalii despre materialele create
de aceștia găsiți pe pagina web a proiectului:
http://scoaladereporteri.progressfoundation.ro/
”Fiecare copil din România merită să aibă o oportunitate prin care să înțeleagă cum poate să
producă o schimbare în comunitate. Iar noi putem să oferim această șansă prin proiectele pe care le
implementăm și creăm pentru generația nouă. “Școala de reporteri SDG” este un proiect unic în
România. 50 de copii din 4 județe cercetează, scriu, creează conținut prin care promovează
Obiectivele Globale. Discursul lor este îmbunătățit, au argumente și întrebări noi.” Alin-Gabriel
Grămescu, manager proiect Școala de Reporteri SDG.
https://www.facebook.com/progressfoundation.ro/videos/351324662213658/
https://www.facebook.com/progressfoundation.ro/videos/347407739256085/


Proiectul Towards open, fair and sustainable Europe in the world - EU Presidency Project
2019-2021 este co-finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația FINGO din
Finlanda, în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare FOND (România), platforma CROSOL (Croația) și Confederația Europeană de ONG-uri
pentru dezvoltare - CONCORD
 Aplicabilitate la Biblioteca Judeţeană Sălaj - coord. Ioana Gale şi Denisa Herle
Cerinţa: Propunere de eveniment pe tema locuirii, în contextul Agendei 2030 cu privire la cele 17
Obiective globale de Dezvoltare Durabilă (ODD-uri)
Biblioteca este locul ideilor, al cunoaşterii şi al implicării, un loc al tuturor şi al fiecăruia,
un catalizator de resurse ce are puterea de a construi sustenabil, pe o bază solidă: Educaţia! Şi da,
având atribuţii în sfera culturii şi a culturalizării, putem impacta comunitatea cu propuneri, cu
proiecte (lucruri care deja se petrec) care să îşi găsească locul (în continuare) pe axa viitorului.
Întrebarea la care am încercat să articulăm un răspuns coerent a fost: "Cum pot eu, azi,
acum, aici, în calitate de animator cultural (bibliotecar) să produc schimbare (măsurabilă) în
comunitatea din care fac parte, prin intermediul unor acţiuni de voluntariat?"
Da, am pornit de la dorinţa implementării unor idei concrete în comunităţile din care
provenim şi da, am amintit şi despre resursa voluntară mobilizată în jurul Casei Memoriale "Iuliu
Maniu" Bădăcin.
#Balotesti #Badacin #TarguFrumos
Denisa a marşat în expunerea ei pe ideea organizării unui eveniment construit în jurul
tematicii "Cultura, care face bine", având motto-ul "Comunitatea suntem noi!"
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Caravana Brainstorms
Am dat startul Caravanei Brainstorms FTC începând cu Biblioteca Județeană Sălaj.
Spațiul nostru a fost plin de
roboți, imprimare 3D, dar și multă
curiozitate, imaginație, veselie.
Membrii grupurilor Code
Kids - începători și avansați - ai
bibliotecii noastre, împreună cu
Echipa de Robotică Brainstorms a
Colegiului Tehnic “Alesandru
Papiu Ilarian” au împărtășit spiritul
FIRST și au avut ocazia să testeze
robotul echipei, cu care vor
participa la Concursul Național de
robotică de anul viitor.
Ne dorim să facem
cunoscută educația în sistem STEM în rândul copiilor din Cluburile CodeKids din mediul rural, în
perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020.
Acest proiect are tot mai mulţi susţinători şi în judeţul Sălaj, astfel încât vom continua să
codăm şi în anii ce vin!
*
Despre Fundația Progress - care a finanțat și în anul 2019 multe proiecte ale instituției
noastre, implicit ale bibliotecilor publice din județul Sălaj:
Fundația Progress este o organizație neguvernamentală înființată în 2002 la Bistrița (județul
Bistrița-Năsăud), ce pilotează inițiative locale în domeniul educației/formării, (e-) incluziunii și
dezvoltării comunitare pe care le scalează apoi, la nivel național, drept bune practici, inovatoare și de
impact, folosind bibliotecile publice ca hub-uri (puncte focale) de învățare pe tot parcursul vieții și
centre de inovație socială pentru a ajunge la orice grup social, în special la cele marginale. Fundația
Progress continuă dezvoltarea competențelor bibliotecarilor și diversificarea serviciilor pentru
comunitate ale rețelei de biblioteci publice realizată de programul național Biblionet, finanțat între
2009 și 2016 de către Fundația Bill și Melinda Gates.
PARTICIPARE CONFERINȚE Naționale/Internaționale și evenimente deosebite


Sibiu - BIBLIOPUBLICA, BIBLIOTECILE, teritorii ale cunoașterii și memoriei colective



Brașov - Conferința Internațională de Robotică și imprimare 3D în biblioteci



Miercurea Ciuc - SERVICII MODERNE de BIBLIOTECĂ și TRANSFORMAREA DIGITALĂ



Conferința Internaţională From Works to Action a Școlii Române de Dezvoltare, Bucureşti



București - Conferinţa Code Kids, evaluare



Muzeul Național Cotroceni, București - conferință/evaluare proiect Ora să ȘTIM/ Volunteer
readers Seminarul de Leadership organizat de către Aspen România în parteneriat cu
Fundația Progress, susținut de Alpha Bank



Vizite ale unor grupuri de bibliotecari din Basarabia, Ucraina, Ungaria
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PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ – 2019
Participare cursuri
- Curs de formare - Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor - organizat
de către S.C. Formarom S.R.L. Zalău, perioada: 16.05-06.06.2019 – 1 bibliotecar
- Training Utilizarea tabletelor la dezvoltarea serviciilor moderne de bibliotecă pentru copii și
adolescenți și Metodologia de implementare a serviciilor de inițiere în coding la bibliotecă, traineri
de la Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă Chișinău – locația: Biblioteca Județeană
Octavian Goga Cluj, perioada: 12-13.06.2019 – 2 bibliotecari
- Curs de formare - Obiectivele durabile - Ce trebuie să știi? – Voluntariat și dezvoltare durabilă organizat de către Pro Vobis Cluj-Napoca, perioada: 08-11.10.2019 – 2 bibliotecari
- Curs de formare - Bibliotecar (studii superioare) - organizat de către S.C. School Consulting S.R.L.
Albești, perioada: 11.12.2019-05.02.2020 – 4 bibliotecari
Participare conferințe și proiecte
- Întâlnirea europeană - Școala Română de Dezvoltare - From words to action: Fostering synergies
for achieving the Sustainable Development Goals - București, organizată de către Ministerul
Afacerilor Externe, perioada: 26-28.06.2019 – 1 bibliotecar
- Conferința Națională a ANBPR BiblioPUBLICA - Bibliotecile publice - teritorii ale cunoașterii și
memoriei colective - Sibiu, ANBPR București, perioada: 22-25.05.2019 – 4 bibliotecari
- Ora să ȘTIM/ Volunteer readears - Educație și tehnologie în mediul rural românesc - București,
organizator Fundația Progress, perioada: 24-26.06.2019 – 2 bibliotecari
- Conferința Internațională Robotică și imprimare 3D în biblioteci - Brașov, organizată de către
Biblioteca Județeană George Barițiu Brașov, perioada: 16-17.10.2019 – 2 bibliotecari
- Conferința Națională a ANBPR - Serviciile moderne de bibliotecă și transformarea digitală Miercurea-Ciuc, organizată de către ANBPR București, perioada: 21-22.10.2019 – 1 bibliotecar
- Seminarul de Leadership Aspen - Sinaia, organizată de către Institutul Aspen România în parteneriat
cu Fundația Progress, perioada: 24-27.10.2019 – 1 bibliotecar
- Proiect Promoting equality through gender sensitive journalism and blogging - Shtip, Macedonia,
perioada: 05-11.12.2019 – 1 bibliotecar
- Conferința Națională Code Kids - Copiii fac coding în bibliotecile publice - București, organizată
de către Fundația Progress, perioada: 11-13.12.2019 – 3 bibliotecari
- Schimb de experiență Anglia (Londra), perioada: 26-29.06.2019 – 1 bibliotecar
*
Despre multe alte proiecte, activităţi, evenimente, parteneriate şi colaborări am putea scrie
multe pagini, dar, aşa cum am stabilit, alegem în fiecare număr al Revistei noastre să le prezentăm
numai pe cele inedite.
Anul 2019 a fost bogat în toate sensurile, de la investiţii în lucrări pentru îmbunătăţirea
condiţiilor pentru colecţii şi public, până la animaţia permanentă prin toate secţiile instituţiei, semn
clar că BIBLIOTECA noastră este un loc atractiv, cu personal dedicat profesiei, sprijinind educaţia,
formarea continuă, dezvoltarea personală şi relaxarea!
După 15 ani, dacă m-ar întreba cineva care au fost cele mai dificile momente, care sunt
lucrurile pe care nu am reuşit să le schimb, dar am încercat, primul cuvânt pe care l-aş rosti ar fi…
OMUL, resursa umană din instituţii este punctul-forte, dar şi slăbiciunea! Da, mi-aş fi dorit şi mai
încerc să cred că se poate mai mult, să văd idei şi pasiune, dăruire, să simt că pe fiecare angajat îl
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interesează de ce vine la serviciu, ce rămâne după o zi, o lună, un an… de activitate într-un loc de
unde, de bine de rău, şi-au primit recompensa financiară, spre a-şi rezolva problemele personale.
Acest loc trebuie respectat! Da, ar fi tare frumos ca fiecare să înţeleagă că este foarte important nu să
fii unul din cei mulţi, mergând în direcţia dată de val, ci să fii unic, cel fără de care instituţia ar fi
altfel, mult mai săracă!
Suntem în anul 2020 şi privim cu optimism viitorul, cu aceeaşi atenţie şi dorinţă de a ne face
datoria, atât cât depinde de noi. Rămânem încrezători că atunci când fiecare angajat îşi asortează
ideile în acord şi armonie cu planul şi viziunea curajoasă a managementului, analizând, an după an,
care sunt acele IDEI ce pot pătrunde în viaţa comunităţii, făcând-o mai bună, mai împlinită, mai
responsabilă şi mai luminoasă rolul şi rostul bibliotecii publice va fi tot mai important, vizibil,
susţinut.
Florica Pop

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR cultural-educative, de formare, dezvoltare,
relaxare REALIZATE în anul 2019
EXPOZIŢII:
Ianuarie:
 3 ianuarie - Anul cărții în România - promovarea cărții și a lecturii
 4 ianuarie - Elena Farago (Elena Paximade) 65 de ani de la moartea poetei
 6 ianuarie - Theodore Roosevelt, al 26-lea președinte al Statelor Unite ale Americii și laureat
al Premiului Nobel pentru Pace în 1906 - 100 de ani de la moarte
 7 ianuarie - Educă cu blândețe, Case și Palate regale, Știați că…
 7 Ianuarie - Iarna la Bibliotecă
 7 ianuarie 1944 - Ion Simionescu (n. 1873), geolog, geograf, pedagog, paleontolog - 75 de
ani
 7 - 18 ianuarie - Ziua Culturii Naționale
 8 ianuarie - 146 de ani de la nașterea Artizanului Marii Uniri, Iuliu Maniu
 9 ianuarie - Șochează-ți profesorul - Citește o carte!
 10 ianuarie 1869 - Valeriu Braniște (m. 1928), scriitor - 150 de ani
 10 ianuarie - Citește o carte nouă!
 12 ianuarie 1829 - Friedrich Schlegel (Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel) (n. 1772),
critic, istoric și teoretician literar german - 190 de ani
 12 ianuarie 1939 - Hariclea Darclée (Hariclea Haricli) (n. 1860), cântăreață de operă - 80
de ani
 14 ianuarie - Autori sălăjeni - cărți editate în 2018 - Expoziție în Sala Scriitorilor Sălăjeni
 14 ianuarie - Noutăți în bibliotecă
 14 ianuarie 1934 - Ioan Cantacuzino (n. 1836), medic și microbiolog - 85 de ani
 14 ianuarie 1819 - Dimitrie Bolintineanu (m. 1872), poet, om politic, diplomat, participant
la Revoluția din 1848 - 200 de ani
 15 ianuarie 1850 - Mihai Eminescu (m. 1889), poet, prozator, jurnalist - 169 de ani
 15 ianuarie 1929 - Martin Luther King (m. 1968), activist politic și luptător anti-rasism
american, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1964 - 90 de ani
 16 ianuarie - Mormocel și Omul de zăpadă! – vitrină copii
 17 ianuarie - Arthur, la Biblioteca Județeană!
 18 ianuarie 1848 - Ioan Slavici (m. 1925), scriitor - 171 de ani
 18 ianuarie 1689 - Montesquieu (Charles Louis de Secondat) (m. 1775), scriitor, jurist,
filozof francez - 330 de ani
 19 ianuarie 1809 - Edgar Allan Poe (m. 1849), scriitor american - 210 ani
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19 ianuarie 1839 - Paul Cézanne (m. 1906), pictor francez - 180 de ani
21 ianuarie - Povești pentru cei mici
21 ianuarie - Noutăți în bibliotecă
22 ianuarie - Ziua Culturii Maghiare
22 ianuarie - Vino în lumea poveștilor!
23 ianuarie 1949 - Ioan Ciocian, profesor - 70 de ani
24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române
24 ianuarie 1849 - Badea Cârțan (N. Gheorghe Cârțan) (m. 1911), țăran român care a luptat
pentru independența românilor din Transilvania - 170 de ani
24 ianuarie 1889 - Victor Eftimiu (m. 1972), scriitor și traducător român de origine aromână
- 130 de ani
24 ianuarie 1949 - In Memoriam Alexandru Liviu Șerban (m. 2015), ofițer, poet - 70 de ani
24 ianuarie 1949 - Ioan Andreicuț (pseudonim Andrei), preot, Arhiepiscop al Vadului,
Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului - 70 de ani
25 ianuarie - Noutăți în bibliotecă
27 ianuarie 1919 - Ady Endre (n. 1877), poet maghiar - 100 de ani
27 ianuarie - Ziua Internaţională Pentru Comemorarea Victimelor Holocaustului
28 ianuarie 1889 - Martha Bibescu (m. 1973), scriitoare - 130 de ani
29 ianuarie 1939 - William Butler Yeats (n. 1865), poet și dramaturg englez, laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură în 1923 - 80 de ani
30 ianuarie - Ziua Internaţională pentru Nonviolenţă în Şcoli

Februarie:


























1 februarie 1852 - Ion Luca Caragiale (m. 1912), dramaturg, pamfletar, nuvelist - 167 de ani
1 februarie 1934 - Nicolae Breban, scriitor - 85 de ani
1 februarie 1939 - Grigore M. Croitoru, profesor - 80 de ani
1 februarie 1944 - Petru Popescu, scriitor - 75 de ani
2 februarie 1889 - Traian Săvulescu (m. 1963), biolog și botanist, fondator al Școlii românești
de fitopatologie - 130 de ani
3 februarie 1954 - Ionel Teodoreanu (n. 1897), scriitor - 65 de ani
4/16 februarie 1794 - Isidor Alpini (m. 1841), vicar al Sălajului - 225 de ani
5 februarie 1859 - Alecu Russo (n. 1819), scriitor - 160 de ani
5 februarie - Șochează-ți profesorul - Citește o carte!
5 februarie 1953 - Iuliu Maniu (n. 1873), jurist, om politic, scriitor, traducător - 66 de ani
5 februarie 1939 - Gheorghe Țițeica (n. 1873), matematician - 80 de ani
6 februarie - Cărțile Editurii Arthur în bibliotecă
7 februarie - Povești pentru cei mici
7 februarie - Să înțelegem internetul!
9 februarie 1939 - Doru Stoica (m. 2006), sculptor - 80 de ani
11 februarie - Cu iz de iarnă - vitrină copii
11 februarie 1864 - Emil Bran (m. 1941), preot, lingvist - 155 de ani
11 februarie - Iubirea ca mod de viață
12 februarie 1809 - Charles Darwin (m. 1882), naturalist, biolog, geolog și scriitor englez 210 ani
12 februarie 1894 - Otilia Cazimir (m. 1967), scriitoare - 125 de ani
12 februarie - Ziua Europeană a Siguranței pe Internet - a doua zi de marţi din februarie
12 februarie 1804 - Immanuel Kant (n. 1724), filosof german - 215 ani
13 februarie 1939 - Fejér László (pseudonime: Zilahi László, Háger József, Gergely András
László) (m. 2018), ziarist - 80 de ani
13 februarie 1944 - Török Árpád, profesor, naturalist - 75 de ani
14 februarie 1929 - Elly Gross Berkovits, scriitoare - 90 de ani
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14 februarie - Cărțile cu copertă roșie
14 februarie - Ziua Sfântului Valentin - Dragostea la bibliotecă
15 februarie 1794 - Alexandru Șterca Șuluțiu (m. 1867), vicar - 225 de ani
15 februarie - Ziua prozei maghiare - Jókai Mór
15 februarie 1564 - Galileo Galilei (m. 1642), fizician, matematician, astronom și filosof
italian - 455 de ani
18 februarie - Hai la joacă!
18 februarie 1919 - Somlyai László (m. 1975), scriitor, publicist - 100 de ani
18 februarie 1564 - Michelangelo (Michelangelo di Ludovico Buonaroti Simoni) (n. 1475),
pictor, sculptor, arhitect italian - 455 de ani
19 februarie - Keep calm and read a new book
19 februarie - Dă-te la o carte nouă!- vitrină copii
19 februarie 1864 - Arthur Gorovei (m. 1951), folclorist, etnograf - 155 de ani
20 februarie - Călătorim prin Univers
20 februarie 1924 - Eugen Barbu (m. 1993), scriitor - 95 de ani
21 februarie - Ziua Internaţională A Limbii Materne
21 februarie - In Memoriam - 100 George Pop de Băsești - Președintele de Onoare al Marii
Adunări Naționale de la Alba Iulia
21 februarie 1989 - Márai Sándor (n. 1900), scriitor, poet, dramaturg maghiar - 30 de ani
24 februarie - Dragobetele (cap de primăvară)
22 februarie 1864 - Jules Renard (m. 1910), scriitor francez - 155 de ani
23 februarie 1919 - George Pop de Băsești (n. 1835), jurist, om politic - 100 de ani
26 februarie - Vino în lumea poveștilor!
26 februarie 1954 - Teodor Sărăcuț-Comănescu, profesor - 65 de ani
28 februarie 1754 - Gheorghe Șincai (m. 1816), istoric, filolog, traducător, scriitor - 265 de ani
28 februarie 1869 - Alphonse De Lamartine (n. 1790), scriitor și om politic francez - 150 de ani

Martie:



















1 - 10 martie - Vine, vine primăvara - Ziua Mărţişorului, Babele
1 martie 1837 - Ion Creangă - 182 de ani de la naștere (m. 1889), scriitor
2 martie - Expoziție de carte în limba maghiară
3 martie - Ziua Mondială a Scriitorilor
3 martie 1904 - Mircea Vulcănescu (m. 1952), filolog, filosof, publicist, sociolog, teolog,
profesor de etică - 115 ani
5 martie - Keep Calm și citește o carte nouă!
6 martie - Flori de primăvară - vitrină copii
6 martie 1619 - Cyrano De Bergerac (Hector Savinien de Cyrano de Bergerac) (m. 1655),
dramaturg și eseist francez - 400 de ani
7 martie - Arthur la Biblioteca Județeană!
8 martie - Ziua Internaţională a Femeii - Ziua Mamei
8 martie 1869 - Hector Berlioz (n. 1803), compozitor francez - 150 de ani
9 martie 1914 - Paladi János (Pulusi) (m. 2005), compozitor - 105 ani
9 martie 1934 - Iuri Alexeevici Gagarin (m. 1968), cosmonaut rus, primul om care a ajuns în
spațiu - 85 de ani
9 martie 1944 - Grigore Antipa (n. 1867), zoolog, hidrobiolog, oceanolog, ihtiolog,
muzeolog - 75 de ani
9 martie 1994 - Henry Charles Bukowski (n. 1920), scriitor american - 25 de ani
10 martie 1879 - Dumitru Caracostea (m. 1965), critic și istoric literar - 140 de ani
10 martie 1944 - Papp Lajos Sándor (pseudonime: Szigeti, Somlyai), redactor, editor, ziarist
- 75 de ani
11 martie - Atinge-ți potențialul maxim, Raftul de sănătate - medicina naturistă
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12 martie - Mormocel aduce primăvara la Bibliotecă!- vitrină
14 martie - Expoziție - Carte nouă - Dă-te la o carte
14 martie 1879 - Albert Einstein (m. 1955), fizician german - 140 de ani
14 martie 1854 - Alexandru Macedonski (m. 1920), scriitor - 165 de ani
14 martie 1919 - Alexandru Paleologu (m. 2005), scriitor - 100 de ani
15 martie - Ziua Mondială a Protecţiei Drepturilor Consumatorilor
16 martie 1839 - Sully Prudhomme (René Armand François Prudhomme) (m. 1907), scriitor
francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1901 - 180 de ani
17 martie 1819 - Alecu Russo (m. 1859), poet, prozator, eseist, memorialist, critic literar 200 de ani
17 martie 1919 - Nat King Cole (Nathaniel Adams Coles), (m. 1965), pianist, compozitor,
cântăreț de jazz, actor american - 100 de ani
17 martie 1954 - Florian Onica, preot, profesor- 65 de ani
17 martie 1954 - Bajusz István, muzeograf, cercetător științific - 65 de ani
18 martie - Arta pedagogiei alternative
19 martie - Cărți noi pentru cei mai mici
19 martie 1919 - Peter Abrahams (m. 2017), scriitor sud-african - 100 de ani
20 martie 1939 - Vasile-Romul Pop (pseudonim Radu Petre), preot, profesor, eseist - 80 de ani
20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei
20 martie - Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii și Tineret
20 martie - Ziua Internaţională de Luptă pentru Eliminarea Discriminării Rasiale
21 martie - Ziua Internațională a Poeziei - expoziție vitrină
22 martie - Ziua Mondială a Apei
24 martie 1844 - Arany László (m. 1898), scriitor maghiar - 175 de ani
25 martie - Ziua Poliţiei Române
26 martie - Cu noi viața e mai dulce
27 martie - Ziua Mondială a Teatrului
28 martie 1994 - Eugen Ionescu (Eugène Ionesco) (n. 1909), scriitor de limbă franceză
originar din România - 25 de ani
29 martie - Laureați ai premiului Nobel
30 martie - Știința pe înțelesul celor mici
30 martie 1989 - Nicolae Steinhardt (Nicolae Aurelian Steinhardt) (n. 1912), scriitor, critic
literar, eseist și publicist, doctor în drept constituțional - 30 de ani
31 martie 1933 - Nichita Stănescu (m. 1983), poet - 86 de ani
31 martie 1939 - Eugen Fânățeanu, cântăreț de operetă/operă - 80 de ani
31 martie 1889 - Balázs Árpád (n. 1853), compozitor, jurist - 130 de ani

Aprilie:













1 aprilie - Ziua Păcălelilor
2 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
3 aprilie - Noutăți în bibliotecă - Cunoaștere și spiritualitate
3 aprilie - Cărțile Editurii Arthur în Biblioteca Județeană
5 aprilie - Citește și fă bine - Postul - terapie pentru suflet
7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii
7 aprilie 1614 - El Greco (Domenicos Theotokopoulos) (n. 1541), pictor spaniol de origine
greacă - 405 ani
9 aprilie - Cartea - prietena mea
10 aprilie - Cu Iz de Primăvară
11 aprilie 1944 - Ion Minulescu (n. 1881), scriitor - 75 de ani
12 aprilie 1899 - Tudor Teodorescu-Braniște (m. 1969), scriitor - 120 de ani
15 aprilie 1934 - Ion Vianu, medic psihiatru și scriitor - 85 de ani
33

 15 aprilie 1949 - Lucia Cîlb, farmacistă - 70 de ani
 15 aprilie - Ziua Internaţională a Culturii
 16 aprilie 1844 - Anatole France (Jacques Anatole François Thibault) (m. 1924), scriitor
francez - 175 de ani
 16 aprilie 1879 - Gala Galaction (Grigore Pișculescu) (m. 1961), scriitor - 140 de ani
 17 aprilie - Keep Calm și citește o carte nouă
 18 aprilie - Ziua Internaţională Pentru Conservarea Monumentelor
 18 aprilie 1894 - Pamfil Șeicaru (m. 1980), jurist, jurnalist - 125 de ani
 21 aprilie 1699 - Jean Racine (n. 1639), dramaturg francez - 320 de ani
 22 aprilie - Ziua Internațională a Planetei Pământ
 22 aprilie 1894 - Camil Petrescu (m. 1957), scriitor - 125 de ani
 23 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii și a Dreptului de Autor (Copyright), Ziua
Bibliotecarilor din România
 22-27 aprilie - Săptămâna Naţională a Bibliotecilor
 23 aprilie 1564 - William Shakespeare (m. 1616), poet și dramaturg englez - 455 de ani
 24 aprilie - Cărți in limba maghiară
 25 aprilie 1954 - Gheorghe Șișeștean (m. 2012), profesor - 65 de ani
 26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
 28 aprilie - Învierea Domnului (Sfintele Paști)
 28 aprilie 1954 - Vasile Pădurean, economist - 65 de ani
 29 aprilie - Ziua Internaţională a Dansului
 29 aprilie - Ziua Veteranilor De Război
Mai:
 1 mai - Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor Muncii
 2 mai 1854 - Anghel Saligny (m. 1925) - academician, inginer constructor, ministru și
pedagog - 165 de ani
 2 mai - Ziua Naţională a Tineretului
 2 mai 1519 - Leonardo Da Vinci ( Leonardo di Ser Pietro Da Vinci) (n. 1452), pictor,
sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist,
scriitor - 500 de ani
 3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei
 3 mai 1469 - Niccolo Machiavelli (Niccolo Di Bernardo Dei Machiavelli) (m. 1527), scriitor
italian, diplomat, filosof, om politic - 550 de ani
 4 mai 1939 - Amos Oz, scriitor israelian - 80 de ani
 5 mai 1939 - Maria Rusu, profesoară - 80 de ani
 5 mai 1969 - Váncza Edith, profesoară, artist plastic - 50 de ani
 6 mai 1859 - Alexander Von Humboldt (Hector Savinien de Cyrano de Bergerac) (n. 1769),
geograf și naturalist german - 160 de ani
 7 mai 1938 - Octavian Goga (n. 1881), poet - 81 de ani
 9 mai - Ziua Independenţei în România
 9 mai - Uniunea Europeană: Ziua Europei - Educație, democrație, Votul - drept și
responsabilitate, România și Uniunea Europeană
 9 mai 1895 - Lucian Blaga (m. 6 mai 1961), filosof, scriitor, traducător - 124 de ani
 9 mai 1949 - Billy Joel, muzician american - 70 de ani
 10 mai - România: Ziua Adolescenților
 11 mai 1904 - Salvador Dali (m. 1989), pictor spaniol - 115 ani
 12 mai - Secretul cuplului împlinit
 13-19 mai - Săptămâna Internațională a Voluntariatului (a treia săptămâna a lunii mai)
 13 mai 1939 - Ioan Cosmuța, inginer, scriitor - 80 de ani
 15 mai 1847 - Ioniţă Scipione Bădescu (m. 1904), poet, gazetar - 172 de ani
34

I.D.E.I.






















15 mai 1954 - Ilie Laurențiu Lascu, medic - 65 de ani
15 mai - Ziua Internaţională a Familiei - Raftul de sănătate - mama și copilul
15 mai - Ziua Latinității
18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor
18 mai - Ziua Mondială a Sportului
19 mai 1944 - Teodor Pușcaș (m. 2013), profesor - 75 de ani
20 mai 1799 - Honoré De Balzac (m. 1850), scriitor francez - 220 de ani
20 mai 1914 - Corneliu Coposu (pseudonim Dr. C. Sălăjanu) (m. 1995), jurist, om politic 105 ani
21 mai - Ziua Mondială a Culturii și Diversității Culturale
22 mai 1859 - Arthur Conan Doyle (m. 1930), scriitor britanic - 160 de ani
23 mai 1954 - Szabó P. Árpád, istoric local - 65 de ani
23 mai - Parenting conștient
24 mai - Fenomenul bulling, Puterea sinelui
27 mai - Descoperă-ți forța interioară
28 mai - Civilizații dispărute
28 mai 1864 - Simion Bărnuțiu (n. 1808), filosof, om politic - 155 de ani
29 mai - Cărțile Editurii Arthur în bibliotecă
30 mai - Doina Cornea (n. 30 mai 1929, Brașov – d. 4 mai 2018, Cluj-Napoca) - publicistă
și disidentă anticomunistă din România.
31 mai 1949 - Gáspár Attila, profesor - 70 de ani
31 mai 1949 - Silvia Bodea Sălăjan, profesoară, scriitoare - 70 de ani
31 mai - Ziua Mondială Fără Tutun

Iunie:


























1 iunie - Ziua Internaţională a Ocrotirii Copilului
3 iunie 1899 - Johann Strauss (Fiul) (n. 1825), compozitor austriac, 120 de ani
3 iunie 1924 - Franz Kafka (n. 1883), scriitor ceh - 95 de ani
4 iunie 1939 - Victor Becheanu (m. 2016), profesor - 80 de ani
4 iunie - Ziua Internaţională a Copiilor - Victime ale Agresiunii
5 iunie - Ziua Mondială a Mediului Înconjurător
5 iunie 1779 - Gheorghe Lazăr (m. 1823), cărturar - 240 de ani
5 iunie - Călătorim prin lume
6 iunie - Cărțile Editurii Arthur în bibliotecă
6 iunie 1799 - Aleksandr Pușkin (Aleksandr Sergheevici Pușkin) (m. 1837), poet rus - 220
de ani
6 iunie - Noutăți în bibliotecă
6 iunie - Ziua Eroilor Neamului (Înălțarea Domnului)
7 iunie - Vine Vara
7 iunie - Veselie la bibliotecă
9 iunie 1912 - Ion Luca Caragiale (n. 1852), dramaturg, nuvelist, pamfletar - 107 ani
11 iunie 1864 - Richard Strauss (m. 1949), compozitor german - 155 de ani
12 iunie 1939 - Mihai Gergely (m. 2014), funcționar public - 80 de ani
12 iunie - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Copiilor
12 iunie - Magia tehnicii
13 iunie - Cărți noi - limba maghiară
13 iunie - În căutarea fericirii
14 iunie - A venit vacanța
15 iunie 1909 - Virgil Teodorescu (m. 1987), poet, eseist, prozator și traducător - 110 ani
15 iunie 1889 - Mihai Eminescu (n. 1850), poet - 130 de ani
17 iunie 1949 - Pavel Coruț, scriitor - 70 de ani
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 17 iunie 1969 - Călin-Mihai Pavăl, jurnalist - 50 de ani
 19 iunie 1899 - George Călinescu (m.1965), critic literar, publicist, poet, romancier,
dramaturg - 120 de ani
 19 iunie - Cu Mormocel la bibliotecă
 20 iunie - Savoir vivre
 21 iunie - Dansul relațiilor
 21 iunie - Ziua Muzicii Europene
 21 iunie - Povești pentru pici
 22 iunie 1934 - Ion Taloș, etnolog, folclorist - 85 de ani
 23 iunie 1834 - Alexandru I. Odobescu (m. 1895), scriitor - 185 de ani
 24 iunie - Călător prin România, Vacanțe în Europa
 24 iunie - Ziua Iei
 25 iunie - Keep calm și citește o carte nouă
 26 iunie - Șochează-ți profesorul - Citește o carte
 26 iunie - România: Ziua Drapelului Naţional
 26 iunie - Ziua Internaţională Împotriva Abuzului de Droguri și a Traficului Ilicit
 29 iunie 1879 - Móricz Zsigmond (m. 1942), scriitor maghiar - 140 de ani
 29 iunie 1819 - Nicolae Bălcescu (m. 1852), istoric, scriitor, revoluționar - 200 de ani
Iulie:




























Vacanţele Copilăriei - concursuri, vizionări, expoziţii
1 iulie - Ziua Mondială a Arhitecturii
2 iulie - Sălajul în documente
2 iulie 1914 - Emil Gârleanu (n. 1878), scriitor, jurnalist - 105 ani
3 iulie - Noutăți în bibliotecă
3 iulie - Șochează-ți profesorul – Citește o carte!
4 iulie - Ziua Crucii Roşii Române
4 iulie 1854 - Victor Babeș (m. 1926), doctor, om de știință - 165 de ani
4 iulie 1934 - Marie Curie (Maria Salomea Sklodowska) (n. 1867), savant - 85 de ani
5 iulie - In Memoriam - Prof. Dr. Nicolae Gudea - istoric 17 octombrie 1941 - 5 iulie 2019
5 iulie - Cum să faci să nu citești la bibliotecă
8 iulie - Arta de a fi părinte
9 iulie - Literatură de vacanță
10 iulie - Keep Calm și citește o carte nouă!
11 iulie - Cum funcționează lumea?
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
12 iulie - Biblioteca vă recomandă
12 iulie 1884 - Amadeo Modigliani (m. 1920), pictor și sculptor italian - 135 de ani
12 iulie 1904 - Pablo Neruda (peudonim Neftali Ricardo Reyes Basoalto) (m. 1973), poet
chilian, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1971 - 115 ani
12 iulie 1909 - Constantin Noica (m. 1987), filosof, poet, eseist, publicist și scriitor român 110 ani
12 iulie - Cărțile Editurii Arthur în Bibliotecă
15 iulie 1954 - Teodor Moldovan (pseudonim Teo Banal), inginer, prozator - 65 de ani
19 iulie - Povești pentru cei mici
20 iulie 1514 - Gheorghe Doja (n. cca. 1470), conducătorul Răscoalei din 1514 - 505 ani
21 iulie 1899 - Ernest Hemingway (m. 1961), scriitor - 120 de ani
21 iulie 1919 - Eremia Grigorescu (n. 1863), comandantul trupelor române în bătălia de la
Mărășești, ministru de război - 100 de ani
23 iulie - Cartea de Prim Ajutor
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23-27 iulie - Zilele Municipiului Zalău - fotografii cu activitățile organizate în vacanță
24 iulie - Să-nceapă călătoria!
25 iulie - Turist prin Sălaj, Obiceiuri și tradiții locale, Zalăul de ieri și de azi
26 iulie 1954 - Matyi István - referent coregraf, instructor cultural - 65 de ani
27 iulie 1969 - Dacian Cioloș, inginer - 50 de ani
28 iulie 1854 - Victor Babeș (m. 1926), savant - 165 de ani
29 iulie - Ziua Imnului Naţional - Deşteaptă-te, române!
29 iulie 1929 - Clara Maniu (n. 1842), președinta Reuniunii Femeilor Române Sălăjene și
mama lui Iuliu Maniu - 90 de ani
 30 iulie - Mindfulness pentru toți
 31 iulie 1784 - Denis Diderot (n. 1713), scriitor, filosof francez - 235 de ani
 31 iulie 1944 - Antoine de Saint-Exupéry (n. 1900), scriitor și reporter francez - 75 de ani
August:





























1 august - Personalități care au marcat istoria universală
1 august - Cum funcționează lumea?
2 august 1808 - Simion Bărnuțiu (m. 1864), filosof, om politic - 111 ani
3 august 1889 - Veronica Micle (Ana Câmpeanu) (n. 1850), poetă - 130 de ani
4 august 1959 - Bekő N. Ildikó, prozatoare - 60 de ani
6 august 1934 - Barbulovici, Alimpiu (Alimpiu Barboloviciu) (m. 1914), vicar - 185 de ani
7 august - Limba maghiară - cărți noi
8 august - Prietenul tău Arthur!
10 august 1884 - Panait Istrati (Gherasim Istrati) (m. 1935), scriitor - 135 de ani
12 august - Ziua Internaţională a Tineretului
14 august - Călătorim prin România
14 august 1949 - Valentin Marin Meseșan (m. 2002), profesor, poet - 70 de ani
14 august 1954 - Aurel Lung, profesor - 65 de ani
15 august - Adormirea Fecioarei Maria
16 august 1949 - Margaret Mitchell (n. 1900), scriitoare și jurnalistă americană - 70 de ani
17 august 1929 - Benedek Elek (n. 1859), scriitor, jurnalist - 90 de ani
19 august - Să Știm … Noutăți Editura Litera
21 august - Știință și Tehnică
22 august - Iubiri de Poveste
23 august 1969 - Daniel Moșoiu, poet, jurnalist - 50 de ani
23 august 1749 - Johann Wolfgang Goethe (m. 1832), scriitor - 270 de ani
24 august 1884 - Carol Davila (Carlo Antonio Francesco d’Avila) (n. 1828), medic,
întemeietorul Facultății de Medicină din București - 135 de ani
24 august 1899 - Jorge Luis Borges (m. 1986), scriitor argentinian - 120 de ani
26 august - Noutățile Editurii Alma
27 august - Gândesc, deci exist
28 august 1939 - Rodica Ojog-Brașoveanu (m. 2002), scriitoare - 80 de ani
30 august - Ziua Internaţională a Persoanelor Dispărute
31 august - Ziua Limbii Române

Septembrie:





1 septembrie 1944 - Liviu Rebreanu (n. 1885), scriitor - 75 de ani
2 septembrie - Poveștile toamnei la bibliotecă
3 septembrie - Cărțile cu copertă albastră
4 septembrie 1959 - Iuliu Hațieganu (n. 1885), medic - 60 de ani
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4 septembrie - Tu ești cosmosul meu!
6 septembrie - Arthur, prietenul meu!
6 septembrie 1819 - Nicolae Filimon (m. 1865), prozator - 200 de ani
7 septembrie 1994 - James Clavell (n. 1924), scriitor britanic - 25 de ani
8 septembrie 1949 - Richard Strauss (n. 1864), compozitor german - 70 de ani
8 septembrie - Ziua Internaţională a Alfabetizării
8 septembrie - Educația, șansa ta
9 septembrie - Ziua Mondială a Frumuseţii
9 septembrie 1940 - Masacrul de la Treznea - 79 de ani
9 septembrie - Septembrie - cu iz de toamnă!
9 septembrie - Cu Mormocel la Școală!
10 septembrie - Începe Școala!
10 septembrie 1949 - Petru Galiș, învățător - 70 de ani
11 septembrie - Zilele Europene Ale Patrimoniului
12 septembrie - Noutăți editura Polirom
13 septembrie - Ziua Pompierilor din România
14 septembrie 1940 - Masacrul de la Ip - 79 de ani
15 septembrie 1789 - James Fenimore Cooper (m. 1851), scriitor american - 230 de ani
16 septembrie - Evoluează, privind altfel lumea
16 septembrie - Cu iz de toamnă
18 septembrie - Cum funcționează lumea?
20 septembrie - Noutăți în bibliotecă editura Nemira și Arthur
21 septembrie - Ziua Internaţională a Păcii
23 septembrie 1939 - Sigmund Freud (n. 1856), medic neuropsihiatru austriac - 80 de ani
23 septembrie - Ziua Internaţională Împotriva Exploatării Sexuale și Traficului Femeilor și
Copiilor
23 septembrie - Cărți noi în bibliotecă
23 septembrie 1954 - Luiza Zaharia (pseudonim Aurora da Silva), scriitoare - 65 de ani
25 septembrie 1849 - Johann Strauss (n. 1804), compozitor austriac - 170 de ani
26 septembrie 1889 - Martin Heidegger (m. 1976), filosof german - 130 de ani
27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului
septembrie - Zilele Europene Ale Patrimoniului

Octombrie:
















1 octombrie - Ziua Internaţională a Muzicii
1 octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă
1 octombrie 1684 - Pierre Corneille (n. 1606), dramaturg francez - 335 de ani
2 octombrie 1869 - Mahatma Gandhi (Mohandas Karamchand Gandhi) (m. 1948), părintele
independenței Indiei - 150 de ani
2 octombrie 1904 - Henry Graham Greene (m. 1991), scriitor american - 115 ani
2 octombrie - Șochează-ți profesorul - Citește o carte!
3 octombrie - Cu Iz de toamnă
4 octombrie 1669 - Rembrandt (Rembrandt Harmenszoon van Rijn) (n. 1606), pictor și gravor
olandez - 350 de ani
4 octombrie 1904 - Ioniță Scipione Bădescu (n. 1847), gazetar, poet - 115 ani
5 octombrie 1864 - Louis Jean Lumière (m. 1948), inventator francez - 155 de ani
5 octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei
7 octombrie 1849 - Edgar Allan Poe (n. 1809), scriitor american - 170 de ani
7 octombrie - Psihologia pentru toți
8 octombrie - Săptămâna Spațiului
9 octombrie - Confecționare elemente de toamnă
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9 octombrie - Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului
10 octombrie - Cărți noi în bibliotecă
15 octombrie 1844 - Friedrich Nietzsche (m. 1900), filosof - 175 de ani
15 octombrie 1954 - Eugen Crihan, profesor - 65 de ani
15 octombrie - Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural
16 octombrie - De prin Lume Adunate - Enciclopedii
17 octombrie - Arthur - Prietenul Tău!
17 octombrie 1849 - Frédéric Chopin (Fryderyk Franciszek Chopin) (n. 1810), compozitor
polonez - 170 de ani
19 octombrie 1929 - Alexandru Davila (n. 1862), dramaturg și om de teatru - 90 de ani
21 octombrie - Psihologie practică, Știți cum să….?
23 octombrie - Keep Calm și citește o carte nouă!
24 octombrie - Povești pentru Pici
24 octombrie - Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite
25 octombrie - Ziua Armatei Române
25 octombrie 1809 - Wesselényi Miklós sen. (n. 1750), baron, politician - 210 ani
26 octombrie 1814 - Demetriu Coroianu (m. 1891), preot - 205 ani
29 octombrie - Ziua Internaţională a Internetului
30 octombrie - Lifestyle
31 octombrie - Noutăți în Bibliotecă, Parenting de nota 10

Noiembrie:
 Festivalul Şanselor Tale
 1 noiembrie 1934 - George Boitor (pseudonim Geo Anella Boitor) (m. 1976), poet - 85 de ani
 2 noiembrie 1854 - Anton Pann (n. 1796), poet, profesor de muzică religioasă, protopsalt,
compozitor, folclorist, publicist - 165 de ani
 2 noiembrie 1869 - Iulia Hașdeu (m. 1888), scriitoare - 150 de ani
 4 noiembrie - Cu iz de Noiembrie
 6 noiembrie - Șochează - ți profesorul – Citește o carte!
 6 noiembrie - Ziua Internaţională pentru Toleranţă
 8 noiembrie - Arthur - prietenul tău!
 8 noiembrie 1949 - Széman Péter, medic - 70 de ani
 9 noiembrie - Ziua Internaţională de Luptă Împotriva Rasismului și Antisemitismului
 12 noiembrie 1869 - Gheorghe Asachi (n. 1788), poet, prozator, dramaturg - 150 de ani
 12 noiembrie - De prin lume adunate - enciclopedii
 13 noiembrie - Keep calm și citește o carte nouă
 13 noiembrie - Ziua Internaţională a Nevăzătorilor
 13 noiembrie - Ziua Limbii Maghiare
 14 noiembrie 1919 - Ioan Remeș (m. 1996), inginer geolog, cercetător științific - 100 de ani
 15 noiembrie 1934 - Ioan Mureșan (m. 2011), profesor - 85 de ani
 15 noiembrie - Noutăți în bibliotecă
 19 noiembrie - Povești pentru cei mici
 19 noiembrie 1939 - Constantin Cobârzan, profesor - 80 de ani
 19 noiembrie 1919 - Alexandru Vlahuță (n. 1858), scriitor - 100 de ani
 20 noiembrie - Cartea de colecție
 21 noiembrie 1694 - Voltaire (François-Marie Arouet) (m. 1778), scriitor și filosof francez 325 de ani
 21 noiembrie - Ziua Internaţională a Filosofiei (a treia joi din luna noiembrie)
 22 noiembrie - Călătorie în spațiu
 22 noiembrie 1877 - Ady Endre (m. 1919), poet, publicist, nuvelist - 142 de ani
 22 noiembrie 1939 - Németi János, arheolog, cercetător științific - 80 de ani
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 25 noiembrie - Coperta Roșie
 25 noiembrie – Ziua Internaţională a Nonviolenţei
 25 noiembrie - 10 decembrie - Campania Internaţională a celor 16 Zile de Activism
Împotriva Violenţei Asupra Femeilor
 26 noiembrie 1909 - Eugen Ionescu (Eugène Ionesco) (m. 1994), scriitor de limbă franceză
originar din România - 110 ani
 27 noiembrie 1884 - Vasile Voiculescu (m. 1963), scriitor și medic - 135 de ani
 27 noiembrie 1924 - Nina Cassian (Rennée Annie Cassian) (m. 2014), poetă, eseistă,
traducătoare - 95 de ani
 27 noiembrie 1939 - Nicolae Manolescu (Nicolae Apolzan), critic, cronicar și istoric literar 80 de ani
 28 noiembrie 1989 - Arsenie Boca (n. 1919), părinte ieromonah, teolog și artist plastic - 30
de ani
 29 noiembrie 1989 - Ion Popescu-Gopo (n. 1923), artist plastic și regizor de film - 30 de ani
 29 noiembrie 1994 - Titus Popovici (n. 1930), scriitor și scenarist - 25 de ani
Decembrie:



























1 decembrie - Ziua Naţională a României; Marea Unire
3 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi
3 decembrie 1919 - Pierre-Auguste Renoir (n. 1841), pictor francez - 100 de ani
4 decembrie 1969 - Gheorghe Bancea, profesor - 50 de ani
5 decembrie - În așteptarea lui Moș Nicolae
6 decembrie 1929 - Nicolae Bot (m. 2008), folclorist - 90 de ani
6 decembrie - A început de ieri să cadă!- vitrina copii
10 decembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
10 decembrie 1914 - Barbulovici, Alimpiu (Alimpiu Barboloviciu) (n. 1834), vicar - 105 ani
10 decembrie - Expoziție tematică - iarna
11 decembrie - O, brad frumos
11 decembrie - Artur - Prietenul Tău
12 decembrie - Povești la gura Sobei
13 decembrie - Cu iz de decembrie
16-22 decembrie 1989 - 30 de ani de la Revoluția Română din 1989; România de la
comunism la democrație; Viața în comunism
18-20 decembrie - Primim Colindători
18 decembrie - România: Ziua Minorităţilor Naţionale
19 decembrie 1989 - Alexandru Mitru (n. 1914), scriitor - 30 de ani
20 decembrie - Descoperă magia Crăciunului; Obiceiuri și tradiții de Crăciun; Colinde
românești; Decorațiuni inedite de Crăciun; Masa festivă de sărbători
22 decembrie 1989 - Samuel Beckett (n. 1906), scriitor irlandez, laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură în 1969
22 decembrie 1639 - Jean Racine (m. 1699), dramaturg francez - 380 de ani
24 decembrie - Asta-i seara de Crăciun!
25 decembrie - Crăciunul (Nașterea Domnului)
31 decembrie - La revedere, 2019
31 decembrie 1889 - Ion Creangă (n. 1837), scriitor - 130 de ani
31 decembrie 1939 - Victor Deleu (n. 1876), jurist - 80 de ani

 PROVOCARE LA LECTURĂ: Emisiuni cultural-educative și de promovare (seara, de la ora
20.00, televiziunea locală – SĂLĂJEANUL TV, de câteva ori/săptămână)
 AVEM DREPTUL să ȘTIM! CINE ne ÎNVAȚĂ? Cărțile… - recomandare de carte săptămânală

40

I.D.E.I.
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:
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
CODE KIDS ZALĂU
Program:
În fiecare miercuri, de la ora 14,00 - întâlnire cu elevii de la Clubul de Programare Frăția Coding
În fiecare joi, de la ora 14,00 - întâlnire cu elevii de la Clubul de Programare Ninja Coders
ATELIERE DE CREAȚIE PENTRU COPII – Proiect Ora să ȘTIM
Program: în fiecare marți și joi de la ora 16.00
CURSURI:
 Centrul Multifuncțional Tinerețe fără bătrânețe Zalău:
o IT - iniţiere şi aprofundare Internet, Facebook, e-mail, Skype, salvare și copiere
documente, atașament, etc, o oră pe săptămână (trainer BJS Mariana Marian)
o Limba engleză - conversaţie, comunicare nivel începător - o oră pe săptămână (trainer
BJS Mariana Marian)
o Limba franceză - conversație, comunicare nivel începător - o oră pe săptămână
(voluntar Veronique Bebin)
 ianuarie - decembrie - Centrul de formare al BJS - 4 ore/săptămână - cursuri de programare
cu 21 elevi - Proiectul CodeKids Proiect finanțat de Romanian-American Foundation (RAF),
co-finanțat de Fundația Progress, în parteneriat cu Simplon România (traineri BJS Bodis
Ottilia și Mariana Marian)
 martie - aprilie - IT pentru copii - iniţiere Internet, e-mail, salvare și copiere documente,
atașament, MSOffice, etc (Traineri BJS Mariana Marian, Bodis Ottilia, Sanda Cherecheș)
 14 - 17 martie - Brașov - instruire proiect COLIBLITE - COmmunity LIBraries and digital
LITEracy skills for MLF children (Comunitățile, bibliotecile și competențe de alfabetizare
pentru copii din familii cu educație redusă), participă Bibliotecile Județene din Argeș, Brașov,
Dâmbovița, Maramureș, Brăila, Prahova, Sălaj (Mariana Marian)
 19 - 21 martie - cursuri IT dedicate adulților (Mariana Marian, Sanda Cherecheș)
 martie - decembrie - Cursuri de limba franceză - o oră pe săptămână în cadrul bibliotecii
(voluntar Veronique Bebin)
 15 - 20 mai - Cursuri de competențe și cetățenie digitală pentru profesorii/părinții care pot
sprijini copiii să devină utilizatori eficienți și responsabili ai Internetului. Temele abordate au
fost: hărțuirea online (cyberbullying), conținutul responsabil de informații, jocurile online ca
instrument de educație, folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran. Biblioteca
va colabora, pe parcursul acestui an cu profesori ai Școlii Gimnaziale Simion Bărnuțiu Zalău,
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părinți și elevi, pentru crearea unui mediu favorabil dezvoltării elevilor ca utilizatori
competenți ai Internetului. Aceste cursuri fac parte din implementarea Proiectului Erasmus:
COLIBLITE 2018-2020 (COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for migrant and
low income families’ children), iar bibliotecarii/formatori vor fi sprijiniți de ActiveWatch și
Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (traineri Mariana
Marian și Simona Hosu)
17 - 20 iunie - cursuri intensive de perfecționare și aprofundare a cunoștințelor în Utilizarea
calculatorului și a Internetului pentru cadrele didactice de la Grădinița Căsuța cu Povești
Zalău (traineri Bodis Ottilia și Mariana Marian)
25 - 26 iunie - Muzeul Național Cotroceni, București - conferință/evaluare proiect Ora să
ȘTIM/ Volunteer readers (Mariana Marian și Florica Popiț)
27 - 28 iunie - participare/schimb de experiență/raportare proiect la evenimentul organizat în
Londra, cu ocazia celei de-a treia întâlniri internaționale cu partenerii implicați în proiectul
COLIBLITE (Mariana Marian)
8 - 11 octombrie - Obiectivele durabile - ce trebuie să știi, voluntariat și dezvoltare durabilă,
organizat de ProVobis Cluj Napoca (Denisa Herle și Ioana Gale)
octombrie - decembrie - 2 ore pe săptămână - Cursuri de limba română destinate copiilor de
naționalitate maghiară (Fazakas Éva și voluntari)
16 - 17 octombrie - Conferința Internațională de Robotică și imprimare 3D în biblioteci,
Brașov. (Bodis Ottilia și Marian Mariana)
24 - 26 octombrie - Seminarul de Leadership organizat de către Aspen România în parteneriat
cu Fundația Progress, sustinut de Alpha Bank (Mariana Marian)
octombrie - decembrie - parteneriat cu Echipa NET.kids - cursuri de programare, modul junior
(voluntari)
6 decembrie - instruire bibliotecari Biblioteca Județeană Sălaj și Biblioteca Publică Bocșa,
Dobrin și Mirșid - proiect Erasmus: COLIBLITE 2018-2020 (COmmunity LIBraries and
digital LITEracy skills for migrant and low income families’ children) (Mariana Marian)
noiembrie 2019 - februarie 2020 - Curs de perfecționare în profesia de bibliotecar, studii
superioare - organizat de SC School Consulting SRL Cluj-Napoca (Bianca Blaj, Natalia
Timuș și Denisa Herle și Ioana Gale)
5 - 12 decembrie - Shtip, Macedonia - Promoting equality through gender sensitive journalism
and blogging (Ioana Gale)
11-13 decembrie - București - Training și evaluarea proiectului Code Kids - copiii fac coding
în bibliotecile publice la nivel județean și sustenabilitatea proiectului - (Bodis Ottilia, Mariana
Marian, Malica Mezei)

BIBLIOVACANŢA:
 2 iulie - Deschiderea oficială a programului, păreri ale participanților legate de activități, teme
de dezbatere, etc. Prima zi a fost dedicată cărții, 2019 fiind Anul Cărții în România.
Alăturându-ne și noi Programului România citește, folosindu-ne de imaginație și veselie, am
început să ne scriem cartea, individual. Am aflat mai multe despre ce trebuie să conțină o
carte, ce înseamnă foaia de titlu sau ce cuprinde introducerea.
 4 iulie - Arta în viziunea copiilor - de unde vine denumirea de origami sau quilling, la ce sunt
folosite aceste tehnici și ce putem face cu ele - sunt câteva lucruri pe care copiii le-au aflat,
alături de d-na prof Gal Ilona, de la Palatul Copiilor Zalău.
 5 iulie - vizionare film: Mary Poppins revine
 9 iulie - am făcut cunoștință cu lavanda, dar și cu produsele obținute din această minune a
naturii! Partener: Coșul cu lavandă, Fetindia. Cu acest sprijin de specialitate, mamele,
surorile, bunicile... se vor bucura de crema de mâini cu proprietăți speciale, la care au muncit
propriii lor copilași, nepoți, frați/surori!
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 11 iulie - De vorbă cu prietenii necuvântători - am pășit în minunata lume a animalelor de pe
toate continentele. Ne-au fost călăuze: prietenia, empatia și optimismul! Ne-am distrat imitând
animalele și am fost fascinați de lucrurile noi descoperite
 12 iulie - Vizionare film și prezentare de carte: Singuri acasă
 16 iulie - prevenirea victimizării minorilor și a fenomenului de Bulling și Cyberbulling.
Copiii au aflat informații legate de metodele prin care își pot da seama că sunt supuși violenței,
de orice fel, cum pot să prevină hărțuirea și cât este de important să anunțe părinții, cadrele didactice
sau prietenii apropiați atunci când se află în această situație.
Am încercat să găsim și soluții pentru a ne împrieteni din nou cu persoanele care ne-au rănit, să îi
înțelegem sau să ne descriem sentimentele și emoțiile.
Pornind de la termenul de lege, am făcut distincția între glumă, greșeală sau infracțiune, am înțeles
că aceasta din urmă se pedepsește, aflând și vârsta de la care un copil răspunde pentru fapta săvârșită.
Prin joacă, am aflat despre infracțiuni, cum ne putem feri de infractori, cum îi recunoaștem, dar și ce
măsuri trebuie să luăm în perioada de vară, în timpul vacanței, atunci când copiii sunt lăsați singuri.
Partener: Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj - Biroul de Analiză și Prevenire a Criminalității
 18 iulie - Copiii trebuie să știe cum să circule, în siguranță, pe drumurile publice. Am învățat,
prin joacă, despre semnele de circulație și modalitățile de prevenire a accidentelor rutiere.
Parteneri: Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, Biroul de Analiză și Prevenire a
Criminalității
 19 iulie - Vizionare film: Wonder Park - Parcul de distracții
 23 iulie - alături de partenerii noștri de la Casa Culorilor ne-am exersat calitățile de pictori,
pregătindu-ne pentru a ne crea propria carte. Am lucrat la copertă.
Activități organizate în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Municipiului Zalău 2019 (23 - 31 iulie
2019)
• 23 - 25 iulie – Ateliere de creație pentru pregătirea și finalizarea materialelor realizate în cadrul
proiectelor dedicate Zilelor Municipiului Zalău
• 24 - 31 iulie expoziții omagiale: Zalăul în oglinda timpului: ORAȘUL MEU în CULORI!
Au fost expuse scrieri, imagini și documente, precum și cele mai frumoase și inspirate lucrări
de promovare a municipiului, realizate în cadrul Proiectului
• 26 iulie - O carte dedicată orașului meu - Zalăul pe raftul gândurilor mele, cuprinzând gânduri,
păreri, imagini din și despre Zalău
- Premierea celor mai inspirați participanți la atelierele de creație literară și artistică
- Bingo educațional - Știați că… provocare la cunoaștere locală (Întrebări și răspunsuri)
- Desene pe asfalt - Colorăm vise pentru tine, oraș frumos!
- Karaoke - Cântăm cei mai frumoși ani
- Vizionare - Documentar despre municipiul Zalău
 30 iulie - călătorie imaginară pe cele 7 continente ale lumii. Mai întâi ne-am confecționat un
pașaport pe care l-am ștampilat în fiecare țară vizitată. Apoi, am aflat că, deși suntem diferiți,
avem dreptul să fim ascultați, iubiți, înțeleși și protejați. La atelierul de creație am descoperit
obiceiurile și tradițiile diferitelor țări, costume și locuri minunate, folosindu-ne de imaginație
și culoare.
 1 august - am aflat cât este de important să fim pregătiți, în orice moment, să acordăm primul
ajutor. Am cunoscut semnificația apelului 112 și cum să fim de folos, până la venirea unui
cadru medical, în situațiile de urgență: înec, fractură, stop respirator etc. Partener: Serviciul
de Ambulanță Sălaj.
 2 august - vizionare film și prezentare de carte: Epoca de gheață
 6 august - BIBLIOZIAR! Copiii participanți la activitate s-au transformat, preț de două ore,
în mici redactori, iar munca lor s-a materializat într-un ziar intitulat Biblioziar
Simularea unei redacții și scurta incursiune în istoria presei le-a servit tinerilor redactori ca suport de
înțelegere a diferențelor dintre diversele canale de transmitere a informației, a periodicității apariției
ziarelor, dar și a cunoașterii unor aspecte ce țin de redactarea și organizarea materialelor în cuprinsul
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unui ziar printat. De asemenea, am făcut un periplu prin presa locală, nominalizând și învățând, în
același timp, care sunt ziarele și revistele cu specific local.
 8 august - împreună cu un consultant financiar NN Asigurări de viață, copiii au fost inițiați în
educație financiară: au aflat mai multe despre bani și valoarea reală a lor, au înțeles de ce
aceștia sunt limitați, care sunt diferențele dintre nevoi și dorințe, cum să înțelegem prioritățile
unei familii, ce înseamnă a economisi, a dărui. Vor fi de acum, cu siguranță, mult mai
înțelegători cu părinții, apreciindu-le eforturile în a le oferi toate cele necesare și folositoare!
 9 august - ne-am exersat cunoștințele de limba franceză într-un mod util, participând la teatru
în umbre, ca mici actori și am pus în scenă, alături de partenerii noștri prof. Véronique Bebin
și voluntarii bibliotecii, piesa lui Étienne Morel: La Plus Mignonne des Petites Souris. Am
vizionat filmul plin de acțiune și suspans: Întors pe dos, de unde am învățat că este important
să fii fericit și să îți exprimi sentimentele.
 13 august - Tema zilei - Criminalistica. Dispariții, Răpiri Copii. Noi informații utile și
interacțiune cu Poliția. Parteneri: Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj - Biroul de analiză și
prevenire a criminalității
 20 august - La Joie de l'enfance - cu Veronique Bebin - activitate petrecută în cel mai minunat
mod posibil! Am început prin trezirea simțurilor, antrenându-le în ritmuri săltărețe, iar mai
apoi, am dat frâu liber imaginației noastre, confecționând măști pentru apropiatul... Carnaval!
Ne-am încheiat activitatea prin jocuri inedite, precum Conducătorul orchestrei, Poza
misterioasă ș.a.
 22 august - ACTEURS en HERBE - cu Véronique Bebin, acteur en devenir
Descoperim și dezvoltăm talente artistice, copiii au fost mici actori. Au fost antrenați și educați spre
a-și concentra atenția, a-și pune imaginația și creativitatea la lucru, improvizând situații, jocuri și
personaje. Li s-a citit povestea Unul pentru toți și toți pentru unul, scrisă de Brigitte Weninger și Eve
Tharlet, fiind puși să imagineze un nou final... ne-am distrat confecționând marionete, ce vor fi
folosite în lumea poveștilor de seară, împreună cu părinții, frățiorii, surorile, bunicii, prietenii...
 23 august - am introdus copiii în lumea pe care nu o cunosc, întorcându-ne în timp, până la
imagini pe... diapozitive (din colecția bibliotecii noastre). Călătorind în trecut, le-am stârnit
curiozitatea, descoperind diafilmul și diapozitivul! Am folosit, împreună, aparatul care
scanează și redă imaginea păstrată pe diapozitive, acestea fiind structurate în colecții tematice.
Domeniile de cercetare sunt complexe: de la celula vie, cultură și civilizație în vremea lui
Burebista și Decebal, până la costume populare românești sau arta olăritului, tehnici de
încrustare a lemnului și multe alte lucruri interesante! Ca o continuare a activității de azi și
din această săptămână, în care ne-am îmbogățit și informațiile despre cultura franceză, am
vizionat filmul Ratatouille
 27 august - Pentru că ne place să citim și să avem grijă de cărți, am confecționat semne de
carte.
 29 august - SPA la bibliotecă - bath-bomb pentru baie cu Vitamina C. Partener Palatul
Copiilor, ne-am distrat și am învățat puțină chimie. Cu ingrediente, aflate în bucătăria fiecărei
case, am realizat bombe de baie pentru un SPA relaxant acasă
 30 august - Final de BiblioVancanță - 2019! Concurs BiblioCarnaval

ACTIVITĂŢI în parteneriat- colaborare:
 15 ianuarie - Marele poet Mihai Eminescu a fost sărbătorit de către copiii de la Școala
Gimnazială Gh. Lazăr Zalău prin recital și poezie
 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale - moment cultural organizat de autorități, instituțiile de
cultură și publicul tânăr – sala Transilvania
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I.D.E.I.
 22 ianuarie - O zi de iarnă a fost titlul poveștii lecturate la Grădinița Sfânta Inimă a lui Isus.
Copiii au ascultat povestea ariciului cu fular, căciulă și mănuși catifelate, pe care le-a oferit
prietenilor mai puțin norocoși. Vizionare film: Epoca de gheață - Marea escapadă a oului.
 30 ianuarie - Întâlnirea profesională a Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice sălăjene,
prezentarea revistei I.D.E.I./2018, evaluare, apreciere activitate
 31 ianuarie - vizita copiilor de la Centrul de zi Sfântul Arhidiacon Ștefan - vizionare de film
 31 ianuarie - 1 februarie – Ziua Internațională a Cititului Împreună
o deschiderea proiectului Ora să ȘTIM, alături de copiii clasei a III-a D, de la Școala
Gimnazială Mihai Eminescu Zalău, lectura a fost asigurată de Păianjenul-mascotă
Firicel
o Clasa a III-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău
o Clasa a V-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău
o clasa I B, Școala Gimnazială Gheorghe Lazăr, lectură în prezența scriitorilor Maria și
Grigorie M. Croitoru; parteneri - Centrul Multifuncțional Tinerețe fără Bătrânețe
o clasa I, Școala Gimnazială Mihai Eminescu a călătorit alături de șoricelul Sim în
minunata lume a prieteniei
o Clasa a VI-a A - Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău
o Clasa Albinuțelor de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău
o Grădinița nr. 4, Ora să Știm, grupa mijlocie-mare. Trăistuța fermecată a surprins azi
copiii cu o mulțime de lucruri: cărți, creioane colorate, bomboane, farfurii. Au ascultat
cu atenție nemulțumirile creioanelor colorate. Ne-am jucat jocul Găsește și atinge și
au fost fascinați de minunatele culori ale curcubeului rezultate din experimentul cu
bomboane.
o Grădinița nr. 4, secția maghiară, copiii au făcut cunoștință cu cățelul vorbitor (Balázs
Ágnes: A beszélő kiskutya) și au executat sarcinile pe care el le-a cerut să le facă.
o Grădinița nr. 4, cei mai mici ascultători au aflat lucrurile magice, pe care Zâna
Măseluță le construiește din dințișorii copiilor curajoși. Au fost foarte încântați de
cărțile de la bibliotecă și le-au studiat cu mare interes.
 6 februarie - Ora să ȘTIM a debutat într-un cadru nou alături de copiii cu vârste cuprinse între
7 și 10 ani. V-ați gândit vreodată ce ar putea avea în comun 7 papă lapte și piramida
alimentară? Răspunsul l-am găsit în cartea scrisă de Mary Ann Hoberman. Am făcut
cunoștință cu o mamă iubitoare și șapte copii drăguți, dar cu pretenții culinare. Am povestit
despre preferințele noastre alimentare, alimente sănătoase vs alimente mai puțin sănătoase,
locul acestora pe piramida alimentară. Fiecare copil a decupat un aliment preferat, pe care l-a
poziționat în una dintre cele cinci grupe ale piramidei.
 8 februarie - copiii de la Ora să ȘTIM au participat la o vânătoare de urși. Am citit cartea lui
Michael Rosen Mergem la vânătoare de urși. După lectura cărții, am discutat despre cele cinci
simțuri: văz, auz, miros, gust și cel tactil. Petru că tema a fost auzul, ne-am jucat Ghicește
Sunetul, apoi folosind ingrediente din bucătărie (fasole, orez, sare, linte ș.a.) am confecționat
instrumente muzicale.
 13 februarie - Credeți că există viață dincolo de Terra? Ora să Știm a fost Hai-hui prin Univers.
În cadrul activității desfășurate cu copiii de 7-10 ani, călătorind prin spațiul cosmic, am învățat
astronomie. Plecând de pe planeta Pământ, am explorat Sistemul Solar, am descoperit
planetele acestuia și am poposit pe satelitul natural - Luna. Am aflat de ce Luna ne arată mereu
aceeași față, cum s-au format craterele și mările de pe ea și am reconstituit urmele pașilor
primului om ajuns pe lună - Neil Armstrong. Fenomenul atracției gravitaționale a fost un
subiect de mare interes pentru copii.
 13 februarie - Unul pentru toți, toți pentru unul, de Brigitte Weninger și Eve Tharlet a fost
cartea care i-a inspirat pe copiii clasei I (inimioarele), de la Școala Gimnazială Simion
Bărnuțiu, din Zalău. Au descoperit ce înseamnă să ai prieteni adevărați. Au aflat că este bine
să ai, nu unul, nu doi, ci cât mai mulți prieteni. Jocul Pânza Prieteniei, pe care l-au realizat
împreună, a evidențiat câte o calitate a fiecărui copil.
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 13 februarie - campania No Valentine’s Day, Arni’s Day - acțiune de strângere de fonduri
organizată cu 7 fotografi, în parteneriat cu Crucea Roșie Sălaj
 15 februarie - Ora să ȘTIM – lectură: Omida mâncăcioasă, de Eric Carle. Omida noastră, în
fiecare zi a săptămânii, de luni până vineri mănâncă diverse fructe pentru a-și potoli foamea
și nu ratează nicio ocazie să se plângă de foame. Dar, sâmbăta o face lată: amestecă tot ce-i
cade la îndemână. Totuși, omida ține să le prezinte copiilor formele pe care pot lua fructele,
forme recunoscute de copii ca fiind forme geometrice. Va reuși ea, oare, să o scoată la capăt
fără o vizită la medic? Răspunsul l-au aflat copilașii, care au participat la activitatea propusă
și derulată de noi, fiind încântați să ducă, cu ei acasă, omida confecționată de ei înșiși.
 20 februarie - Ora să ŞTIM la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. Copiii au descoperit
cartea Ziua când au plecat creioanele colorate, de Drew Daywalt, apoi, un set de scrisori, din
care au aflat nemulțumirile fiecărei culori în parte, și de ce acestea au decis să plece de acasă.
Toți copiii au hotărât că, pe viitor, vor fi mai atenți la modul în care își folosesc creioanele
colorate, pentru ca acestea să nu plece de la ei, așa cum au făcut cele din poveste. Pentru a
arăta că fiecare culoare este importantă în felul ei, am realizat un tablou, folosind creioane
cerate, pe care copiii le-au topit, încălzindu-le cu uscătorul de păr. În doar câteva minute,
pânza s-a acoperit cu un amestec multicolor.
 22 februarie - Lectura - un dar al gândurilor scrise - Biblioteca în dialog cu tinerii - Colegiul
Tehnic Alesandru Papiu Ilarian - Zalău
 22 februarie - Dragostea între CĂRȚI - Convinge-mă să mă îndrăgostesc de tine! - în prag de
Dragobete, tineri de la Liceul Pedagogic Gh. Șincai și Colegiul Național Silvania Zalău,
îndemnul nostru este valabil pentru toți - învață să fii o CARTE de care să se îndrăgostească
cei care o citesc!
 22 februarie - Cameleonul năzdrăvan ne-a vizitat la Ora să ȘTIM. Am povestit multe lucruri
despre culori și despre vizita sa la Grădina Zoologică. Am învățat că trebuie să ne acceptăm
așa cum suntem și că suntem unici fiecare, în felul nostru! Ne-am jucat de-a Ce duce
vaporașul...?, apoi cu ulei, apă și coloranți,am realizat o tornadă de culori.
 26 februarie - Mormocel a fost în vizită la inimioarele de la Școala Gimnazială Simion
Bărnuțiu Zalău. Copiii au ascultat povestea faimosului brotac, care nu a vrut, sub nicio formă,
să crească mare. Lectură: Matei o iubește pe mami, de Brigitte Weninger.
 27 februarie – Un ceas zăbavă... - elevii clasei a IX-a E, Colegiul Național Silvania Zalău au
meditat asupra mesajelor transmise de titlurile cărților recomandate pentru lectură prezentarea bibliotecii și recomandare de carte
 1 martie - Ora să ŞTIM a fost despre Egiptul antic. Mormocel i-a ajutat pe copii să facă o
călătorie imaginară în urmă cu 4000 de ani, să descopere misterele mumiilor și secretele vieții
faraonilor. Am povestit despre piramide, modul în care acestea au fost construite, scopul, dar
și despre bogățiile pe care le ascundeau. Cu ajutorul unei role de hârtie igienică, am simulat
modul în care era realizată o mumie, astfel, doi câte doi, copiii s-au înfășurat asemeni unei
mumii egiptene. De la tradiția mumificării egiptene, ne-am întors la tradiția românească a
Mărțișorului. Copiii și-au confecționat un mărțișor pe care îl vor folosi pe post de semn de
carte.
 6 martie - Ora să ȘTIM - Cei șapte papă-lapte, de Mary Ann Hoberman a fost cartea care
ne-a inspirat în activitatea noastră. Am confecționat felicitări pentru mame, pe care le-am
decorat cu inimioare colorate. Experimentul l-am realizat cu ajutorul a două lumânări, una
roșie și una albă. Topindu-le, a rezultat ceară, pe care am turnat-o în două pahare cu apă,
pentru a obține flori de ceară colorate pe care le-am folosit la șnurulețul de la mărțișor
 6 martie - Ora să ȘTIM - am descoperit multe lucruri despre primăvară, ne-am dat seama de
ce o iubim atât de mult pe mama și cât de simplu este să o facem fericită. Am confecționat
cele mai drăgăstoase semne de carte
 8 martie - Tati, te rog, adu-mi luna de pe cer, de Eric Carle a fost cartea care ne-a fost prieten
în activitatea de la Ora să ȘTIM. Am aflat, împreună cu copiii și mămicile, de ce este luna pe
cer diferită ca mărime, am citit, colorat și am urmărit macheta cu fazele lunii
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I.D.E.I.
 8 martie - clasa a II- a D, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău - KAMISHIBAI-ul,
un mod inedit de a spune povești, i-a surprins, în mod plăcut, pe acești mici lectori. Povestea
pisicii cu mai multe nume, și nu cu mai multe vieți, a adus încântare și zâmbet pe chipul
acestora
 12 martie - Ora să ȘTIM, împreună cu copiii de la Grădinița Ion Creangă din Zalău, am
urmărit aventurile gărgăriței morocănoase, de Eric Carle. Am făcut cunoștință cu gărgărița
supărată, dar și cu cea bucuroasă. Am aflat lucruri interesante despre animale, momentele unei
zile, dar și despre cum să ne purtăm unii cu alții. Cu toții am realizat cât de importante sunt
cele două cuvinte magice - te rog și mulțumesc
 12 martie - grupa mare de la Grădinița nr. 12 Zalău – recomandare de carte și vizionare film
Madagascar 2 - Pierduți în Africa - O comedie incredibilă care i-a purtat într-o aventură
africană fără rival, amuzându-se pe cinste cu eroii de poveste: Alex, Marty, Gloria, Melman
și ingenioșii pinguini, învățând de la ei curajul, ambiția, spiritul de echipă și distracția
 13 martie - Ora să ȘTIM, cu ajutorul cărții Autobuzului magic, scrisă de Joanna Cole și Bruce
Fegen ne-am scufundat pe fundul oceanului. Am explorat Groapa Marianelor, Dorsala
Atlantică, Vulcanii subacvatici și am aflat ce animale și plante trăiesc în oceane, dar și modul
în care se hrănesc și migrează. Ne-a uimit diversitatea marină, multitudinea de culori a
coralilor și peștilor, dar și unele specii recent descoperite. Am descoperit că relieful submarin
este identic cu cel de pe uscat și am experimentat erupția unui vulcan subacvatic
 14 martie - ARTA - Imaginație și frumusețe! Elevii din clasa a XI -a C, de la Colegiul Național
Silvania Zalău, prin imagini, muzică, informații din documente și albume de artă, au
aprofundat cele două curente: Impresionismul și Suprarealismul, familiarizându-se cu termeni
specifici, admirând operele de artă ale pictorilor reprezentativi și discutând despre contribuția
pe care marii pictori au adus-o în arta lumii
 15 martie – Ora să ȘTIM. Am citit cartea Crocodilul și dinții, de Taro Gomi, apărută la Editura
Cartea Copiilor. Am discutat despre importanța spălatului pe dinți și cum trebuie să îi periem
corect pentru a crește puternici și sănătoși. Am aflat că, dacă nu îi spălăm bine apar cariile, așa
cum au apărut la Tinel, personajul poveștii Au, dinții mei!, de Doctor Reiko și Eve Tharlet.
Împreună, am analizat textura unui ou, care a fost ținut, în prealabil, în Coca-Cola, respectiv în oțet. Concluzia au tras-o singuri: oul ținut în Coca-Cola s-a colorat, iar cel din oțet s-a înmuiat
 18 martie – clasa pregătitoare, de la Scoala Gimnaziala Simion Bărnuțiu Zalău, a venit la o
poveste alături de Mormocel. Copiii au ascultat povești despre prietenie și ne-au dezvăluit
calitățile care îi fac deosebiți
 19 martie - copiii de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu din Zalău au descoperit cărțile din
castelul cu povești. Povestea care i-a cucerit a fost despre șoricelul Sim, din care au învățat ce
înseamnă un prieten adevărat
 20 martie - prima întâlnire a grupei de începători la Clubul CodeKids din Zalău, ne-am
cunoscut, am aflat mai multe despre ceea ce vom face în continuare și ne-am ales și
ambasadorii
 21 martie - Ora să ȘTIM, clasa I D, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău au aflat
azi, din cartea lui Csukás István: A téli tücsök meséi, că greierii nu doar cântă, ci ne pot învăța
multe lucruri interesante, cum ar fi: să citim, să descoperim cele mai vechi și interesante
proverbe și zicători. Ne-am delectat cu cele mai amuzante ghicitori. Cu ajutorul
enciclopediilor, am cercetat cele mai interesante specii de insecte
 22 martie - parteneriat cu Colegiul Național Silvania, în cadrul Proiectului Teatru pentru tineri
- vizionare: Visul unei nopți de vară
 25 martie - Săptămâna Poeziei și a Teatrului, elevii clasei a VII-a B, Școala Gimnazială Iuliu
Maniu au vizionat filmul Două lozuri, în regia lui Aurel Miheleș și Gheorghe Naghy, după
nuvela Două loturi, de I.L. Caragiale - aprofundând astfel tematica nuvelei și înțelegând că
teatrul și filmul sunt surse de divertisment și educație
 26 martie - Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu povești a fost gazda noastră - am
povestit despre primăvară - anotimpul preferat al copiilor, despre ghiocel, brândușă, barză 47




















oaspeți veniți din lumea cărților, în mijlocul copiilor. Nici Oul de Paște nu a lipsit de la
întâlnirea noastră cu cartea. Copiii ne-au întâmpinat cu cântecele și poezii de primăvară, ca
răsplată a muncii noastre.
26 martie - Oaspeții Primăverii la Grădinița cu Program Prelungit Căsuța cu povești ghiocelul, brândușa, barza, cucul, Oul de Paște și mulți alți oaspeți coborâți din lumea cărților
au venit în mijlocul copiilor. Toți acești oaspeți au fost întâmpinați cu deosebite cântecele și
poezii de primăvară
26 martie - în ajun de Ziua Mondială a Teatrului au intrat în scenă, spre a-și descoperi posibile
talente actoricești, elevii din clasa a IX-a A, Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai. Viitorii
educatori, dascăli... vor ști să transmită învățăceilor mesajele cele mai importante pentru o
viață luminoasă.
27 martie - Ziua Mondială a Teatrului - clasa a VIII-a A, de la Școala Gimnazială Simion
Bărnuțiu și-a desfășurat ora de limba română în secția Bibliodivertisment a bibliotecii,
vizionând ecranizarea O scrisoare pierdută, după comedia de moravuri sociale și politice,
scrisă de dramaturgul român Ion Luca Caragiale
27 martie - copiii, de la Grădinița Creștină David au sărbătorit primăvara la bibliotecă. Au
descoperit cele mai incitante cărți, au străbătut labirintul magic de la secția Tineri și Adulți,
s-au jucat alături de doamna bibliotecară, lecturând cartea interactivă a lui Balázs Ágnes:
A beszélő kiskutya. (Cățelușul vorbitor)
1 aprilie - elevii clasei a V-a C, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, au evadat în lumea
fantastică a teatrului. Acolo au avut ocazia să facă cunoștință cu personajele pline de umor ale
lui Caragiale din scenetele: Vizita, Bubico și Castravetele
2 aprilie - Ziua Internațională a Cărții pentru copii - ne-am dat întâlnire cu cartea în bibliotecă,
împreună cu copiii de la Grupa Mare B, a Ciupercuțelor, Grădinița Pinocchio. Povești,
curiozități, întrebări și răspunsuri, Oare de ce?, Cum se face?, Prietenii din păduri, ape, pajiști
și lectura cărții: Unul pentru toti, toti pentru Unul!, de Brigitte Weninger, Eve Tharlet - sunt
doar câteva lucruri pe care copiii le-au descoperit azi la bibliotecă
2 aprilie – Ora să ȘTIM am învățat despre diverse tipuri de arbori, am examinat buturugi de
plop, tei, salcâm, dar și de pomi fructiferi. Am povestit despre roadele acestora. Am mirosit
și pipăit un nuc proaspăt crescut, despre care am aflat că se poate dezvolta doar dacă are apă,
căldură și lumină. Cartea Luli și căsuța din copac, de Iulia Iordan , apărută la Editura Cartea
Copiilor, ne-a învățat multe lucruri interesante, am citit despre importanța salciei, în special
în Ziua de Florii. Împreună am confecționat coronițe din ramuri de salcie. Concluzia a fost că
avem nevoie de cât mai mulți copaci pentru a crește puternici și sănătoși
4 aprilie – 4/4 pentru prieteni, proiect finanțat de USEmbassy - Dedicându-ne o parte din
timpul nostru celorlalți – seniorilor, socializând în limba engleză, învățând ce este prietenia.
Voluntariat la Centrul Multifuncțional Tinerețe fără Bătrânețe cu ocazia celebrării
voluntariatului
4 aprilie – 4/4 pentru prieteni, proiect finanțat de USEmbassy - Prietenia este una dintre
valorile de bază ale comunității și ale voluntariatului, iar Statele Unite ale Americii
sărbătoresc luna voluntariatului chiar în Aprilie. Ziua de 4 nu este aleasă întâmplător pentru
că pe 4/4/2019 comemorăm 51 de ani de la trecerea în neființă a lui Martin Luther King Jr. și
onorăm moștenirea incredibilă lăsată de acesta. Creat în memoria lui, proiectul 4/4 pentru
prieteni își propune să celebreze la nivel național valorile voluntariatului și ale prieteniei.
Împreună cu elevii clasei a III-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, am fost
voluntari, învățând despre prietenie, curaj, determinare, ecologie și protecția mediului,
încercând să facem curățenie în Parcul Municipal. 2019, fiind declarat Anul Cărţii în România
ne-am încheiat activitatea cu lectură în aer liber
4 aprilie – 4/4 pentru prieteni, proiect finanțat de USEmbassy – Ce facem pentru ceilalți? este întrebarea pe care Martin Luther King și-a pus-o, și la care, împreună cu steluțele de la
Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, am încercat să-i găsim răspuns. Am aflat ce
înseamnă toleranța, lecturând cartea Tigrul și toleranța, de José Morán și Jesús Gabán, apărută
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la Editura Girasol, să ne acceptăm unii pe ceilalți așa cum suntem, să fim prieteni, altruiști și
am învățat să dăruim. 4/4 pentru prieteni ne-a dat ocazia să înțelegem ce este voluntariatul,
importanța reciclării și cum putem obține lucruri utile din materiale reciclabile. Astfel, am
confecționat, din pet-uri, suporturi de creioane, pe care le-am pictat și decorat frumos. Cei mai
implicați voluntari au fost răsplătiți cu diplome, brățări și alte materiale informaționale oferite
de 4/4, Ambasada SUA, American Councils For International Education
5 aprilie - Ora să ȘTIM - Surpriza zilei a fost Firicel, cel mai simpatic locatar al bibliotecii.
Ne-a vizitat pentru că a ținut neapărat să ne povestească despre lumea, prietenii, familia și
ocupația lui. Am ascultat cu mare atenție poveștile lui, am descoperit detalii interesante despre
păianjeni. În final ne-am hotărât să-i mărim familia, confecționând prieteni noi, pe care i-am
dus acasă.
5 aprilie - elevii clasei a V-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, au descoperit cât
de actuale sunt temele dezbătute în lucrările lui Ion Luca Caragiale, vizionând ecranizările
după schițele: Vizita și Dl Goe. Copiii au analizat comportamentele personajelor principale,
insistând pe importanța bunelor maniere în viața de zi cu zi
8 aprilie - Copiii Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău au ales să-și petreacă prima zi a
Școlii Altfel la bibliotecă. Clasa a II-a s-a alăturat proiectului Prietenie pe o sfoară lansat de
Biblioteca Județeană Brașov, ocazie cu care am lecturat un fragment din opera lui Carlo
Collodi. Cele mai frumoase fișe colorate de copii au fost premiate în cadrul proiectului și
expuse la bibliotecile partenere din țară. Copiii clasei pregătitoare au aflat ce este biblioteca,
cum pot împrumuta cărți și au ascultat povestea Iepurașului Haz. Elevii clasei a III-a au aflat
Regula de aur, scrisă de Ilene Cooper
9 aprilie - Ora să ȘTIM - copiii de la Grădinița nr 1, Zalău. Pentru că își doresc să afle mai
multe informații despre cărți, în vizita lor la Biblioteca Județeană Sălaj, micuții au descoperit
cărțile secției: de dimensiuni mari sau mici, cartonate, cu sunete, dicționare, enciclopedii ș.a.
Împreună cu Primii ochelari ai Peppei, au aflat cine este oftalmologul și cu ce ne ajută, pentru
ce sunt ochelarii și cum putem să ne protejăm ochii, astfel încât să avem nevoie doar de
ochelari de soare. În acest scop, am confecționat, împreună, din hârtie, ochelari în formă de
inimă, pe care i-am colorat și decorat frumos
10 aprilie - Anotimpul Primăvara, anotimpul Învierii: florile, păsările, gâzele, animalele, toată
natura se pregătește de sărbătoarea Sfintelor Paști. Am citit împreună cu Fluturașii de la Grupa
mare C, Grădinița Pinocchio aventurile lui Mimo în Țara Iepurașilor de Paște, de Annette
Moser, Marina Krämer
10 aprilie - Ora să ȘTIM - Mormocel și-a găsit un nou prieten, pe Rostogol. Cum acesta a
câștigat o tabără la Vulcanii Noroioși, a ținut să-i dezvăluie din cunoștințele sale despre
vulcani noului său prieten și copiilor prezenți. Astfel, împreună au aflat unde sunt localizați
aceștia, cum s-au format, de ce sunt unici în România, și cum ar putea să-i viziteze. De
asemenea, fenomenele de vreme extremă prezentate (tornade, cicloni, uragane, cutremure,
tsunami) i-au încântat pe copii. Am experimentat formarea norilor, prin condensare, folosind
un borcan cu apă caldă, pe care am așezat cuburi de gheață, dar și formarea unei tornade, cu
ajutorul apei, a uleiului și a unei pastile efervescente
10 aprilie - Detectivii curajoși din clasa pregătitoare, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu
Zalău, ne-au vizitat. Au fost încântați să descopere cărțile Bibliotecii și să afle despre
activitățile care se desfășoară aici. Au aflat cum pot împrumuta cărțile și le-au răsfoit cu
entuziasm
11 aprilie - profesor pentru o zi - Colegiul Național Silvania - clasa a X-a B
11 aprilie - copiii de la Liceul Ortodox Sf. Nicolae Zalău - au ales să-și petreacă dimineața la
bibliotecă. Am povestit despre secțiile bibliotecii, cărțile și DVD-urile pe care le pot
împrumuta, cum își pot face un permis de bibliotecă și cât timp pot păstra o carte/DVD. Au
răsfoit cu interes cărțile expuse și au ascultat un fragment din minunata poveste a lui
Pinocchio, pe care l-au colorat, participând astfel, la concursul organizat de Biblioteca
Județeană Brașov - Prietenie pe o sfoară
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 12 aprilie - Clubul de lectură în limba engleză: Keep on reading!- proiect în parteneriat cu
Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău
 12 aprilie - Ora să ȘTIM - am căutat comori În iarbă. N-am găsit! Am găsit, în schimb, ouă
și iepurași, pe care ne-am distrat colorându-le și pictându-le. Am aflat ce se ascunde în Coliba
Iepurașului, să recunoaștem animalele domestice și sălbatice și de ce este special Iepurașul
de Paște. Lectură din cartea În iarbă, de Yukiko Kato și Komako Sakai
 12 aprilie - copiii clasei I, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău, am confecționat
coronițe de Paște, din ouă de hârtie colorată, pe care le-am decupat și lipit pe carton. Am
vorbit despre tradiții și obiceiuri pascale, dar și despre Iepurașul de Paște. Am lecturat
povestea Paște fericit, Matei!, scrisă de Brigitte Weninger și Eve Tharlet
 15 - 21 aprilie - Săptămâna Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România
 15 aprilie - Bibliotecar pentru o zi - parteneriat cu Liceul de Artă Ioan Sima Zalău. Elevii din
învățământul primar au participat la ora de lectură și proiecție: Îngerul și Ghiocelul, de Iulia
Hașdeu și apoi, în cadrul atelierului de creație, au confecționat semne de carte cu motive de
primăvară.
 15 aprilie - alături de elevii Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, am descoperit minunatele
taine ale teatrului. Din timpul petrecut împreună am aflat că teatrul rămâne o adevărată școală,
care educă oamenii, creează caractere și înalță spiritele
 15 aprilie - Școala altfel - parteneriat cu Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău - clasele
pregătitoare - prezentare de carte și vizionare: Bunul dinozaur
 15 aprilie - Ora să ȘTIM - clasele I și a III-a D, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu
Zalău, copiilor li s-a lecturat povestea lui Toppancs, care a descoperit un ou cu totul și cu totul
special, după care au vizionat filmulețe despre cele mai vechi tradiții ungurești legate de
Sărbătorile Pascale. Au participat la cea mai inedită vânătoare de ouă (printre cărți). Punctul
culminant al activității a fost reproducerea (cu ajutorul recuzitei din dotare) unui obicei
străbun de Paște, stropitul.
 17 aprilie - Campania Citește și fă bine a fost gândită pentru a promova dreptul la locuire,
comunitățile sustenabile și obiectivele ONU de dezvoltare durabilă, în general, și de a atrage
atenția asupra dezvoltării orașelor și așezărilor umane, astfel încât ele să fie deschise tuturor,
să fie sigure și sustenabile
 17 aprilie - A sosit primăvara! Împreună cu copiii clasei întâi de la Școala Gimnazială Mihai
Eminescu Zalău am vorbit despre tradiții și obiceiuri de Paște, atât de la noi din țară, cât și din
alte țări. Am urmărit filmulețe interesante despre Sărbătorile Pascale din lumea întreagă. Am
citit povestea iepurașului Matei și a fraților săi.
 17 aprilie – copiii de la Grădinița din Crișeni au descoperit pe rafturile dedicate lor, cele mai
captivante și interesante cărți. Au vizitat și Secția Media, apoi s-au aventurat în labirintul
Secției pentru tineri și adulți
 17 aprilie – Ora să ȘTIM - împreună cu fluturașii din clasa I, Școala Gimnazială Gh. Lazăr
Zalău, am descoperit multe despre plante din cartea Călătorie printre ierburi și lumină, de
Iulia Iordan. Am aflat despre diverse tipuri de flori, din ce este compusă o plantă, dar și de ce
au nevoie acestea pentru a crește puternice și frumoase. Am plantat semințe de floarea soarelui
în pahare reciclabile, pe care au fost îngrijite timp de două săptămâni.
 18 aprilie - elevii clasei a patra, de la Școala Gimnazială Nușfalău au ales să-și petreacă o zi
din Școala Altfel la bibliotecă, descoperind multe cărți interesante, pe gustul și pe placul lor
 18 aprilie - Școala altfel - elevii de la Școala Gimnazială Mirșid au venit în vizită, curioși fiind
de ceea ce înseamnă biblioteca și profesia de bibliotecar - Proiect: Bibliotecar pentru o zi
 18 aprilie - elevii Colegiului Național Silvania Zalău au continuat implementarea proiectul
antidrog în bibliotecă - discuții, vizionare, dezbateri
 18 aprilie - clasa pregătitoare, secția germană, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău au
descoperit povestea Oului încondeiat și au aflat mai multe despre Sărbătoarea Sfintelor Paști.
 18 aprilie - Ceai cu parfum de... carte - Școala Altfel - clasa albinuțelor de la Școala
Gimnazială Mihai Eminescu Zalău - am căutat și găsit cadouri alături de iepurașul de Paște,
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Matei, lecturând povestea acestuia. Ne-am bucurat împreună de sosirea Sărbătorilor,
confecționând coronițe-cadou de Paști
19 aprilie - copiii clasei pregătitoare ai Școlii Gimnaziale Buciumi au răsfoit cu interes cărțile
secției pentru copii și au ascultat cu multă atenție povestea Iepurașului Haz. La final, au vizitat
secția media, de unde au aflat ce DVD-uri și CD-uri pot împrumuta.
23 aprilie - Am dat startul unui nou proiect destinat copiilor - Școala de reporter SDG. Copiii
din Bălan, Benesat, Crișeni, Mirșid, Zimbor și Zalău, însoțiți de către bibliotecari au fost
instruiți pentru a deveni reporteri. Finanțator: Fundația Progress
2 mai - Gala Culturii Sălăjene - premiul de excelență pentru organizarea evenimentului
Caravana Unirii 2018
7 Mai - Ora să ȘTIM - Plecând de la lectura cărții, ne-am întrebat și noi Ce poți face cu o
idee? Am descoperit, în timpul activității că o idee poate schimba lumea. Odată apărută în
minte, e greu să te prefaci că nu există, mai ales când e hotărâtă să te urmărească până la
sfârșitul lumii! Ideea care ne-a urmărit a fost legată de baloane
8 mai - Săptămâna Europeană a Tineretului (29 aprilie - 12 mai) - eveniment cu tradiție ce își
propune să celebreze și să promoveze activitățile de tineret prin intermediul a peste o mie de
evenimente organizate în toate țările participante la programul Erasmus+. Tema centrală este
Eu și democrația, propunându-și prin evenimentele organizate să încurajeze implicarea activă
a tinerilor în viața democratică. Alături de elevii clasei a XI-a C, Colegiul Tehnic A.P.Ilarian
Zalău, am aflat cât este de important să te exprimi și cât de mult contează să nu fii indiferent
la deciziile care se iau în jurul tău și să te implici. Parteneriat cu Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP)
9 mai - Săptămâna Europeană a Tineretului (29 aprilie - 12 mai) - eveniment cu tradiție ce își
propune să celebreze și să promoveze activitățile de tineret prin intermediul a peste o mie de
evenimente organizate în toate țările participante la programul Erasmus. Tema centrală este
Eu și democrația, propunându-și prin evenimentele organizate să încurajeze implicarea activă
a tinerilor în viața democratică. Elevii clasei a VIII-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu
Zalău, au aflat cât este de important să ai o părere pe care să o susții, dar și cât de mult contează
să nu fii indiferent la deciziile care se iau în jurul tău și să te implici. Parteneriat cu Agenția
Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
(ANPCDEFP)
9 mai - Ora să ȘTIM - Ziua în care s-au întors creioanele colorate acasă a fost ziua în care
copiii au ajutat-o pe BUNI, care și-a pierdut ochelarii să descopere fiecare culoare în parte.
Exact ca în poveste, am aflat că fiecare culoare din jurul nostru are personalitate la fel ca și
noi
10 mai - Ora să ȘTIM - Grădinița nr.1 Zalău. Alături de Mormocel, copiii au descoperit
animalele de la fermă lecturând cartea Nézd milyen egy farm, de Anna Milbourne, sunetele pe
care le scot, culorile pe care le au și beneficiile pe care ni le dau. Foarte încântați, au
recunoscut animalele din cărțile cu sunete. Împreună, am căutat cu ajutorul cărții Anya, hol
vagy? mămica puișorului pierdut
10 mai - Elevii claselor a IV-a A și B, de la Liceul de Artă Ioan Sima, Zalău, au venit în vizită
la Bibliotecă. Împreună am povestit despre secțiile bibliotecii, permise și cărțile secției pentru
copii. Ne-am oprit atenția asupra cărții Marele uriaș prietenos, de Roald Dahl
13 mai - Mormocel a ales să-și înceapă săptămâna alături de copiii clasei pregătitoare de la
Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. Am povestit despre cărțile secției pentru copii,
despre permisul de bibliotecă și despre personajele ascunse în paginile cărților. În acest fel,
l-am descoperit pe Elmer, un elefănțel simpatic, supărat că e diferit față de ceilalți, dar care,
în final, înțelege că este deosebit și special tocmai pentru acest motiv
14 mai - Utilizarea Internetului prezintă și anumite pericole, potențiale riscuri pe care trebuie
să le conștientizăm și să ne ferim de ele. Atelier interactiv prin care biblioteca, alături de
partenerii săi, a încercat să găsească avantajele și dezavantajele folosirii informațiilor digitale,
dar și soluții care să diminueze pericolele oferite de acestea. Proiect Erasmus: COLIBLITE
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 15 mai - Autobuzul magic - în interiorul corpului uman, de Joana Cole a fost cartea care ne-a
inspirat la Ora să ȘTIM. Lecturând cartea și aplicând principiul experiența completează teoria,
am făcut unele cercetări practice, folosindu-ne de materiale didactice: microscop cu lamele
pentru a studia celulele din saliva proprie, lamele cu preparate din sânge uman, din mușchi și
alte elemente din corpul uman. Am observat cum sunt așezate organele în interiorul corpului
și folosindu-ne de un mulaj, am desfăcut inima și am văzut compartimentarea acesteia și cum
funcționează
 15 mai - Cursuri de competențe și cetățenie digitală pentru profesorii/părinții care pot sprijini
copiii să devină utilizatori eficienți și responsabili ai Internetului. Temele abordate au fost:
hărțuirea online (cyberbullying), conținutul responsabil de informații, jocurile online ca
instrument de educație, folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran. Am
încercat împreună să recunoaștem și să găsim soluții pentru prevenirea și combaterea
fenomenului de Cyberbulling, să concepem variante de a-i face responsabili pe copii în
utilizarea echipamentelor/materialelor digitale. Aceste cursuri fac parte din implementarea
Proiectului Erasmus: COLIBLITE
 20 mai - Cum ne simțim când zburăm? La această întrebare am reușit să răspundem împreună
cu copiii de la Clubul Ora să ȘTIM, ajutându-ne de Șoricelul Lindbergh. Am lecturat cartea:
Lindbergh - Povestea șoricelului zburător - o poveste ingenioasă, cu ilustrații minunate care
a cucerit imaginația micuților curioși, cu isprăvile acestui neînfricat șoricel. Nu ne-am oprit
aici, ci ne-am confecționat, împreună cu părinții, avioane, cu care am reușit să zburăm, așa
cum șoricelul nostru și-a depășit emoțiile traversând Atlanticul, pentru a ajunge în America,
tărâmul celor liberi
 20 mai - A doua sesiune de instruire a cadrelor didactice de la Școala Gimnazială Simion
Bărnuțiu Zalău. Cursurile de competențe și cetățenie digitală pentru profesorii/părinții care
pot sprijini copiii să devină utilizatori eficienți și responsabili ai Internetului au fost organizate
în cadrul Proiectului Erasmus: COLIBLITE. Temele abordate au fost: hărțuirea online
(cyberbullying), conținutul responsabil de informații, jocurile online ca instrument de
educație, folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran. Am încercat împreună
să recunoaștem și să găsim soluții pentru prevenirea și combaterea fenomenului de
Cyberbulling, să concepem variante de a-i face responsabili pe copii în utilizarea
echipamentelor/materialelor digitale
 20 mai - Împreună cu elevii clasei a VI-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, am
încercat să înțelegem fenomenul de Cyberbulling, să îl recunoaștem, să îl prevenim și să găsim
metode de a face față în situațiile de hărțuire online. Ne-am folosit de unele prezentări video
și un joc de rol, pentru a înțelege mai bine riscurile la care ne putem supune atunci când
încărcăm fotografii sau imagini video pe Internet, fără a ține cont de viața privată a victimei
sau să înțelegem suferința cauzată celorlalte persoane care sunt agresate. Activitate organizată
în cadrul Proiectului Erasmus: COLIBLITE
 20 mai - Mormocel a vizitat copiii de la Grădinița nr. 4, Zalău. Alături de albinuța Maya a
prezentat copiilor aventurile lor de zi cu zi. Astfel, Mormocel și Maya le-au arătat copiilor ce
se întâmplă la Bibliotecă: cum pot să împrumute cărți și DVD-uri, cum pot să-și facă un
permis și cum pot să-și întâlnească prietenii la bibliotecă. Ne-am amuzat, urmărind împreună
aventurile albinuței Maya și ale prietenilor ei
 20 mai - elevii clasei a V-a B, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău au înțeles fenomenul
de Cyberbulling. Printr-un joc de rol am reușit să îl recunoaștem, să îl prevenim și să găsim
metode de a face față în situațiile de hărțuire online. Ne-am folosit de unele prezentări video
pentru a înțelege mai bine riscurile la care ne putem supune atunci când încărcăm fotografii
sau imagini video pe Internet, fără a ține cont de viața privată a victimei sau să înțelegem
suferința cauzată celorlalte persoane care sunt agresate. Am învățat și ce important este să ne
cere iertare atunci când greșim, dar și să facem diferența între glumă și jignire. Activitate
organizată în cadrul Proiectului Erasmus: COLIBLITE
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 20 mai - Colegiul Național Silvania Zalău, cls. a X-a F și a IX-a F - Nunta în satele sălăjene
– activitate interactivă
 21 mai - elevii clasei a VII-a C, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, au aflat cum să
recunoască un abuz online, ce putem face pentru a te proteja împotriva abuzului și de la cine
putem cere ajutor. Uneori, relaţiile care au debutat într-o reţea de socializare devin serioase și
durabile. Alteori facem cunoştinţă aşa, pur şi simplu, pentru a comunica şi pentru a încerca
noi emoţii. Ne-am folosit de unele prezentări video pentru a înțelege mai bine riscurile la care
ne putem supune atunci când încărcăm fotografii sau imagini video pe Internet, fără a ține
cont de viața privată a victimei. Am învățat și ce important este să ne cerem iertare atunci
când greșim, dar și să facem diferența între glumă și jignire. Activitate organizată în cadrul
Proiectului Erasmus: COLIBLITE
 23 mai - În săptămâna Grădinița Altfel ne-am întâlnit la Filiala Cercul Militar cu copiii de la
Grădinița cu Program Prelungit Licurici, Zalău . Copiii au aflat ce este o bibliotecă, cum sunt
aranjate cărțile, ce conțin și cum le putem lua acasă. Am citit împreună din povestea șoriceilor
Chiț și Ronț, scrisă de Gundi Herget și Nikolai Renger
 24 mai - Ce ție nu îți place, altuia nu-i face, a fost lecția pe care am învățat-o împreună cu
inimioarele din clasa I, de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. Am discutat despre
ce nu ne place să ni se facă sau să ni se spună, și despre cum este bine să ne comportăm cu cei
din jur. Am povestit despre numărul de cărți ce pot fi împrumutate, perioada de împrumut,
permisul de bibliotecă și programul secțiilor. Ne-am relaxat confecționând brățări împletite,
care sperăm să aducă soarele și să alunge ploaia
 27 mai - Școala altfel - Colegiul Național Silvania Zalău, clasele IX-XI. S-ar părea că ceea ce
se întâmplă în prezent este mai important și mai real decât ceea ce s-a întâmplat în trecut.
Elevii au aflat azi mai multe lucruri legate de știință între trecut și viitor
 27 mai - Pe urmele civilizațiilor dispărute - a fost tema prezentată elevilor de la Colegiul
Național Silvania Zalău, în cadrul activităților desfășurate în săptămâna Școala altfel
 27 mai - Școala Altfel - Împreună cu copiii de gimnaziu de la Colegiul Național Silvania,
Zalău ne-am relaxat la un atelier de cusut. Am constatat, cu satisfacție, cât suntem de talentați
și ce lucrări minunate am reușit să facem
 27 mai - Fluturașii de la Grădinița nr. 1 din Zalău ne-au vizitat în castelul cu povești. Am
vorbit despre animalele domestice și dinozauri, despre numere și am ascultat povestea unui
puișorului care încerca să afle care este ora lui de somn
 28 mai - clasa pregătitoare, de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Zalău, a pășit pentru
prima dată, la Bibliotecă. Împreună, am descoperit cărțile de pe rafturile bibliotecii, și am aflat
ce caută un leu printre cărți
 28 mai - elevii clasei a IV-a D, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, au aflat la ce riscuri
se pot expune când folosesc Internetul. Am descoperit că acesta ne oferă și posibilităţi de
hărţuire. Putem posta zvonuri, poze sau informaţii personale pe Internet sau trimite mesaje
răuvoitoare - anonime sau sub numele altei persoane care deschid noi oportunităţi de
distracţie, dar în acelaşi timp de exploatare. Am discutat împreună și ce se întâmplă când
folosesc chat-urile, care sunt persoanele cu care să discute despre aceste riscuri, oferindu-le și
sfaturi despre ce ar trebui să facă dacă este hărţuit. Activitate organizată în cadrul Proiectului
Erasmus: COLIBLITE
 29 mai - alături de elevii Colegiului Național Silvania, am descoperit câteva din tainele
frumoase ale artei. Arta este expresia sufletului nostru, precum și expresia gândurilor noastre.
 29 mai - Clasa I, de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, a pășit, pentru prima dată,
la Bibliotecă. Împreună, am descoperit cărțile de pe rafturile bibliotecii, și am aflat ce caută
un leu printre cărți
 29 mai - Mormocel a fost în vizită la Grădinița Voinicel. Le-a povestit copiilor despre cărțile
de la Bibliotecă, despre sunetele animalelor marine, dinozauri și animale domestice, fructe și
legume, dar și cum va fi la școală. Harry ne-a ajutat povestindu-ne cum s-a distrat el în prima
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zi de școală, alături de dinozauri, lecturând cartea Harry și dinozaurii merg la școală, scrisă
de Ian Whybrow și Adrian Reynolds
29 mai - Săptămâna Grădinița altfel la Grădinița Căsuța cu Povești Zalău - Grupa Ștrumfii,
grupa Isteții, grupa Voiniceii, grupa Fluturașii. Împreună cu personajele din cărți și mascotele
bibliotecii am aflat povestea Micului Păianjen Firicel. Vacanța la mare, scrisă de Diana Amft,
Martina Matos. Împreună, am descoperit locurile pe care le putem vizita în vacanță, chiar dacă
suntem la munte, la mare, la bunici, în păduri sau alte locuri minunate de explorat
29 mai - Săptămâna Grădinița altfel la Grădinița Căsuța cu Povești Zalău - Grupa Hărniceii,
grupa Albinuțele, grupa Pitici Voinici, grupa Prichindeilor. Prietenul nostru Harry se
pregătește de Vacanța Mare. Harry și dinozaurii se bălăcesc, de Adrian Reynolds a fost
lectura care ne-a transpus în atmosfera de vară, la piscine, la ștranduri, la mare
31 mai - Ora să ȘTIM - Gogoașa i-a încântat cu cântecelul ei pe copilașii de la Grădinița
Pinocchio Zalău
31 mai - Copiii de la Grădinița cu Program Prelungit Piticii Isteţi Zalău au venit pentru prima
dată, în vizită la Bibliotecă. I-am întâmpinat cu o mulțime de cărți și am citit cartea Leul la
Bibliotecă
31 mai - vizita copiilor de la Grădinița nr. 1, Zalău – au făcut cunoștință cu Mormocel. Am
povestit despre cărțile secției, despre permisul de bibliotecă și am citit cartea Ursulețul Benny
și călătoria în jurul lumii
3 iunie - elevii clasei a IX-a G, de la Liceul Pedagogic Gh. Șincai Zalău, au descoperit încă o
dată multitudinea de servicii pe care le oferă biblioteca. De asemenea, au aflat și ce importantă
este informarea continuă în dezvoltarea lor
4 iunie - elevii clasei a IV-a D, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău au fost foarte curioși
să afle mai multe despre ceea ce îți poate oferi Internetul, dar și despre riscurile expunerii
necontrolate a informațiilor sau fotografiilor. Printr-un joc de rol am reușit să explicăm ce se
întâmplă atunci când suntem agresați sau hărțuiți, cum ne simțim ca și agresori sau ca și
agresați. și ce putem face ca să evităm acest lucru sau să depășim conflictul. Prin acest joc am
învățat și ce important este să lucrăm în echipă. Am discutat și despre Siguranța online, ce fel
de informații încărcăm pe contul nostru personal și cum restricționăm accesul, despre riscurile
acceptării persoanelor necunoscute în grupul de prieteni și a comunicării cu acestea. Activitate
organizată în cadrul Proiectului Erasmus: COLIBLITE
4 iunie - Ora să ȘTIM - Singurul eșec adevărat este dacă te dai bătut! este sloganul care
încheie cartea Rosie Revere, fetița inginer. Am vorbit despre profesii, ne-am amuzat
descoperind împreună profesii, care azi nu mai există: lampagiu, lăptar, geamgiu și ne-am
imaginat profesii ale viitorului, cea mai de succes fiind mașina de citit gândurile profesoarei
înainte de evaluare și mașina de făcut teme. Am experimentat fenomenul combustiei și am
aflat că focul arde în prezența oxigenului, a unui combustibil și a căldurii
5 iunie - vizita copiilor și a cadrelor didactice de la Școala Gimnazială nr. 1, Butani, comuna
Măgești, județul Bihor
5 iunie - Prevenirea victimizării minorilor și a fenomenului de Bulling - acestea au fost temele
dezbătute în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, Biroul de Analiză și
Prevenire a Criminalității. Elevii clasei a VII-a A, de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu
Zalău au aflat despre metodele prin care își pot da seama că sunt supuși violenței, de orice fel,
cum pot să prevină hărțuirea și cât este de important să anunțe părinții, cadrele didactice sau
prietenii apropiați atunci când se găsesc în această situație. Activitate organizată în cadrul
Proiectului Erasmus: COLIBLITE
5 iunie - copiii clasei a II-a, de la Școala Gimnazială Gh. Lazăr Zalău. Împreună am descoperit
cărțile de pe rafturile bibliotecii și am realizat cu toții cât suntem de speciali, alături de
Pancinello și a sa carte Ești prețios
6 iunie - Cyberbulling - cum ne dăm seama că suntem hărțuiți prin intermediul Internetului,
ce putem face pentru a stopa acest fenomen, cui ne adresăm, în cine să avem încredere și cum
ar trebui sa ne selectăm prietenii din conturile noastre create pe diferite grupuri - teme abordate
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azi, împreună cu elevii clasei a VI-a C, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. Cum
depășim momentul creat după un atac de tipul Cyberbulling a fost cea mai emoționantă parte
a întâlnirii, pentru că aici am învățat ce este empatia, cum să îți ceri scuze, cum să
reconstruiești o relație de prietenie, dar și să te pui în locul celui agresat. Activitate organizată
în cadrul Proiectului Erasmus: COLIBLITE
6 iunie - Ne surprinde tot mai mult cât de avansați sunt copiii în mânuirea aparaturii IT, dar
nu sunt încă, toți conștienți, de riscurile la care se supun când își creează conturile de
socializare sau când dau accept unor prieteni necunoscuți. Elevii clasei a III-a A, Școala
Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, au aflat azi mai multe lucruri despre avantajele și
dezavantajele pe care ni le oferă folosirea Internetului, despre modul de folosire a unui telefon
Smart și despre siguranța pe Internet. Activitate organizată în cadrul Proiectului Erasmus:
COLIBLITE
6 iunie - Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor Neamului. Ceremonial militar-religios, depunere
de coroane la monumentul eroilor, recenzia cărții 2018 - UNITATE. REALITATE.
PROMISIUNE (ZALĂU - SĂLAJ – ROMÂNIA). Biblioteca Județeană a dedicat cartea celor
care, prin credința, idealul și jertfa lor au înfăptuit MAREA UNIRE de la 1 Decembrie 1918.
6 iunie - Ora să ȘTIM - Povestea Sus, Jos și de jur-împrejur, de Katherine Ayres ne-a învățat
mai multe lucruri despre legume și părțile lor componente, despre cultivarea lor, despre modul
în care le îngrijim, despre beneficiile pe care ni le aduc, despre dăunătorii care le chinuie și
despre ceea ce ar trebui să facem ca să le protejăm. Am semănat fasole și usturoi.
7 iunie - Minunata lume a cărților este titlul concursului care a adus la Bibliotecă dascăli și
elevi din toate școlile din județ. Lucrările copiilor, pline de culoare, au fost expuse, iar
norocoșii câștigători ai concursului au fost recompensați cu diplome și aprecieri
11 iunie - Premierea cititorilor de la Clubul de lectură - fluturașii de la Școala Gimnazială Gh.
Lazăr Zalău, care au încheiat un nou capitol, un club de lectură cu multe provocări și cu multe
cărți interesante
11 iunie - Ora să ȘTIM - cei mai iscusiți copilași din clasa a II-a, secția maghiară, de la Școala
Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, au decis să exploreze universul minunat al cărților. Astfel,
au călătorit de la misterioasele piramide până la îndepărtatul spațiu cosmic, alături de șoricelul
Armstrong - Călătoria fantastică a unui șoricel pe Lună
11 iunie - Cursuri de competențe și cetățenie digitală pentru elevi. Împreună cu elevii clasei a
III-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, am reușit, prin joc de rol, să ne dăm seama
dacă suntem expuși fenomenului de Cyberbulling și cum putem face față acestui fenomen.
Activitate organizată în cadrul Proiectului Erasmus: COLIBLITE
12 iunie - Ora să ŞTIM - Sărbătoarea alfabetului a adus împreună elevii claselor I, de la Școala
Gimnazială Mihai Eminescu Zalău. Și pentru că Mormocel nu a fost vreodată la o serbare de
sfârșit de an, s-a gândit să le facă o surpriză. Din traista lui fermecată a scos cartea
Operațiunea Alfabetul, de Al MacCuish, pe care copiii au ascultat-o cu mare interes, după
care au urmat alte provocări: joc de rol, ghicitori
12 iunie - Ora să ŞTIM a fost cu Profesor Astro Cat și Aventura atomică, de Dr. Dominic
Walliman, despre gravitație, forța care ne ține cu picioarele pe pământ. Am povestit despre
forța cu care lucrurile cad, la fel ca merele lui Newton, am experimentat fenomenul folosind
două cutii și am constatat că, deși, în interior, aveau greutăți diferite, au căzut în același timp.
De asemenea, am constatat că în apă cu densități diferite, oul se comportă diferit. Am văzut
cum e să nu existe forță gravitațională, și cum este viața astronauților într-o navă spațială
13 iunie - Ora să ȘTIM - împreună cu piticii curioși, am povestit despre culori, animale și
prieteni. Am văzut pe rând: un urs maro, o pasăre roșie, o rață galbenă, un cal albastru, o
broască verde și alte animăluțe haioase cu care ne-am împrietenit. Am povestit despre prietenii
noștri și ne-am pus câte o dorință care va fi îndeplinită de peștișorul auriu. Editura Cartea
Copiilor - Ursule brun, ursule brun, tu ce vezi?, de Bill Martin Jr și Eric Carle
20 iunie - Ora să ȘTIM a fost cu copiii de la Centrul Educațional Carolina Dumitru. Am
povestit despre Amos și răceala lui, și despre ce face mami atunci când suntem răciți, dar și
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despre cum ne ajutăm prietenii atunci când aceștia sunt bolnavi sau când au o problemă. Și
pentru că am vorbit despre prieteni, am urmărit câteva secvențe din filmul Bunul dinozaur
pentru a conștientiza importanța prietenilor
24 iunie - vizita unui grup de bibliotecari din Ungaria. Le-au fost prezentate câteva date
istorice despre Clădirea Transilvania, precum și informații legate de Biblioteca Județeană și
serviciile oferite
28 iunie - Copiii de la Helen Doron English Zalău au vizitat Biblioteca. Am povestit despre
prinți și prințese, dragoni și vrăjitoare, iar drept răsplată au primit o medalie pe care au
confecționat-o cu mânuțele lor.
1 iulie - 31 august - BiblioVacanța
4 iulie - Băbeni (Ciocmani, Cliț...) - Unitate în gânduri, emoții, trăiri. Prezentarea cărții 2018
- UNITATE. REALITATE. PROMISIUNE în care am cules povestiri adevărate despre eroi ai
locului, moment artistic
10 iulie - Copiii de la Centrul Educațional Helen Doron English Zalău au vizionat aventurile
papagalului Blue în Amazonia
17 iulie - Copiii de la Centrul Educațional Carolina Dumitru au descoperit cărți noi, la Secția
pentru Copii a Bibliotecii. Pentru a spori distracția, au vizionat filmul The secret life of pets
21 iulie - Serbare Câmpenească la Bocșa - Simion Bărnuțiu - Istorie și Tradiție locală. 21 iulie
1808 - La Bocșa în Sălaj se năștea Simion Bărnuțiu, cel care avea să schimbe destinul națiunii,
cerând cu glas răspicat și hotărât: Libertate. Egalitate. Fraternitate!
26 iulie - vizita grupului din Republica Moldova și Ucraina, prezent la Zalău de Zilele
orașului, în cadrul unei vizite turistice în România
1 august - Copiii de la Centrul Educațional Carolina Dumitru au fost în vizită la Secția pentru
Copii a Bibliotecii. Ne-am distrat urmărind aventurile lui Garfield
6 august - Întâlnire regională a Cluburilor CodeKids Sălaj. Prima zi a fost dedicată Cluburilor
din Bălan, Benesat, Hida și Zimbor. Ne-am petrecut o zi deosebită la Rezervația Naturală
Grădina Zmeilor din Gâlgău Almașului, unde ne-am cunoscut, ne-am împărtășit din
experiența și activitatea desfășurată la Cluburi, ne-am făcut planuri de viitor și apoi ne-am
plimbat prin natură, admirând și frumusețile zonei
7 august - Întâlnire regională CodeKids Sălaj la Biblioteca Publică Mirșid, filiala Moigrad.
Copiii din Cluburile CodeKids: Crișeni, Dobrin, Mirșid și Biblioteca Județeană Sălaj au
împărtășit idei, experiențe, sentimente și s-au bucurat de Roboțelul care așteaptă să fie botezat.
Întâlnirea s-a finalizat cu o excursie în aer liber la Castrul Roman Porolissum
8 august - Întâlnire regională a Cluburilor CodeKids din Sălaj la Biblioteca Publică Bocșa.
Au împărtășit din cunoștințele dobândite în acest an în cadrul activităților desfășurate copiii
de la Cluburile CodeKids din Bocșa, Chieșd, Carastelec și Vîrșolț
4 septembrie - Eveniment cultural - Prezentare carte: CONCILIUL de la FERRARAFLORENȚA (1438-1439) Istoria și ecleziologia unirilor. Lucrarea a fost tradusă în limba
română de Monica Omilescu, publicată în anul 2019, sub egida Academiei Române – Centrul
de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, autor părintele vicar dr. Vasile Alexandru Barbolovici
5 septembrie - Cluburile CodeKids din Bălan, Bocșa, Mirșid, Zimbor și de la Biblioteca
Județeană Sălaj au fost în schimb de experiență la Cluj, parteneriat cu Fundația Progress și
Simplon Romania. Am aflat date despre istoria Clujului, am servit prânzul la KFC și am vizitat
Grădina Botanică și Compania Accenture Industrial Software Solutions din Cluj. Am aflat
multe lucruri despre Companie, ne-au prezentat firma și roboții lor industriali, iar cluburile au
prezentat activitățile desfășurate în acest an în biblioteci
19 septembrie - clasa a IX-a - secția maghiară de la Liceul Pedagogic Gh. Șincai Zalău - vizită
și recomandare de carte
19 septembrie - lucrări din Colecțiile speciale ale bibliotecii noastre și-au deschis, din nou,
paginile, pentru elevii clasei a VI-a de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. Cele mai
vechi cărți din Biblioteca Județeană Sălaj, dar și câteva volume cu autograf de la scriitori, au
prezentat un real interes pentru copii
56

I.D.E.I.
 19 septembrie - lansare volum de versuri Dorul străinătății, în prezența autoarei Emilia Ataba
 24 septembrie - clasa Inimioarelor de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău au făcut o
incursiune în misterioasa lume a Egiptului antic. Au aflat despre procesul de îmbălsămare și
alte ritualuri de înmormântare, despre viața de pe pământ și pregătirile pentru viața de dincolo.
Comorile ascunse în piramide i-au făcut pe copii să-și dorească să devină arheologi și să
descopere enigmele trecutului
 25 septembrie - când informațiile se găsesc ușor online și majoritatea tinerilor accesează
reţelele de internet, nemaifiind implicaţi în descoperirea adevăratelor comori ale poporului
român, am reușit să transmitem cunoștințele legate de tradițiile județului nostru, în rândul
elevilor clasei a VIII-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău. Camelia Burghele,
cercetător științific și etnolog a reușit să surprindă momente din viața bunicilor, tradiții care
în unele zone mai sunt respectate, dar am pus accent și pe noțiunea de kitsch. Proiect Să ne
cunoaștem tradițiile finanțat de Direcția Sport Tineret Sălaj, derulat prin Asociația Prietenii
Bibliotecii Zalău
 25 septembrie - Importanța păstrării valorilor naționale, a conservării și promovării tradițiilor
în societatea contemporană este constituită din nevoia de a ne cunoaște istoria, datinile,
folclorul și meșteșugurile pe care le-au păstrat și transmis strămoșii noștri. Prin proiectul Să
ne păstrăm tradițiile, finanțat de Direcția Sport Tineret Sălaj, prin Asociația Prietenii
Bibliotecii, alături de partenerii de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă - Zalău i-am implicat
pe elevii clasei a VIII-a C, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, în activități prin care
să îi conștientizăm de importanța păstrării tradițiilor culturale ale județului Sălaj. Camelia
Burghele, cercetător științific și etnolog a reușit să capteze atenția elevilor, prin poveștile
despre tot ce a însemnat viața satului sălăjean tradițional. Le-a împărtășit tinerilor secretele
legate de obiceiuri și tradiții de înmormântare, descântece, strigoi sau Cămașa Ciumei
 27 septembrie - copiii din clasa a V-a de la Colegiul Național Silvania din Zalău, au făcut o
vizită la Bibliotecă. Au ascultat cu interes informațiile despre bibliotecă și cărți, personaje și
povești, dar și despre condițiile de împrumut. Recomandările de cărți au stârnit valuri de
emoție pozitivă, lucru care ne-a sensibilizat.
 4 octombrie - 100 de ani de existență - Colegiul Național Simion Bărnuțiu Șimleu Silvaniei dialogul generațiilor - emoții, amintiri, promisiuni
 5 octombrie - proiectul Să ne păstrăm tradițiile, finanțat de Direcția Sport Tineret Sălaj, prin
Asociația Prietenii Bibliotecii am implicat tinerii din Zalău în activități prin care să îi
conștientizăm de importanța păstrării tradițiilor și obiceiurilor culturale ale poporului român.
Împreună cu elevi ai Școlii Gimnaziale Simion Bărnuțiu Zalău am continuat să identificăm
elementele care ne definesc ca popor, vizitând Muzeul Etnografic al Transilvaniei și Parcul
Etnografic Romulus Vuia în aer liber de la Cluj Napoca
 8 octombrie - a treia ediţie a Târgului de Ştiinţă - ediția Tech, eveniment tematic organizat în
cadrul proiectului CODE Kids – copiii fac coding în bibliotecile publice, proiect implementat
de Fundația Progress în parteneriat cu Biblioteca Județeană Sălaj și alte 12 biblioteci publice
din județul Sălaj: Bălan, Benesat, Bocșa, Carastelec, Chieșd. Crișeni, Dobrin, Hida, Mirșid,
Vîrșolț și Zimbor, și finanțat de Romanian-American Foundation, alături de partenerii de la
Simplon Romania. Coderii și bibliotecarii din CODE Kids i-au întâmpinat pe vizitatori cu
ateliere despre activitățile realizate la bilbiotecă: coding, programare, experimente și Arduino.
Alături de noi la Târgul de Știință au fost colaboratorii de la Palatul Copiilor Zalău, Clubul de
informatică și Echipa de robotică Brainstorms a Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian
Zalău
 11 octombrie - vizita elevilor clasei a IX-a D la Bibliotecă, am descoperit lumea interesantă a
cărților și am pășit pragul unui nou început
 12 octombrie - inaugurare - Casa Memorială Iuliu Maniu Bădăcin, Sălaj
 14 octombrie - Copiii clasei a II-a C, de la Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău ne-au
demonstrat că nu sunt prea mici pentru a învăța programare. Cu ajutorul pieselor de puzzle
am învățat noțiunea de blocuri. Copiii au fost provocați să lucreze în echipă, în cadrul unui
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concurs de puzzle. Folosindu-ne de activitățile pe care le facem zilnic, în viața reală, copiii au
înțeles noțiunea de algoritm. Ne-am distrat împreună pe platforma code.org, în Atelierul de
programare și am exersat ce am învățat, rezolvând un labirint. Activitatea a avut loc în cadrul
evenimentului Europe Code Week 2019
14 octombrie - Atelier de programare cu părinții copiilor de la grupa CodeKids - avansați, o
activitate interactivă, în care am aprofundat cunoștințele legate de Scratch, iar părinții au fost
impresionați de animațiile create de copii! Activitate desfășurată în cadrul evenimentului
Europe Code Week 2019
14 octombrie - Prima vizită la Bibliotecă a copiilor din clasa I, de la Școala Iuliu Maniu Zalău,
a fost un bun prilej pentru descoperirea colecțiilor secției. Am povestit despre permisul de
bibliotecă, numărul maxim de cărți ce pot fi împrumutate și termenul de restituire. Copiii au
avut ocazia să descopere personajele lor îndrăgite în paginile cărților expuse
16 - 17 octombrie - Conferința Internațională de Robotică și imprimare 3D în biblioteci,
Brașov. Pentru dezvoltarea abilităților inovative ale copiilor și tinerilor, prin crearea și
activitatea bazată pe propria lor imaginație, suntem încurajați să folosim tehnologii moderne,
de ultimă generație. Am asistat în cadrul Conferinței la prezentări și bune practici în
bibliotecile din România și străinătate, în care termenii de tipul: inteligență artificială,
imprimare 3D, labirint de lasere, realitate virtuală, programare și roboți au fost cuvintele cheie
23 octombrie - Centrul de zi Sfântul Arhidiacon Ștefan - vizită la Bibliotecă. Întâlnirea cu
Arlo, bunul dinozaur din povestea autoarei Suzanne Francis, ne-a încântat. Am aflat cum
putem împrumuta cărțile minunate din colecția bibliotecii și când trebuie să le înapoiem. Am
vizionat o parte din filmul ecranizat după povestea citită: Bunul Dinozaur
20 - 23 octombrie - Bibliotecile sunt inovative și vizionare - Participare la Conferința
Națională Servicii moderne de Bibliotecă și transformarea digitală - Miercurea Ciuc
25 octombrie - Școala Gimnazială din Pericei - vizită, recomandare de carte și lectură
1 noiembrie - Clasele V-VIII de la Școlile din Aghireș și Meseșenii de Sus - vizită și
recomandare de carte
4 noiembrie - vizita copiilor din Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Speranța din Zalău,
în cadrul proiectului Biblioteca, prietena noastră – copiii au fost transpuși în lumea cărților și
a poveștilor prin dramatizarea poveștii ucrainiene Mănușa cu ajutorul mascotelor și a
proiecției imaginilor pe ecran
8 noiembrie - clasa a V-a, Colegiu Național Silvania Zalău - prezentare de carte și lectură
8 noiembrie - Actorul - creator și purtător de emoție - Maia Morgenstern - conferință culturală
21 noiembrie - copiii din Grupa Mare a Grădiniței Căsuța cu povești Zalău s-au bucurat de
această frumoasă zi de toamnă târzie vizitând, la pas cu entuziasmul vârstei, Secția pentru
Copii a Bibliotecii noastre. Trecând pragul poveștilor, micii curioși au explorat universul
neîngrădit al cunoașterii și au ascultat, cu mult interes, povestea intitulată Când o să cresc
mare... care îl surprinde pe cățelușul Fergus în dilema vârstei legată de modul în care ar trebui
să fie când va crește
21 noiembrie - Centrul de zi Sfântul Arhidiacon Ștefan - vizită la Bibliotecă. Am continuat
întâlnirea cu Arlo, bunul dinozaur din povestea autoarei Suzanne Francis. Am aflat alături de
acest fascinant și drăgălaș personaj despre frumusețea și puterea prieteniei. Am vizionat în
continuare filmul ecranizat după povestea citită: Bunul Dinozaur
26 noiembrie - copiii claselor I - IV de la Școala Gimnazială Szikszai Lajos Șamșud, ne-au
făcut o scurtă vizită. Împreună am descoperit cele mai frumoase și interesante cărți, am
discutat despre ce înseamnă o bibliotecă, cum putem împrumuta cărți. Kamishibai ne-a oferit
o poveste scrisă de Lázár Ervin
29 noiembrie - Ziua Națională a României - Pe treptele Unirii - Cântece patriotice, momente
artistice și personalități marcante din istoria României - împreună cu elevi ai Școlii
Gimnaziale Iuliu Maniu și ai Liceului Sportiv Avram Iancu Zalău, coordonați de Prof. Eugen
Pînzar
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 29 noiembrie – împreună cu elevii clasei I-a A, Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău am
pregătit Scrisorile pentru moșul, iar spiridușul a promis să le ducă în Laponia
 3 decembrie - 30 de ani de la Revoluția din 1989 - diferențe între presa comunistă și cea
democratică. Parteneriat cu Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca și Colegiul Național Silvania Zalău. Invitatul
special al evenimentului a fost lect.univ.dr. Viorel Nistor, care ne-a introdus în tematica
dezbaterii, iar elevii clasei a XI-a F, profil filologie, a Colegiului Național Silvania Zalău au
participat la un workshop
 5 decembrie - am dat startul Caravanei Brainstorms FTC începând cu Biblioteca Județeană
Sălaj. Spațiul nostru a fost plin de roboți, imprimante 3D. Membrii grupurilor CodeKids începători și avansați - ai bibliotecii noastre, împreună cu Echipa de Robotică Brainstorms a
Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian au împărtășit spiritul FIRST și au avut ocazia să
testeze robotul echipei, cu care vor participa la Concursul Național de robotică de anul viitor.
Ne dorim să facem cunoscută educația în sistem STEM în rândul copiilor din Cluburile
CodeKids din mediul rural.
 6 decembrie - în 10 minute, un copil poate să își piardă încrederea în sine și în ceilalți, iar
consecințele pe termen lung asupra dezvoltării emoționale și integrării sociale să fie extrem
de grave. În cele 10 minute de pauză, 1 din 4 copii din școlile românești este victimă a
bullying-ului, în mod repetat. Tema dezbătută, împreună cu elevii clasei a XI-a, de la Colegiul
Național Silvania Zalău a fost Bullying/Cyberbullying. Ei au conștientizat faptul că nu toate
glumele pot fi de bun gust, că de cele mai multe ori îl poți răni pe cel de lângă tine, fără să
realizezi acest lucru și că este foarte important să ne reparăm greșelile. Activitate organizată
în cadrul Proiectului Erasmus: COLIBLITE
 9 decembrie - Caravana Brainstorms FTC a poposit la Biblioteca Publică Dobrin, împreună
cu reprezentanți ai Clubului CodeKids ai Bibliotecii Județene. Membrii Clubului CodeKids
Dobrin, împreună cu elevii Școlii Gimnaziale Dobrin au avut ocazia să testeze echipamentele
Clubului de Robotică Brainstorms a Colegiul Tehnic Alexandru Papiu Ilarian, Sălaj
împărtășind din spiritul FIRST și discutând despre importanța educației STEM în rândul
copiilor din mediul rural
 12 decembrie - Caravana Brainstorms FTC a poposit la Biblioteca Publică Bocșa
 12 decembrie - lecturând împreună cu copiii de la Centrul Sfântul Ștefan cartea Crăciunul în
lume, de Lesley Sims am descoperit care sunt tradițiile de Crăciun în câteva țări din lume.
Aflând cine a trimis prima felicitare de Crăciun am hotărât să facem și noi felicitări și să le
dăm lui Moș Crăciun
 11 - 13 decembrie - București, întâlnire națională a bibliotecilor din țară implicate în proiectul
CodeKids România, proiect finanțat de Romanian-American Foundation (RAF), co-finanțat
de Fundația Progress, în parteneriat cu Simplon România
 17 decembrie - 30 de ani de la Revoluția Română - dezbatere, dialog între generații
 18 decembrie - colind CodeKids cu grupele de începători și avansați ai Cluburilor de
programare CodeKids
 18 decembrie - colinde - Școala Gimnazială Iuliu Maniu Zalău, Liceul cu Program Sportiv A.
Iancu Zalău, Școala Gimnazială Dobrin, Școala Gimnazială Gh. Lazăr, Școala Gimnazială
G. Coșbuc Zalău, Ortelec și Grădinița nr. 12 Zalău
 19 decembrie - colinde - Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu Zalău, Școala Gimnazială
Gh. Lazăr Zalău
 19 decembrie - Dăm startul la citit: campanie on-line de promovare a lecturii - Am dat startul
la citit! Biblioteca Județeană din Sălaj preia ștafeta și ne propune un fragment dintr-o poveste
de Crăciun, prin vocea doamnei manager, Florica Pop
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SLAVĂ ETERNĂ CĂRŢII - OGLINDA şi INIMA OMENIRII!
Anul 2019 a fost dedicat farului şi simbolului care duce prin timp, peste vremuri prielnice sau
potrivnice, sensul, înfăptuirile şi semnificaţia vieţii pe planeta pământ, fiind declarat ANUL CĂRŢII
în ROMÂNIA.
Cartea, de fapt, informaţia, învăţămintele şi emoţia transmisă prin cuvânt, ar trebui să fie
omagiată mereu, dar, a fost dat un
semnal, o ocazie şi un îndemn
aparte, poate, spre reflecţie, analiză
şi studiu asupra evoluţiei acestei
bijuterii inestimabile, purtătoare a
aurului sufletului şi minţii umane,
de a privi cu ochi realişti paşii
cuvântului scris şi a înţelege modul
în care se aştern acum gândurile în
pagini, câtă profunzime cuprind
acestea, cât respect au, cei care
îndrăznesc să-şi aştearnă numele
pe-o carte sau pe mai multe, faţă de
sfânta LIMBĂ ROMÂNĂ! Cum,
cât şi ce se scrie!? Cui îi sunt de
folos toate cele scrise!?
Non multa, sed multum!
Nu întotdeauna s-a scris atât de mult ca în ultimele decenii. Arta de a scrie era, o perioadă
îndelungată din trecutul omenirii, cel mai apreciat act al inteligenţei umane, spre a-i îndruma şi învăţa
pe semeni, iar cei puţini care aveau această îndeletnicire nobilă, erau foarte apreciaţi, precum lumina
în noapte.
Trecând printre rafturile din biblioteci, privind coperţi mai uzate de vreme, de curioşi care
le-au deschis, sau altele cu miros proaspăt de tipar, un spirit atent va observa diferenţe, multe, dar, în
primul rând acestea sunt legate de respectul acordat cuvântului aşternut pe hârtie! Se culegeau mai
greu textele ce urmau să fie cuprinse în cărţi, dar nu veţi găsi greşeli, nici absenţa diacriticelor,
specifice limbii noastre. Corectura era foarte severă. În cărţile ultimilor ani însă, găsim tot mai multă
vulgaritate, greşeli de exprimare şi, din păcate şi greu de acceptat, dezacorduri şi greşeli gramaticale.
În astfel de situaţii CARTEA plânge, roagă atenţie şi respect! Acesta ar fi, poate, unul din
gândul de a i se dedica un an întreg, să punem esenţe, profunzimi, adevăruri, trăiri reale sau imaginare,
cercetări, descoperiri, fapte, întâmplări, evenimente… destăinuiri ce numai hârtia le poate asculta,
fără reproşuri, dorinţe şi viziuni, dar, toate, absolut toate, vă roagă CARTEA să le scrieţi în limba
română cea adevărată, corectă, respectându-i regulile!
Nu poţi fugi de CARTE, nici ca individ, nici ca naţiune! Lumea întreagă, până la urmă, se
reflectă într-o mare carte! Cine doreşte să distrugă un neam, îi arde, în primul rând, cărţile,
distrugându-i astfel identitatea! S-a întâmplat, de multe ori, în istorie, nu doar la noi. Să ne amintim
numai de modul în care, sub asuprire străină fiind, neamului românesc i s-au distrus documentele
găsite în biserici, iar apoi s-a scris istoria falsificată, care, nici până în prezent, nu a fost rescrisă, în
adevăr, lăsând încă loc la interpretări eronate. Atenţie, istorici ai neamului, aveţi o sarcină grea, să
căutaţi şi să aşterneţi adevărul! S-au făcut şi mai sunt demersuri, poate într-o zi nepoţii vor citi istoria
reală!
Ani ceţoşi mai sunt în istoria noastră, poate şi din acest motiv, a apărut nevoia de a scrie despre
oameni, locuri, fapte. An după an şi în judeţul Sălaj tot mai multe localităţi îşi doresc recuperarea
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identităţii, adunând informaţii, date existente, poveşti spuse de cei care le mai cunosc, spre a nu pierde
în negura vremii sufletul neamului românesc, prea mult pângărit de străine interese. Sprijinim scrierea
CĂRŢILOR despre noi, încercând să facem lumină în desişul incertitudinilor. Să scriem cu peniţa
adevărului şi în curata limbă română!
CARTEA a fost, este şi va rămâne puntea de legătură între trecut, prezent şi viitor, oglinda
cea mai realistă în care se citeşte şi se reflectă chipul OMENIRII, aşa cum a fost, este şi va fi!
BIBLIOTECILE, depozitare ale memoriei umane, adună, adăpostesc, păstrează şi transmit
cea mai de preţ VALOARE - CARTEA!
*
Într-un an special, omagiem, cu preţuire şi respect pentru modul în care au dăruit Sălajului
CARTE valoroasă, doi scriitori, ambii dascăli, ce au ales, ca pe lângă împlinirea cu onoare a misiunii
de a forma şi educa multe generaţii, să-şi dedice talentul şi timpul, promovării locului în care le-a fost
dat să slujească. Prin strădania şi dragostea faţă de valorile satului, de tradiţii şi obiceiuri localităţile
sălăjene ALUNIŞ şi CIZER se bucură că vor rămâne în veşnicie, cu oameni, locuri, fapte. CINSTE,
PREŢUIRE, RECUNOŞTINŢĂ, dragii noştri scriitori, primiţi OMAGIUL Bibliotecii în ANUL
CĂRŢII! Strădania Dumneavoastră va fi lumină pentru generaţiile viitoare, găsindu-şi în paginile
scrise, prin multă muncă şi dragoste de CUVÂNT, apa vie din izvorul nemuririi!
Florica Pop
GRIGORIE M. CROITORU - profesor
-80 de aniS-a născut la 1 februarie 1939 la Preotești, comuna Gorunești, județul Vîlcea.
Viața și activitatea: este absolvent al Institutului Pedagogic Cluj (1965) și al Facultății de Filologie
din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj (1970). În perioada 1959-1977 a fost profesor la Școala
Gimnazială din Aluniș, iar timp de 12 ani (1965-1977) a fost directorul aceleiași școli și director
coordonator al unităților de învățământ din comuna Benesat. Din 1977 până în 2002 a fost profesor
la Școala Gimnazială din Cehu Silvaniei.
Premii: a obținut numeroase premii la festivalurile naționale la care a participat cu formațiile artistice
școlare pe care le-a instruit, Cetățean de Onoare al comunei Benesat (2007), Diplomă de Excelență
pentru întreaga activitate din învățământ (2007), Diplomă de Excelență cu ocazia primei ediții a
Zilelor Caiete Silvane (2008), Diplomă de Onoare Oameni se seamă ai Sălajului (Zalău, Biblioteca
Județeană Sălaj, 2014). A participat la sesiuni de comunicări științifice.
Este membru al Asociației Științifice Etnologice din România (2008). Colaborări: Caiete Silvane,
Singur (Tîrgoviște).
Opera: Bătut de vânturi și de ploi (Cluj-Napoca, Ed. Limes, 2009), Copil Aflat (basme pentru cei
mici și mari... și ceva mai mult) (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2010), Copil Aflat și Frumoasa
Frumoaselor (Basme pentru mici și mari) (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2010), Copil Aflat și
Tărâmul Fericirii (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2010), Întâmplări șoptite în seri cu lună. Povestiri
pentru copii (Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință, 2011), La judecata sfinților (Zalău, Ed.
Caiete Silvane, 2011), Tovii (Tîrgovişte, Ed. Singur, 2011), Nemaipomenita poveste a lui Vlad şi
a surorii lui, Almada (Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011), Prinţesele răpite (ClujNapoca, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012), Floare de primăvară, iubirea (Floreşti, Ed. Limes, 2013),
La graniţa de nord; Basmul băsnit (Tîrgovişte, Ed. Singur, 2014), Priveşte doar înainte
(Bucureşti, Ed. eLiteratura, 2014), File din cartea vieţii (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2015), Apa trece,
pietrele rămân (teatru) (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2015), Puncte de vedere (Tîrgovişte, Ed. Singur,
2016), De dragoste - antologie de autor (Tîrgoviște, Ed. Singur, 2017), Neuitatele vremi…
(Tîrgoviște, Ed. Singur, 2017), Vânătoarea lui Dragoș (Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană, 2017),
Poveste de viață (Tîrgoviște, Ed. Singur, 2018), Linuța (Cluj-Napoca, Ed. Casa Cărții de Știință,
2018, Incredibila poveste a căpitanului Tudor Maldăr (roman) (Iași, Ed. Tipo Moldova, 2019).
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Coautor: Pe unde umblă doru - folclor literar din satul Aluniș (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2004),
Nume de oameni, nume de animale, nume de locuri în satul Aluniș (Zalău, Ed. Caiete Silvane,
2005), Preotești - un sat pe cale de dispariție (Monografie sentimentală) (Zalău, Ed. Caiete
Silvane, 2006), Obiceiul de a chiui și chiuiturile din satul Aluniș (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2007),
Culegere de texte pentru activitatea dirigintelui (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2007), Meșteșug și
artă populară în satul Aluniș (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2008), Din folclorul copiilor și al
tinerilor din Aluniș (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2008), Glosar de cuvinte regionale aparținând
graiului vorbit în satul Aluniș (Tîrgu Mureș, Ed. Edu, 2009; ediția a 2-a Zalău, Ed. Caiete Silvane,
Colecția Ethnos,2011), Din datinile, eresurile și practicile magice ale alunișenilor la începutul
mileniului al treilea (Zalău, Caiete Silvane, 2010), Glosar de cuvinte regionale aparţinând
graiului vorbit în satul Preoteşti şi împrejurimi (Cluj-Napoca, Ed. Dacia XXI, 2012), Obiceiul de
a colinda şi colindele din Aluniş (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2013), Cealăii lumii. Basme/povești,
snoave, legende, bancuri (culese din Aluniș de-a lungul anilor) (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2016),
Cu fața spre trecut (Tîrgoviște, Ed. Singur, 2016), Elemente de cultură tradiţională: despre
alimentaţia locuitorilor din satul Aluniş (Zalău, Editura Caiete Silvane, 2017), Petrecerea
vampirilor; Salvarea piramidienilor: scenarii literare (Tîrgoviște, Ed. Singur, 2018), Timpuri
barbare; Prințesele răpite: scenarii literare (Tîrgoviște, Ed. Singur, 2018), Despre eroii neamului
și cărții: vol. 1 Eroii neamului - făclii ce ard etern - Eseu istoric - comemorativ, vol. 2 Autori și
opere - lecturi și opinii - (Iași, Ed. Tipo Moldova, Colecția Opera Omnia 2019).
Mesajul dascălului-scriitor către cititori:
DESPRE NOROC…
Stimați iubitori ai cărții,
Cu respect, vă rog să citiți aceste gânduri sincere, izvorâte din experiențe proprii și exprimate
cu fermă convingere.
Din copilăria mică, am auzit-o de
multe ori pe mama mea – Dumnezeu
s-o odihnească, fiindcă a trecut de vreo
40 de ani în lumea veșniciei -, spunând
că omul trebuie să aibă de trei ori noroc
în viață: când se naște, când se
căsătorește și când moare, motivând
astfel: la naștere, să aibă bune ursitoare;
când se căsătorește, să aibă parte de un
om de casă, neleneș, strângător și să
iubească sincer copiii, iar când moare,
să moară în patul lui și să nu se
chinuiască.
Experiența de viață m-a făcut să înțeleg că trebuie să ai noroc în viață, să poți ține în mână o
carte adevărată, pe care s-o poți citi în tihnă, să-i culegi cu migală învățămintele, de care să te folosești.
Eu, prunc de țăran dintr-un cătun de pe malul Oltețului, n-am avut, în copilărie, norocul de a
ține în mână o carte adevărată, să mă retrag într-un ungher și s-o citesc cu interes, lăsându-mă captivat,
să râd și să plâng împreună cu eroii, să trec prin întâmplări extraordinare, să înfrunt pericole alături
de ei cum au avut alții, care, chiar la naștere, bune ursitoare le-a pus câte o carte în mână și i-au
introdus în universul lor miraculos. Îmi vin în minte două nume - două nume de mari scriitori în viață
care au avut noroc cu carul: Marta Petreu din Cluj-Napoca și Gabriel Chifu, vicepreședinte al Uniunii
Scriitorilor din România, oltean, absolvent al aceluiași liceu din Craiova, dar la 15 ani în urma mea.
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Marta Petreu a citit tone de cărți, păzind curcile pe Câmpia Armaghedonului: povești, poezii,
romane polițiste și de dragoste. Din fragedă vârstă, a pornit la drum gardată de Jules Verne, Harper
Lee, Cehov, Strindberg, Goethe, Morante, Eschil, Sofocle, Euripide, I. Teodoreanu etc. Lui Gabriel
Chifu norocul îi călăuzește pașii spre „o casă plină de cărți – în camere, dar și în beci, în pod, cărți
peste cărți, cu poze răpitoare sau
numai cu litere rotunjite, păstrând în
ele poveștile ca pe niște comori.
Întorceam paginile fermecat și cred
că mi-a încolțit în cap gândul, cu
mult înainte de a-l citi pe Borges, că
paradisul poate arăta așa, ca un
maldăr de cărți.”
Eu? În toată copilăria mea,
n-am avut norocul să țin în mână o
carte adevărată, în afara manualelor
școlare ale fraților mai mari și ale
mele. Doar pe la 14 ani, întâmplarea
mi-a adus și mie o carte, o cărticică
de fapt, dar era tipărită și avea înscris
pe copertă un nume, cel al autorului, și un titlu: D. TH. NECULUȚĂ – Spre țărmul dreptății...
Conținea 18 poezii. Pe toate le-am învățat pe de rost, păscând gâștele pe marginea Aninoasei, pârâul
ce trece prin satul meu.
Cărticica aceasta a fost talismanul vieții mele. Ce-am învățat din ea? Să merg înainte, oricât de
greu ar fi: „Lasă la o parte jalea, / Șterge-ți lacrima fierbinte, / Plânsetul ți-l curmă! / Fugi de-a lașității
turmă. / Fie cât de aspră calea, / Haide înainte!” (Înainte). Cred că mă voi sfârși din lume și nu voi
ajunge la țărmul dreptății: „Din prunci și pân’ pierim moșnegi / Tot bici de foc ne bate… / Și ne-ați
legat în lanț de legi / Și bir și oști și popi și regi / Și raiul vieții voastre-ntregi / Ne-ați trântit în spate.”
(Cor de robi).
Școala m-a introdus în lumea cărții și n-am ieșit din această lume miraculoasă nici astăzi. Încet,
încet am ajuns să cunosc marea literatură română și universală. Fiecare carte citită mi-a transmis ceva
folositor în viață. Literatura română, de la cronicari până astăzi, are realizări care o plasează pe un loc
fruntaș în cadrul literaturii universale. Nu-i numesc pe marii scriitori români, intrați în universalitate,
lista fiind prea lungă și nu vreau să nedreptățesc pe vreunul. Să ne bucurăm că-i avem și să-i cinstim!
Din literatura străină au fost două cărți care au avut o înrâurire extraordinară asupra mea: Doi
căpitani, de V. Kaverin și Tăunul, de E. Voynich. Doi căpitani este o poveste despre curajul de a
lupta până la capăt, despre demnitate, dragoste sinceră, tinerețe și încredere în viață. Este de departe
una dintre cele mai interesante cărți citite în perioadele când aveam nevoie de un impuls în viață. Am
reținut din ea patru citate, nu le-am clamat, dar le-am urmat învățătura și înălțătoarele îndemnuri:
1. „Dacă-i vorba să fii, - atunci caută să fii cel mai bun!”;
2. „Tinerețea nu sfârșește într-o zi anumită și nu poți însemna în calendar: Astăzi s-a sfârșit
tinerețea mea. Tinerețea trece fără să prinzi de veste, pe nesimțite, încât nu ai răgaz să-ți iei rămas
bun de la ea.”;
3. „E zadarnic să regreți lucrurile pe care nu le-ai săvârșit.”;
4. „Să lupți și să cauți, să găsești și să nu te lași doborât!”.
Am reușit? În bună măsură, DA. Ca profesor de limba și literatura română, timp de 45 de ani,
mi-am făcut datoria cu prisosință și am avut rezultate remarcabile. În paralel, am desfășurat activitate
de cercetare etnofolclorică în localitatea Aluniș, de pe malul Someșului, și Preotești, localitatea mea
de baștină, de pe malul Oltețului, din județul Vîlcea. Nicio localitate din România n-a fost atât de
amănunțit cercetată ca Alunișul, rezultatele cercetării fiind strânse într-un număr de 14 lucrări
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publicate, realizate în colaborare cu Maria Croitoru, soția mea. Cărți de mare valoare științifică și
documentară, cu conținut etnofolcloric și lexicografic.
Pe tărâm literar, am exploatat cât am putut de mult bruma de talent cu care m-am născut – restul
este muncă, foarte multă muncă – reușind să public până în prezent un număr de 27 de cărți: proză
scurtă, basme, teatru, romane de aventuri, de dragoste, cu conținut istoric, scenarii literare, eseu
contemporan, publicistică, critică literară. Cărțile mele se adresează, în primul rând copiilor și
tinerilor, dar în egală măsură și vârstnicilor, căci nici din aceștia nu dispare definitiv copilăria. Am
scris și voi scrie, cât mă vor ține puterile, cărți ca și cele pe care aș fi dorit să le am în copilărie și nu
le-am avut. Și să răspund dorințelor copiilor, pe care le cunosc foarte bine.
Pornind de la ce înseamnă să ai sau să nu ai noroc în viață, închei cu o constatare îmbucurătoare.
Astăzi, toți cei care iubiți CARTEA sunteți norocoși - găsiți cărțile preferate la orice pas, doar să vreți
să le luați și să le citiți.
Toate cărțile mele se găsesc la Biblioteca Județeană „Ioniță Scipione Bădescu” din Zalău.
Împrumutați-le și citiți-le, stimați iubitori ai cărții, că veți petrece în compania eroilor acestora clipe
de neuitat.
Cu deosebit respect,
Grigorie M. CROITORU

PETRU GALIȘ - învățător
-70 de aniS-a născut în 10 septembrie 1949, la Cizer.
Viața și activitatea: este absolvent al Liceului Pedagogic din Cluj (1962-1968). Este învățător în
Cizer din anul 1968. În perioada dec. 1989 - febr. 1992 a fost primar al comunei Cizer, iar apoi
consilier local, conducând comisia pentru cultură. A făcut parte din Consiliul Administrativ al școlii
și a fost metodist-formator la Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj, coordonând o perioadă
activitatea cercului pedagogic al învățământului din bazinul Crasna.
Premii: în perioada 2002-2006 a primit Gradația de merit, diploma de Cetățean de Onoare al
comunei Cizer (2009), Diploma de Onoare Oameni de seamă ai Sălajului (Zalău, Biblioteca
Județeană Sălaj, 2009). A frecventat cenaclul liceului pedagogic din Cluj.
Colaborări: Scânteia tineretului, Tribuna școlii, Năzuința, Educație pionierească, Telegraful
român, Graiul Sălajului, Gazeta de Duminică, Sălajul Orizont, Caiete Silvane, Tribuna
învățământului. A colaborat cu TV Cluj, emisiunea Măsurișul oilor (1992), Sălăjeanul TV
Provocare la lectură (realizator Florica Pop, 2013, 2019), Radio România Actualități, emisiunea
365 de muzee (realizator Mihaela Helmis, 2015).
Opera: Școală veche-n sat străvechi (Zalău, Ed. Școala Noastră, 2007), Cizer - 790 (1219-2009) file de monografie (Zalău, Ed. Școala Noastră, 2009), Jubileu la Măgura Priei: Măsuriș - 50
(Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2016), Cizerul eroic (Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria,
2019), Cizer - 800 (1219-2019) (Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii, 2019).
Coautor: Veronica din Sălaj - o poetă uitată (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2001, reeditare 2012).
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Am primit din partea autorului:
„CIZER – 800” – eveniment omagial cu emoții speciale. Spre a nu se uita momentul, s-a închis
într-o sticlă un mesaj pentru urmași:
CASA - MUZEU DIN CIZER
I. SCRISOARE PENTRU ETERNITATE
Localitatea CIZER este atestată documentar în anul 1219. În anul 1715 acest sat este nelocuit
(atunci a avut loc un mare incendiu, care l-a mistuit în flăcări, inclusiv biserica), iar pe la anul 1720
existau „10 gospodării de iobagi, 8 familii de zilieri, în total 18 familii ...ˮ (D. Stoica, I.P. Lazăr, Schița
monografică a Sălajului, Institutul tipografic și de editură Victoria, Șimleu Silvaniei, 1908, p. 281).
În acea perioadă s-a construit și casa familiei LUPUȚ (al Ghiurchi), care a dăinuit până în
zilele noastre, când, în anii '80 ai secolului al XX–lea, a fost strămutată de pe malul stâng al Văii
Cizerului în centrul civic al satului, în vecinătatea școlii noi, cu intenția de-a fi amenajată „casa muzeuˮ (1987).
N-a fost să fie!
Muzeograful sufletist Ion A. Goia, care s-a ocupat de strămutarea casei, s-a transferat la
Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj – Napoca, iar casa n-a mai intrat în circuitul turistic, ci a
rămas în „grija intemperiilorˮ, care și-au făcut treaba, degradând-o treptat.
În anul 2004 a fost declarată monument istoric sub codul LMI 2004: SJ-II-m-B-05041. În anul
2010 Muzeul de Istorie și Artă Zalău s-a debarasat de casă, trecând-o în patrimoniul comunei Cizer
(primar Nicolae Cristea). Dar starea ei s-a degradat permanent. Am apelat la toate autoritățile, la
presă, situația agravându-se.
Primarul următor (2012 – 2016) și (2016 – 2020) LIVIU FARCAȘ, și-a luat inima-n dinți
și-a apelat la fonduri europene. În 02.07.2015 era gata proiectul întocmit de d-na DOINA NEJUR,
iar în 21.11.2016 a fost semnat contractul de finanțare în valoare de 787.424,82 lei, echivalentul a
174.055 euro.
A urmat licitația care a fost câștigată de către S.C. AXA RECONST Sighetu Marmației, jud.
Maramureș. În 14 martie 2017 a sosit la CIZER o echipă de dulgheri maramureșeni formată din: Pop
Gheorghe - șef de echipă, Rednic Vasile, Rednic Ioan, Godja Ioan și Codrea Gheorghe din com.
ONCEȘTI (MM), care s-au apucat de lucru. Vineri, 24 martie 2017, CASA-MUZEU (care demult
aștepta ziua aceasta) era una cu pământul. Începe o nouă „viațăˮ!
SĂ NE AJUTE DUMNEZEU CA PESTE UN AN SĂ-I FACEM INAUGURAREA și s-o
introducem în circuitul turistic!
Vestea bună a fost transmisă la Radio România Actualități de Bunavestire, sâmbătă, 25 martie
2017, ora 8,45.
Cizer, la 25 martie 2017
Primar,
LIVIU FARCAȘ

Consilier cultural,
IONAȘ PĂTCAȘ

P.S.:
Noi vom pieri, Tu vei dăinui!
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Întocmit,
PETRU GALIȘ, înv. pens.

Gospodării țărănești

Încep. Sec. XXI (2019)
Casa Pop Dan

Încep. Sec. XVIII (1730?)
Casa Lupuț
II. LĂMURIRE STRICT NECESARĂ!
MOTTO: „Non multa sed multum.ˮ

„După lupte seculareˮ care au durat trei decenii de la strămutarea casei Ioani Ghiurchi
Floroai din Valea Cizerului în Deal, în vecinătatea școlii noi, care va deveni HOREA, în anul de
grație 2018, ANUL CENTENAR AL MARII UNIRI,
CASA – MUZEU a fost inaugurată la 8 septembrie, în
cadrul ÎNTÂLNIRII FIILOR SATULUI și a deplasării
CARAVANEI UNIRII a Bibliotecii Județene „Ioniță
Scipione Bădescuˮ la CIZER, în frunte cu managerul
acesteia, FLORICA POP.
Astfel s-a încheiat povestea tristă a acestei case!
Se impun, însă, câteva lămuriri:
1) Datarea construcției: Cineva, nu știu cine, a
vehiculat anul construcției 1780. Nu poate fi adevărat,
deoarece, în cultura orală, se afirmă că această casă
a servit drept „lăcaș de cultˮ în perioada după ce fosta
biserică a fost mistuită în flăcări (1715) și ridicarea
noii biserici, „BISERICA LUI HOREAˮ, (1773). Unii
istorici propun perioada 1750 – 1773.
În Registrul agricol al comunei CIZER pe anii
1959 – 1963, la numărul de casă 65, poziția 74, la
rubrica „anul construcțieiˮ scrie „înainte de 1918ˮ.
Ca atare, dacă „în anul 1715, acest sat este nelocuit,
(...) pe la anul 1720 existau 10 gospodării de iobagi, 8
familii de zilieri în total 18 familii, dintre care 6 familii
Asta-i casa făcută de HOREA, în paralel cu Biserica!
(foto:„Casa Sfătoaiiˮ (Nicolae Breje, 1975)
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de maghiari și 12 de români. Populația era, deci, în anul 1720 de 162 suflete, 108 române și 54
maghiareˮ.
(Petri Mór, Szilágy Vármegye monographiája, vol. III, p. 234)
În anul 1733, conform conscripției lui Inochentie Micu, numărul familiilor române se ridică la 13,
NOI considerăm anul construcției casei 1730 (?)!
2) Denumirea construcției: În momentul când am strămutat-o, i-am zis: „CASĂ - MUZEUˮ.
După anul 2000, când am renovat acoperișul, vremea a început din nou s-o deterioreze. Noi
am început să ne plângem încoace și încolo, să batem pe la diferite uși. Fără niciun succes! Cineva,
nu știu cine, ca să întărească importanța casei și să sensibilizeze autoritățile i-a zis „Casa lui
Horeaˮ. Putea fi? NU! Pentru că Horea s-a născut odată cu casa. (1730(?)). Nu-i bai, într-un fel!
Principalul este că primarul LIVIU – NICOLAE FARCAȘ s-a zbătut pentru a salva acest „bulgăre
de aurˮ și, profitând de o „oportunitateˮ, a obținut fonduri europene pentru Proiectul „Restaurare,
consolidare și amenajare gospodărie țărăneaccă „Casa Lupuț din Cizer, jud. Sălajˮ. Proiectul a fost
materializat și CASA – MUZEU a fost inaugurată în 8 sept. 2018, în ANUL CENTENAR AL MARII
UNIRI!
Haideți să-i zicem așa, cum ne-am obișnuit, și s-o îngrijim cu sfințenie pentru ca urmașii
urmașilor noștri să aibă cu ce se mândri!
Cizereni,
Respectați-vă trecutul istoric, ajutați-vă unii pe alții, păstrați-vă graiul și portul, pentru a nu
vă pierde identitatea!
Fiți patrioți! Dumnezeu să vă ajute!
Cizer, la 15 martie 2019
PETRU GALIȘ
POSTFAȚĂ
Facerea acestei cărți a durat peste 50 de ani.
Era în anul 1967 când se preconiza noua împărțire administrativ – teritorială a țării: trecerea
de la regiuni și raioane la județe. În comuna noastră, CIZER, se afla Biserica lui Horea, din anul 1773,
declarată
monument
istoric.
Revenindu-se la județe, Muzeul
Etnografic al Transilvaniei din Cluj
a negociat cu Consiliul Parohial al
Parohiei Cizer s-o păstreze ca
monument istoric, dar să plătească
anual
o
anumită
sumă.
Neînțelegându-se la sumă, Muzeul
din Cluj a hotărât s-o strămute. Zis și
făcut!
Eu, elev la Liceul Pedagogic
din Cluj, am consemnat acest
eveniment într-un ziar local sub titlul
„Monumentul din Cizer” însoțit de
fotografia bisericii, articol apărut în
18 octombrie 1967. Acesta a fost primul germen.
Tot în liceu, în timpul meditației, mă interpelează una dintre pedagogele care ne
supravegheau: „- Măi, băiete, tu ești din Cizer?” Holbez ochii și răspund: „- Da!” „- Eu am acolo
îngropată o mătușă.” îmi zice și povestește despre aceasta. La prima învoire acasă îi spun tatii
întâmplarea și aflu că-i vorba de „Liscănița”.
În anul următor, 1968, termin liceul și sunt repartizat în satul natal, la Școala din Valea Boului,
apoi transferat la școala de centru, Cizer, Nr. 1, unde am lucrat până la pensionare, 2012.
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N-am uitat cele aflate la Cluj și am început cercetările: despre Biserica lui Horea, despre
„Liscănița”, care nu era alta decât poeta „Veronica din Sălaj”, soția învățătorului Nechita Liscan,
despre trecutul istoric al localităților comunei, etc. În vacanțele școlare mai „fugeam” de-acasă și mă
„furișam” prin arhivele din Zalău sau Cluj pentru a mă documenta.
Astfel, la începutul anilor `80 ai secolului trecut – 1982 – am îngemănat tot ceea ce am adunat
în lucrarea metodico – științifică pentru obținerea gradului didactic I „Educația patriotică a elevilor
prin folosirea elementelor de istorie
locală” sub îndrumarea eminentului
profesor Dumitru Bârjac, un om de
aleasă omenie, cel mai longeviv
inspector școlar al Județului Sălaj.
Am continuat investigațiile și
cercetările la comuna mea, publicând
diferite articole pe teme de istorie
locală în presă.
Pe parcurs mi-a venit ideea să
desprind din „trunchiul comun” mai
multe teme. Așa s-a făcut că au apărut
cărțile cuprinse în datele Bibliotecii
Județene Sălaj.
În anul 2019 am completat
monografia Cizerului, sub titlul
„CIZER – 800”, pe care am lansat-o la 8 septembrie cu ocazia aniversării a 800 de ani de la atestarea
documentară a satului.
Se zice că, acela-i OM care plantează un pom, zidesțe o casă și scrie o carte. Așa să fie oare?
Cu pomul și casa mai merge cum merge, dar cu cartea cum rămâne, azi? De scris se mai scrie, dar
cine mai citește? INTERNETUL a anihilat BIBLIOTECA, GLOBALIZAREA elimină TRADIȚIA
etc. Oare, dacă am intrat în UE, trebuie să ne pierdem IDENTITATEA? NU!!!
Poporul român are cele mai variate și curate obiceiuri și tradiții făurite de-a lungul istoriei,
care sunt numai ale noastre, care ne reprezintă așa cum suntem: frumoși – urâți, buni – răi, patrioți –
patrihoți. DAR, SUNTEM NOI!
Eu, un biet dascăl de la țară, al doilea dintr-o familie cu 10 prunci rămași orfani de mici,
n-am mișcat de aici. Bine - rău, ușor - greu, mi-am văzut de treabă: de familie, de școală, de activitatea
culturală. Pe lângă casa pe care am fost nevoit s-o zidesc, pe lângă pomii pe care a trebuit să-i plantez,
am scris și cinci cărți (dintre care trei pe care le-am reîntregit) despre comuna mea, așa cum este ea.
Dragii mei urmași, citiți aceste cărți, iubiți-le, păstrați-le cu grijă și dragoste pentru că ele vor
fi izvor de înțelepciune pentru viitor. Cine știe? Poate că la aniversarea unui secol de la atestarea
documentară a Cizerului se va găsi cineva să scrie despre acest lucru și va fi luat în seamă, nu cum
sunt eu luat acum. Vorba preotului: „Plata voastră multă este în ceruri!”
16 iunie 2019 (Rusalii)
Petru Galiș
Biblioteca - Universul Cunoașterii, Templu al
Dezvoltării și Spiritualității
Fiindcă nevoia de cunoaștere reprezintă, fără îndoială, una dintre principalele nevoi ale
ființelor umane aflate într-un permanent tumult de idei existențiale radiante și oscilante spre adevărul
absolut, nevoia înființării bibliotecilor, de-a lungul treptelor de evoluție, a fost și este precum
oxigenul: obligatorie, vitală și de nesubstituit.
Acum când societatea omenească aleargă să deslușească noi orizonturi, uită că rădăcinile ei
cu toată diversitatea (artă, muzică, literatură, cultură, istorie...) le găsim păstrate în aceste temple ale
înțelepciunii, pe care generații și generații de înțelepți le-au simțit, gândit și așternut pe foi, cu
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sârguință și responsabilitate, pentru a putea fi o mărturie a timpului. De la sufletul ce tânjește să fie
înălțat spre cunoaștere, mintea secătuită nu se poate opune acestui joc de completare al puzzle-ului
creației divine și anume omul. Atunci mintea guvernată de tot ce înseamnă realism acceptă acest joc
de completare informațională pentru a-și găsi sensul, pentru a vă găsi pe voi, dragi cititori, în mijlocul
lecturii.
Biblioteca, prin măreția și grandoarea acestor capodopere literare pe care le adăpostește,
reprezintă pentru însetații căutători de speranțe încă nedeslușite, punctul de plecare sau poate de
continuare a unor idei, scopuri sau practici, ce într-o zi e posibil să revoluționeze lumea.
Lectura ar putea reprezenta, din acest considerent, o altă minune a lumii, care ascunde undeva
marea taină a vieții… ori o muzică
care te poartă lin pe aripile unei idei
din copilărie și până la senectute sau
o filosofie, ce descoperă tot ce e mai
bun în tine, omule.
Cartea este aerul, viața și
oglindirea sufletelor înalte, este
iubire și acceptare, este supremul
adevăr care se vrea împărtășit cu toți
cei care îl acceptă și-l doresc în casa
sufletelor lor. Așa cum orice
dependent de scrieri literare este
capabil să înțeleagă, de la cele mai
fundamentale și nostime opere până
la conceptele filosofice pline de
variabile existențiale, cărțile bibliotecilor de aici și de pretutindeni au poate o singură misiune - să
ajungă la tine, cititorule, să ajungă și să bucure toată a ta ființă.
În societatea actuală, bibliotecarul nu se dorește a fi savantul izolat și neputincios, retras din
fluxurile de comunicare și un ignorant al relațiilor interumane ci se dorește a avea abilitatea de a-și
atrage utilizatorii și a-i face parte integrantă a mișcării informației în sens activ. Bibliotecarul se vrea
a fi profesionist privilegiat, care să-și poată folosi inteligent informația, astfel încât să devină propriul
producător și comunicator al diferitelor informații ce se cer de grupuri de cititori, ce se adună în jurul
unei idei. Energia și emoția lor să transmită informația puternic și iradiant astfel încât să capteze
atenția și să satisfacă așteptările publicului, astfel încât să devină potențiali cititori abonați la acel gen
de informație.
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu, prin multitudinea și varietatea capodoperelor clasificate pe
domenii sau achiziții efectuate la zi sau recompletate, a reușit, conform statisticilor publicate, să
demonstreze că an de an, un număr tot mai mare de cititori îi trec pragul, măcar o dată, ostoindu-și
setea culturală din oaza de lumină a științelor. În vederea dobândirii înțelepciunii, păcii și liniștii
sufletești acest univers al informației a fost atent comunicat și valorificat de către maeștrii artei
cuvântului, acești străjeri care nu sunt alții decât scriitorii și bibliotecarii ce prin puterea cuvântului
și a emoției reușesc să transmită informația în perimetrul cultural, scriitoricesc și artistic.
În acest sens Biblioteca Județeană I.S. Bădescu împreună cu bibliotecarii, în acest an
calendaristic 2019, au încercat să răspundă prezent tuturor solicitărilor, așa cum se vede din
înregistrările statistice (cifre, frecvență, timpi de utilizare, număr de activități cultural-artistice etc.).
Colectivul bibliotecii în anul 2019 a trăit clipe de neuitat în mijlocul dumneavoastră, atât a celor mici
cât și a celor mari, începând de la clase pregătitoare ce au ascultat, atenți și fermecați, poveștile citite,
liceeni care au fost dornici de promovarea noutăților, discuții, mese rotunde pe teme ce au avut la
bază promovarea lecturii.
De asemenea ați fost alături de noi la evenimente de aniversare și comemorare a unor poeți și
scriitori reprezentativi ai culturii noastre românești. Ați manifestat interes asiduu să învățați și să
realizați referate, să consultați lucrări de referință pe diferite teme cum ar fi: pictură modernă,
expoziții de artă, prezentare de carte, vizionare de film, expoziții diverse, în concordanță cu
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evenimentele ivite de-a lungul anului calendaristic. Anul 2019 a fost un an bogat în evenimente
culturale, atent pregătite, prin devotamentul bibliotecarului care a reușit să aducă noutatea la sufletul
celui care o caută, printr-o bună și caldă comunicare. Felul în care dumneavoastră, dragi cititori,
v-ați implicat în activitățile inițiate de noi la doleanțele dumneavoastră, duc la o pulsație a
spiritualității și dezvoltării noastre ca entitate, oferindu-ne mândria de a fi răspunzători ca instituție
de promovarea elitelor culturale și profesionale din spațiul nostru sălăjean. Cele mai importante, până
la urmă, rămân într-adevăr cărțile, fără de care, informația oferită nu ar avea sens.
Fie ca o dată cu începerea noului an, biblioteca să rămână un refugiu intelectual și nu numai
pentru cei care au pătruns deja cu sufletul, cât și pentru cei care urmează să guste din tainele lecturii
în cadrul bibliotecii noastre. Să ajungă să beneficieze de descoperirea celei de-a doua case pentru
evoluția lor ca suflet sau intelect, pentru o eternitate ce va purta mereu definiția cărților compuse cu
iubire și adevăr procurate din lectura asiduă.
Adriana Patricia Criste
Conferința Internațională ANBPR - SIBIU
Primul eveniment profesional de nivel național a fost organizat la Sibiu, în perioada 22-25
mai 2019.
Conferința de primăvară, cunoscută în mediul nostru profesional și sub denumirea
BiblioPUBLICA, a avut ca temă:
Bibliotecile publice - teritorii ale
cunoașterii și memoriei colective,
titlu generos care a atras un număr
impresionant de participanți, precum
și prezentări interesante, cu subiecte
inovative.
Pe lângă autorități, manageri,
bibliotecari din majoritatea județelor
țării, au participat la acest rodnic
schimb de experiență reprezentanți ai:
Ambasadei S.U.A., School of
Information Sciences, Wayne State
University,
Detroit,
Michigan,
University of Rhode Island, ECDL
România, Qulto - operațiuni
internaționale,
IME
România,
Softlink, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Școala de Valori, Fundația Progress, Fundația EOS,
precum și ai unor edituri și societăți care au prezentat oferte interesante pentru uzul bibliotecilor.
Impresionantă a fost vizitarea şi prezentarea Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, care și-a
modernizat spațiile pentru public, oferind servicii de calitate, în spații generoase și atractive. Cele
două clădiri în care funcționează instituția îmbină, într-un mod fericit, tradiționalul cu modernul.
Am avut, din nou, bucuria să ne transmitem și noi, în cadrul lucrărilor Conferinței, o parte din
experiențele județene. Una din temele la care am participat și noi în calitate de parteneri, coordonatori
a fost Cetățenia digitală se învață în comunitate - despre proiectul European COLIBLITE,
implementat în Sălaj și în alte 8 biblioteci publice din țară.
Având o experiență bogată în atragerea de fonduri din diverse surse, ca urmare a unor ani în
care, pe lângă Biblioteca Județeană Sălaj funcționează și Asociația Prietenii Bibliotecii, le-am
prezentat colegilor din ţară şi tuturor participanţilor Oportunități oferite bibliotecilor publice prin
asociații, având bucuria de a ni se adresa, pe parcurs și la finalul prezentării, multe întrebări, precum
și propuneri de colaborare.
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I.D.E.I.
Am fost parte, de asemenea, la prezentările legate de cele două proiecte: CODE KIDS și
ORA să ȘTIM, în care suntem incluși și noi, atât la nivelul instituției județene, cât și în multe alte
biblioteci din județul Sălaj.
Au fost prezentate o parte din proiectele/activitățile/evenimentele dedicate Centenarului Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, fiind foarte apreciat proiectul nostru CARAVANA UNIRII, unic prin
amploarea și mesajele transmise,
având ca rezultat final și lucrarea
2018 - UNITATE. REALITATE.
PROMISIUNE, dar și Concursul
Național de viziune ROMÂNIA la
100+100, reflectat în Revista
proprie I.D.E.I., ambele lucrări
fiind dăruite colaboratorilor și
colegilor din țară, cu această ocazie.
De la instituția noastră am
luat parte la acest eveniment
profesional,
cu
multe
teme
interesante, 4 reprezentanți, având
mai multe prezentări și intervenții.
Asemenea întâlniri sunt benefice, acestea fiind ocazii în care, profesioniști din același
domeniu de activitate își împărtășesc cele mai inedite proiecte și impactul acestora asupra publicului.
Un alt mare câștig este și participarea multor firme, O.N.G.-uri, spre a-și pune serviciile la dispoziția
și spre dezvoltarea bibliotecilor.
Florica Pop
Conferința Națională ANBPR
În perioada 20-23 octombrie 2019, la Casa de Studii Jakab Antal din Șumuleu Ciuc, lângă
Miercurea Ciuc, s-a desfășurat evenimentul profesional co-organizat de ANBPR și Biblioteca
Județeană Kájoni János Miercurea Ciuc, cu tema Servicii moderne de bibliotecă și transformarea
digitală.
Conferința a fost deschisă oficial de către Sorina Stanca, președinte ANBPR, Szabó Károly,
președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Harghita și Adriana Szekely, președinte ABR.
Sesiunea în plen a început
cu prezentarea interesantă a
Bibliotecii Goethe Institut in
Romania de către Susanne
Teichmann. Printre proiectele
prezentate s-a regăsit și Ora să
ȘTIM (și rucsacul Goethe), care s-a
desfășurat și în județul nostru.
Dintre prezentări ni s-au părut mai
interesante: biblioteca obiectelor
(surprinzătoare și durabile, de ex.
mașină de popcorn) și biblioteca
jocurilor de societate (Board
games). Sloganurile Bibliotecile
sunt despre oameni!, Bibliotecile sunt locuri care inspiră!, Biblioteca este deschisă pentru tine! ni
s-au părut de impact.
Mărioara Ene, expert proiecte de mobilitate pentru domeniul școlar și educația adulților în
cadrul ANPCDEFP, ne-a informat despre Erasmus+, sursă de finanțare pentru dezvoltarea
instituțională a bibliotecilor. A accentuat asupra faptului că e bine să realizăm proiect Erasmus+
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pentru: creșterea vizibilității în comunitate; să-ți dea un ochi în plus. Mi-a plăcut motto-ul Schimbă
vieți. Deschide minți!
Despre Educație pentru viitor ne-a vorbit Ana-Maria Stancu, președintele Asociației E-Civis.
Claudia Șerbănuță, manager dezvoltare comunitară la Fundația Progress a prezentat proiectele
Code Kids, Ora să ȘTIM, Școala de reporteri, având tema De la inovație la servicii moderne
sustenabile în bibliotecile noastre. Menționăm că și noi, Biblioteca Județeană Sălaj și alte biblioteci
publice din județul nostru ne regăsim în toate aceste proiecte, având o bogată experiență.
Despre Gândire antreprenorială, leadership și inovație - competențe-cheie pentru
conducerea bibliotecilor a ținut discurs Daniel Vasilescu, trainer independent. Am aflat, printre altele,
că Cine nu se schimbă, în final, dispare! și Gândirea antreprenorială + inovație + Leadership este
egal cu Intraprenoriat.
Marius Stoica ne-a făcut curioși prezentând Serviciile online ale Bibliotecii Județene
Alexandru D. Xenopol Arad: Biblioteca digitală, harta cu monografii, aplicația web de ebook-uri.
Ne-a plăcut ideea încărcării monografiilor de localități pe harta județului. Pe site-ul bibliotecii se
promovează literatura arădeană, cărțile autorilor arădeni sunt încărcate pe site (având contracte de
drept de autor), biblioteca având și biblioteca digitală (colecție de periodice, Ebook-uri, colecție de
carte nouă). Această idee ar fi potrivită a fi pusă în practică de cât mai multe biblioteci județene.
Ramona Teodora Maria Câmpean de la Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj ne-a făcut
cunoscut evenimentul Zilele colecției 1989, unde au adunat povestiri, fotografii, scrisori, înregistrări,
cărți poștale, jurnale, presă, afișe sau obiecte personale (carnete de student sau de partid, insigne de
pionier, cartele de masă etc.) de la sfârșitul anilor ’80. Fiind și noi parte, în calitate de parteneri, în
acest proiect, reamintim adresa pe care o puteți folosi www.europeana1989.eu, pentru a culege
informații (și audio) despre evenimentele premergătoare revoluției și cele din decembrie 1989 în țară
și la Cluj, și multe alte informații utile.
După amiază s-au desfășurat mai multe sesiuni în paralel, am participat la Serviciile moderne
de bibliotecă și transformarea digitală.
Ana-Maria Stancu, președintele Asociației E-Civis ne-a prezentat Metode inovative de
predare TIC, am avut ocazia să vedem cum funcționează un Ozobot, am aflat și de RoboHub, unde
copiilor li se facilitează accesul la tehnologie și la
dezvoltarea de abilități digitale, de Micro:bit (un
mini-calculator pe care putem rula linii de cod, se
pot personaliza și controla pentru a aduce la viață
idei, jocuri și aplicații), de robotul programabil
Edison, de mBot și de mulți alți roboți și
programarea lor.
Diana Ghiorghieș, Country manager Qulto
România ne-a prezentat Aplicația Qulto eCard,
transformarea digitală care îți permite să uiți
permisul acasă, cu ajutorul aplicației pe telefon să
faci rezervare de volume, prelungiri, împrumut etc.
A fost prezentat Makerspace-ul de la
Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila care este
o mare realizare într-o bibliotecă, având o dotare
impresionantă (imprimante 3D, gravatoare, kituri
de robotică, cutting plottere etc.).
A doua zi de conferință a continuat cu prezentarea interesantă a coordonatorului fitness
financiar de la Fundația Dreptul la Educație, Adrian Căruceru, care ne-a atras atenția asupra
importanței educației financiare și a greșelilor pe care de obicei le facem (ex. nu facem economii,
confundăm nevoile cu dorințele, nu avem buget personal, ignorăm costurile suplimentare ale
achizițiilor importante și nu prea avem investiții).
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I.D.E.I.
O abordare foarte interesantă despre design-ul bibliotecilor a avut-o Martin Fritz Jensen,
Export Manager, Lammhults Biblioteksdesign AS Denmark. Ne-a dat idei practice de renovare,
reînnoire de spații în biblioteci, chiar și cu un buget redus. În sesiunea de după masă ne-a prezentat
exemple de biblioteci din Danemarca, design interior care te relaxează, reorganizarea cărților astfel
încât să arate că sunt mai multe și dacă am redus numărul volumelor în bibliotecă etc.
Dr. Liviu-Iulian Dediu, director IME România a prezentat IME România: 25 de ani de
activitate în sprijinul serviciilor de bibliotecă, ne-a informat despre TinREAD, UNIMARC,
tehnologia RFID, care dă posibilitatea auto-împrumutului, auto-restituirii, înființarea filialelor
nesupravegheate, filialelor mobile nesupravegheate (de ex. în parcuri).
Diana Ghiorghieș de la Qulto și Bedő Melinda de la Biblioteca Județeană Kájoni János din
Harghita au arătat proiectul Qulto pentru memorie locală, interfața de catalogare, metadatele,
catalogul online, posibilitățile de căutare, indexul special etc.
Din partea Softlink Central Europe, Vladimir Muntean a prezentat Soluții Softlink pentru
biblioteci, și astfel am putut să și vedem live dar să și încercăm modul în care funcționează un
scanner performant, stația de împrumut, RFID, soluțiile de scanare și digitizare, în plus au arătat și
materiale și accesorii pentru repararea, curățarea cărților etc.
Ioana Crihană, director executiv ANBPR ne-a informat despre ANBPR și bibliotecile publice
- inițiative Erasmus+ pentru comunități dinamice. Dragoș-Adrian Neagu, managerul Bibliotecii
Județene Panait Istrati Brăila ne-a prezentat Indicatorii de performanță în bibliotecile publice
românești și Corina Ciuraru, șef serviciu, Programele de formare profesională dezvoltate de ANBPR
- feedback-ul beneficiarilor.
Conferința IFLA de la Atena și experiența românească a fost prezentată interesant de către
directorul Bibliotecii Județene George Barițiu Brașov, Daniel Nazare.
A treia zi de conferință a fost dedicată excursiilor documentare, noi
am vizitat Biblioteca Municipală Odorheiu Secuiesc, unde directorul,
Szőcs Endre, a fost ghidul nostru. De la intrare ne-au surprins treptele cu
design interesant - coperți și cotoare de cărți, apoi imprimanta 3D, la etaj
planetariu digital (am vizionat și un filmuleț). Biblioteca are și o sală
audio-vizuală (cu ochelari 3D) unde am vizionat filmulețul de prezentare
a bibliotecii și o parte dintr-un film 3D. Pe coridor aveau expoziție de poze
cu costume populare, printre care câteva din localitățile din Sălaj, ne-a
arătat și funcționarea mașinii de tipărit aflată în bibliotecă.
Întâlnirea cu bibliotecarii din țară a fost o experiență benefică,
mi-a plăcut și secțiunea Bulevardul Bibliotecilor, unde am văzut multe idei
și creativitate în realizarea roll-up-urilor care prezentau biblioteca
respectivă, un serviciu, o secție sau un proiect, participând și noi și la acest segment.
Bódis Ottilia
Conferința Internațională de Robotică și imprimare 3D în biblioteci
Pentru dezvoltarea abilităților inovative ale copiilor și tinerilor, prin activitatea bazată pe
propria lor imaginație, suntem încurajați să folosim tehnologii moderne, de ultimă generație. Doar
astfel putem ține pasul cu cerințele utilizatorilor noștri, pentru dezvoltarea de noi servicii.
În perioada 16-17 octombrie 2019 am avut oportunitatea de a participa, la Brașov, la
conferința organizată de Biblioteca Județeană George Barițiu. A fost stabilit un program bine
organizat, începând din prima zi, cu vizitarea orașului. Frumusețea Brașovului am admirat-o de sub
Tâmpa, ne-am plimbat prin Centrul Vechi (Poarta Șchei, Poarta Ecaterinei, Biserica Neagră, Piața
Sfatului) și am poposit la sediul bibliotecii, la Casa Baiulescu, în Mediateca francofonă și Biblioteca
maghiară.
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La deschiderea lucrărilor conferinței, în prima zi, dr. Bogdan Hrib - scriitor, fostul director al
Editurii Tritonic, ne-a prezentat Inteligența artificială - de la ficțiune la adevăr, de la literatură la
realitate, ne-a prezentat cărți despre și cu roboți, apoi prof. univ. dr. ing. Angela Repanovici de la
Universitatea Transilvania Brașov a prezentat proiectul INNO3D - Servicii pe suport de imprimare
3D pentru cetățeni inovatori. Ei doresc să dezvolte instrumente pentru a avea bibliotecari calificați
pentru utilizarea tipăririi 3D, un serviciu oferit în biblioteci, și pentru a putea instrui utilizatorii.
Drd. Georgiana Baraboi, de
la Facultatea de Ştiinţe Sociale,
Universitatea din Craiova împreună
cu drd. Naoki Asada - Universitatea
Tsukuba din Tokio, cu prezentarea:
Short introduction of Robots &
Robotics in Japan, ne-au făcut o
introducere și un istoric al utilizării
roboților, în special în Japonia.
Preşedintele
Consiliului
Ştiinţific de la Institutul Național de
Cercetare
Dezvoltare
în
Informatică București, prof. univ. dr.
ing., Doina Banciu, ne-a vorbit despre programul Orizont Europa 2021-2027, despre inteligența
artificială, robotică.
Despre Umanism şi postumanism ne-a vorbit prof. univ. dr. Dumitru Borțun de la Şcoala
Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti. Am aflat că termenul postumanism a apărut
în legătură cu dezvoltarea inteligenței artificiale și, recent, cu robotizarea gândirii și comunicării.
Ioana Crihană - director executiv, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România, ne-a informat despre cel mai nou proiect ANBPR, 3D Printing Challenge in
Libraries – Innovation and Tech Practice for Students (Demonstrații de imprimare în biblioteci Introducerea noilor tehnologii în educația copiilor și tinerilor), finanțat de Google, în cadrul
competiției Google’s Europe Code Week Grants, parteneri fiind 6 biblioteci județene (București,
Brașov, Cluj, Pitești, Buzău, Galați). Trebuie să înțelegem că noile descoperiri tehnice pot contribui
la o ofertă de bibliotecă mai atractivă, pluridisciplinară și în acord cu tendințele europene privind
evoluția domeniului digital.
Constituirea cluburilor de robotică în bibliotecile din Republica Moldova, cu ajutorul
programului Novateca, a fost prezentată de Svetlana Lisnic - șef secție Biblioteca Națională pentru
copii Ion Creangă Chișinău. Ne-a povestit și de organizarea Concursului Robo Liga Bibliotecilor.
Echipa Bibliotecii Judeţene Panait Istrati Brăila: drd. Dragoş NEAGU (manager), drd. Corina
CIURARU (şef secţie), Silviu GHEORGHE,
Ştefăniţă ALECU (bibliotecari) a prezentat primul
Makerspace deschis într-o bibliotecă românească, un
proiect de succes. Ne-au prezentat filmulețe și
imagini despre dotarea impresionantă (kituri de
robotică, plotter, gravatoare, imprimante 3D etc.) și
o serie de demonstrații practice cu echipamentele din
dotare.
După-amiezile au fost destinate vizitelor de
lucru, în care am putut să ne dăm seama de impactul
și rezultatele pe care le au aplicarea acestor
echipamente în viața de zi cu zi. La Facultatea de
Design de produs şi Mediu, specializarea
Mecatronică, Universitatea Transilvania Braşov am vizitat Laboratorul de robotică şi aplicaţiile
create de studenţi, iar la Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Universității Transilvania Brașov am
vizitat Centrul de Informatică industrială virtuală și robotică.
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I.D.E.I.
A doua zi, scriitorul Dan Doboș - managerul Bibliotecii Județene Gheorghe Asachi Iași, bun
cunoscător al genului SF, ne-a dezvoltat tema Omoară-mă, robotule!, făcând o introducere a
literaturii de anticipaţie ştiinţifică. A trecut în revistă domeniile în care munca roboților a fost întâi
imaginată de literatura SF și apoi transpusă în viață și ne-a vorbit despre imaginarea unui robot a
cărui înțelegere a naturii omenești este capabilă să îi permită asistarea și luarea deciziilor avizate și
corecte în cazul unei sinucideri asistate.
Ne-a plăcut prezentarea lui Akvile Tamošiūnė (bibliotecar, Biblioteca Publică Silute
Fridrichas Bajoraitis, Lituania)
despre Academia tinerilor tehnologi
din bibliotecă. Biblioteca dispune de
echipamente care permit construirea
de roboți, organizează competiții de
sumo sau jocuri olimpice de roboți,
unde roboții concurează pentru titlul
de “cel mai puternic”. Instruirea
tinerilor are loc și în filialele
bibliotecii.
În
bibliotecă
se
organizează și atelier de modelare,
în care participanții pot desena,
proiecta și modela diferite obiecte,
șabloane, suveniruri și, de asemenea, se familiarizează cu parametrii de producție. Figurinele
proiectate sunt tipărite de o imprimantă 3D. Realitate virtuală - o vedere de 360 de grade asupra
Europei e un alt serviciu interesant (din anul 2017), cu ajutorul ochelarilor de realitate virtuală
vizitatorii își pot asuma rolul de turiști și pot explora diferite orașe din Europa. În primăvara anului
2018 biblioteca din Lituania a lansat un nou atelier de instruire cu drone (au achiziționat 7 drone), iar
după pregătirea teoretică participanții pot testa dronele în practică, în curtea bibliotecii.
Despre Soluția inovatoare pentru promovarea Patrimoniului Literar Românesc ne-au vorbit:
Ion Alexandru Marinescu, Veronica Gavrilă, Lidia Băjenaru și Mihaela Tomescu de la Institutul
Național de Cercetare - Dezvoltare în Informatică, București. Am primit informaţii despre dezvoltarea
unei Platforme Integrate de Prezervare și Valorificare a Patrimoniului Literar Românesc –
INTELLIT, care să ofere acces la informaţiile din Dicţionarul General al Literaturii Române
(DGLR), Cronologia Vieţii Literare Româneşti (1944-2000) (CVLR) și alte astfel de surse structurate
și nestructurate furnizate de Institutul de Istorie și Teorie Literară al Academiei Române.
Christian Capdet, arhivist, preşedinte al Société Historique de la ville de Clichy-la-Garenne,
Paris ne-a prezentat tema: Jules Verne - între ficţiune şi realitate, făcând legătura dintre istorie și
creație, opera lui Jules Verne fiind bazată pe faptele istorice ale lui Eugène Godard și ale fiilor săi.
Despre RFID (Radio Frequency IDentification) în servicii de bibliotecă ne-a explicat prof.
univ. ing. Elena Helerea de la
Universitatea Transilvania din
Braşov. Tehnologia RFID asigură
un grad mai mare de precizie în
păstrarea evidenței, aspect foarte
semnificativ al managementului
bibliotecii. O prezentare scurtă a
avut și reprezentantul Softlink
România, punând accent pe
echipamentele pe care le pot pune la
dispoziția bibliotecilor.
Prof. dr. Philippe Loubière (Université Paris, Franța) ne-a povestit despre Les nouvelles
technologies, une vieille histoire.
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Cristina Ioana Irinciuc de la Biblioteca Metropolitană Mihail Sadoveanu București ne-a
impresionat cu prezentarea 3D Printer - de la pixeli la realitate, arătând exemple interesante de
printări 3D: o gheată Adidas din plasticul cules din ocean, cioc de tucan reconstruit, pictură tipărită
pentru nevăzători, proteză pentru o cățelușă, carapace reconstruită pentru o broască țestoasă,
personaje din cărți (de ex. Micul Prinț) etc.
Mireille Rădoi - directoarea Bibliotecii Centrale Universitare Regele Carol Bucureşti și
secretar al Comisiei Naționale a Bibliotecilor din România a prezentat o parte din proiectele de impact
implementate la nivelul bibliotecii.
Bibliotecarii Eva Dinu și Diana Cristea de la Biblioteca Judeţeană Braşov au prezentat
Panelul: Imprimare 3D la Biblioteca Judeţeană Braşov - cooperări, parteneriate, activităţi pentru
public și ne-au uimit cu piesele interesante imprimate 3D la bibliotecă (breloc, trofeu, suport pentru
ochelari, telefon etc.). Alexandru Dobre de la firma 3D Dot Braşov ne-a fascinat cu imprimantele 3D
performante, pe care le-au pus la lucru de dimineață în sala de conferință.
Dr. Daniel Nazare, manager și dr. Ruxandra Nazare, prim-vicepreședinte ANBPR, Biblioteca
Judeţeană George Bariţiu Braşov, împreună cu Felix Crișan (artist vizual) au prezentat lucrarea: De
la manuscris la realitatea augmentată și înapoi la carte. Am aflat despre o lucrare unică, în felul său,
care transpune sub forma unui album de artă, jurnalul unui licean de secol XIX (Jurnalul unui licean
de Valeriu Braniște).
Am asistat, în cadrul Conferinței, la prezentări și bune practici în bibliotecile din România și
străinătate, în care termenii de tipul: inteligență artificială, imprimare 3D, labirint de lasere, realitate
virtuală, programare și roboți au fost cuvintele cheie. Participând la astfel de conferințe, încercăm să
analizăm care din experiențele colegilor noștri ar putea contribui la dezvoltarea de noi servicii şi s-ar
putea aplica pe viitor cu succes, ar fi de impact în biblioteca noastră.
Bódis Ottilia și Mariana Marian
Proiecte de impact
CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice
Al treilea an de proiect Code Kids în județul Sălaj a debutat în luna martie. Ne-am întâlnit
împreună, coordonatorii de proiect, părinții și copiii cu care am dat startul unei noi grupe de
începători. Curioși și curajoși, atât copiii, cât și noi, am reușit să le explicăm importanța implicării lor
în dezvoltarea creativității, a competențelor digitale, dar și în viața comunității din care provin prin
rezolvarea unor teme digitale, bazate pe tematică S.T.E.M.
La Biblioteca Județeană Sălaj am lucrat în anul 2019 cu 2 grupe de copii: grupa de avansați –
Frăția Coding, unde am avut înscriși 9 copii și grupa de
începători – Ninja Coders, unde am avut înscriși 12 copii.
Fiecare grupă are câte 2 ambasadori, cu rol de leader,
coordonatori și sfătuitori ai grupei lor, iar copiii au vârste
cuprinse între 9-14 ani.
Pentru grupa de începători, activitățile din cadrul
clubului au fost legate de rezolvarea lecțiilor de pe
platforma code.org, utilizând termeni precum buclă,
unghiuri, blocuri, funcții etc. Copiii au fost provocați
periodic să participe la diferite concursuri cu premii, dar și
la activități opționale.
Primul concurs la care am participat a fost cel în care
am creat o prezentare a clubului nostru pe https://prezi.com/. Prezi este o aplicație web, prin
intermediul căreia putem concepe prezentări atractive și convingătoare. Am realizat și un afiș al
clubului, care să conțină un cod QR, creat tot de noi.
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La al doilea concurs am pregătit un vlog de promovare al clubului nostru. Vlogging-ul este o
formă de comunicare prin intermediul
conținutului video. Această manieră de a
comunica oferă o mare libertate în a fi cât
mai creativi și originali. Ne-am făcut o
prezentare generală a clubului: județul,
localitatea, numele clubului, membri,
programul și activitățile, după care ne-am
luat interviuri unii altora. În vlogg veți găsi
părerea generală despre desfășurarea
activităților la clubul nostru, atmosfera de
la club, ce am învățat, ce planuri de viitor
avem, care este obiectivul clubului nostru
și ce vrem să schimbăm în comunitatea noastră cu ajutorul tehnologiei etc. Mai jos găsiți creația
noastră:
https://www.facebook.com/bibliotecajudeteana.salaj/videos/pcb.1790205931124023/181271032554
0250/?type=3&theater.
Pentru acest vlog, toți copiii au fost premiați cu șepci CodeKids.
La al treilea concurs, fiecare copil a creat un poster sau un material video în care a transmis
un mesaj motivațional, de încurajare pentru
colegii Code Kids din țară, la început de an
școlar,
folosind
platforma
https://www.canva.com. Toți copiii au fost
premiați cu rucsaci, penare, creioane, pixuri
și caiete personalizate, toate marca Code
Kids.
Pentru grupa de avansați, activitățile
organizate în acest an au fost practice, de
programare. Am început cu învățarea
componentelor unui calculator. Am deschis
o unitate de calculator, iar invitatul nostru,
Dan Terheșiu, inginer sistem, ne-a explicat
rolul fiecărei componente.
Următoarea provocare a fost să aflăm cât mai multe informații despre roboți: cum sunt
construiți, ce componente conțin, la ce
ajută fiecare componentă, ce tipuri de
roboți sunt etc. Pentru aceasta, utilizând
materiale ajutătoare (seringi, cabluri de
la perfuzii, bride de plastic/șoricei, bețe
de frigărui, coală de carton cât mai tare,
lipici, pistol de lipit cu tuburi de plastic,
foarfecă, liniar, creion, markere etc.) am
construit un Braț hidraulic.
În a treia activitate practică am
devenit mici cercetători, folosind apa.
Am avut la îndemână 8 experimente cu
apă, care mai de care mai interesante:
Apa călătoare, Curenții de convecție, Ou
la apă, Zeul apelor, Calea lactee, Câte-un pic, pic, pic, Magie dulce, Apă plimbăreață.
Primul concurs individual a pus la încercare creativitatea copiilor. Tema a fost: Cum va arăta
lumea peste 50 de ani? Folosindu-și imaginația, copiii și-au creat propria lor lume, tehnologia
ocupând cel mai important loc, fie că vorbim despre școală, casă, în spitale sau orașe. Încercând
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să-și imagineze viitorul, copiii au scris un eseu despre asta. Am avut și un câștigător: Alexandru Hosu
a obținut locul 2 și a primit ca premiu un Snap Circuit.
Încet, am reușit să intrăm în activitatea propriu-zisă de programare și am început prin a ne
realiza cont pe platforma Scratch
https://scratch.mit.edu/ și să ne
familiarizăm cu uneltele și blocurile
de cod de pe platformă. Scratch este
un limbaj de programare, care ne
ajută să creăm povești interactive,
animații și jocuri și să interacționăm
cu alți copii.
După ce ne-am împrietenit cu
platforma Scratch, am participat, tot
individual, la un alt concurs.
Raportându-ne la unul dintre cele 3
eseuri câștigătoare, am transpus
ideile relatate din eseul preferat în
platformă, rezultând o animație sau
un joc. Copiii au fost foarte creativi
și, chiar dacă era perioada vacanței de
vară, am reușit să finalizăm animații foarte ingenioase.
Următoarea provocare a fost să facem cunoștință cu App Inventor, folosindu-ne de gadgeturi. App Inventor este o platformă online în care putem dezvolta aplicații pentru telefoane mobile și
tablete Android, cu ajutorul programării vizuale. Folosindu-ne de această aplicație ne-am înscris la
următorul concurs, pe echipe, în care am dezvoltat împreună pe App Inventor jocul X și 0, precum și
un quiz (test de cultură generală cu întrebări dintr-un domeniu preferat). Și aici am câștigat pentru
Clubul de avansați un mini robot, pe care am reușit să îl programăm, pentru a-l face funcțional.
Activitatea cea mai provocatoare, care ne-a dat și cele mai multe bătăi de cap, a fost cea legată
de plăcuțele Arduino. Acestea stau la baza multor proiecte de electronică și ajută la crearea de
dispozitive capabile să interacționeze cu mediul, folosind senzori și sisteme de acționare. După ce
ne-am creat o prezentare PowerPoint care să includă toate componentele electronice ale plăcuței, am
început să programăm. Am creat aplicațiile: StepperMotor (Motor pas cu pas), LedMatrix (un montaj
în care folosim o plăcuță Arduino pentru a controla o matrice de leduri), Diplay de temperatură și
Prinde lumina (joc de leduri care se
vor aprinde într-o ordine aleatorie).
În 8 octombrie am participat,
în spațiul bibliotecii, la a treia ediție
a Târgului de Știință - ediția Tech,
eveniment tematic organizat în
cadrul proiectului CODE Kids –
Copiii fac coding în bibliotecile
publice, proiect implementat de
Fundația Progress în parteneriat cu
Biblioteca Județeană Sălaj și alte 12
biblioteci publice din județul Sălaj:
Bălan, Benesat, Bocșa, Carastelec,
Chieșd. Crișeni, Dobrin, Hida,
Mirșid, Vîrșolț și Zimbor, și finanțat
de Romanian-American Foundation, alături de partenerii de la Simplon Romania. Coderii și
bibliotecarii din CODE Kids i-au întâmpinat pe vizitatori cu ateliere despre activitățile realizate la
bibliotecă: coding, programare, experimente și Arduino. Alături de noi, la Târgul de Știință au fost
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colaboratorii de la Palatul Copiilor Zalău, Clubul de informatică și Echipa de Robotică Brainstorms
a Colegiul Tehnic Alesandru Papiu Ilarian Zalău.
În perioada 24 - 26 octombrie, în urma unei selecții, am avut ocazia să particip la Seminarul
de Leadership dedicat bibliotecarilor implicați în proiectul Code Kids și profesorilor de S.T.E.M.
Seminarul de Leadership a fost
organizat de către Aspen România
în parteneriat cu Fundația Progress,
susținut de Alpha Bank, la Sinaia.
Impactul seminarului a fost creat de
modul în care fiecare dintre
participanți a investit pe parcursul
celor 3 zile: cunoștințe, pasiune,
atenție. Am avut la dispoziție
materiale de lectură, o colecție de
texte care au stat la baza discuțiilor
socratice din cadrul seminarului, pe
care a trebuit să îl parcurgem înainte.
Fiecare participant a contribuit prin
propriile reflecții, experiențe și
propria curiozitate la Marea Conversație. Conf. univ. dr. Roxana Voicu-Dorobanțu a fost cel mai
pregătit moderator pe care l-am întâlnit până acum, care a reușit să ne transpună într-o lume normală,
în care fiecare idee și părere trebuie apreciată și respectată, dacă ai o motivație solidă, iar bibliotecarii
sunt adevărați lideri în comunitățile lor. Pentru a fi cât mai interactiv, în ultima seară am pus în scenă
piesa Antigona, de Sofocle, un moment relaxant, unde am fost foarte creativi și ingenioși. De-a lungul
a peste șaizeci de ani, explorarea conceptului de leadership, a valorilor și a unei societăți mai bune a
provocat participanții la programele Aspen să se gândească mai profund la ideile atemporale și la
impactul lor asupra unei vieți de succes. Seminarul Aspen a fost, în esență, o experiență bazată pe
cooperare.
În perioada noiembrie - decembrie 2019 am participat, cu ambele Cluburi, la Competiția
Națională SuperCoders 2019, concurs organizat de Orange în parteneriat cu Simplon Romania, unde
copiii au încărcat o aplicație în Scratch, după o tematică propusă de organizatori. Am avut o mare
surpriză și aici, pentru că Maia Silaghi s-a calificat între primii 50 de copii și a fost selectată automat
în Academia Online, unde copiii vor învăța
să dezvolte pagini web folosind HTML și
CSS. Programul SuperCoders, organizat
anual, din 2014, este o inițiativă
#PentruMâine, prin care contribuim la
educația digitală și la viitorul tinerei
generații.
În 5 decembrie am dat startul
Caravanei Brainstorms FTC începând cu
Biblioteca Județeană Sălaj. Spațiul nostru a
fost plin de roboți, imprimante 3D.
Membrii grupurilor CodeKids - începători
și avansați - ai bibliotecii noastre, împreună
cu Echipa de Robotică Brainstorms a
Colegiului Tehnic Alesandru Papiu
Ilarian, coordonată de prof. Loredana
Gavriș și prof. Mureșan Alexandru au
împărtășit spiritul FIRST și au avut ocazia
să testeze robotul echipei, cu care vor participa la Concursul Național de robotică de anul viitor.
Scopul Caravanei este de a face cunoscută educația STEM în rândul copiilor din Cluburile CodeKids
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din mediul rural. În 9 decembrie, Caravana Brainstorms FTC a poposit la Biblioteca Publică Dobrin,
iar în 12 decembrie la Biblioteca Publică Bocșa, continuând și în luna ianuarie 2020, cu Bibliotecile
Publice din Crișeni, Mirșid, Bălan, Hida și Zimbor.
Între 11-13 decembrie a avut loc, la București, întâlnirea națională a bibliotecarilor și
coordonatorilor CODE Kids din România.
Alături de coordonatorii județeni, trainerii
noștri Mariana Marian și Bodis Ottilia, a
participat la această întâlnire și Malica
Mezei, bibliotecar și coordonator Code Kids
la Biblioteca Publică din Mirșid. Timp de 3
zile am împărtășit idei, experiențe, realizări.
În prima zi ni s-au alăturat și doi dintre
ambasadorii proiectului: George Buhnici și
Vlad Măcelaru, care, prin cuvintele adresate,
ne-au inspirat în activitatea viitoare. Am
rămas cu multe idei frumoase, pe care le vom
pune în practică în noul an.
Pentru sfârșitul de an am avut două
activități opționale: Nebrad - un brad
confecționat cu multă încântare din materiale
reciclabile sau cărți, la fel de frumos și de
strălucitor, dar care ține locul unui brad adevărat și provocarea specială - Colindul Code Kids, o
activitate pe care am organizat-o cu ambele Cluburi.
Acesta a fost anul 2019 pentru Cluburile Code Kids ale Bibliotecii Județene Sălaj, un an
încununat de multe realizări, prietenii noi și… multe linii de cod.
Proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice are ca scop crearea unei
mișcări de coding și STEM în care copii, tineri și bibliotecari din mediul rural și urban mic își dezvoltă
competențele digitale și se implică în viața comunității din care provin prin rezolvarea unor teme
digitale creative. Prin activitățile de formare și atelierele organizate este deschisă o altă fereastră către
explorarea lumii digitale cu oportunitățile sale de dezvoltare și învățare, astfel încât peste 2000 de
copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, să fie încurajați să se implice activ și chiar să urmeze o
carieră în tehnologie.
Atelierul de făurit idealuri – BiblioVacanța
În anul Cărţii ne încadrăm și
în programul naţional România
citeşte, care se va desfăşura în
cadrul unităţilor şcolare, prin citirea
unor fragmente din opere literare în
scopul încurajării lecturii.
Prin parteneriatul încheiat
între Asociația Prietenii Bibliotecii
Zalău, ca ONG și Biblioteca
Județeană Sălaj, ca instituție
publică, se intenționează și
dezvoltarea cooperării celor două
sectoare, precum și promovarea
voluntariatului, având în vedere faptul că membrii Asociației activează ca și voluntari.
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Am observat că mulţi membri ai comunităţii municipale, din mai multe categorii de vârstă,
preocupări, interese nu au posibilităţi
de dezvoltare a pasiunilor sau
talentelor. Începând cu vârsta cea
mai fragedă, am atras an de an spre
activităţile organizate de Biblioteca
Judeţeană, care are şi rol de
Bibliotecă
Municipală
pentru
municipiul
Zalău,
sute
de
participanţi la atelierele creative,
cluburi, cursuri de dezvoltare
personală, profesională şi munca în
echipe. Demersurile noastre au fost
foarte apreciate de toţi participanţii.
Din aprecierile utilizatorilor, a
părinților și bunicilor, din discuţiile libere am constatat nevoia de a continua activităţile organizate în
perioada vacanţei de vară. Există o mare nevoie de socializare, comunicare, relaxare şi schimb de idei
între copii, mai ales în această perioadă, când tentațiile tehnologice sunt foarte mari, copiii nu se
întâlnesc față în față pentru a se juca și socializa împreună, iar în timpul liber pot participa la activități
care să le dezvolte creativitatea, personalitatea, să citească împreună, mai ales în ANUL CĂRȚII,
folosindu-ne de joc și joacă. Sute de copii au participat, astfel, la activităţile de la Bibliotecă, în
vacanţa mare!
Scopul proiectului: Promovarea orașului Zalău și a județului Sălaj, susţinerea educaţiei, dezvoltării
personale și profesionale, a creativităţii copiilor și adolescenților din municipiul Zalău prin
organizarea activităţilor în cadrul vacanţei de vară, care să promoveze pregătirea şi învăţarea
nonformală prin cultură, lectură, ştiinţă, fotografie, artă, creație literar-artistică, 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 lecturii, a cititului
împreună, de promovare a municipiului Zalău.
Principalele rezultate atinse la finalul proiectului: 30 de copii din Zalău inițiaţi în pictură şi artă
plastică; 50 de copii din Zalău inițiați în creație literar-artistică, ore de lectură; 100 de copii
participanți la cursurile de instruire dezvoltare profesională și personală; 300 de copii și tineri
participanți la Atelierele de creație organizate de BJ SJ; 25 de voluntari ai BJ SJ, sprijinind
bibliotecarii la atelierele creative organizate pentru copii; minim 300 de vizitatori ai Expoziţiei
dedicate Zilelor Municipiului Zalău;
5 articole în presa locală despre
proiect; minim 1.000 de aprecieri
online pentru Consiliul Municipal
Zalău şi Biblioteca Judeţeană Sălaj.
Obiective proiectului: Dezvoltarea
de noi abilități în rândul copiilor și a
adolescenților
în
promovarea
tradițiilor locale, a municipiului
Zalău;
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
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aer liber, jocuri în parc, etc.; Realizarea unor expoziţii speciale pentru Zilele Municipiului Zalău cu
lucrările 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.
COLIBLITE
Cursurile au debutat în luna mai 2018 și au abordat teme, precum: hărțuirea online
(cyberbullying),
conținutul
responsabil de informații, jocurile
online ca instrument de educație,
folosirea telefonului mobil și
gestionarea timpului de ecran.
Biblioteca a colaborat, în
proiectul-pilot, cu profesori ai
Școlii
Gimnaziale
„Simion
Bărnuțiu” Zalău, părinți și elevi,
pentru crearea unui mediu
favorabil dezvoltării elevilor ca
utilizatori competenți ai Internetului, iar în 2019 s-a extins colaborarea cu multe școli și licee din
municipiul Zalău, coordonatorul de proiect ținând și cursuri pentru colegi bibliotecari din județ, astfel
încât acest proiect, este foarte necesar și util în prevenirea unor fenomene care afectează viața
personală și cea din școli sau familii.
 Exemple şi activităţi interactive pentru prevenirea victimizării minorilor și a
fenomenului de Bulling și Cyberbulling.
Copiii au aflat informații legate de metodele prin care își pot da seama că sunt supuși violenței,
de orice fel, cum pot să prevină
hărțuirea și cât este de important să
anunțe părinții, cadrele didactice sau
prietenii apropiați atunci când se află
în această situație.
Am încercat să găsim și soluții
pentru a ne împrieteni din nou cu
persoanele care ne-au rănit, să îi
înțelegem sau să ne descriem
sentimentele și emoțiile.
Pornind de la termenul de lege,
am făcut distincția între glumă,
greșeală sau infracțiune, am înțeles că
aceasta din urmă se pedepsește, aflând și vârsta de la care un copil răspunde pentru fapta săvârșită.
Prin joacă, am aflat despre
infracțiuni, cum ne putem feri de
infractori, cum îi recunoaștem, dar și
ce măsuri trebuie să luăm în perioada
de vară, în timpul vacanței, atunci
când copiii sunt lăsați singuri.
“Ritmul în care profesiile, la
care ne-am obișnuit să ne gândim ca
soluții de existență, dispar într-un
ritm amețitor. Ce rămâne în locul lor?
O lume nouă, în care vom funcționa
într-o limbă nouă: limba digitală. Ocupațiile viitoare nu pot fi cunoscute la intrarea copiilor în școală,
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dar limba digitală se poate învăța la timp pentru a putea alege atunci când va sosi momentul. Condiția
adaptării la această viitoare lume – care și-a făcut deja apariția – este dezvoltarea de competențe
digitale.”, a afirmat Mircea Toma, președintele Asociației ActiveWatch și formator al bibliotecarilor
care vor derula cursurile.
Personalul bibliotecii este sprijinit de ActiveWatch și de Asociația Națională a Bibliotecarilor
și Bibliotecilor Publice din România pe durata furnizării cursurilor, ca parte a proiectului Erasmus:
COLIBLITE 2018-2020 (COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills for migrant and low
income families’ children). Începând din toamna anului 2018, personalul bibliotecii se va implica în
formarea altor bibliotecari care să desfășoare cursuri similare și în alte localități.
În perioada 26 - 29 iunie, în Londra, am participat la întâlnirea cu partenerii implicați în proiect,
respectiv colegii din Italia, Olanda,
Marea Britanie și România. Fiecare
partener a reușit să prezinte experiența
proprie și modul de implementare a
proiectului la nivel național.
Pentru foarte mulţi copii
interacţiunea cu alţii, în locuri în care
supervizarea din partea unui adult este
mai redusă (în curtea şcolii, pe terenul
de sport, în pauze, în vestiare sau pe
drumul spre casă), reprezintă o lecţie
de viaţă foarte dureroasă. În același
timp este foarte important să îi
informăm pe cei mici asupra
importanței educației copiilor cu privire la fenomene de hărțuire online (cyberbullying), conținut
responsabil de informații, jocuri online, folosirea telefonului mobil și gestionarea timpului de ecran.
Acestea sunt temele pe care le-am abordat împreună cu bibliotecari ai Bibliotecii Județene
Sălaj și colegii de la Biblioteca Publică Bocșa, Dobrin și Mirșid.
Colegii noștri care au fost pregătiţi, în următoarele 6 luni, vor împărtăși elevilor din
comunitate informații legate de aceste teme. Instruirea bibliotecarilor face parte din următoarea etapă
a proiectului Erasmus: COLIBLITE 2018-2020.
Să ne păstrăm tradițiile
În cultură nimic nu trebuie pierdut, totul trebuie transmis și reînnoit. (Constantin Noica).
În perioada actuală, când
informațiile se găsesc ușor online și
majoritatea tinerilor accesează rețelele
de internet, nemaifiind implicați în
cunoașterea adevăratelor comori ale
poporului român, am încercat să aducem
în atenția tinerilor cunoștințele legate de
tradițiile poporului român.
Importanța păstrării valorilor
naționale, a conservării și promovării
tradițiilor în societatea contemporană
este constituită din nevoia de a ne cunoaște istoria, datinile, folclorul și meșteșugurile pe care le-au
păstrat și transmis străbunii noștri.
Pornind de la aceste idei, am implicat tinerii din Zalău în activități prin care să îi
conștientizăm de importanța păstrării tradițiilor și obiceiurilor culturale ale poporului român. Prin
proiectul Să ne păstrăm tradițiile, finanțat de Direcția Județeană de Sport și Tineret Sălaj, prin

83

Asociația Prietenii Bibliotecii am reușit să transmitem aceste sentimente unui grup de elevi de la
Școala Simion Bărnuțiu Zalău.
Am organizat 2 sesiuni de informare-educare pe teme de etnografie/etnologie, alături de
partenerii de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău. Camelia Burghele, dr., cercetător științific
și etnolog a reușit să capteze
atenția elevilor, prin poveștile
despre tot ce a însemnat viața
satului sălăjean tradițional. Le-a
împărtășit tinerilor secretele
legate de obiceiuri și tradiții de
înmormântare, descântece, strigoi
sau Cămașa Ciumei, precum și
momente din viața bunicilor,
tradiții care în unele zone mai
sunt respectate, dar am pus accent
și pe noțiunea de kitsch.
Am continuat să identificăm elementele care ne definesc ca popor, vizitând Muzeul Etnografic
al Transilvaniei și Parcul Etnografic Național, din Cluj-Napoca în care sunt expuse în aer liber mai
multe lucrări și case tradiționale, în cadrul unei excursii de o zi.
Muzeul Etnografic al Transilvaniei este primul muzeu etnografic din România. A fost
constituit în anul 1922 și a început să funcționeze, oficial, din 1 ianuarie 1923. Este primul muzeu
românesc înființat pe baza unui program științific, la a cărui alcătuire au contribuit mari specialiști ai
epocii.
Între 1940 și 1945 muzeul s-a aflat în refugiu la Sibiu. Aici, la inițiativa lui Romulus Vuia, au
fost puse bazele unui nou muzeu etnografic în aer liber. După revenirea Muzeului Etnografic al
Transilvaniei la Cluj, în iulie 1945, Sibiului i-a rămas moștenire acest nucleu expozițional care s-a
dezvoltat, în timp, până la actualul Muzeu al Civilizației Tradiționale.
Parcul Etnografic Național Romulus Vuia din Cluj-Napoca, primul muzeu în aer liber din
România, a fost înfiinţat la 1
iunie 1929, ca secție a
Muzeului
Etnografic
al
Ardealului, prin hotărârea
Ministerului Cultelor şi
Artelor.
Întemeietorul
parcului, etnograful Romulus
Vuia, a optat pentru o formă
de organizare în care unele
gospodării rurale originale
urmau să fie locuite de ţărani,
antrenaţi
în
activităţi
economice
tradiţionale.
Suprafața inițială a parcului
era de 75 de hectare.
Trebuie să promovăm
tradițiile pentru a ne cunoaște istoria, identitatea națională, să vedem care sunt valorile care ne leagă
de patrie. Conservarea și promovarea tradițiilor sunt necesare deoarece acestea reprezintă o parte a
patrimoniului imaterial pe care îl avem, ca națiune. Tradițiile nu trebuie uitate, cu toate că ele se
schimbă mereu.
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Ora să ȘTIM
Un proiect educativ, relaxant și solicitat de către copii, părinți și profesori, care îmbină bucuria
lecturii cu educația pentru științe. Așa aș putea descrie, în general, proiectul Ora să ȘTIM.
Început la sfârșitul anului 2018,
prin instruirea colegilor bibliotecari din
Biblioteca Județeană și din cele 12
biblioteci publice implicate în proiect,
respectiv: Băbeni, Bălan, Bănișor, Bocșa,
Dobrin, Carastelec, Chieșd, Meseșenii de
Jos, Mirșid, Surduc, Zimbor, Vîrșolț, am
reușit să organizăm în județul Sălaj, timp
de 6 luni, 243 de activități destinate
copiilor cu vârste cuprinse între 3 – 6 ani
și 253 de activități destinate copiilor cu
vârste cuprinse între 7 – 10 ani. La aceste
evenimente au participat 6.224 de copii.
Am dat startul proiectului cu ocazia
evenimentului Z.I.C.I. (Ziua Internațională
a Cititului Împreună) și apoi săptămânal au fost organizate activități, pe categorii de vârstă.
Ce i-a atras pe acești copii să participe la activități a fost modul de prezentare, de organizare,
de implicare, tematica abordată, dar mai ales partea practică care i-a acaparat de fiecare dată.
Activitățile au fost concepute astfel încât să facă posibilă educația prin joc și familiarizarea cu
concepte din sfera S.T.E.M. (științe exacte), respectiv Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică.
Obiectivul principal a fost de a oferi copiilor o experiență de învățare diferită, care încurajează
gândirea critică, creativitatea, abilitățile organizatorice, abilitățile de rezolvare a problemelor și
munca în echipă. Bazându-ne pe anumite texte, din cărțile pe care le-am avut ca reper, după partea
de lectură am transpus practic mesajul regăsit printre rânduri. Aici a intervenit imaginația și
creativitatea colegilor bibliotecari, care au reușit să îi încurajeze pe copii să se implice, să își spună
părerea, să fie curioși și curajoși și să
își dorească să continue aventura și
după ce vor părăsi biblioteca.
Unii colegi au organizat
aceste activități în natură: au
descoperit împreună cu copiii
foșnetul pădurii, culorile naturii,
mușchii,
plantele,
animalele,
meseriile, au urcat într-un tractor sau
excavator, au fost la o fermă, etc…
Atunci când vremea nu le-a permis,
copiii au fost implicați în atelierele
de creație, organizate în cadrul
bibliotecii.
În perioada 25-26 iunie 2019,
la Muzeul Național Cotroceni, București am participat alături de colega mea Florica Popiț, bibliotecar
la Biblioteca Publică Bocșa la evenimentul: Ora să ȘTIM/ Volunteer readers, Educație și tehnologie
în mediul rural românesc. Alături de bibliotecari, au fost prezenți și copiii din comunitățile în care
s-a implementat proiectul. Aceștia au umplut sala cu energia și entuziasmul lor, asistând la atelierele
organizate la fața locului și ne-au arătat cum văd ei sesiunile de lectură și activitățile de tip Ora să
ȘTIM.
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La eveniment au participat: dr. Ligia Deca, Consilier de Stat – Administrația Prezidențială;
Olimpia Bratu, Manager – Biblioteca Județeană Christian Tell Gorj; prof. univ. dr. Lucian Ciolan –
Universitatea București; Stefanie Thate, Manager Comunicare - Deutsche Telekom Stiftung,
Germania; Roxana Vitan, Președinte Romanian-American Foundation; Vlad Măcelaru, CEO ClarK
& Ambasador CODE Kids și dr. Camelia Crișan.
Implementarea proiectului Ora să ȘTIM în România a fost gestionată de către Fundația
Progress, alături de partenerii lor: Deutsche Telekom Stiftung, Asociația OvidiuRo și Institutul
Goethe București. Formatorii fundației au instruit 130 de bibliotecari din România privind modalități
de asociere a cărților de copii cu tematica STEM, adecvată vârstei, cu activități practice. Proiectul
s-a desfășurat în 12 județe din România: Argeș, Bihor, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Hunedoara,
Ialomița, Mureș, Neamț, Sălaj, Vîlcea și Vrancea.
Mariana Lucia Marian
ȘTIM, prin lectură și experimente
Printre cele mai de impact activități pe care le-am desfășurat în anul 2019, la Biblioteca
Județeană Sălaj, a fost proiectul ORA să ȘTIM. Acesta este un proiect pentru biblioteci publice
implementat în România de Fundația Progress și lansat la nivel național în 2019, cu ocazia Zilei
Internaționale a Cititului Împreună (ZICI).
În Sălaj, activitățile s-au derulat pe parcursul a șase luni, începând din februarie și până în
iulie, atât la Biblioteca Județeană, cât și în bibliotecile din 12 localități rurale, și anume: Băbeni,
Bălan, Bănișor, Bocșa, Carastelec, Chieșd, Dobrin, Meseșenii de Jos, Mirșid, Surduc, Vîrșolț,
Zimbor.
În Sălaj, bibliotecarii care au îndeplinit
condițiile pentru a intra în acest proiect, au învățat
despre metodologia STEM - Știință. Tehnologie.
Inginerie. Matematică (prescurtarea din limba
engleză pentru Science, Technology, Engineering,
Maths), despre alegerea temelor ȘTIM, tehnici de
lecturare, modele și metode de desfășurare a
activităților din Proiectul ORA să ȘTIM.
Noi ne-am dorit să fim parte la acest proiect
deoarece ni s-a părut a fi unul extrem de interesant,
reprezentând o metodă mai inedită de atragere a
copiilor spre lectură și bibliotecă, în primul rând,
proiectul răspunzând la o serie de întrebări pe care și
le pun copiii încă de la cele mai fragede vârste.
În proiect ne-am folosit de un set de cărți pe
care biblioteca le-a primit de la Fundația Progress.
Cărțile promovate au un conținut științific, pe care
bibliotecarii au încercat să le prezinte într-un mod
distractiv. Aceasta este o metodă inedită, deoarece
fiecare activitate derulată constă, în primul rând, în
lectura cărților, precum și în realizarea unor
experimente pe tema respectivă, sub forma unor
jocuri.
La acest proiect au participat peste 1000 de copii sălăjeni, cu vârsta cuprinsă între 3 și 10 ani,
îndrumați de mai mulți bibliotecari, care au aplicat metodologia STEM în activitățile ORA să ȘTIM
din biblioteci.
La Biblioteca Județeană Sălaj, numărul copiilor înscriși la acest proiect a depășit cu mult
așteptările. Ca și până acum, interesul și curiozitatea părinților, dar și a copiilor au fost la cote
maxime. Practic, după ce a expirat perioada înscrierilor, am început activitățile propriu-zise. Astfel,
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am împărțit copiii în două grupe, una care cuprinde copii cu vârste între 3 și 6 ani, iar cealaltă grupă,
cuprinzând copii cu vârste între 7 și 10 ani.
Astfel, săptămânal, cu ambele grupe, s-au desfășurat activități. Pe parcursul celor șase luni,
cei înscriși au experimentat și au lecturat, într-o atmosferă plăcută, alături de bibliotecari din proiect.
La întrebările celor mici legate de știință, tehnologie, informatică sau matematică, noi, bibliotecarii
am răspuns cu ajutorul lecturii, prin joc și joacă, și prin experimente. Ghidați de bibliotecari, copiii
au devenit, pentru câteva minute, specialiști în domeniul medicinei, și-au imaginat ca sunt mici
detectivi, au rezolvat puzzle, au fost mici exploratori în natură și în spațiul cosmic, dar și alpiniști pe
cei mai înalți vulcani de pe Pământ sau de pe Lună etc.
Biblioteca s-a transformat într-un adevărat laborator al experimentelor în domeniul STEM.
Frumusețea acestui proiect a venit din multitudinea de teme și diversitatea abordărilor:
universul, formele de energie, ceasul, formele de relief, fenomenele naturale, tipuri de măsurători,
descoperirea naturii (animale și insecte), alimentația sănătoasă, igiena, numerele, corpul uman,
simțurile, tainele oceanului, culorile, mișcarea, mașinile și avioanele. Fiecare activitate a fost diferită
și a avut o abordare originală, care a pus la treabă creativitatea bibliotecarilor. Astfel, la începutul
fiecărei activități am lecturat povestea sau cartea pe care ne-am propus-o ca temă principală, apoi,
împreună cu copiii, am încercat să desfacem tainele cărții, să povestim despre ceea ce ne-a plăcut mai
mult și cum am putea experimenta ceea ce ne-a captat și atras atenția. De exemplu, am lecturat
,,Autobuzul Magic în adâncul oceanului”, de Joanna Cole, după care, împreună cu copiii, am
identificat formele de relief de pe fundul oceanului, reciful de corali, fosele, dorsalele, izvoarele
hidrotermale submarine, vulcanii suboceanici, dar și plantele și mamiferele care trăiesc în abisul
oceanului: peștele lanternă, peștele secure, peștele undițar, viermii tubulari, crabi și creveți orbi,
precum și modul în care acestea se hrănesc. Ca totul să fie și mai incitant, am făcut un experiment
care imita erupția unui vulcan. Astfel, într-o sticlă de plastic, am adăugat bicarbonat de sodiu, colorant
alimentar și oțet, după care am agitat sticla, am scos dopul, iar conținutul a izbucnit afară din sticlă,
exact ca un vulcan în plin proces de erupție. Încântarea de pe fețele copiilor, ne-a făcut ca, de fiecare
dată, să fim tot mai inventivi! Astfel, bibliotecarii au reușit să capteze atenția copiilor, să le răspundă
la întrebări și să-i determine să exploreze universul înconjurător prin metode active și aplicate,
subsumate conceptului didactic „a învăța prin a face”.
Pe toată durata derulării proiectului ORA să ȘTIM (ianuarie – iunie 2019), Fundația Progress
a donat bibliotecilor implicate în
proiect seturi de cărți cu tematică
STEM și a susținut îndrumarea
metodică. S-au alăturat pe parcurs,
cu donații de carte și materiale
auxiliare, Fundația OvidiuRo și
Biblioteca Goethe-Institut.
Proiectul „STEM Volunteer
Readers“ a fost derulat în Germania
cu un mare succes încă de la lansarea
sa din 2015. Proiectul are la bază
studii științifice care arată că, în
special la vârsta școlii primare,
abordarea subiectelor și întrebărilor
legate de știință, tehnologie, informatică și matematică (ȘTIM) au impact asupra modului în care
copiii se exprimă și a formării abilităților lor de lectură, astfel încât lectura va fi abordată la un alt
nivel pentru copiii cu vârsta între 3 și 10 ani.
În urma succesului pe care l-am înregistrat cu acest proiect, pe viitor ne propunem ca în toate
activitățile pe care le vom derula la bibliotecă sau în școli, să aplicăm tehnicile pe care ni le-am însușit
în cadrul experienței din ORA să ȘTIM.
Mihaela Breje
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Conversăm în… limba română
John Powel spunea cândva și tind să îi dau dreptate: „Comunicarea lucrează în folosul celor
care lucrează la ea.”
Au trecut paisprezece ani de când lucrez la Biblioteca Județeană Sălaj. Observ, relaționez,
comunic cu mulți copii și părinți care
ne trec pragul. Spre marea mea
surpriză tot mai mulți părinți se
alătură copiilor în primii lor pași spre
cunoaștere. Părerea mea este că,
pentru a apropia copiii de lectură, de
bibliotecă, de mare ajutor sunt chiar
ei, părinții, și comportamentul lor
față de carte.
Vara trecută ne-a trecut
pragul o mămică alături de fetița ei.
Erau în căutare de cărți în limba
română, ele fiind de naționalitate
maghiară. Din discuțiile avute cu
mămica am aflat că fetița are
probleme de comunicare în limba română și caută un meditator care să o ajute. Știam că biblioteca
organizează frecvent cursuri de comunicare în diferite limbi de comunicare, așa că i-am propus să
caute minim cinci copii pentru a forma un grup și pentru a putea porni un curs. Ea a căutat ajutor pe
o rețea de socializare… și a găsit nu cinci copii, ci mult mai mulți…
Spre surprinderea noastră, solicitările au fost peste așteptări și posibilități reale. Peste 100 de
copii s-au înscris la cursurile de comunicare. După doar câteva zile am fost obligate să oprim
înscrierile, pentru prima etapă, din cauza multiplelor cereri. Orele de română sunt gratuite, copiii au
fost rugați doar să își facă permise de bibliotecă.
Fiind vorba de un număr așa mare de copii, am început prin a face o selecție în funcție de
cunoștințele acumulate până în
momentul de față, de vârstă, de
programul pe care îl au copiii de-a
lungul săptămânii. Astfel, s-au
format cinci grupe: categoria de
vârstă 6 ani – începători, 7 ani –
începători, peste 8 ani – două grupe
de începători și o grupă de avansați.
Miercuri, joi și vineri avem ore de
limba română.
S-au oferit două doamne
învățătoare, Botka Ildikó și Varga
Andrea și o profesoară de română engleză, Tamás Andrea Amália, în
mod voluntar, să ne ajute în activitatea noastră. Copiii din grupa de avansați au fost preluați de către
colegele noastre de la Secția pentru Copii, restul grupelor sunt împărțite între voluntare și bibliotecare.
Săptămânal ne înțelegem asupra tematicii abordate. Adaptăm tematica pentru fiecare grup în parte.
Ne folosim de cărțile, dicționarele, mascotele, filmele, jocurile pe care le avem la bibliotecă. Ne jucăm
cât de mult putem cu ei. Baza este comunicarea orală. Ne dorim ca micuții să vină cu drag către noi…
și ne place să credem că așa și este… Cu cei mici, doamnele învățătoare cântă, recită. Se dă importanță
învățării practice (jucării, haine aduse de acasă, pentru a denumi diferite obiecte vestimentare). Copiii
mari, avansații, primesc cărți pe care le citesc acasă, la reîntoarcere povestesc celorlalți ce au înțeles.
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Bineînțeles cărțile, informațiile sunt adaptate la nevoile specifice vârstei lor. Am introdus lectura și
la grupurile de începători. Ne dorim
ca lectura să fie conștientă, să își
îmbogățească cât de mult vocabularul,
să își dorească să comunice mai mult
în limba română. Ne propunem să
aducem și copii de naționalitate
română printre ei, pentru a-i stimula și
mai mult să vorbească. În câteva luni
am văzut progrese la copii. Este o
muncă grea, având în vedere faptul că
la școală nu se pune baza pe
comunicare. Au o programă de
respectat și conform acesteia își
desfășoară lecțiile. Noi venim în
completarea acestor ore, cu exercițiile
de comunicare, jocul și voia bună.
Vrem continuitate la aceste
activități, având în vedere numărul mare de cereri și rezultate. Ne dorim ca toți părinții să înțeleagă
valoarea și importanța lecturii, urmând înțeleptul îndemn al lui Albert Einstein, care odată întrebat
cum am putea să ne facem copiii mai inteligenți și mai înțelepți, a răspuns: „Dacă doriți să creșteți
copii să vă inteligenți, citiți-le povești. Dacă vreți ca ei să fie mai inteligenți, citiți-le mai multe
povești."
Fazakas Éva
Și peste Prut se vorbește în limba noastră
Ora de limba română, propusă de către Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, a fost o
inițiativă ce s-a bucurat de un real succes în rândul vorbitorilor de limbă maghiară, încă din primele
zile ale propunerii acestei activităţi.
Conceput inițial pentru un număr limitat de elevi, datorită multiplelor solicitări (peste 100 de
doritori), conducerea instituției a decis să organizeze cursul cu toți doritorii programați pentru primul
modul al cursului.
Copiii vorbitori de limbă maghiară, care fac la școală patru ore de limbă română pe săptămână,
întâmpină dificultăți în comunicarea cu copiii din clasele cu predare în limba română. Numărul de
ore este insuficient pentru însușirea temeinică a limbii, iar dacă acești copii nu pun baze solide în
primii ani de școală, atunci când vor
ajunge adulți, le va fi greu să se
integreze în societate, să-și găsească
un loc de muncă, pentru care vor
concura cu vorbitorii nativi de limba
română.
Gândite spre a fi distractive și
interactive, orele de română se
desfășoară în antiteză cu modul în
care decurge ora de română la școală.
În cadrul acestor activități accentul
este pus pe comunicare și nu pe
scriere. Prin intermediul poveștilor pe
care le citim împreună, îi ajutăm pe
copii să învețe cuvinte noi, să
înțeleagă semnificația acestora, să le încadreze în propoziții și să le folosească în vorbirea curentă. Îi
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încurajăm să vorbească limba română ori de câte ori au ocazia: acasă cu părinții, cu vecinii, la școală
cu colegii din clasele cu predare în limba română, la magazin, pe stradă etc.
Cunoscând problematica cu care se confruntă o etnie vorbitoare a unei alte limbi decât cea de
stat, cum este cazul etnicilor ruși din Republica Moldova, consider că ar fi de bun augur, ca, pe lângă
modelul preluării proiectului ORA să ȘTIM, să fie preluată și ORA de LIMBA ROMÂNĂ. Aceste
ore îi vor ajuta pe copii să comunice fără impedimente, să se integreze cu ușurință în orice grup de
copii sau adulți, iar pe viitor vor putea să concureze alături de vorbitorii de limbă română fără să se
simtă dezavantajați de aspectul lingvistic. De un real succes s-ar bucura activitățile desfășurate
împreună cu copiii vorbitori de limbă română. A vorbi corect limba țării în care trăiești este o dovadă
de respect la adresa poporului care ți-a oferit posibilitatea să numești acel pământ ACASĂ. E un semn
de apreciere pentru cei care te consideră „de-al casei”, dar în același timp, arată recunoștința ta față
de strămoșii celor care au trăit pe acele meleaguri, și au avut grijă să le păstreze așa cum le-ai
descoperit tu! A învăța și a vorbi corect limba țării în care trăiești, arată nu doar recunoștința ta, dar
și intenția ta de a transmite generațiilor viitoare graiul moștenit din moși-strămoși! Fiecare este liber
să păstreze și să transmită obiceiurile în care se regăsește, dar cu toții avem obligația să transmitem
viitoarelor generații limba, așa cum am moștenit-o, fără a-i știrbi din frumusețe, fără a-i păta
strălucirea pentru care unii s-au jertfit! Nu-i putem uita, nici măcar pentru o secundă, pe cei care au
plătit cu viața pentru ca noi să putem vorbi românește.
Oda închinată limbii române de către regretatul Grigore Vieru să ne fie motiv de contemplare
și obligație de a vorbi corect limba română, pe care el a putut-o numi doar „limba noastră” și pentru
care a luptat întreaga viață, în așa fel încât noi să le putem citi copiilor povești în dulcele grai
românesc.
Pentru Ea
Grigore Vieru
Pentru ea la Putna clopot bate,
Pentru ea mi-e teamă de păcate,
Pentru ea e bolta mai albastră –
Pentru limba, pentru limba noastră.
Dumnezeu prima oară
Când a plâns printre astre,
El a plâns peste Țară
Cu lacrima limbii noastre!
Pentru ea ninsori se cern din spații,
Pentru ea puternici sunt Carpații,
Pentru ea e caldă vatra poamei –
Pentru limba, pentru limba mamei.
Pentru ea noi văruim pereții,
Pentru ea mai sunt răniți poeții,
Pentru ea cresc florile visării –
Pentru limba, pentru limba Țării.
Să comunicăm deschis, fiecare în curata lui limbă, respectându-i fiecăruia acest drept nativ,
dar şi învăţând, cât mai bine cu putinţă, graiul locului şi al neamului, împreună cu care ne făurim
visurile, împlinindu-ne destinul!
Natalia Timuș
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„Parlons français!”
„Vino să vorbim în limba franceză!”
Aceasta a fost provocarea pe care am lansat-o la începutul anului trecut tinerilor și adulților,
deopotrivă.
Pe Veronique, o tânără franțuzoaică, pe care destinul a adus-o, împreună cu fiica și soțul ei,
la Zalău, am cunoscut-o la Biblioteca Județeană Sălaj. Venise să viziteze secțiile, să intre în posesia
unui permis de intrare și să se informeze cu privire la serviciile oferite de bibliotecă. Dar, cel mai
important, își exprimase intenția de a se implica în viața comunității din care a ajuns să facă parte.
Am început colaborarea după
câteva luni de la prima întâlnire. Mai
exact, după ce le-am propus, celor care
doresc să învețe sau să își perfecționeze
limba franceză, să vină la Biblioteca
Județeană Sălaj, la cursurile susținute de
Veronique Bebin. Astfel, în fiecare joi, la
Biblioteca Județeană se vorbea limba
franceză.
Cu toate că spațiul bibliotecii
contribuie, în primul rând, la apropierea
de lectură și la formarea deprinderii de a
citi, prin aceste ateliere de limba franceză
am reușit, pentru câteva ore, să
transformăm spațiul într-unul al învățării
prin joacă, un loc de relaxare și bună
dispoziție. Intenția noastră era ca aceste cursuri să fie diferite de cele de la școală – nu se dădeau note,
nu aveam caiete de luat notițe și, mai ales, nimeni nu era judecat și apostrofat că nu știe limba
franceză. Doar se discuta. Deși ar fi trebuit să fac doar oficiile de gazdă, am ajuns să fiu și eu „elevă”
la aceste ateliere de limba franceză, la care ni s-a alăturat și Léonore, fiica lui Veronique, care are
doar 3 anișori. Ca toate începuturile, primele ore de limba franceză s-au desfășurat sub semnul
anxietății și al fricii de necunoscut. Dar încetul cu încetul, am reușit să fim mai relaxați și să ne
„închegăm” ca grup, în special după ce Veronique ne-a lansat o provocare: să devenim actori. Dar nu
orice fel de actori…ci ai unui teatru mai special – teatru în umbre. Teatru în umbre constă în
proiectarea pe un ecran, format dintr-o pânză subțire, semitransparentă, a umbrelor unor siluete
așezate în fața unui fascicul de lumină, direcționat către ecran. Acțiunea se petrece în spatele unui
paravan, fiind povestită de un narator
și redată prin siluete. Aceste siluete,
care sunt de fapt personajele din piesa
ce urmează a fi prezentată publicului,
sunt mânuite cu ajutorul unor tije.
A urmat alegerea piesei, distribuirea
rolurilor și, cel mai important,
confecționarea personajelor. Piesa „La plus mignonne des petites souris”,
scrisă de Étienne Morel, am pregătit-o
și am jucat-o în vara anului trecut, în
fața unui mare număr de copii veniți la
bibliotecă la activitățile organizate în
cadrul BiblioVacanței. De altfel,
Veronique a mai susținut, în cadrul
programului de vacanţă, alte două activități – de această dată cu copiii participanți la acest proiect.
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Colaborarea cu Veronique a continuat și în toamnă, după începerea anului școlar. În cadrul
acestor ateliere de limba franceză ne-am jucat, am cântat, am învățat unele tehnici de teatru, am cusut,
am gătit și am confecționat podoabe pentru sărbătorile de iarnă. La bibliotecă sau acasă la Veronique,
atelierele au fost pentru noi momente de socializare, de relaxare și de cunoaștere a limbii și culturii
franceze.
„Orele de franceză de la bibliotecă sunt cu siguranță o experiență extrem de interesantă și
neașteptat de dinamică. Înainte de prima oră, recunosc, am fost poate puțin reticentă, însă persoanele
din acest cerc m-au făcut să mă simt în largul meu, iar auzul limbii franceze native din partea lui
Veronique m-a făcut să vreau să continui să merg. Nu mă gândeam vreodată că o să ajung să gătesc
în limba franceză sau să cos și să confecționez ceva din material. Am ieșit din zona mea de confort și
am trecut prin experiențe noi. Orele de franceză la bibliotecă m-au ajutat enorm să îmi dezvolt
accentul și nivelul de limbă franceză și aș recomanda cât mai multor oameni să vină, pentru că e sigur
că nu vor fi dezamăgiți”, este de părere Cristiana, una dintre tinerele din Zalău, care ni s-a alăturat
din toamna anului trecut.
Pentru mine, personal, participarea la aceste ateliere a însemnat, nu doar reîmprospătarea
cunoștințelor de limba franceză, ci și o provocare constantă. Am confecționat personajele pentru
teatru în umbre, a trebuit să găsim
soluții pentru fiecare personaj în
parte și, cel mai important, am lucrat
cu ce am avut la îndemână – hârtie,
bețe și lanterne – am susținut un
spectacol în fața unui public și am
cusut, la o mașină electrică, o mica
poșetă pentru fetițe (prima pentru
mine). Însă, cel mai important este că
am cunoscut oameni minunați,
interesanți, pasionați și cu multe idei.
Biblioteca aduce laolaltă oamenii –
angajați, utilizatori, participanți la
activități - ei sunt cei care o fac
atractivă, ei sunt cei care
înfrumusețează, în primul rând, locul.
În ultimii ani, lumea bibliotecii s-a schimbat. Bibliotecile nu mai sunt doar clădiri în care sunt
depozitate cărți, nu mai înseamnă doar rafturi sau împrumuturi unități de bibliotecă. Bibliotecile
și-au transformat încăperile în spații primitoare, în care cei care le trec pragul socializează, se
relaxează, se simt în largul lor și lasă, pentru o clipă, grijile zilei la o parte. În plus, bibliotecile își
adaptează serviciile la nevoile comunității. Asta ne-am dorit și noi prin aceste ateliere, să le arătăm
celor interesați că există și un alt mod de a învăța limba franceză și de a cunoaște cultura franceză și
mai ales au la dispoziție și alte alternative de a petrecere timpul liber.
Am rugat-o şi pe VERONIQUE să ne spună părerea şi impresiile ei legate de colaborarea cu
Biblioteca:
„Am început colaborarea cu Biblioteca Județeană Sălaj în urmă cu mai multe luni, când am fost
solicitată să susțin cursuri cu cei care vor să se perfecționeze în limba franceză. Ideea mi-a plăcut!
Îmi place să predau și sunt franțuzoaică! În luna martie 2019, ne-am întâlnit cu Silvia, fiica ei și o
prietenă de-a lor, în fiecare săptămână să pregătim un proiect, un mic spectacol de teatru pentru copii,
în limba franceză. A fost o mare bucurie să lucrez la bibliotecă. Atmosfera de acolo este foarte
prietenoasă. Am fost plăcut surprinsă de acest fapt, mai ales că nu sunt din Zalău, nici din România!
În bibliotecă, am găsit disponibilitatea necesară pentru realizarea proiectelor/colaborării, deoarece
persoanele care lucrează în această instituție sunt deschise, curioase și dinamice. Ideile noi sunt
primite cu bucurie. Am început din nou anul acesta atelierele noastre, cu activități diverse. După mine,
cel mai eficient, când vrei să-ți perfecționezi nivelul tău în oricare limba, este să vorbești și să realizezi
ceva concret în același timp. Așa, înveți într-un mod natural, în context, relaxat! Ne-am jucat, am
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făcut un pic de teatru, am cântat, am confecționat niște decorațiuni de Crăciun. Am povestit, am râs,
ne-am bucurat împreună și am vorbit cât mai mult în limba franceză, bineînțeles!
Vă propunem să veniți cu noi, în fiecare marți, de la 16.00 la 17.30! În limba franceză avem
o vorbă : «Plus on est de fous, plus on rit !» (Cu cât mai mulți, cu atât mai mare e distracția).”
Noi îi mulţumim lui Veronique BEBIN pentru această experienţă inedită şi foarte distractivă,
avem încredere că vom continua… Au revoir!
Silvia Prodan
VENI, VIDI… dar cum învingem?
Ne provocam să ne implicăm în comunitatea din care facem parte promovând un
comportament ecologic, de respect și orientare spre conservare a mediului înconjurător prin
instrumentele și canalele pe care le avem la îndemână și prin funcția de care o Bibliotecă trebuie să
facă uz, educația. Dar, pentru a reuși acest deziderat, trebuie să putem completa exclamația, asemeni
lui Cezar, cu imperativul „vici!”, adică să asumăm victoria
prin învingerea „adversarului”. Cum? Educându-ne, în
primul rând, pe noi. Și pentru că informația înseamnă
putere, iar puterea și know-how-ul mobilizează resursele
pentru „a face”, ne propunem să împărtășim ceea ce am
însușit de la trainerii noștri celor care sunt receptivi la
ideea de a schimba obiceiuri și mentalități compromise de
necunoaștere, neasumare, neimplicare sau dezinteres.
Puterea lui „a face” crește exponențial atunci când
numărul și valoarea de înțelegere a celor implicați este
amplificată de mobilizarea concomitentă și în aceeași
direcție a grupului de resurse și competențe individuale.
În sensul operării cu informațiile acumulate și a
transmiterii celor receptivi și sensibili la ideea conturării
unui comportament responsabil a informațiilor dobândite,
dorim să organizăm la nivelul județului Sălaj o acțiune cu
rol educativ de „informare în masă” cu privire la
responsabilitatea individuală a fiecăruia dintre noi de a
contribui la conștientizarea, salvarea, protejarea și
promovarea grijii pentru ceea ce, încă, ne înconjoară. Că
vorbim despre spațiile verzi compromise de deșeurile
aruncate, a apei poluate, de disprețul față de animalele care
se adapă din ele, de lumina din baie pe care o uităm aprinsă peste noapte sau despre minimul efort de
a aduna selectiv deșeurile, toate sunt acțiuni voluntare prin care putem cultiva un comportament
„igienic” față de natură și resursele ei. Sunt doar câteva elemente punctuale pe care le putem asuma
în mediile în care viețuim, că e vorba de școală, serviciu sau propriul cămin. Astfel că, în luna mai
2020, când va avea loc Săptămâna Națională a Voluntariatului, dorim să fim prezenți cu această
activitate-program în bibliotecile județului și în liceele care vor dori să ia parte la modelarea noilor
generații care trebuie să înțeleagă miza implicării și perpetuării unei relații responsabile cu mediul
înconjurător și a cultivării cumpătării față de consumul iresponsabil și nenecesar de resurse naturale.
Abuzul asupra mediului de care înțelegem că ni se cuvine să dispunem discreționar trebuie să
cunoască, măcar, o pantă descendentă. Așadar, cu ajutorul bibliotecarilor din bibliotecile județului
vom încerca să sensibilizăm și să transmitem ce și cum putem face astfel încât să educăm
responsabilitatea față de mediu.
Acest prim an al meu ca bibliotecar (Secția Copii) al Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj
îmi oferă oportunitatea de a fi parte a schimbării din „miezul” comunității; o perspectivă nouă și
necunoscută până acum, venind de pe avenul din care reflectam activitățile comunității prin
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intermediul audiovizualului și a presei scrise. Întâlnesc aici, în lumea cărților, un „ceva” comun cu
zona mea de expertiză – presa – și anume funcția de educare a publicului (spectator sau cititor).
Noile provocări sunt întotdeauna oportunități de creștere și dezvoltare, personală și
profesională, care creionează noi argumente pentru a deveni și pentru a depăși limitele cu care ne
îngrădim aspirațiile. M-am bucurat de experiența acestui curs și, pe final, aștern gânduri de
recunoștință față de instituția care mi-a oferit această șansă și față de cei care au organizat activitatea
din mijlocul toamnei!
Ioana Gale
Bibliotecarii, viitori lideri comunitari
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu așezată în centrul orașului, precum un principal ax al vieții
cotidiene, este o instituție culturală de excepție. Biblioteca îl îmbie pe om să se înfrupte din belșugul
înțelepciunii în fiecare zi. Este o oază de inspirație pentru fiecare. Pentru copil și bătrân. Pentru artist,
poet, muzician, dar și pentru contabil, inginer sau instalator. Le stă la dispoziție celor care sunt dispuși
să facă ziua de mâine mai bună, mai caldă, mai luminoasă.
Aici prinzi curajul de a fi tu însuți! Ai libertatea să-ți expui părerile și totodată să ți le exprimi
cum știi tu mai bine și mai frumos. Înveți, crești, te dezvolți și dobândești cunoștințele necesare pentru
a ști cum să răspunzi provocărilor. Fiecare zi te îndeamnă să pășești pe drumul noului, pe drumul
necunoscutului, pe cel al misterului. Astfel, ai șansa să călătorești pe cărări nebătătorite și să dăruiești
tot ce ai mai bun. Chiar dacă
suntem bibliotecari și noi avem
privilegiul de a ne bucura de toate
experiențele și lucrurile deosebit de
frumoase și eficiente, care se
întâmplă în cadrul bibliotecii
noastre. Ca bibliotecar sunt
interesată să învăț lucruri noi. Știu
că fiecare pas spre nou înseamnă o
experiență, care mă va ajuta să
cresc și să mă dezvolt armonios în
viitorul apropiat. Particip cu mult
drag și interes la activitățile
organizate, mă bucur de tot ceea ce
învăț și încerc, la rândul meu, să
dăruiesc și eu din cunoștințele
mele.
Una dintre cele mai interesante experiențe personale din acest an a fost participarea la cursul
organizat de echipa Pro Vobis în colaborare cu Biblioteca Județeană Sălaj. A fost un curs realizat pe
tema Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă din Agenda 2030. Evenimentul s-a desfășurat într-o locație
deosebită: comuna Măguri Răcătău, la Pensiunea Valea Paradisului. Toamna a poposit în Valea
Paradisului și a transformat-o într-un loc desprins din timpuri apuse: un loc plin de liniște, melancolie,
relaxare, inspirație, culoare, bucurie și împlinire. Combinația ideală de care noi aveam nevoie pentru
a crea și a ne încânta colegii de la cursul ce urma să se desfășoare. În acest colțișor de paradis am
găsit și oameni extraordinari alături de care am râs, am creat, am schimbat idei, am povestit la gura
focului, iar spre final am cântat și am plâns. Așa le-a plămădit bunul Dumnezeu și tare frumos a fost
totul!
Discuțiile noastre s-au axat pe Obiectivul 11 din Agenda 2030, care susține dezvoltarea
sustenabilă a orașelor și a comunităților. Țin să precizez faptul că nu m-am bucurat singură de această
experiență. Alături de mine a fost și colega mea, Ioana Gale, care, la rândul ei, a fost la fel de fericită
și impresionată de tot ceea ce s-a întâmplat. Membrii echipei Pro Vobis au fost dedicați, instruiți,
empatici și dornici să ajute. S-au organizat foarte bine și au reușit să ne capteze atenția, încă din
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primele clipe. Nu știu cum a trecut timpul! În prima zi, după ce ne-am cunoscut colegii, am stabilit
împreună regulile casei. Pe urmă am fost informați în legătură cu Agenda 2030 și cele 17 obiective
de dezvoltare durabilă aflate în componența agendei. În următoarele zile am descoperit care sunt pașii
ce ne ajută să realizăm un proiect. Bineînțeles că ni s-a explicat fiecare punct în parte, pentru ca la
final să concepem, pe echipe, câte un proiect bazat pe tema Obiectivului 11. Am aflat despre noile
practici de promovare a proiectului și împreună cu membrii echipei am gândit un filmuleț, o postare
pe Facebook, un anunț în ziar sau speech la radio, care să ne ajute în promovarea propriului proiect.
Într-o perioadă scurtă am învățat mult și m-am simțit atât de bine! S-a creat o atmosferă plăcută și
caldă. Era o legătură de armonie între fiecare dintre noi. Citeai acest lucru în ochii colegilor. Am
învățat despre tehnicile de comunicare și informare, am schimbat idei despre viitor, despre importanța
gesturilor individuale pentru a crea un mai bine comun, despre responsabilitatea fiecăruia de a face
ceva, în loc să aștepte sau să critice. Voluntariatul și multiplele sale fațete, dar și rezultatele sale atât
de importante, au fost de asemenea subiecte pe care noi le-am abordat și le-am aprofundat. La final,
am înțeles, mai mult ca oricând, cât de important este să nu irosim șansa noastră zilnică de a schimba
lucrurile și de a aduce un suflu nou și mai optimist în comunitatea noastră! Să acționăm cu demnitate
și să ne facem datoria acolo unde suntem!
Întreaga activitate a fost interactivă, non-formală și creativă pentru toate vârstele, pentru toată
lumea! Provocarea pe care ne-a lansat-o echipa Pro Vobis a fost ca fiecare dintre noi să organizăm în
cadrul săptămânii de voluntariat un proiect bazat pe Obiectivul 11 din Agenda 2030. Bineînțeles că
am răspuns provocării și împreună cu Ioana, colega mea, am gândit un proiect pe care abia așteptăm
să îl implementăm!
Denisa Herle
Prin teatru spre creație și educație
Într-o societate din ce în ce mai neputincioasă în a oferi modele comportamentale viabile,
aflată în plină expansiune tehnologică, adolescentul are nevoie de activități care să îi satisfacă
așteptările și să îi ofere echilibru și identitate.
La vârsta adolescenței tinerii se preocupă intens de felul cum arată, iar acest lucru afectează,
într-un fel sau altul, dezvoltarea sa. Unele aspecte ce țin de modul în care arată pot deveni adevărate
probleme existențiale pentru el,
determinându-i complexe puternice.
Există un număr mare de adolescenți
care, zilnic, sunt măcinați de
complexe, din cele mai diverse, de la
greutate și până la apartenența la un
grup. În ciuda acestor lucruri, tânărul
adolescent încearcă să își descopere
identitatea, să afle cine este și care
este scopul vieții sale, în timp ce își
croiește drumul prin zbuciumul
societății actuale.
În acest sens, jocurile
desfășurate în cadrul atelierelor de
teatru antrenează tocmai această
căutare a eului. Consider că teatrul
este un reper important ce poate
satisface chiar și cele mai diverse dorințe ale tinerilor. Prin teatru omul se transformă pe sine și în
același timp transformă lumea în care trăiește. Este un adevăr stabilit că teatrul a apărut din necesități
umane reale. Pe acest considerent am avut inițiativa de a le vorbi tinerilor de la liceele din Zalău
despre teatru. Am încercat să îi implic în câteva activități - prin organizarea unor ateliere de teatru.
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Atmosfera din cadrul acestor ateliere a fost una de experimentare, unde nimeni nu greșește și
nu este judecat și fiecare este liber să rezolve un joc în felul său și să îl facă unic. Aprobarea și
dezaprobarea sunt limitate, astfel încât frica de a greși sau laudele asupra unei persoane din grup nu
îngrădește spontaneitatea niciunuia. Jocul este o formă naturală și prin el aptitudinile se dezvoltă în
mod organic. Exercițiile de vorbire nu au lipsit din cadrul atelierelor. Prin intermediul lor elevii au
reușit să își îmbunătățească vorbirea, postura, capacitatea de a-și adapta tonul și volumul în funcție
de factori externi (mărimea sălii, distanța față de public). De asemenea, am învățat câteva exerciții de
destindere a mușchilor, a articulațiilor, dar am lucrat și la partea de dezvoltarea a capacității creative
a tinerilor și la improvizația din actul artistic. Sper, ca prin toate aceste exerciții, jocuri, discuții pe
care le-am avut cu acești tineri minunați să fi contribuit și eu, măcar puțin, la stimularea aptitudinilor
lor creative, la a-i face mai responsabili și la a-i ajuta să-și găsească fiecare puțin din independența
individuală la care aspiră.
M-am bucurat foarte mult că feedback-urile lor au fost foarte pozitive, că au fost fascinați și
încântați de activitățile realizate în cadrul acestor ateliere de teatru:
 Atelierele de teatru la care am participat în perioada mai-iunie 2019 au venit pentru mine,
exact la momentul potrivit. Deși nu aveam mari așteptări, am fost sincer impresionată de
natura atât de creativă a activităților, de atitudinea foarte prietenoasă și deschisă a
coordonatorului și, mai ales, de schimbările care au început să se petreacă în mine,
participând la aceste activități. Deși la bază sunt o persoană extrovertită, o parte din
experiența gimnaziului și cei doi ani de liceu trăiți până la această întâlnire cu teatrul, mi-au
creat o anumită timiditate resimțită mai ales prin anxietatea socială. În acest sens, atelierele
m-au ajutat să mă destind, să-mi recapăt bucuria de a fi în preajma altor oameni. Mi-am
regăsit de asemenea și creativitatea și, în mijlocul unei crize adolescentine, am reușit să îmi
accept defectele, calitățile și principiile pe care le negam, încercând să devin altcineva pentru
a mă putea integra mai ușor în tiparele societății, idee la care am renunțat, înțelegând în
schimb, că aceste norme și limite venite din afară nu ar trebui să îmi îngrădească
personalitatea, că diferențele dintre mine și ceilalți mă fac să fiu specială! Am ajuns la aceste
concluzii minunate datorită capacității pedagogice a minunatei coordonatoare, Denisa, care
a știut cum să descopere universul din fiecare elev și să îl fructifice tot în folosul nostru. Simina Seliștean - elevă a Liceului Pedagogic Gheorghe Șincai, Zalău, clasa a XI-a C
 Mulțumim pentru implicarea în atelierul de teatru. Au fost niște zile minunate, susținute de
emoție, seriozitate, concentrare, creativitate și educare. Am învățat că teatrul înseamnă viața
trăită fără constrângeri, cu
libertatea spiritului și a
minții. - Viorica Remeș,
profesoară
la
Liceul
Tehnologic Mihai Viteazul
Zalău
Munca realizată în cadrul
unui astfel de atelier constituie un
exercițiu deosebit de util pentru
adolescentul aflat în perioada de
cristalizare a personalității sale, în
vederea pregătirii sale pentru
integrarea în societate. În cadrul
acestor ateliere tinerii au reușit să își
dezvolte o serie de aptitudini
precum: atenția, adaptabilitatea,
spontaneitatea, controlul emoțional,
relația orator-spectator și, cel mai important, să devină ei înșiși mai creativi.
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Sunt extrem de motivată să continuu astfel de activități, deoarece sunt convinsă de utilitatea
lor în plan social. Tinerii reprezintă mlădița cea mai frumoasă a comunității noastre și îmi doresc să
mă implic în creșterea și dezvoltarea armonioasă a acestor muguri. Vreau să le fac viața puțin mai
liniștită!
Consider că teatrul este indispensabil în viața tinerilor, pentru că arta este una dintre
principalele modalități prin intermediul căreia reușim să evadăm din viața cotidiană. Cunoștințele
asimilate în cadrul acestor activități ascund un mister care le va contura tinerilor un caracter puternic
pentru toată viața. Astfel de activități au capacitatea de a educa, de a-i familiariza cu lucrul în echipă
și de a le capacita atenția asupra lor și asupra celor din jur. Adolescentul reușește în cadrul unor
activități de acest gen să-și manifeste libertatea, adaptându-se și integrându-se în același timp în
societate. Cei timizi se vor simți mai în largul lor, jucând personaje care le insuflă idei și concepte
apropiate de personalitatea lor. Teatrul formează la orice vârstă! Îl putem numi un dascăl.
Denisa Herle
Despre egalitate de gen, până în Macedonia
Și de-ar fi fost până la capătul lumii, ar fi meritat experiența trăită și cunoștințele dobândite!
Am participat cu entuziasm și deschidere deplină la Training Course-ul intitulat „Promoting equality
through gender sensitive journalism and blogging”, ce s-a desfășurat în orașul Stip din Macedonia de
Nord, la final de an 2019. O trăire educativă într-o retrospectivă proaspătă, o oportunitate de a privi
subiectul în profunzime, un argument pentru a culege și a pune deoparte concepte și idei, nuanțe și
contraste în universul multicultural. Am învățat, ne-am bucurat unii de alții și am pus pariu cu noi
înșine că nu ne întoarcem acasă la fel. Și înainte de a trece mai departe, vreau să dau Cezarului ce e
al Cezarului și să mulțumesc pentru facilitare și sprijin Bibliotecii Județene „I.S. Bădescu” Sălaj, o
instituție care înțelege cât de benefice sunt interacțiunile cu alte valori, culturi, domenii într-un spațiu
divers, aflat într-o dinamică ce impune o continuă șlefuire și perfecționare a personalului angajat.
Nu putem pretinde performanțe dacă nu investim mai întâi, sau dacă nu creăm (măcar) spațiul
necesar de desfășurare pentru cei preocupați de ascensiune intelectuală și convergență profesională,
mai ales într-o instituție de cultură, care dovedește atribuții în educarea celor care îi trec pragul. Și
cum se poate realiza transferul de informații și competențe dobândite, în sfera interacțiunii cu
utilizatorul de bibliotecă?
Convertirea materialului însușit, în substanță roditoare, se realizează o dată prin lărgirea
orizontului de înțelegere și acceptare că suntem diferiți, și a firescului de a alege diferit ceea ce suntem
sau dorim să devenim, fără să apelăm la șabloane în gândire sau stereotipuri care nu sunt altceva decât
scurtături, care facilitează încadrarea
rapidă într-o categorie sau alta.
Scurtcircuitarea
procesului
de
înțelegere că trebuie să ne aliniem
așteptările, idealurile și identitățile
este periculoasă și poate costa
integritatea morală și fizică a unui
individ. Viziunea obtuză, pripa de a
cataloga, etichetele lipite sunt, de
fapt, propriile noastre carențe în
cunoaștere. Să ne amintim, răutatea
vine întotdeauna din inferioritate, la
fel cum și discriminarea poate izvorî
nu întotdeauna din frustrare, cât din
necunoaștere și neconștientizare. În
susținerea acestei afirmații vine și
filosoful John Locke care, vorbind despre psihologia mecanismelor cognitive spune că o informație,
ca să fie prezentă și accesibilă în intelect, trebuie să fi trecut cândva prin simțuri. Datul senzorial este
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vital în prelucrarea intelectuală, iar aici intervine un al treilea jucător, care este materialul de prelucrat,
informația.
Așadar, simțurile, experiența, experimentarea sunt izvoare de cunoaștere la care trebuie să ne
expunem constant și voluntar. Acumularea, sedimentarea vine experimentând ipostaze diverse de
cunoaștere. Condiția este să ne deschidem aripile și să zburăm spre idealuri înalte!
Evitarea discriminării nu e puțin lucru, dar nici suficient nu e. Iar pentru că informația și
cunoașterea înseamnă putere, putere poate să fie și forța de empatie a celor care deja se află în
disconfortul de a purta stigma comunității. Atât în spațiul instituțional, cât și în zona de interacțiune
interpersonală, în situații limită, compasiunea poate juca o carte a vieții. Legat de alegerea genului
putem vorbi ore întregi, și nu din tribună, ci având fiecare mingea în propriul teren. Este, cu adevărat,
un subiect delicat care presupune multă diplomație și delicatețe în devoalarea misterelor pe care,
trebuie să recunosc, nici eu nu le stăpâneam înaintea acestui training internațional la care am participat
tineri (în trup și suflet) din opt țări.
Dacă putem vorbi, cu adevărat, de valoare în achiziții, acestea sunt, și o spun cu toată
convingerea, achizițiile ce se transformă din
informații în comportamente. Cu atât mai
mult cu cât știm și indicăm că mass-media
joacă un rol central în crearea imaginii a
cărei ritm îl impune prin mijloacele mai
mult sau mai puțin evidente de care dispune.
Această achiziție produce efecte pe
termen lung, șlefuind competențe și
cristalizând abilități. Deloc de neglijat este
importanța rețelei de contacte și prieteniile
care se leagă cu prilejul desfășurării acestor
proiecte, legături care pot servi ca punct de
plecare în scrierea unor parteneriate
internaționale între participanții implicați.
Mai mult decât atât, exercițiul de a vorbi pe
tot parcursul proiectului într-o limbă străină,
nu poate decât să aducă beneficii
participanților, pentru că, nu-i așa?, cu toții
ne dorim (sau asumăm ca fiind firești)
competențe lingvistice din partea celor care
interacționează frecvent cu publicul.
Un alt argument în favoarea participării constante și, dacă se poate, în domenii cât mai diverse,
dar totuși conexe cu activitatea profesională cotidiană este faptul că deschid noi orizonturi și
perspective, care se decantează și aduc plus valoare personalului angajat. Să nu uităm că în cadrul
acestor proiecte se nasc idei pe care le aducem acasă și care pot fi benefice comunității. Poate cel mai
direct argument este faptul că prin participarea noastră vizibilizăm și promovăm instituția din care
provenim, județul, țara, un lucru iarăși foarte important de care trebuie să avem grijă, mai ales că
avem de contestat stereotipuri ca: „românii sunt hoți și cerșetori”.
Se pot aduce o sumedenie de argumente care să susțină importanța și utilitatea schimburilor
de experiență, a participării în proiecte de tot felul, a călătoriei prin lumea ideilor care nu fac altceva
decât să lărgească autostrăzi de gândire și să consolideze structuri care să dăinuie o viață întreagă,
indiferent că sau dacă, vremelnic, poposim într-un mediu sau altul. Investiția în resursa umană este
singurul bun care rodește exponențial în rândul generațiilor viitoare! Investești într-un om,
beneficiază o comunitate!
Ioana Gale
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Activități de impact la Mirșid
Fiecare an aduce în bibliotecile noastre noi proiecte, iar noi bibliotecarii putem să ne implicăm
sau nu. Și de această dată am răspuns cu da și nu îmi pare rău, sunt proiecte noi pentru membrii
comunității, pentru copiii din comunitatea noastră.
Anul 2019 - ne-a adus, ca noutate, un proiect foarte frumos la
Biblioteca Publică Mirșid, proiect care se adresează copiilor cu vârste
cuprinse între 3 și 10 ani. Proiectul se numește “Ora să ȘTIM”, coordonat
de Biblioteca Județeană Sălaj, derulat în parteneriat cu Fundația Progress și
cu sprijinul Fundației Deutsche Telekom din Germania, având ca obiectiv
principal stimularea interesului copiilor pentru lectură și pentru știință.
În acest scop, Fundația Progress ne-a oferit cărți gratuite tuturor
bibliotecilor implicate în acest proiect, cărți special selectate pentru aceste
categorii de copii, au fost singurele cărți noi care au intrat anul acesta în
bibliotecă și le sunt recunoscătoare pentru aceasta.
Timp de 6 luni la bibliotecă am desfășurat activități deosebite, tematice, de două ori pe
săptămână, pe grupe de vârstă, o
grupă 3-6 ani și o grupă 7-10, iar prin
experimentele și activitățile practice
și distractive, care au urmat după
fiecare carte citită copiii au fost mai
curioși, mai dornici să exploreze în
domeniile
ȘTIM
Știință,
Tehnologie, Inginerie și Matematică.
Proiectul nu s-a încheiat
practic după această perioadă, el
continuă cu alte activități, iar cărțile
sunt donate de Fundația OvidiuRo.
Un alt proiect, care se
derulează la bibliotecă este Code
Kids - Copiii fac coding în
bibliotecile publice, unde un număr de 13 copii, cu vârste între 10 și 14 ani se adună la bibliotecă o
dată pe săptămână și învață coding. Pe lângă codare, copiii au învățat să fie o echipă, să se ajute unul
pe altul. De-a lungul anului au avut parte de unele provocări, participarea la concursuri atât individual,
cât și pe club, unde copiii au câștigat
premii.
Copiii de la cluburile din Bălan,
Bocșa, Zimbor, Biblioteca Județeană și
trei copii de la clubul nostru, Lingurar
David, Sterp Ionela și Herțe Darius anul
acesta au fost în vizită la Cluj-Napoca, la
Compania Accenture Cluj. A fost o
experiență inedită pentru ei, prin faptul
că au fost pentru prima dată într-o
Companie Multinațională IT, au
cunoscut IT-ști, au făcut cunoștință cu
câțiva roboți, ba chiar au fost provocați
să programeze un roboțel. A fost o
experiență frumoasă și o mobilizare
pentru ei să învețe mai mult, să fie mai activi în cadrul clubului și au plecat de acolo cu dorința de a
deveni și ei programatori.
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Și anul acesta întâlnirea regională a Cluburilor Code Kids a avut loc la Filiala Bibliotecii
Publice Mirșid - Moigrad - Porolissum unde copiii din cluburile Bibliotecii Județene, Crișeni, Dobrin
și Mirșid și-au dat întâlnire. Copiii au împărtășit din experiențele lor de la cluburi, au legat prietenii
și au făcut cunoștință cu roboțelul adus special pentru ei de Ovidiu Ana - Fundația Progress. La finalul
întâlnirii copiii au făcut o excursie la Castrul Roman Porolissum.
Anul 2019 s-a încheiat cu întâlnirea de la București, unde am avut norocul să particip la
Conferința de evaluare a proiectului Code Kids - Copiii fac coding în bibliotecile publice, împreună

fiind cu bibliotecari locali implicați în acest proiect, coordonatori județeni și manageri de biblioteci
județene. Au fost prezentate rezultatele proiectului pe anul 2019 și planificarea pentru anul 2020, iar
noi am împărtășit fiecare din experiențele și provocările acestui proiect. Continuăm în 2020 și putem
fi mândri că, prin acest proiect, copiii pot să învețe programare și că, prin pași mici, reușim și noi să
Rescriem Viitorul Copiilor din comunitatea noastră.
Multe alte activități au avut loc și în acest an la biblioteca noastră, dar închei cu speranța și
convingerea că suntem utili și că Biblioteca Publică va juca și în anii ce vin un rol important în
comunitate, iar aceasta poate să contribuie la dezvoltarea personală a copiilor, a tuturor membrilor
comunității, prin educaţia formală, prin educaţia pe tot parcursul vieţii, prin activităţi de petrecere a
timpului liber sau acces la informaţie, prin activităţile desfăşurate în cadrul bibliotecii.
Malica Mezei - Biblioteca Publică Mirșid
Cărți românești, lansate acasă
Ca în fiecare an, pe lângă activităţile cuprinse în Calendarul Cultural minimal, unde sunt
cuprinse şi programate spre organizare şi desfăşurare cele mai importante momente culturaleducative, informative, ştiinţifice şi de cunoaştere pentru anul calendaristic în curs, se leagă colaborări
aparte, se acceptă, cu respect şi
preţuire, propuneri inedite, cum ar fi
cele legate de dorinţa sălăjenilor
plecaţi în alte ţări de a-şi prezenta,
aici, acasă, printre prieteni, familii şi
cunoscuţi, realizările deosebite, mai
ales cele care se adună în CARTE.
Am primit astfel, cu drag şi
deosebită consideraţie, propunerea
Părintelui
Vasile
Alexandru
Barbolovici, urmaş vrednic al
marelui
înaintaş,
ALIMPIU
BARBULOVICI, luptător pentru
culturalizarea poporului.
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Vasile Alexandru Barbolovici – vicar foraneu (sincel) pentru românii uniți din Italia de NORD (din
2015)
S-a născut în 20 martie 1968, în satul CHILIOARA, comuna Coșeiu, județul Sălaj. Din 1997
este preot greco-catolic. A obținut doctoratul în teologie, cu specializare în studii ecumenice, la
Universitatea Pontificală Antonianum din Roma, (2017), cu teza “Storia et ecclesiologia delle unioni”,
obținând distincția Summa cum laudae, precum și acordul și îndrumarea de editare, fiind publicată
sub titlul Il Concilio di Ferrara-Firenze (1438-1439): Storia et ecclesiologia delle Unioni (Bologna,
2018, 320 p.). În perioada 2002-2005 a fost preot-paroh pentru românii uniți din Patriarhatul Veneției,
iar între 2005-2015, protopop pentru românii uniți din regiunea Triveneto (Italia).
Lucrarea a fost tradusă în limba română de Monica Omilescu, publicată în anul 2019, sub
egida Academiei Române – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, cu titlul Conciliul de la
Ferrara-Florența (1438-1439) Istoria și ecleziologia unirilor; Cuvinte-înainte: LIVIU PETRU
ZĂPÂRȚAN, ambasador și PS VIRGIL BERCEA - Episcop greco-catolic de Oradea; Studiu
introductiv - prof. CEZARE ALZATI, dr. Honoris Causa al Universității Babeș - Bolyai din
Cluj-Napoca.
Prezentarea
cărții
s-a
organizat la Zalău, în data de 4
septembrie 2019, începând cu ora
17.00, la Casa de Cultură a
Sindicatelor. Nu întâmplător Vasile
Alexandru Barbolovici a ales ca temă
UNITATEA creștină (Conciliul
Florentin a ratificat faptul că poate
exista unirea…), în această perioadă
când românii de pretutindeni
omagiază CENTENARUL MARII
UNIRII de la 1 Decembrie 1918.
Lansarea acestei lucrări
tematice a beneficiat de prezența
PS Virgil Bercea – Episcop greco-catolic de Oradea și prof. univ. dr. Liviu Petru Zăpârțan,
ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun de la Roma și Ordinul Suveran de Malta, un mesaj
despre carte și autor fiind transmise și de acad. Ioan Aurel Pop
– Președintele Academiei Române.
Lucrarea se adresează unui public vast: de la slujitori ai
bisericii și ai credinței, indiferent de confesiune sau ideologie
(în mod particular), la dascăli, oameni de cultură, până la toate
categoriile de vârstă, preocupări sau interese, întrebările și
preocupările legate de o unitate adevărată în biserică și credință
existând dintotdeauna și la toate nivelurile.
Intrarea la acest eveniment cultural deosebit a fost
liberă, în limita locurilor disponibile, iar sala arhiplină!

Autorul este înrudit cu ALIMPIU BARBULOVICI,
(1834-1914), născut în Chilioara – vicar al Silvaniei, paroh al
Șimleului, protopop de Crasna și Valcău, președinte al
Reuniunii Învățătorilor Români Sălăjeni, primul președinte al
Institutului de Credit și Economii Silvania, promotor de seamă
al intereselor naționale, al ridicării nivelului cultural și
economic al maselor, sprijinind acțiunea de alfabetizare a
românilor din Sălaj, punând bazele unor școli, militând pentru
păstrarea limbii române în școli și în biserică.
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Emoții multe la întâlnirea cu un om precum Vasile Alexandru Barbolovici! Acesta a plecat
din Chilioara, așa cum au făcut mulți români, în Italia, spre a împlini alte vise, dar, pot să spun cu
certitudine, că niciodată nu s-a îndepărtat total de Chilioara, nici de Sălaj, nici de România! Și, cred
că este singurul, sau printre puținii, care a venit mereu la noi, în casa cărții, la Biblioteca Județeană,
să ducă darul nostru în cărți la românii din Italia, la Veneția și în multe alte părți, pentru că Vasile
Barbolocivi este preot greco-catolic în Italia din 1997...
Tema lucrării, CONCILIUL de la FERRARA-FLORENȚA, este unitatea, unitatea în
biserică, unitatea în credință. Lucrarea este una vastă, se adresează unui public divers, începând
bineînțeles de la slujitori ai Bisericii,
de
toate
confesiunile,
toate
ideologiile, lor li se adresează în mod
particular, dar și altora: dascăli,
învățăcei, tuturor acelora ce vor să
înțeleagă ce înseamnă de fapt unitatea,
orice credem, orice simțim, orice
gânduri purtăm putem să fim cu toții
uniți în Bine și Frumos.
Despre aceasta temă, Conciliul
de la Ferrara-Florența, nu s-a mai
scris, până la teza de doctorat a
părintelui vicar. Este un subiect tratat
cu foarte multă seriozitate, bibliografia reflectând cât studiu a fost făcut pentru aceasta.
Evenimentul editorial deosebit a fost consemnat în media sălăjeană de profesorul şi scriitorul
Ion Piţoiu - Dragomir, participant activ, prezentând şi lucrarea în faţa publicului numeros:
Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău este recunoscută pentru organizarea excepţională
a unor acţiuni culturale de referinţă. Una dintre acestea s-a desfăşurat nu cu mult timp în urmă în
splendida sală de conferinţe a instituţiei.
Remarcăm întâi participarea unui public numeros, interesat, cald, pentru care memorabila
manifestare a fost o adevarată sărbătoare.
Întâlnirea s-a datorat lansării cărţii-eveniment "Conciliul de la Ferrara-Florenţa (14381439)", Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2019, a părintelui Vasile
Alexandru Barbolovici.
Doctor în teologie – specialitatea Studii ecumenice – al Universităţii Pontificale Antonianum
din Roma, autorul şi-a onorat prin strălucita-i prezenţă la Zalău originea de sălăjean (s-a născut la
Chilioara), dar şi desăvârşirea personalităţii sale enciclopedice pe meleaguri italiene, unde "frânge
pâinea cuvântului" (a se vedea Luca 24, 13-35) pentru români nevoiţi să vadă răsăritul soarelui în
alte părţi ale continentului.
Sincretismul activităţii a generat un adevărat spectacol pregătit profesionist în colaborare cu
Protopopiatul Greco-Catolic Zalău şi Biblioteca Judeţeană Sălaj şi desfăşurat briant.
Succesiunea momentelor a fost prezentată, amfitrionic, de doamna Florica Pop, manager la
Biblioteca Judeţeană "I.S. Bădescu" Sălaj.
Remarcăm, cu specială recunoştinţă, participarea Excelenţei Sale dr. Liviu Petru Zăpârţan,
Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun şi Ordinul Suveran de Malta.
Într-o intervenţie de înaltă ţinută, Domnia Sa a înnobilat lansarea cărţii prin referiri de
excepţie la valorile acesteia, dar şi la prestigiosul ei autor.
Am asistat cu toţii la un adevărat curs despre credinţa şi munca sisifică, unire a sufletelor şi
doxologie, prietenie şi dragoste de neam etc.
Ne-am bucurat, de asemenea, de prezenţa Sfinţiei Sale, Virgil Bercea, Episcop greco-catolic
de Oradea, care a chemat, luminos, creştinii la unirea sub un singur, hotărâtor şi apostolic deziderat
- prin cuget şi simţire: mărturisirea lui Dumnezeu în tot şi în toate.
Vibrante cuvinte, vibrante mărturisiri, vibrante trăiri!
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Emoţii speciale a creat salutul Preşedintelui Academiei Române, acad. prof. dr. Ioan Aurel
Pop, adresat în scris evenimentului de la Zalău.
Intermezzoul ce a urmat a sublimat întreaga atmosferă.
Violonistul Ionuţ Dârjan, acompaniat la pian de Iuliu Stoica, au ”pus în undă” piesa ”Meditaţie” de
Jules Massnet.
Dinu Iancu Sălăjanu a dat o strălucire personală piesei ”Ave Maria”, de Franz Schubert,
interpretarea sa unindu-i, într-un florilegiu de trăiri, pe toţi spectatorii prezenţi.
În final a luat cuvântul părintele Vasile Alexandru Barbolovici, autorul cărţii.
Şi nu el vorbea, ci emoţia nemărginită a unui sălăjean de excepţie ce şi-a desăvârşit destinul prin har
şi prin munca extraordinară pe meleaguri ale Apusului.
Şi prin ce, şi prin cum spunea, autorul fascinantei cărţi, ce vibra în sufletele celor prezenţi, argumenta
plenar în aceeaşi personalitate şi pe savantul, şi pe înțeleptul, şi pe iubitorul de oameni, sub Privirea
lui Dumnezeu.
Poate că, totuşi, cel mai bine ar putea să se refere la evenimentul minunat al lansării cărţii
părintelui Barbolovici participanţii înşişi, mulţi, interesaţi şi calzi.
Suntem siguri că ei încă îşi pun întrebări despre credinţă, despre neam, iubirea aproapelui şi
despre Unirea creştinilor în aceeaşi rugă.
Despre UNITATE s-a vorbit, a tuturor, indiferent de religie, în bine și frumos! Momente cu adevărat
înălţătoare, din care merită să lăsăm scrise o parte din mesaje, emoţia momentului au trăit-o toţi cei
prezenţi, precum la o liturghie în care se ridică inimile spre Cer! Cartea aceasta se recomandă, spre
lectură, iubitorilor de pace lăuntrică!
Ridică-ți privirea şi ia-mă de mână,
Alături de noi încă doi, încă trei.
A noastră-i credința şi glia străbună,
Un dar ce rămâne urmașilor mei.
Nu vreau să trăiesc într-o lume de gheață
În care contează ce simt numai eu,
Îmi caut curajul şi setea de Viață,
Căci sunt rădăcini ale neamului meu. (din Imnul Tinerilor Ortodocși)
Selectiv din gândurile rostite la prezentarea acestei lucrări:
https://www.youtube.com/watch?v=Gq72qpoBwDQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2jlhCZ2_qA
QcozN1H9jfUKlLXlFWbiC-xkw8F9OJ5dCBl_mdTF2eAOWMk
PS Virgil Bercea - Episcop greco-catolic de Oradea
Conciliul de la Ferrara-Firenze și ca temă este prea puțin cunoscut, mai ales în rândurile
teologilor, ar trebui mult mai mult cunoscut și, cu atât mai puțin este cunoscut în rândul
credincioșilor, al oamenilor, dar este o carte care repune în discuție problematica unității Bisericii.
Pentru noi este foarte valabilă și foarte validă pentru timpurile pe care le trăim, pentru că dacă avem
puțin timp să ne uităm în istorie, cum s-a născut acest popor, cu o limbă și cu o credință și cum a
mers primul mileniu realizăm că, de fapt, ceea ce spunea cronicarul Noi de la Râm ne tragem este
extraordinar de adevărat, dar în același timp, înțelegând lucrurile, chiar dacă în această parte de
lume era lumea bizantină și, dincolo, era lumea occidentală, începând cu 1054 Bisericile s-au rupt,
de atunci înainte toți papii au încercat refacerea Bisericii, refacerea Unității Bisericii.
La Ferrara-Firenze s-au întâlnit episcopi și erau inclusiv episcopi din Țara Românească și
din Moldova, doi au fost, aveau alte titluri la data respectivă, și au semnat documentele Unirii. Cele
patru puncte florentine le știm cu toții foarte bine, din care, de fapt, la ora actuală a rămas unul,
celelalte trei, din punct de vedere teologic, sunt rezolvate, Purgatoriul prin Amiză și purcederea
Spiritului sfânt. Teologic nu sunt probleme, problema este recunoașterea papei. Pe baza acestor
documente, de la Conciliul de la Florența, apoi s-a procedat în timp, nu doar la noi în țară, la diverse
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uniri. La 1700 s-a născut Biserica greco-catolică, dar recent, vorbind cu o persoană care cunoaște
un pic aceste probleme, mi-a spus că a găsit la Biblioteca Academiei de la București scrisori care
atestă că Ștefan cel Mare și Mihai Viteazu erau unioniști, doreau ca să se unească Biserica ortodoxă
cu papa, cu Roma. De fapt, nu era decât ceea ce la 1700 au făcut ortodocșii din această parte a țării,
nu altceva decât să se întoarcă cu 700 de ani în urmă, până când Biserica era una, nu este greu de
înțeles.
Vreau să spun că această carte își are meritul, tocmai pentru acest fapt, că pune în discuție o
problemă. Vedem cât este de atacată la ora actuală Biserica creștină, neimportant că sunt ortodocși,
catolici, greco-catolici sau armeni-catolici, creștinismul, la modul general. Reușim, cu adevărat, să
ne apropiem puțin unii de alții, să-l apreciem pe cel de lângă noi, să ne privim în ochi, cum mereu
spune Sfântul Părinte, Papa Francisc, și să vorbim cu sinceritate. Eu îmi aduc aminte când a fost
Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea în țară, eram la o masă, invitați de către dânsul, și discutând
tocmai despre unitatea Bisericii, spunea când de mult și-ar dori să înțeleagă Patriarhii că nimeni nu
dorește la ora actuală ca să-i desființeze, ci să rămână așa cum sunt, și să încercăm să creăm o
unitate în diversitate. Reușim să înțelegem ceea ce este unitatea în diversitate, niciunul nu suntem
identici, ar fi foarte plictisitor să fim toți la fel.
Ce aș dori să mai spun, eu vin acum chiar de la Bădăcin, știți că nu sunt nici bihorean, nici
sălăjean, dar mă îndrăgostesc tot mai mult de aceste plaiuri, și bihorene și sălăjene, și chiar acum
citesc o carte a lui Ionel Pop, care vorbește despre Sălajul acesta minunat, despre acești mari oameni,
care de fapt nu au făcut altceva decât să creeze o Țară, dragilor, dacă ne gândim la un Maniu, la un
George Pop de Băsești, dacă ne gândim la Bărnuțiu... Ce alt program de țară?! Vedem că este valabil
ceea ce a spus el la Blaj, în 1848, e foarte valabil, program de țară! Faptul că se încearcă, chiar
modest aș spune, totuși un doctorat nu este modest, dar, o relegare a tradiției noastre este
extraordinar de lăudabil și de aceea îi mulțumesc părintelui Vasile Alexandru Barbolovici că a
abordat această temă, care are o respirație foarte largă, nu este doar la biserica noastră, ci se referă
la marea problemă dintre Biserica catolică și Bisericile ortodoxe, care a fost pusă într-o anumită
manieră, la data respectivă și care a fost acceptată de amândoi episcopii, din Moldova și din Țara
Românească. Întorcându-se acasă nu s-a mai putut să se facă nimic. Dincolo de aceste lucruri, trăim
într-o societate pe care o vedem cum este, nu doar la noi, nu doar în Europa, ci în întreaga lume,
reușim cu adevărat să ne întoarcem, din când în când, la rădăcini, pentru ca să știm exact unde să
ne putem situa, fiecare dintre noi, dacă reușim să ne reîntoarcem la rădăcini cu adevărat, avem și
perspective. Cartea aceasta este o perspectivă pe care ne-o dă întoarcerea la rădăcini.
Felicitări, părinte! Mă bucur că sunt astăzi împreună cu dumneavoastră! Lăudat să fie Iisus!
Prof. univ. dr. Liviu Petru Zăpârțan, ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun de la Roma
Excelența voastră, Părinte, doamnelor și domnilor, nu sunt chiar așa de străin de Sălaj, până
înainte de a pleca în misiune, am fost dascăl la Universitatea Vasile Goldiș, aici, deci cunosc bine
Sălajul, cunosc bine sufletul celor din Sălaj.
Am cumpănit în drum spre această plăcută întâlnire, câteva gânduri, pe care să vi le
mărturisesc. În primul rând aș dori să înțelegeți de ce această legătură particulară cu părintele
Barbolovici. În calitatea pe care o am am primit în urmă cu vreo trei ani invitația să ne întâlnim cu
comunitatea greco-catolică din nordul Italiei. Atunci ne-am cunoscut, a fost o sărbătoare de spirit,
de spirit românesc, în Italia, ne-am apropiat, ne-am mai văzut și cu alte prilejuri și am avut bucuria
să fiu invitat la susținerea tezei sale de doctorat la Universitatea Antonianum, în comisie fiind și Ioan
Aurel Pop, președintele Academiei Române, prezența lui însemnând un gir suplimentar la înălțimea
actului academic care s-a săvârșit. Apoi, am citit lucrarea, preocupările mele au fost legate și sunt
legate, de filosofie, și din filosofie de o parte a ei, care este filosofia politică. Nu am avut o aplecare
deosebită spre teologie sau spre studiile de tip teologic, misiunea mi-a creat însă această obligație
de a învăța, de a învăța ce înseamnă fundamentele credinței, de a le supune unei raportări la filosofie
și de a vedea că acolo unde se termină filosofia, începe religia, acolo unde puterile raționale în
explicarea lumii încetează, vine credința în Dumnezeu. A fost primul element de concepție pe care
l-am asimilat și al doilea a fost acela că posibilitățile noastre de raportare la divinitate sunt ale
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fiecăruia, cum spunea Sfinția sa, ar fi groaznic dacă toți am gândi la fel, dacă toți am fi identici.
Avem fiecare această perspectivă personală în care îl privim pe Ziditor și mi se pare fundamental, în
lumea de astăzi, o lume a descompunerii fundamentelor raționale ale lumii, a descompunerii
fundamentelor instituționale ale organizării noastre sociale, o descompunere a elementelor
fundamentale care au ținut societatea umană de-a lungul istoriei, familie, relațiile între părinți și
copii etc., sunt supuse unui atac din toate părțile și atunci, pentru mine, cea de-a doua problemă care
s-a pus a fost aceasta, există o pulverizare a eforturilor noastre de a ne structura colectiv, dar ce
punem în loc? Înțeleg, nu mai am mamă, nu mai am tată, nu mai am copii, nu mai am Dumnezeu, dar
ce am? Prin ce mă mai definesc în ipostaza aceasta fundamentală de ființă umană?! Și a treia idee a
fost aceasta, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea lui! Dumnezeule, ce noblețe ne-a dat
Ziditorul, făcându-ne după chipul și asemănarea lui!, și Doamne, cât ne urâțim viața în fiecare zi,
hulindu-l și îndepărtându-ne de el! Și asta doare în planul subiectiv, în planul încercării de a mă
pune cu picioarele pe pământ în această lume, și cum spunea Kant, de a vedea cerul înstelat deasupra
mea, și legea morală din mine! Atunci, gândul cel mare a fost acesta, și am găsit în filosofia Papei
Francisc, un fundament foarte solid al acestei convingeri care s-a născut în mine, să refacem, întrun fel sau altul, această unitate a familiei umane, să refacem fundamentele morale ale vieții noastre.
Am tradus, în vederea vizitei Papei în România, gândurile filosofice ale acestuia și sigur,
particularizarea perspectivei sale asupra Europei. Și am încercat să scot în evidență această
perspectivă nouă pe care o aduce Vaticanul, întâi în propria sa viziune despre relația cu lumea și
apoi în modul de a se adresa, mesajul pe care Vaticanul îl transmite lumii de astăzi. Întâmplarea face
să am pe masă o teză de doctorat consacrată politicii externe a Vaticanului și autorul face o excursie
istorică în felul în care Vaticanul s-a raportat la relațiile internaționale de-a lungul timpului și
constată că, după Conciliul Vatican II, s-a produs o adevărată mutație în perspectiva Vaticanului, în
perspectiva Bisericii catolice asupra lumii, dacă până atunci ideea a fost să păstrăm această credință
și să încercăm prin evanghelizare, prin propovăduirea credinței să atragem adepți, de această dată,
perspectiva s-a schimbat și s-a spus, sigur, catolicii îl văd într-un fel, ortodocșii îl văd în alt fel,
celelalte Biserici creștine îl văd pe Ziditor din perspectiva proprie, nu mai este această problemă!
Adevărata problemă vine din faptul că lumea în care trăim este o lume care pune sub semnul
întrebării însăși condiția umană, prin ce mai rămânem oameni! Și atunci problemele vieții noastre
cotidiene trec în prim plan, și schimbarea de paradigmă a Vaticanului a fost aceasta, indiferent ce
credință avem, indiferent ce perspectivă adoptăm asupra lumii, în fața problemelor dramatice cu
care ne confruntăm, trebuie să ne dăm mâna! Când am înțeles acest mesaj, am putut să mă adresez
Sfinției Sale, Sfântului Părinte, cu acest gând: Sfinția Voastră, trebuie să veniți în Grădina Maicii
Domnului, trebuie să veniți să vedeți ce înseamnă, de pildă, Cultul Mariei în România, indiferent de
credința noastră, că suntem ortodocși, catolici sau greco-catolici, nu veți găsi o casă unde să nu
existe o Icoană a Maicii Domnului! Sunt foarte fericit că am fost unul din artizanii vizitei papei
Francisc în România, și vă pot spune că însoțindu-l în avion, în călătoria de întoarcere la Roma,
mi-a spus două lucruri: întâi mi-a spus ce țară frumoasă aveți!, și al doilea lucru, pe care mi l-a spus
de mai multe ori, în întâlnirile pe care le-am avut, chiar ridicând degetul spre mine, a spus, grijește
de Transilvania!
Sunt bucuros că sunt unul dintre cei care au susținut demersul științific al Părintelui
Barbolovici, și apoi, punând și eu în contraforță la această ediție, împreună ca Preasfinția Sa,
susținându-i argumentele și demonstrația pe care a făcut-o. Este o carte de mare seriozitate, regăsești
spiritul Școlii Ardelene, al profunzimii, al reflexiei, al lucrului pe text, adică al lucrului bine făcut!
Sigur, cei ce veți avea bunăvoința să citiți modestele mele rânduri veți găsi opinii, care sunt
mai mult sau mai puțin conforme cu ceea ce se vehiculează în spațiul nostru public, dar sunt gândurile
unuia care practică filosofia de aproape 60 de ani, și atunci mi-am permis această libertate de a
pune ceea ce am gândit. Dar, am gândit acest salut, acest omagiu adus autorului și muncii sale din
perspectiva acestei idei de unitate, din perspectiva ideii că poporul român, cum spune Gheorghe
Brătianu, e un miracol! Am descoperit în aceste luni faptul că ultimul episcop, care ținea de Roma,
a plecat de pe meleagurile noastre în secolul al VII-lea, ceea ce înseamnă că până în acel secol,
meleagurile acestea erau în jurisdicția și sub organizarea Romei. Ce a venit după aceea, credința
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mea este că trebuie să ne asumăm, nu putem și nu are nicio fertilitate această discuție, a relației
dintre religiile creștine, trebuie să ne dăm mâna, conceptul fundamental pe care trebuie să îl cultivăm
este acesta de unitate! Să fim bucuroși că în spiritul fiecăruia dintre noi este acea propoziție a
Apostolului, ne bucurăm că în fiecare zi deasupra noastră soarele răsare și peste cei buni, și peste
cei răi, și peste cei drepți, și peste cei nedrepți, dar să încercăm fiecare prin părticica noastră de
contribuție să facem ca această lume să-și regăsească unitatea, să fie o lume mai bună și mai dreaptă!
Din toată inima îl felicit pe Părintele Barbolovici și sper să nu se oprească aici!... să-și
continue demersul științific, sunt atâtea lucruri de făcut!...
Ion PIȚOIU - DRAGOMIR:
O carte este un eveniment. Cartea părintelui este un spectacol de lumină. Să vedeți cu câtă
aplecare se apropie părintele de acest monument, de evenimentul care l-a generat, de Conciliul
despre care s-a vorbit, care rămâne pentru noi toți un far călăuzitor. Se vorbea aici despre cele patru
puncte cardinale ale cărții, ale Conciliului și se amintea acolo și despre purgatoriu. Fie ca
Dumnezeu, dacă nu cât eu voi fi pe pământul acesta, după aceea, să determine un cărturar și să facă
un arc între un foc material care arde un element imaterial și afirmația Mântuitorului din Apocalipsa
Sf. Ioan. Pentru că Sfântul Scaun
m-a onorat cu o scrisoare de
mulțumire și urări binecuvântate,
primind cartea «Lumini în
„Apocalipsa” Sf. Ioan» vă spun că
la 3:18, Mântuitorul spune «Te
invit să cumperi de la mine aur
curățit în foc». Uluitor. Cineva să
compare cele două cristale este un
act necesar. Părintele trece apoi,
ca o săgeată de lumină
înmiresmată, prin istoria neamului
nostru. Cu drag. Și o face într-o
carte în care dovedește că este un
savant. Luați cartea, uitați-vă la bibliografie și veți fi uluiți pe unde a trecut părintele nostru. Face
apoi un arc extraordinar între Conciliul de la Florența și Conciliul Vatican II, al doilea. Uluitor
demers. Părintele nu este numai savant. Pentru că o carte, spre a fi deplină trebuie să fie făcută de
un savant și de un înțelept. Să-l vedeți cum își pune inima în cartea aceasta. Cum ne convinge, cald.
Și părintele nu este doar savant, nu este doar un înțelept. Este și un iubitor. La Romani 13:8 se spune
așa: „Nimănui cu nimic nu fiți datori, decât cu iubirea unuia față de altul”.
Părinte, aș fi vrut să scriu eu cartea aceasta. Mă tem că nu se mai poate. Veți vedea în această
carte fulminantă și lucruri care argumentează un curaj extraordinar. Vă rețin cu două elemente de
etimologie. Cu relegare și știți la ce au dus acestea, dar și cu elementele care au creat cuvântul
ortodox. Genericul. Se spune în această carte că toți credincioșii din toate religiile creștine sunt
ortodocşi, în absolutul credinței bune, credinței frumoase, credinței adevărate. Cartea aceasta se
trăiește. Cartea aceasta este o muzică, o enciclopedie. Este o simfonie. Este și frumoasă. (…) Cartea
aceasta, înainte de a fi punct pus după tot ce s-a spus acolo, are un cuvânt. Cuvântul împreună. Cum
să nu gândești că e bine împreună. (…) Cărțile acestea de savanți sunt extraordinare. Sunt necesare.
Teologii scriu și gândesc. Mai marii bisericii vor hotărî unirea. Sunt sigur. Nu știm când. Unele
lucruri numai Tatăl Ceresc le știe, așa ne-a spus Mântuitorul. Cred că va fi și această unire între
suflete. Dar dați-mi voie să mă întreb, dacă vreți retoric, ca un credincios de rând, când îngenunchezi
lângă statuia Mântuitorului sau lângă icoana Maicii Sfinte, mă gândesc la preceptele Sfântului
Augustin și ale lui Thomas D’Aquino? Eu ca un muritor de rând. Și vă întreb: nu cumva trebuie să
se facă mai mult ca noi muritorii de rând să fim auziți? Vă întreb dacă noi muritorii de rând
îngenunchem și primim, prin vitraliile unei catedrale, zâmbetul lui Dumnezeu să mă gândesc că este
prin filieră petrină sau paulină?”
106

I.D.E.I.
Dinu IANCU – SĂLĂJANU
(…) Aș dori, ca prieten, ca om, ca director al acestei instituții (Casa de Cultură a Sindicatelor Zalău,
n.r.) să adresez câteva gânduri de apreciere, de mulțumire pentru munca părintelui Alexandru Vasile
Barbolovici. Să-i mulțumesc din suflet pentru că a ales ca locație pentru această minunată sărbătoare
Casa de Cultură a Sindicatelor, care este a noastră, a tuturor și încă o dată a dat posibilitatea să
vină înăuntrul acestei clădiri oameni care să aprecieze cultura, dragostea pentru aproapele nostru
și așa cum spunea domnul profesor (Ion Pițoiu - Dragomir, n.r.) mă bucur tare mult să fiu astăzi un
interpret care să performeze în fața atâtor savanți, atâtor înțelepți și atâtor prieteni adevărați ai
credinței universale.
Vasile Alexandru BARBOLOVICI, autorul
Sunt preot de 22 de ani și sunt obișnuit, în general, să vorbesc oamenilor, credincioșilor, dar
dintr-o altă ipostază, cea de la altar și de la amvon. Pentru mine este o premieră să mă găsesc în
asemenea ipostază și faptul că în seara asta, așa cum s-a spus atât de frumos din partea tuturor celor
care au vorbit, ne găsim aici la Zalău și nu întâmplător la Zalău, în primul rând gândul meu I se
adresează Lui Dumnezeu. Un gând de mulțumire profundă, pentru că dacă acum 30 de ani, aproape,
când predecesorul Preasfințitului Virgil mă trimitea în Italia, nici nu îndrăzneam să gândesc că odată
voi ajunge aici, sau să pot să scriu o teză de doctorat, sau să fac parcursul pe care l-am făcut. De
aceea spun că în viața noastră să ne lăsăm totdeauna conduși de Dumnezeu, pentru că el are pentru
fiecare dintre noi un plan. Important este ca noi să intrăm, încet – încet în planul Lui și în gândul
Lui. (…)
Munca mea (la teza de doctorat, n.r. ) a început în 2001, când am terminat masterul la Veneția
(…). Încet-încet, cu multă trudă, am încercat să construiesc pagină cu pagină, în așa fel ca la un
moment dat – cum se spune – să se vadă și lumina din capătul tunelului. (…) De aceea, în 2017, cu
multă bucurie în suflet, în inimă și profundă mulțumire Lui Dumnezeu am reușit să termin acest
parcurs, pentru că au fost acești oameni, pe care eu îi consider binecuvântați de Dumnezeu, care au
fost alături de mine, la bine și la rău, și au știut cu înțelepciunea lor să-mi conducă pașii. (…)
Organizarea cărții și acestei teze de doctorat pleacă de la această realitate, care este
Conciliul de la Ferrara – Florența, care nu spune aproape nimic, de multe ori nici preoților. La
Firenze, unirea s-a făcut, și în momentul în care am avut materialul în față și citeam și creionam
mi-am dat seama cât de important este acest Conciliu și când am văzut bula papală originală la
Biblioteca din Firenze, care se regăsește și în carte (…) mi-am dat seama că acest Conciliu trebuie
repus în centrul atenției. (…) M-aș bucura ca această carte să fie văzută ca o provocare pentru mulți
tineri și văd preoți tineri aici, să devină și ei pasionați cum am devenit și eu. (…) Prima parte a cărții,
primele trei capitole, le-am lucrat împreună cu domnul prof. Ioan Aurel Pop. Am plecat de la schisma
din 1054 și am ajuns la 1700, la unirea Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Roma, unde am
încercat să văd fiecare etapă, dar în mod particular m-am axat pe realitățile noastre – Moldova,
Transilvania și Valahia. Acolo m-a interesat cum era viața socială, religioasă, politică, în perioada
după schismă, până la unirea cu Roma. Aceste trei capitole le-am dedicat istoriei. Nu puteam să trec
mai departe dacă nu făceam acest lucru. Dar partea, după mine, cea mai interesantă este partea
următoare, respectiv cele trei capitole despre ecleziologie, unde am încercat să analizez cele patru
puncte de la Ferrara – Firenze (…), dar în primul rând să văd ecleziologia, aspecte legate de biserică
efectiv, care se ascund în spatele acestui document de unire, care, spunea și Preasfințitul, este un
document valabil. Nu a fost renegat încă, iubiții mei. Deci trebuie luat în considerare, atât de Biserica
Romano-Catolică, cât și de Bisericile Ortodoxe, dar în serios studiat și aprofundat cu seriozitate,
lăsând deoparte orice poate fi polemic. Să lăsăm, să culegem tot ceea ce credem și considerăm că
este o idee despre un arc în timp. (…)
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Dacă acest Conciliu este unul al unității, de ce să nu luăm lucrurile care au fost bune și au
adus un prinos unității bisericii. Ultimul capitol din această carte, al șaptelea, l-am terminat cu
profesorul Riccardo Burigana. Acest profesor, pe care l-am cunoscut tot la Veneția, un laic, este un
mare istoric al Conciliului Vatican II, cu care am început să lucrez la modul în care s-a ajuns ca
Conciliul Vatican II să aibă un decret despre bisericile catolice orientale. Am studiat împreună
structura acestui document și pentru puțini, cred și preoți, care știu că la acest Conciliu Vatican II a
luat cuvântul, în perioada persecuției comuniste, Vasile Cristea, episcopul nostru greco-catolic din
clandestinitate. (…) Deci ultimul capitol din teză l-am dedicat acestui Conciliu pentru că, așa cum
am ajuns și eu să concluzionez, cu profesorul Burigana, recepționarea efectivă a acestui Conciliu,
din partea Bisericii Romano-Catolice se realizează la Conciliul Vatican II. Problema acestui
Conciliu, faptul că nu a dat roadele necesare, pentru că este semnat și are autoritatea totală din toate
punctele de vedere, este că îi lipsește o recepționare. Sigur și datorită dezvoltării și a ceea ce s-a
întâmplat în viața cotidiană în aceste zone, a lumii, evoluția situației politice, dar acestui Conciliu
i-a lipsit această recepționare. Întorcându-se acasă delegațiile, romane, orientale, imediat s-a
aruncat cu noroi în acest Conciliu și s-a vorbit destul de urât și negativ. (…)
Această teză de doctorat am terminat-o cu un fragment, pe care l-am scris eu, de mâna mea
și aș dori să vi-l supun atenției, un paragraf, care în momentul când l-am scris, a fost ultimul, l-am
scris cu convingere și încredere că într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat se va realiza ceea
ce eu am scris aici:
«Un alt motiv pentru a ne schimba și a înțelege că nu suntem concurenți, ci frați, este noul
context care ne găsește pe toți, împreună, în aceleași teritorii. Dincolo de diversitatea riturilor și
tradițiilor, avem aceeași misiune de a propovădui Evanghelia și de a construi o lume în care să
domnească pacea și dreptatea. Cât ne va mai trebui încă să învățăm să trăim în pace? Nu intenționez
să aprofundez aici această temă, ci doresc doar să lansez invitația de a lua în serios înfățișarea
societății noastre, de o mare mobilitate, în care se schimbă mulți dintre parametrii pe care i-am
moștenit din trecut. Lăsând la o parte marea ofertă de religii, creștinii sunt nevoiți tot mai frecvent
și în mod inevitabil să aleagă între diferite tradiții și biserici. Ce-i de făcut? Cred că singura soluție
este aceea de a găsi împreună un răspuns, în respectul față de libertatea conștiinței și față de toate
tradițiile. Cu toții avem nevoie de o reîmpăcare, de o reconciliere, nu doar greco-catolicii și
ortodocșii, și o vom putea concretiza atunci când vom înceta să ne poziționăm mereu în apărarea
drepturilor și prerogativelor noastre și vom privi spre un viitor pe care să-l construim cu toții,
împreună».
Nefiind prezent, din motive întemeiate, Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel POP,
colaborator şi apropiat al autorului, a transmis un gând pentru evenimentul de lansare:
Scurt cuvânt de prețuire
Părintele Vasile Alexandru Barbolovici, urmând exemplul atâtor cărturari înaintași din
rândul Bisericii Române Unite cu Roma, a realizat o lucrare amplă referitoare la unitatea bisericilor
creștine, cu accent pe Conciliul Ecumenic de la Ferrara-Florența, din anii 1438-1439. A pornit
cercetarea, practic, de la anii de după Marea Schismă, dar s-a axat cu precădere pe secolele al XIIIlea – al XVII-lea, până la unirea românilor din Transilvania. Analiza făcută acoperă deopotrivă
aspectele istorice și cele eclesiologice, scoțând la lumină pentru publicul larg fapte și procese mai
puțin cunoscute. Rezultatele de excepție ale muncii sale s-au văzut în anul 2017, când, pe baza acestei
lucrări, a fost răsplătit cu înaltul titlu de doctor al Universității Pontificale Antonianum din Roma și
a fost apreciat de savanți de talia profesorilor Cesare Alzati, Roberto Giraldo sau Riccardo
Burigana. Nu peste mult timp, o prestigioasă casă de editură de la Bologna a publicat teza sub formă
de carte, în limba italiană. În fine, în acest an, Academia Română a găsit cu cale să editeze varianta
în limba română a acestei admirabile lucrări despre unirile religioase, cu accent pe istoricul episod
florentin din secolul de aur al rezistenței antiotomane și al apărării „Republicii Creștine” europene.
De-acum cartea a pornit prin lume, iar numele părintelui Barbolovici va fi pomenit ori de
câte ori cineva, laic ori cleric, se va apleca asupra acestei teme. Lucrarea este o pledoarie pentru
adevăr și dreptate, dar mai ales pentru credință sinceră, ancorată în iubire și bunătate. Cercetarea
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de față trece dincolo de pasiuni și de confesionalism, devenind o pledoarie sinceră și echilibrată
pentru unitatea bisericească creștină și pentru legitimitatea istorică și eclesiologică a Bisericii
Române Unite (Greco-Catolice). Cartea mai are o semnificație: ea a fost elaborată și publicată în
acești ani ai Centenarului Marii Uniri, eveniment la împlinirea căruia clericii și laicii transilvăneni,
urmași și moștenitori ai tradiției Școlii Ardelene, și-au adus o contribuție inestimabilă. Părintele
Vasile Alexandru Barbolovici a învățat din familia sa cea mică și din familia sa cea mare (care este
poporul român) ce înseamnă Credința și Patria. Lor le-a închinat acest prinos, iar noi nu putem
decât să recunoaștem jertfa și împlinirea prin jertfă, să aducem recunoștința noastră și să spunem,
precum Tudor Arghezi: „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris!”
Cluj-Napoca,
La 6 august, în zi de sărbătoare, în anul de Nașterea Domnului al 2019-lea
Ioan-Aurel Pop
Mesajul final al acestei întâlniri spirituale a fost, bineînţeles, UNITATEA, în folosul comun!
Stăpâniţi, românilor, de-acelaşi dor
Să fim iarăşi doar o turmă şi-un Păstor.
Doamne, Sfinte şi-ndurate, dă-ne iarăşi Unitate, cum a fost
De când ne-am născut creştini după Hristos! (dintr-o veche Priceasnă)

EMILIA ATABA - DORUL STRĂINĂTĂŢII
Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2019
Mulţi sălăjeni au plecat departe de locurile natale, aşa cum, din păcate, se întâmplă cu românii
noştri din toate colţurile ţării, dar au dus cu ei tot ce au reuşit să înveţe, să iubească şi să-i formeze ca
oameni. Gândul lor este însă acela de a se întoarce, din când în când, apoi definitiv, la pământul din
care s-au ivit.
O sălăjeancă, purtându-și dorul prin lume, l-a așternut în vers și a venit acasă spre a-și lansa
cartea la Zalău, în cetatea cărţii - Biblioteca Județeană Sălaj.
Evenimentul a avut loc joi, 19
septembrie 2019, la Secția Tineri &
Adulți, Clădirea Transilvania, în
prezenţa unui public iubitor de
poezie, majoritatea fiindu-i apropiaţi
autoarei.
Emilia Ataba s-a născut în
satul Țăudu, comuna Almașu, jud.
Sălaj, locuiește în Israel. A publicat
în reviste literare, a debutat editorial
cu volumul de versuri "Gândurile
unui suflet" - 2017.
Organizăm mereu întâlniri şi
evenimente cu scriitori, ne întâlnim
la diverse activităţi cu publicul din
Zalău şi din întreg judeţul Sălaj, bucurându-ne, împreună şi notând, spre a nu se uita cele petrecute,
în mod special în domeniul cultural, adunând scrieri şi articole care vorbesc despre oamenii şi locurile
silvane. Este o bucurie aparte pentru noi atunci când, sălăjeni plecaţi în alte colţuri ale lumii spre a-şi
împlini destinul, vin acasă să contribuie şi ei la zestrea nemuritoare a neamului românesc. Înţelegem,
astfel, de la un eveniment la altul, că fraţii noştri, oriunde ar pleca în lumea mare, duc cu ei şi-l poartă
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pe toate căile, dorul de locurile natale şi dragostea pentru tot ce-i românesc. De multe ori, poate,
frumuseţea României şi specificul românesc deosebit îl simt cei care sunt departe, neavând
posibilitatea să îmbrăţişeze floarea de cireş, să asculte şoaptele izvoarelor, care vorbesc de statornicie,
de vatră şi de glie!
Prietena noastră de gând şi cuvânt, Nadia Baciu-Fărcaş, ne-a propus să organizăm o întâlnire
cu sălăjeanca Emilia Ataba, care, cu tot dragul, doreşte aici să-şi prezinte noua sa carte, în care este
prezent satul natal, dorul părinţilor, frumuseţea sufletului din această parte de lume.
Cu mare drag am primit propunerea, având astfel ocazia să cunosc un Om special, cald, de o
modestie şi frumuseţe spirituală aparte, care a adus cu ea, cuprinse în volum, emoţii şi sentimente
sfinte legate de sat, neam, familie, amintiri ale copilăriei şi o extraordinară preţuire pentru specificul
românesc.
A fost o întâlnire aparte, având aproape o parte din membrii familiei, foşti colegi, oameni din
satul natal, precum şi iubitori ai cuvântului scris cu responsabilitate, talent şi emoţie.
Am rugat-o pe Emilia să ne vorbească despre viaţa românilor de acolo, din Ţara Sfântă şi am
aflat, cu bucurie, că ei se întâlnesc mereu, că au o Asociaţie, că scriu şi împărtăşesc trăiri, majoritatea
având o legătură strânsă cu ţara-mamă, pe care o promovează cât de frumos pot ei să o facă.
Emoție și dor, în versuri sensibile care amintesc, iar și iar, de ACASĂ!
Dorul străinătății, o carte cu emoții profunde, o carte sinceră, care amintește de faptul că, pruncia
aceea pură, clară, copilăria, o ducem cu noi și ne ghidează peste tot pe unde mergem... Deși satul
nostru pare din ce în ce mai mic și mai
pustiu, iar clopotul de la biserică,
perseverează și bate în fiecare sărbătoare
și Duminică, adunând din ce în ce mai
puțini credincioși, nădejdea noastră este
că satul românesc nu va dispărea, el este
tot mai prezent în cărți, poate chiar de
aceea, că nu dorim să-l pierdem, îl ținem
acolo, este ceea ce noi avem sfânt. Și atât
de frumos spunea un alt scriitor: Poți
scoate omul din sat dar, niciodată, satul
din om, și Emilia Ataba este o dovadă că
a dus cu ea tot ceea ce a cules și a trăit, în
sat, la biserica din sat, ascultând
rugăciunile bunicii, ale mamei, ale
preotului... poezia aceasta face legătura
între pământ și cer, acolo unde noi, toți, trebuie să ne înălțăm gândurile și sufletele... Emilia Ataba,
plecând în Israel, ca și alți români, are o viață duală, nici nu se poate altfel. Și-au găsit rostul acolo,
în străinătate, dar sufletul lor trebuie să aibă o altă viață, viața aceea este legată cu un fir trainic, în
trei culori, de aici, de România și de sat... Spiritualicește ei sunt aici, de aceea România este mare...
Dorul din poezia Emiliei, tot așa este, intraductibil, cum este acest sfânt cuvânt românesc, dar
cuprinde în el durere, multă durere, nostalgie, melancolie... Și din toate poeziile acestea, chiar dacă
aparent sunt triste, mereu este lăsat un strop de apă vie, o steluță care să ne dea o speranță, speranța
că, ACASĂ, este, de fapt, în noi, și dacă sfințim acest cuvânt, atunci cu siguranță avem rădăcinile
înfipte în pământ, iar sufletul legat de cer... Este o clipă, aceasta, a întâlnirii cu cartea Emiliei, o clipă
în care trebuie să ne reamintim, în lumea aceasta în care toți ne dorim lucruri sofisticate, că ceea ce
ne face fericiți sunt de fapt lucrurile simple, sfinte. Cu toții, dacă suntem sinceri, și ne privim în
adâncul sufletului, înțelegem ce ne face fericiți, ce ne dă liniște și un somn odihnitor noaptea, iar
poezia aceasta și cu rugăciunea de seară, cu siguranță, pentru toți, pot să fie un balsam…
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Cum n-oi mai cere soarelui lumină
crescând din propria-mi tulpină,
voi strânge-n piept sămânța norocoasă
care să mă-ntoarcă în dulcele "acasă".
Emilia Ataba - ACASĂ
Ştefan Popa, scriitor, teolog, colonel de aviaţie, jurnalist, prezent la eveniment a afirmat:
După “Gândurile unui suflet”, volum de versuri publicat în anul 2017, poeta Emilia Ataba,
care este româncă de origine, dar care trăieşte de 26 de ani în Israel, reuşeşte să ne uimească cu un
nou volum de poezii, intitulat “Dorul străinătăţii”, apărut anul acesta la prestigioasa editură Ecou
Transilvan, atât prin originalitate, cât şi prin frumuseţea versului. Cartea este însoţită de o prefaţă
a poetului clujean, Ion Cristofor.
Versul este simplu, dar încărcat de emoţii, sentimente şi trăiri intense. Evocarea cu patos a
sentimentului înstrăinării, lirismul poemelor şi parfumul spiritual fac ca acestea să pătrundă, în mod
direct, înlăuntrul sufletului omenesc.
Poeta Emilia Ataba îşi priveşte propria viaţă prin ochii Cerului. Ea foloseşte un titlu
îndrăzneţ, Dorul străinătăţii. Spun aceasta deoarece cuvântul dor nu se găseşte numai în limba
română, fiind unic în scrierea mondială. Cuvântul “dor” nu există într-o altă limbă. Chiar şi aşa
sensul cuvântului “dor” nu poate fi exprimat în cuvinte, el se trăieşte în tăcere de către fiecare dintre
noi.
Totuşi, poezia deschide o poartă către Cer, făcând posibilă o exprimare poetică a dorului. În
acest sens, dorul este o stare lăuntrică fiinţială a setei de cunoaştere, de frumuseţi şi bucurii
adevărate, pe care le ştim din experienţa vieţii, dar care, din păcate, nu pot fi atinse.
În poezia Emiliei Ataba întâlnim mai multe doruri: dorul de părinţi, de fraţi, de rude, dorul
de locurile natale, dorul de ţară, dorul copilăriei. Dar, mai întâlnim un dor special, care ar fi
caracteristic călugărilor, poeţilor şi scriitorilor, dar, nu numai şi anume, dorul după Cer. Dorul după
Cer al poetei Emilia Ataba este o tainică, liniştită şi plină de iubire cufundare în divinitate, a cărei
lumină şi căldură pătrunde sufletul. De aceea, îndrăznesc să spun că poezia doamnei Emilia Ataba
este profund spirituală, abordând tematici religioase, precum: iubirea, jertfa, crucea, credinţa,
virtutea, lumina, viaţa, moartea, dar, mai ales, sufletul şi trupul.
Asemenea poetului Tudor Arghezi, doamna Emilia Ataba, în poeziile sale îl caută pe
Dumnezeu, caută să umple un gol spiritual, caută un “acolo”, caută un “acasă”, caută printre stele,
caută să redescopere copilul din ea, care, între timp, a crescut. Şi, într-adevăr există un spaţiu al
fiinţei noastre, anii copilăriei, există un loc al sacrului, există un topos al copilului din noi. Există un
“acolo” al bucuriei inocente de copil, al sentimentului profund, care cuprinde toate simţurile,
emoţiile şi trăirile intense, care copleşeşte sufletul şi care face timpul să stea în loc.
În acest sens, există sentimente profunde ale bucuriei adevărate pe care divinitatea le
încorporează în sufletul copilului, spre încântarea şi înălţarea fiinţei umane. Iată de ce anii copilăriei
sunt cei mai frumoşi ani din viaţa omului, iar cel mai frumos loc din lume este locul naşterii. Se spune
chiar că există un “cordon ombilical” invizibil între om şi locul natal şi o tradiţie cum că omul ar trebui
să meargă, măcar o dată la şapte ani, la locul naşterii sale, pentru a se reîncărca, mereu, cu energie.
Dorul de ţară, în poezia Emiliei Ataba, înseamnă dor de tot ceea ce este frumos, de valorile
sufletului românesc, de cultură, de obiceiurile şi tradiţiile spiritului românesc. Dorul de patrie, în
poezia Emiliei Ataba, este dorul de pragul casei în care s-a născut, dorul de vatra focului, de umbra
stejarului din curte, de florile grădiniţei, dorul de foşnetul pădurii, de murmurul izvorului, de mirosul
florilor de cireş, dorul de glasul mamei şi de poveştile bunicilor.
Şi-a spus poezia Emiliei Ataba ultimul cuvânt? Nicidecum. Dar, întorcându-mă la
problematica spirituală, cu greu am putea să nu recunoaştem că, aici, ea şi-a atins ultima măsură:
Cum n-oi mai cere soarelui lumină / crescând din propria-mi tulpină, / voi strânge-n piept sămânţa
norocoasă, / care să mă întoarcă în dulcele acasă.
Mulţumim pentru minunatele poeme!
Bine ai venit acasă, poeta Emilia Ataba!
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Nadia Baciu Fărcaș, director Editura Ecou Transilvan, cea care ne-a propus acest eveniment, a
mărturisit:
... Cred că și pentru Emilia Ataba, cel mai frumos și pur sentiment, plin de emoție, plin de bucurie,
este acela când se întoarce acasă. Oriunde ai pleca în lume, nicăieri nu cred că este mai frumos decât
acasă. Ne-am cunoscut cu Emilia Ataba, anul trecut, tot la o lansare de carte, la Cluj... Mă bucur că
acest volum, cel de-al doilea al autoarei, “Dorul străinătății”, a văzut lumina tiparului la Editura
Ecou Transilvan, pentru că noi suntem o editură puțin altfel, punem mult suflet în fiecare carte, și ne
bucurăm de fiecare dată să fim aproape de autorii noștri... Emilia Ataba a ales foarte bine acest titlu,
Dorul străinătății, cuvântul dor fiind foarte des folosit de mulți români care pleacă din țară... Cei
care veți avea dorința de a citi aceste poeme veți descoperi ce frumos a descris Emilia dorul față de
părinți, față de casa părintească, frați, față de florile și cireșii din satul natal, față de anii copilăriei,
care sunt cei mai frumoși ani din viața noastră și care, din păcate, nu se mai întorc niciodată…
Trăind în Țara Sfântă, rătăcind printre amintiri, călătorind printr-o altă lume, cu dorul de mână,
bucurându-se de puterea clipei... autoarea creează, prin aceste versuri, un sentiment de liniște, de
frumos și de încredere. Fiind o scriitoare foarte activă și la capătul celălalt al lumii, în Israel, alături
de alți români, participând la diverse activități culturale, chiar merită felicitările noastre pentru că
nu uită de limba română, nu uită de țara din care a plecat. Și uite că dorul de casa părintească,
tuturor românilor le provoacă nostalgie și multe regrete. Dar pământul de acasă nu cred că se
compară cu niciun pământ din altă țară, el va rămâne legătura cu lutul etern. Poezia Emiliei Ataba
se încadrează în spiritul tradițional românesc, cultivând teme dintre cele mai diverse, cu un specific
aparte prin îmbinarea unor termeni regionali, cu măsură, prin coloratura zonei, așa cum era
odinioară și reușește să ne transmită acea emoție lirică prin versurile scrise cu maturitate artistică...
Citind poemele din această carte o să vedeți o imagine a satului românesc de altădată, un spectacol
al vieții oamenilor care trăiesc în acest sat frumos românesc și mai ales în acest minunat sat, Țăudu.
Se poate vedea dorința autoarei de a relata fapte și stări sufletești legate de neamul nostru, având o
strânsă legătură cu divinitatea. Veți vedea cu ușurință trăirile ale autoarei, poemele sunt scrise în
diverse locuri, acolo în Israel, având o inspirație foarte bună... Versurile sunt impregnate cu acele
raționamente sclipitoare și reușește să ne dea acea stare fundamentală, pentru că, de multe ori, uităm
idealismul și visele din copilărie, uităm să avem o viață echilibrată și rațională, uităm să fim mai
toleranți cu cei din jurul nostru și uităm să fim mai buni... Eu nu pot decât să o felicit pe autoare
pentru acest volum în care găsim o intensitate a trăirilor și multe alte decoruri surprinse foarte
interesant în această carte. Îi doresc ca acel vis neîmplinit dintr-o poezie să devină realitate, să se
împlinească prin scânteia divină, alături de ploaia care vindecă, învățând în fiecare zi să zboare cât
mai sus, ajungând cât mai departe.
Cuvântul autoarei, Emilia Ataba:
Pentru mine, a scrie, e o hrană pentru suflet. Mi-am dorit foarte mult să scriu și să aduc în
lumină satul, cu oameni, cu obiceiuri, cu tradiții. Amintirea satului a rămas întotdeauna cu mine și
mi-am dorit să îl fac cunoscut și în Israel... Fiecare se simte român, poate mai mult în străinătate
decât în țară. Cred că nu sunt singura care simte acest lucru. E cu totul altfel când ești departe…
Mărturisesc că aceasta este prima mea lansare de carte în România. Am ales să o facem aici, fiind
sălăjeancă, să fiu aproape de locuri și oameni dragi.
Scriu de multă vreme, mai ales versuri. Poeziile se scriu în orice moment, atunci când vin ele
trebuie scrise, altfel se duc… Am început să scriu de mică, 8-10 ani, am publicat abia în studenție,
într-o revistă clujeană, apoi au urmat alte publicări în revistele de limba română din Israel, poezii și
cugetări... Prima mea carte am scris-o în urmă cu doi ani, “Gândurile unui suflet”, lansând-o la Tel
Aviv, la Centrul Cultural Român... Scrisul meu nu se va opri aici, vor urma și alte volume, și cu alte
teme, intenționez să scriu și povești, pentru că am creat foarte multe povești pentru copiii mei. Sper
să revin și aici.
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Am primit îndemnul doamnei directoare, Florica Pop, de a promova cititul cărţilor în limba
română în Israel şi voi face tot ce pot
pentru a urma acest îndemn.
Vă mulțumesc şi vă doresc
multă putere de muncă, în arta
cuvântului scris!
Noi vă mulţumim, atât
Nadiei Baciu, Editura Ecou
Transilvan, cât şi ţie, Emilia Ataba,
sălăjeanca noastră talentată, care
purtând dorul prin lume, nu a uitat să
revină aici, acasă, spre a ne dărui
emoţia prin vers. Ne-am bucurat să
aflăm că limba română este
promovată în Israel, împreună cu
frumuseţile
şi
profunzimile
sufletului românesc, iar satul sălăjean este imaginat ca un rai pământesc în care, cei ce s-au îndepărtat
pentru o perioadă, revin mereu cu drag, amintirile copilăriei, a traiului tihnit, împreună cu familia,
fiind cele mai calde şi păstrate cu sfinţenie. Aşteptăm noi gânduri în carte, precum şi împlinirea
promisiunii de a colabora în viitor.
Provocare la lectură:
https://www.youtube.com/watch?v=YCb14cYN_R4&fbclid=IwAR3CPGvzQ9Pc8_F1DLmjjwHxc
8FGBKvRvJed7J4EDszFUWXgLz9evt69wOI
Florica Pop
GÂNDURI, EMOȚII, IMPRESII la CENTENAR
2018 - UNITATE. REALITATE. PROMISIUNE
În anul 2019 au fost evaluate, atât în plan local și județean, cât și național, activitățile,
evenimentele și proiectele dedicate omagierii FĂURITORILOR de UNITATE, mărețului IDEAL
împlinit la 1 Decembrie 1918.

Am avut bucuria ca două din proiectele noastre de suflet să fie apreciate și considerate de
mare impact și emoție patriotică, unice în România, ambele finalizate și cu lucrări scrise, spre a
rămâne mărturie peste timp: Concursul Național de viziune ROMÂNIA la 100 + 100… , ale cărui
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creații le-am cuprins în Revista proprie, I.D.E.I., An XIV, nr. 14 din 2019, iar proiectul CARAVANA
UNIRII, desfășurat ca un pelerinaj de dragoste patriotică, în județ și în locuri istorice din țară, cuprins
prin trăiri, mărturisiri, imagini în cartea 2018 - UNITATE. REALITATE. PROMISIUNE, apărută
la Zalău, Editura Silvania, 2019, cuprinzând, la final, un Album foto color. Amintiri peste timp...
CARTEA "2018 - UNITATE. REALITATE. PROMISIUNE", volum editat de Biblioteca Județeană
Sălaj, coordonator, Florica Pop, este dedicată, cu recunoștință, pioșenie, respect EROILOR
NEAMULUI, din acest motiv am oferit publicului ocazia de a se întâlni cu paginile încărcate de
emoție patriotică într-o zi specială, la ÎNĂLȚAREA DOMNULUI - 6 Iunie, într-un loc sfânt, unde
s-a ridicat un Monument Obelisc dedicat Eroilor - CATEDRALA SFÂNTA VINERI, începând cu
ora 12.00, spre a cinsti, ÎMPREUNĂ, jertfele înaintașilor, urmând ca după această Zi Sfântă să poată
beneficia de lucrare toți cei care vor fi interesați. Menționăm că toate Bibliotecile publice din județul
Sălaj, precum și instituțiile
partenere au primit câte un
exemplar, în semn de mulțumire
pentru frumoasa participare la
proiectul de suflet desfășurat ca
Omagiu la Centenarul Marii
Uniri.
Am mai prezentat această
carte şi în alte locuri din judeţ, în
mod special în faţa celor care
şi-au exprimat emoţiile, poveştile,
amintirile… în paginile ei. Prima
localitate a fost BOCŞA, acasă la
SIMION BĂRNUŢIU. Iar aici
ne-am mai întors, încă o dată, la
Sărbătoarea dedicată comunei şi marelui Tribun, ce a sfinţit, prin numele său şi viaţa dăruită neamului,
locul natal.
Amintim şi întâlnirea memorabilă de la BĂBENI, acolo de unde, atât din centrul de comună, cât
şi din CIOCMANI, sat aparţinător, prin sprijinul acordat de colega noastră, Monica Dale, bibliotecară, am
cules şi aşternut în carte, povestiri reale, nescrise până acum, de la cei care mai păstrau în gând şi suflet,
durerea provocată de mari pierderi în războaiele pentru apărarea
pământului românesc. A fost o bucurie aparte pentru cei care,
la o vârstă onorabilă acum, şi-au văzut pentru prima dată
numele scris într-o carte.
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De ce am dorit să rămână şi o CARTE în urma pelerinajului de suflet din AN CENTENAR?!
Avem convingerea că peste timp dăinuie doar ceea ce rămâne scris, ne-am bucura dacă, peste încă
100 de ani, apoi peste alte sute… cei ce vor urma să ştie că am fost aici şi ne-am iubit ţara, că ne-am
întâlnit cu mulţi fraţi români şi ne-am promis să rămânem uniţi, rugându-ne, împreună, ca ROMÂNIA
să reuşească în viitor să redevină dodoloaţă, aşa cum au făcut-o atât de mulţi eroi, în 1918!
La GALA CULTURII Sălăjene - am fost onorați să ni se acorde TROFEU şi Diplomă de Excelenţă
pentru cel mai frumos proiect dedicat CENTENARULUI MARII UNIRI - CARAVANA UNIRII
https://www.youtube.com/watch?v=c7SlLLNKZcg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Nfv2pi20ah
wG3nG9o1elXRI9_0oXCc58pao2cJ0uF2I4ikWItfhZjATM

Mesajul nostru pentru generaţia care va omagia 200
de ani de la MAREA UNIRE, a fost adunat tot într-o mare CARTE: am pregătit mai multe materiale,
adunate într-o cutie, peste care am cusut STEAGUL nostru naţional - TRICOLORUL! Am pus acolo,
cu mare responsabilitate, dragoste şi emoţie patriotică, simbolurile pe care le-am purtat cu noi în
Caravana Unirii, precum şi multe gânduri culese de la români frumoşi. Această CARTE se constituie
ca un document special şi se păstrează acum la ARHIVĂ, într-un loc protejat, pe ea fiind lipit OPISul, spre a se putea verifica cât de bine s-au păstrat toate elementele puse de noi.
Am scris ÎNDEMN peste vremi, către BIBLIOTECARII anului 2118 să ducă mai departe
iubirea de neam şi ţară, să colinde şi ei, reamintindu-le românilor de UNITATE şi de drumul pentru
împlinirea acestui vis.
Aşa am înţeles noi, generaţia de bibliotecari ai Bibliotecii Judeţene Sălaj, să cinstim şi să
slăvim UNIREA!
ISTORIA TRĂITĂ la MANIU ACASĂ
2000 și 19. Anul începutului și suma realizărilor
De pe raftul evenimentelor care s-au petrecut pe parcursul sinusoidalului an 20…19 scoatem
volumul care cuprinde basmul împlinit de bucuria inaugurării Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din
Bădăcin. De ce basm? Pentru că a avut un final (?) fericit. Și totuși, de ce basm? Pentru că personajul
principal a fost încercat de furcile caudine care i-au întins cele mai adânci răbdări într-un „meci” ce
a durat aproape 20 de ani, un constant „du-te-vino” de la Ana și Caiafa în zbaterea de a salva un
monument istoric, într-un context legislativ și politic isteric. De aproape 20 de ani parohul Cristian
Borz a dus în spate un bolovan sisific de speranță și încredere că (se) va reuși. Diateza pasivă
intenționată nu exclude contribuții, ci include complementarități. Nu cred că exagerez dacă asum că,
în plan cultural, din categoria proiectelor-deziderat cu implicare civică de pe teritoriul județului Sălaj
(și cu tentacule întinse la nivel național și internațional), acest proiect de salvare și amenajare a Casei
Memoriale „Iuliu Maniu” este unul dintre cele care țin fruntea listei de reușite.
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Ab re (lat. - departe de subiect)
Între ramele evenimentului de inaugurare se cuvine să remarcăm passe-partout-urile unor
prezențe care au mărginit culmea nesimțirii, denigrând prin participarea lor la eveniment, cuvinte sau
construcții ca „decadență” sau „cifoză morală”. Malformațiile de origine ereditară a anumitor intruși,
care au încercat să confiște evenimentul, nu au făcut decât să asiste la zâmbete de compătimire și la
strigătul mut: „Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac!” Perversiunea e că știau ce fac! Tonul iritat nu e o
aparență, ci o încercare cameleonică de a camufla tonuri (și mai) contondente!
Acta, non verba. (lat. - fapte, nu vorbe)
Revenind la tabloul evenimentului, pictat în armonice de toamnă, găsesc potrivit să exclam
puterea puterii individuale înmulțită cu
perseverența și statornicia pe direcția
propusă a tuturor celor care s-au
implicat atât în Campanie, cât și în
organizarea evenimentului din 12
octombrie 2019, la care am fost și noi
prezenți, Biblioteca Județeană „I.S.
Bădescu” Sălaj. Și pentru că aceste
materiale vor arhiva prezentul într-o
bibliotecă fizică și nu numai,
istorisirea cere restituiri care trebuie să
fie punctate. Nu e cazul să facem
apoteoza nimănui, singurul om care o
merită detașat și cât se poate de
articulat este parohul Cristian Borz. Sigur, alături de oamenii din jurul lui și toți cei care s-au implicat
donând bani, disponibilitate sau încurajând demersul. „Pomelnicul” de contribuții va fi apreciat de
parohul Cristian Borz în jurnalul de șantier pe care îl va prezenta publicului larg, un volum ce va
surprinde progresul de zi cu zi al lucrărilor, dar și alte însemnări legate de activitatea organizată și
contorizată de acesta. Ce facem mai departe? Atragem atenția că suntem la fel de responsabili în a nu
lăsa să intre într-un con de umbră întreaga „operă”.
Ab ore ad aurem (lat. - de la gură la ureche)
Se împlinesc luni de la momentul inaugurării Casei, iar concluziile putem admite că s-au
decantat. Și s-a realizat confruntarea feedback-urilor. Și, una peste alta, împletim gândul că a fost un
eveniment reușit. Dincolo de ideea
de eveniment, ceea ce e cu adevărat
important este faptul că această
sărbătoare a reprezentat finalitatea
unui întreg proces întins pe firul a
două decade. Un proces ce a
angrenat în dinamica lui sute de
oameni, de la echipa care a format
nucleul dur al campaniei, până la
muncitorii de pe șantier, donatorii,
oamenii de presă, oficialitățile de
bună-credință care s-au implicat
într-o formă sau alta, persoanele
care au apretat fețele de masă și au
participat la curățenia de dinaintea
evenimentului sau cele care au
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plantat puieți de pin ori au dat câte-un „blid” de plăcinte când veneau vizitatori la Casă. Toți sunt
„Oamenii din Dealul Țarinei” și toți merită să se bucure de rezultatul implicării lor.
Anul 2019 va rămâne cusut în antologiile lui „a face”.
Vrei? Faci! Nu vrei? Nu poți…
Ioana Gale
INTERVIU de EXCEPȚIE
Flavia Coposu: „Maniu avea o serie întreagă de cărți valoroase, știam noi, n-aveam voie să
punem mâna!”
Realizator: Ioana Gale
Biblioteca din Casa lui Iuliu Maniu este azi doar o amintire a aceea ce a fost înaintea Dictatului
de la Viena, din vara anului 1940. „Incendiară” sau nu, a fost arsă câțiva ani mai târziu, după arestarea
lui Iuliu Maniu, Corneliu Coposu și
a altor țărăniști, în 1947. Au existat
două încercări de salvare a acestei
biblioteci: una reușită, în mai 1940,
când Iuliu Maniu donează filialei
Blaj a Academiei Române, prin
Corneliu Coposu, o parte importantă
din biblioteca personală, o arhivă a
secolului XIX, încercând să o
protejeze de ceea ce a simțit că va
urma câteva luni mai târziu. Al
doilea demers de salvare a fost unul
disperat. Înainte de invadarea
Ardealului de către trupele maghiare,
în august, Iuliu Maniu îi cere lui
Corneliu Coposu să ducă la
Mitropolia din Blaj un nou transport
de obiecte personale de valoare, volume, corespondență. Demersul este nereușit din cauza faptului
că, la trecerea rușilor prin Blaj, au distrus toată biblioteca, împreună cu obiectele și documentele aduse
de Coposu.
Corneliu Coposu este cel care s-a ocupat și de aranjarea acestei biblioteci, încă de pe băncile
școlii. Iar pentru că anul 2019, anul inaugurării Casei Memoriale „Iuliu Maniu” din Bădăcin, a promis
restituiri care vin din memoria sufletului, propunem un dialog între prezent și trecut, menit să descrie
imagini, oameni, locuri și acțiuni.
Flavia Coposu, sora lui Corneliu Coposu, povestește despre soarta acestei biblioteci, poposind
prin amintiri în fața cărora exclamă emoții.
Atmosfera din Dealul Țarinei, în preajma lui Iuliu Maniu
Flavia Coposu-Bălescu: Mă gândesc la Bădăcin cu foarte mare plăcere, pentru că acolo, într-adevăr,
era un alt fel de a primi lumea, cu totul altă atmosferă era în clipa în care intrai acolo. Când intrai
pe ușă, în grădina casei, simțeai că ai venit acasă. N-aveai impresia că ești străin, n-aveai impresia
că ești constrâns de ceva. Ne primea sora Cecilia, care era călugăriță, ne lua de mână și ne ducea
pe Dealul Țarinei. De pe drum culegeam floricele de câmp și duceam la mormintele care erau acolo:
unul al lui Matei, care a murit pe front, și părinții lui Maniu. Matei era băiatul surorii celei mari a
lui Maniu, Elena, care era căsătorită cu un vicar în Năsăud. Ei i-au avut pe Ionel Pop, pe Matei, pe
Elena și pe Clarița. Patru copii. Erau încă mici când tatăl lor a murit de tânăr, Maniu abia ce
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terminase și era avocat la Mitropolia din Blaj. Și-a închiriat o casă mai mare și și-a adus sora,
împreună cu cei patru copii, și i-a crescut, efectiv, el. Din acești copii, Ionel Pop a ajuns celebru
scriitor care scria așa de frumos despre animale, vânătoare și altele, Clarița s-a măritat cu Zaharia
Boilă, iar Livia s-a măritat cu Romulus Boilă. Adică frați cu surori. Romulus a fost profesor
universitar, iar Zaharia a fost ziarist. Acești copii erau contemporani cu noi și ne jucam când
mergeam la Bădăcin. Ei, de obicei, erau acolo vara. Pe fată o chema Elena și îi ziceam Nena, ea era
de o vârstă cu mine. Mai era Clarița și cei doi băieți: Matei, care a devenit preot și Nelu, care mai
trăiește și care este medic. Ceea ce era cel mai extraordinar pentru noi, că domnul Maniu știa să
vorbească cu oricine. Eu de-abia acuma bătrână, vorba aia, îmi dau seama că el avea conversație
cu noi copiii. Se interesa ce jocuri facem, ce carte ne place, ce premiu am luat, aveai impresia că
într-adevăr îl interesează prostioarele tale.
„Avea o serie întreagă de cărți valoroase, știam noi, n-aveam voie să punem mâna!”
Ioana Gale: V-a dăruit Maniu cărți din biblioteca sa personală?
Flavia Coposu-Bălescu: Nici nu puneam mâna! Noi ne duceam și admiram biblioteca, era o
frumusețe! Avea o serie întreagă de cărți valoroase, știam noi, n-aveam voie să punem mâna!
N-aveam voie acasă la noi (n.n. acasă, în Bobota), și n-aveam cine știe ce… Și nu puneam mâna pe
Larousse decât spălate pe mâini. Să știți că era un cult al cărților foarte bine dezvoltat în Ardeal,
foarte dezvoltat! La noi acasă, cred că o făcut-o străbunicuʼ, și-o cheltuit niște bani serioși să o
cumpere și îmi aduc aminte că era o enciclopedie care costa o avere! Cartea era editată în patru
limbi: germană, engleză, franceză și maghiară. Tata mare o cumpărase cu nu știu câți bani și stătea
într-o bibliotecă închisă cu geam, iar când puneam mâna pe ea trebuia să ne spălăm, că avea niște
poze superbe, de pești, de păsări, de flori, de plante, de tot ce vrei. Superb, superb!
Ioana Gale: Revenind la biblioteca din casa lui Iuliu Maniu, ce criterii de aranjare a folosit Corneliu
Coposu?
Flavia Coposu-Bălescu: După ce sistem a aranjat-o, nu știu, dar probabil după autori, după
importanță. Exista camera domnului Maniu, era undeva în foișor, urcai niște trepte, o cameră extrem
de modestă, parcă și văd. Avea un pat de fier, avea o masă de brad geluită și nelăcuită, cu un scaun
oarecare și doi pereți plini cu
rafturi, unde zăceau cărțile.
Frumoase, se ștergea praful, era
acolo o curățenie... Avea grijă, de
pildă, îmi aduc aminte că ne
povestea Cornel, că avea o carte
veche și învățase să le lipească la
cotor, să le coase, să le calce când
erau șifonate. Era un fel de tabu,
n-aveai voie să te apropii. Să știți că
ei iubeau, poate exagerat, dar
iubeau cărțile! Aveau în toate
bibliotecile ardelenilor, așa-ziși
intelectuali, tot ce apărea în
România. Mi-aduc aminte că noi,
tata bătrân care era protopop,
n-avea cine știe ce bani, dar avea, de
pildă, o ediție princeps a lui Mihai
Eminescu, îmbrăcată în antilopă bleumarin, pe care n-aveai voie să pui mâna, că-i carte sfântă! Îl
aveai pe Odobescu, avea nu știu câte... aproape toată literatura! Păstra ziarele românești. La Maniu
era cu totul și cu totul specială, pe noi nu ne ducea de fiecare dată acolo sus (n.n. în camera lui Iuliu
Maniu), dar, din când în când, ne ducea în camera lui, nu primea pe oricine acolo. Acolo dormea el,
absolut auster. Eu am impresia că el era așa, ca un călugăr. Și era generos, știa să vorbească cu
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fiecare pe limba lui. Când avea primiri, la evenimente, și ne invita, mergeam cu trăsura, era mare
fericire dacă mergeam la Bădă, așa ziceam, iar dacă eram rele stăteam acasă. Întotdeauna se
întâmpla câte ceva și memorai vizitele. Știa să creeze o atmosferă în care să se simtă bine oricine.
Ioana Gale: Care a fost soarta cărților din biblioteca lui Maniu?
Flavia Coposu-Bălescu: În 1940, când s-a aflat de cedarea Ardealului, în ziua de 4 septembrie a venit
Cornel de la București la Bădăcin, special să salveze de la Casa Maniu cărțile mai importante, toate
premiile, medaliile și recompensele pe care le avea Maniu pentru toată activitatea lui politică, să o
ia pe sora Cecilia, venea să ne ia pe noi de acasă și ne pregăteam să mergem în refugiu… Pentru că
ambasadorul nostru la Budapesta aflase o listă care funcționa în Ungaria cu toți semnatarii Actului
Unirii de la Alba Iulia, care trebuiau să fie căsăpiți. Toți cei care erau pe listă au fost anunțați de
Maniu să-și salveze subalternii ca să nu cadă pe mâna ungurilor că i-ar fi omorât. Printre cei vizați
se afla și tata, care a semnat Actul. Și-atunci, spre surprinderea noastră, noi am primit în ziua de 4
după-amiaza, un aviz telefonic de la
Blaj în care Preasfințitul Frențiu îl
chema pe tata de urgență la Blaj.
Și-a închipuit că e vorba despre
protopopiat, să vadă ce măsuri ia,
dar nu! L-a luat să-i spună să își
facă bagajele, că e pe lista
respectivă. Tata a plecat, noi am
rămas acasă, pe ziua de 5 a venit
Cornel cu sora Cecilia, cu lăzile
pline cu lucrurile lui Maniu și am
plecat în refugiu. Și-am lăsat vorbă
ca tata, când vine, să nu se
oprească, să meargă cu trenul mai
departe, și urma să ne întâlnim la
Blaj. A fost o tragedie! Bine am
făcut, că în ziua de 5 dimineața, au
intrat ungurii în sat (n.n. Bobota). În sat la noi au făcut două isprăvi. Au dinamitat și au sărit în aer
statuia lui Șincai, și mormântul lui tata mare. De ce? Nu știu! La Bădăcin au dat foc bibliotecii lui
(n.n. Maniu), zic țăranii, că noi n-am mai fost acolo. Au scos tot ce a fost bibliotecă în mijlocul curții,
au pus gaz și au dat foc. Tata avea o încăpere cât o cameră, care din podea până în tavan era cu
niște sertare mari de stejar, că de-abia le mutai, pline de arhivă. Tata mare a făcut notarea
botezurilor, înmormântărilor, mă rog, toată starea civilă, făcea tot felul de cercetări, aduna reviste
și ziare românești, a făcut o biografie a satului, prin arhivele ungurești controla să vadă date, alea
au ars toate, noi n-am găsit nicio ață. Iar lucrurile de la Bădăcin, parțial, vă închipuiți că n-avea
cum să le ia, au fost depuse cu avizul Episcopiei în castelul Episcopiei de Blaj, unde era o bibliotecă
veche, masivă, cu mii de cărți. În momentul în care au intrat rușii în Blaj, au intrat direct acolo, au
spart ușile, au spart lada asta a lui Maniu și probabil că au vândut lucrurile de preț. În orice caz,
după câteva zile a primit Cornel, într-un mic pachețel, de la un fost coleg de-al lui de liceu, care deja
făcuse Teologia și era preot în Blaj, bucățele dintr-o carte scrisă de nu știu care cronicari. Zice:
„Pe-ăstea le-am luat de la țigăncile care vând sămânță de floarea-soarelui în ele”. Asta a fost soarta
unei biblioteci! Era o carte foarte importantă pe care a păstrat-o Cornel (n.n. „Istoria unui tribun”,
carte biografică, scrisă de Corneliu Coposu despre Iuliu Maniu, dar confiscată de Securitate în
1946), dar nu am mai găsit-o. L-a arestat, au luat din casă, tot! Și când a cerut manuscrisul au zis
că era incendiar și au trebuit să îl ardă. Au distrus toate urmele!
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Ioana Gale: Aveți idee câte volume cuprindea biblioteca din Casa Maniu?
Flavia Coposu-Bălescu: Cu mintea mea de 14 ani, sute de volume. Camera (n.n. de deasupra biroului)
nu era foarte mare, dar erau doi pereți plini. În afară de asta mai era o bibliotecă în birou, la parter,
frumos lustruită, din lemn, iar la etaj erau așezate cărțile cele mai valoroase ale lui.
Ioana Gale: Vă amintiți să mai fi existat rafturi de carte, biblioteci, și în alte încăperi ale Casei, în
afara celor deja menționate?
Flavia Coposu-Bălescu: Să îmi amintesc... Deci intrai pe o terasă, în stânga era capela, după ce
intrai în acest living unde era o masă mare de vreo opt scaune, o lampă, în stânga era o cameră mare
unde se mânca, pe urmă se intra într-o altă cameră care cred că era a lui baciu Ionel, dincolo de
capelă, în dreapta era camera surorii Cecilia. (Recent am recunoscut un scaun într-o poză trimisă
de fata părintelui Man de la Baia Mare, era un scaun tip Florentin.) La fel și pianul. Pianul era în
salon. Înseamnă că în afară de sufragerie mai era o cameră-salon. Cu fotolii, unde era și pianul, cu
sfeșnice pe el, unde cânta Liviuța. Noi am mers foarte des acolo. De fiecare dată când erau
evenimente mari, îl invita sora Cecilia pe tata să vină și făcea o slujbă cu părintele Man în capelă.
Paraclis în august...
Rodica Coposu: Eu mai țin minte (n.n. de la vârsta de 7 ani) doar terasa. Îmi amintesc că era vară și
am mâncat pe terasă.
Ioana Gale: Revenind, în câtă vreme a aranjat Corneliu Coposu biblioteca din Casa Maniu?
Flavia Coposu-Bălescu: Cred că în vreo patru veri la rând. Era elev de liceu. Când venea acasă (n.n.
în vacanța de vară), a doua zi mergea la Bădăcin și aranja cărțile.
Ioana Gale: Era dorința lui să le aranjeze sau i-a cerut Maniu?
Flavia Coposu-Bălescu: El s-a oferit să le aranjeze și Maniu a fost încântat! Maniu nu i-ar fi cerut,
nu cerea gratuități. A mers încântat pentru
că l-a adorat pe Maniu. Cred că, în afară de
tata, el (n.n. Maniu) a fost bărbatul pe care
l-a iubit cel mai mult. Și nu se putea să nu îl
iubești. Avea o atracție, nu știu cum să spun,
nu am întâlnit un al doilea om ca el! Îmi aduc
aminte când eram mică de tot, venea la noi
acasă Vaida-Voevod care era neam cu tata
mare. Și mie nu îmi era deloc simpatic. Și
parcă îl văd și acuma că venea tot timpul
îmbrăcat în redingotă, cu pantaloni raiați, cu
ochelari fără ramă, dar avea mustăți, și
trebuia să mă ia în brațe să mă pupe, și nu
voiam. Și când venea, fugeam și mă
ascundeam pe undeva și măicuța se supăra.
„Du-te, sărută-l pe unchiu Alexandru!”. În
schimb, când venea Maniu, fugeam și îl
îmbrățișam, ajungeam până la genunchii lui.
L-am iubit sincer. Te atrăgea! Avea privirea
aia albastră, așa... Și când se uita la tine
puteai să juri că n-o să-l mintă nimeni.
Extraordinar ce cunoscător de oameni era!
Ce frumos știa vorbi! Cum vorbea cu țăranii de acolo, cu atâta respect! Fantastic!
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Ioana Gale: V-a povestit vreodată Corneliu Coposu ce a simțit când a aflat că a fost arsă biblioteca la
care a lucrat atâtea veri la rând?
Flavia Coposu-Bălescu: După ce am plecat din Ardeal noi n-am aflat nicio veste de prăpădul pe care
l-au făcut ei acolo. Cornel a aflat de prăpădul celor salvate și prăpădite la Blaj. Alea care trebuiau
să fie în siguranță. Erau ediții mai speciale de editură literară sau legală, sau ce era, plus toate
decorațiile lui Maniu, procesele verbale făcute de Adunarea Națională, corespondență, adică toate
documentele care dovedeau lupta ardelenilor pentru Unirea cu țara. Astea n-aveau legătură cu ce a
rămas pe raft (n.n. în biblioteca din Bădăcin). Pe alea ori le-or fi furat, ori le-or fi ars. Păi dacă
le-o ars pe-ale noastre, cred că le-o ars și pe-alea.
De la cuvântul scris la cuvântul rostit, și înapoi
Ioana Gale: O curiozitate, oarecum izolată de subiectul principal. Știm că fratele dumneavoastră era
și ziarist. Rafinat și cu vervă polemică. În ce măsură aceste atribute s-au regăsit în discursurile lui
Iuliu Maniu? Altfel spus, din postura de secretar politic, scria Corneliu Coposu discursuri pentru
Maniu?
Flavia Coposu-Bălescu: Din principiu, Cornel era mormânt de discreție! Nu ne spunea niciodată
nimic. Tocmai ăsta a fost motivul pentru care Maniu l-a ales. Că a avut încredere în el că ce îi spune
rămâne mormânt. Din câte au transpirat din spusele lui,
ulterioare, el a participat la aproape toate hotărârile
luate de Maniu, în special în legătură cu străinii, unde
lupta pentru țară. Hârtiile oficiale care se anunțau
acolo, fie că erau făcute de Maniu, fie că erau făcute
dimpreună, le bătea la mașină Cornel, nu dactilografa,
ca nu cumva să fie deconspirate. De-aia a și mâncat
atâta bătaie, că el n-a vrut să spună nimic. Pe Cornel
n-au putut să îl bage în procesul mare al PNȚ-ului
pentru că în momentul Tămădău el era în Ardeal, chiar
la Bobota, era în preajma alegerilor. Deci n-aveau cum,
pentru că el, în dimineața zilei de 14 a dat telefon acasă,
la mama, era în București, și-a zis: „Mamă, am sosit azidimineață din Sălaj, vin să-ți aduc vești, așteaptă-mă pe
la ora 12,00”. ...Și la 10,00 au venit și l-au arestat. Și
n-au putut să îl bage în chestia cu Tămădău că s-a aflat
că dăduse telefon acasă. Erau foarte grijulii să se
acopere cu legalități. Deci, pe el l-au arestat degeaba,
că n-a fost băgat la Tămădău, nici nu se desființase
partidul. Ilegal l-au arestat. Și gândește-te că el a stat
arestat din 14 iulie 1947 până în 1956, când a stat
administrativ fără judecată. Și-atunci i-au încropit o
prostie de proces cu niște tineri studenți care au dărâmat
un tablou electoral în 1946, și l-au condamnat pe viață. I-am angajat un avocat și n-a vrut să facă
recurs Cornel, n-a vrut. Zicea: „N-am vină, n-am ce cere”. A făcut recurs avocatul. Și după pedeapsa
pe viață i-au schimbat-o pe 15 ani. Aici altceva nu pot să spun, dar bănuiesc că așa a fost, din moment
ce l-au bătut atâta. Să știi că, spre tristețea noastră, aproape niciunul nu și-a asumat răspunderea
faptelor. Dacă Maniu la urmă, îi spune lui Ilie Lazăr: „Îți mulțumesc, Ilie, că ai fost singurul care
mi-ai rămas fidel până la moarte!”, înseamnă că ceilalți din marea conducere... Cornel n-a fost decât
secretar adjunct, n-a fost băgat în vârfuri.
Ioana Gale: Legat de articolele pe care le-a scris Corneliu Coposu la diferite ziare, scria din proprie
inițiativă pe anumite subiecte sau îi erau sugerate/impuse de Maniu?
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Flavia Coposu-Bălescu: El scria nemăsurat. Nu îi cerea Maniu ce să scrie. De-aia a și intrat în gură
cu ăștia. Cu toată lumea, pentru că el nu scria obraznic, dar îndrăzneț, și lumea rămânea foarte
mirată. Îmi aduc aminte că după Război, când încă nu se cedase Ardealul, era aici un ziar care se
chema chiar „Ardealul”. Și l-au chemat pe Cornel să scrie. Nu prea avea de câștigat din avocatură
și Maniu nu avea de unde să-l plătească pentru că întotdeauna a fost un partid sărac. Iar aici câștiga
la ziar, că li se plătea la pagină. Și a scris despre o trădare a unui fost PNȚ-ist, în preajma alegerilor.
Parcă personajul era un fost șef de organizație în Moldova pe undeva, iar el, imediat după Război,
când își reluase activitatea legală partidul, a trădat și a trecut la comuniști. Halunga a fost asistentul
lui Zane, iar Zane a fost șeful Organizației PNȚ Iași. Cornel îl cunoștea foarte bine fiindcă Zane
venea la fiecare ședință, avea o oarecare simpatie pentru Cornel și l-a cunoscut și pe ăsta, care era
al doilea. Cornel a scris un articol în „Ardealul” în care a spus: „Ne pare rău, domnule Halunga,
că te-ai comportat ca o slugă necredincioasă, plătită să servească la un banchet și fiindcă n-a fost
mulțumit de ce a mâncat, a furat lingurița de argint”. Acest Halunga a ajuns să-mi fie mie profesor
de economie politică, la ASE (n.n. Academia de Studii Economice București). M-a și întrebat la
examenul de economie, care pentru mine era important, pentru că trebuia să am note maxime ca să
pot avea pretenții de întreprindere „maximă” unde să lucrez, că nu îți dădea nimeni serviciu. Și
m-a întrebat așa: Ce cred eu, ca viitor economist, ce e mai bine pentru România, fosta dominație
liberală sau socialismul, care vine cu blândețe? Și eu atunci m-am gândit. Doamne, Sfântă Tereza,
ajută-mă să răspund! Și am zis așa: „Domnule profesor, în momentul acesta, două lumi au luptat ca
să hotărască treaba asta. Și un război ucigător n-a reușit. Să reușesc eu?”. Și a tăcut și mi-a dat notă
maximă. Dar nu a pus afișul, până s-a terminat sesiunea. Și îmi aduc aminte că eu vroiam să știu ce
am făcut la examen, că era economia politică generală, el luase locul lui Victor Slăvescu, care a fost
arestat. Și m-am dus la secretariat. Domnuʼ Iancău, te rog frumos spune-mi și mie, cât am luat la
economie politică? Păi ai luat albă, dragă! Albă era maximum!
[…] Ziarele, cărțile, bibliotecile sunt cele care adună prezentul și îl pregătesc pentru viitor.
Mărturisirile,
poveștile,
cercetările,
interviurile ajung și ele într-o arhivă care
poartă un nume prin timp. Acest interviu se
vrea a fi o pledoarie pentru grija față de
posteritate, față de ceea ce rămâne și
(re)zidește.
Biblioteca a reînviat în Casa lui Iuliu
Maniu, odată cu inaugurarea clădirii. În
prezent, ea este alcătuită în mare parte din
donații, cea mai consistentă fiind donația
Bibliotecii Județene „I. S. Bădescu” Sălaj. A
fost o onoare să petrec câteva zile în casa din
Dealul Țarinei, pe urmele lui Corneliu
Coposu, sortând și aranjând actuala
bibliotecă.
Rafturile înșiră o ofertă diversificată
de domenii și arhivă de periodice. Cele câteva
sute de volume transpiră istorie și politică,
literatură română și universală, filosofie,
științe, arte, geografie și religie. Și poate e
important de precizat faptul că cei care trec
pragul Casei și observă un titlu care le reține
atenția, au posibilitatea de a-l împrumuta și a-l răsfoi pe aleile casei. Pentru că la Bădăcin, parcă și
aerul e mai proaspăt!...
Ioana Gale
122

I.D.E.I.
Patriarhul MIRON CRISTEA
şi rolul său în făurirea Marii Uniri de la Alba Iulia din 1918

(1868-1939)
Dacă, în anterioarele numere ale revistei Bibliotecii Judeţene I.S. Bădescu, I.D.E.I., am evocat
personalitatea celui care a fost mitropolitul Andrei Şaguna, făuritorul, a ceea ce numim până în zilele
noastre, ASTRA, apoi, pe Antim Ivireanul, care, deşi străin de neam, a ajuns să-şi împroprieze zestrea
spirituală a neamului nostru, acum, continuând emoţia trăită la ceasul aniversar al Centenarului Marii
Uniri, socotesc de cuviinţă a aduce în paginile revistei, figura primului Patriarh al României, marcând
rolul şi implicarea sa în cel mai măreţ act al istoriei noastre.
Vie inteligenţă, elocvenţă, vastă erudiţie, putere de seducţie, nimic nu i-a refuzat Dumnezeu
în darurile Sale, trebuind să ne întoarcem privirile cu mulţi ani în urmă pentru a găsi în fruntea
Bisericii noastre un astfel de conducător. Prin ştiinţa, prin arta şi tactul său, dobândite într-o perioadă
tulbure a sfârşitului de secol al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, el a ştiut să renoveze fără să
distrugă, a ştiut să respecte tradiţia, împletind-o cu cerinţele vremii sale, afirmându-se ca un luptător
dârz pentru cauza românilor transilvăneni. Călăuzit de o voinţă puternică, a pus în practică ceea ce
ştia că este cu adevărat de folos pentru Biserică şi pentru neam, reuşind să-şi îndeplinească
însărcinările care i s-au încredinţat.
Nimic nu e întâmplător, iar în anul 2018, anul împlinirii a o sută de ani de la făurirea României
Mari, s-au împlinit o sută cincizeci de ani de la naşterea celui dintâi patriarh al României (1868). La
18 iulie, a văzut lumina zilei, la Topliţa, în preajma zilei de Sfânt Ilie, al cărui nume l-a primit la
Botez. S-a născut într-o familie de ţărani, iar copilăria sa a fost aspră, precum aspră a fost viaţa tuturor
din al său neam, aflaţi sub asuprire străină. Aşa se face, că tânărul Ilie a văzut învăţătura de carte nu
numai ca pe o izbăvire de sub nişte legi crude, ci şi ca pe o posibilitate de a-şi sluji neamul.
Carte a început să înveţe la liceul german din Bistriţa, apoi la cel românesc de la Năsăud.
Mediul prielnic de dezvoltare şcolară pe care îl găseşte aici îl ajută pe tânărul Ilie Cristea să se afirme
în cadrul societăţii de lectură Virtus Romana Rediviva, al cărei preşedinte ajunge în clasele mari ale
liceului. Astfel, i se deschide drumul spre publicistică, în revista Familia de la Oradea, tipărindu-i-se
primele articole. Preocupările publicistice continuă să şi le manifeste şi la Seminarul Teologic
Mitropolitan de la Sibiu, al cărui elev ajunge în anul 1887. Telegraful Român, Tribuna, Ţara noastră,
Foaia poporului, Dreptatea, Gazeta Transilvaniei, sunt reviste ale căror pagini au găzduit articolelele
valorosului tânăr seminarist. Aşa se face că, precum la Năsăud, şi la Sibiu, elevul fruntaş Ilie Cristea
a fost ales preşedinte al Societăţii de lectură Andrei Şaguna.
123

Toamna anului 1891, îl găseşte pe Ilie Cristea, student al Facultăţii de Litere şi Filosofie de la
Universitatea din Budapesta. Dar dragostea pentru neamul său, îl aduce pe tânărul student în vâltoarea
luptelor naţionale de la sfârşitul secolului al XIX-lea, el participând, în anul 1894, în fruntea unui
grup de 71 de studenţi români, proveniţi de la toate universităţile din Austro-Ungaria, la Congresul
studenţilor români de la Constanţa. Aici, în înflăcăratul său discurs, susţinut cu mult curaj, s-a ridicat
împotriva asupririi românilor de către stăpânitorii maghiari, nesfiindu-se a-i numi pe aceştia, stăpâni
luaţi de vânt, popor ajuns prin noroc orb la cârmă.
Reîntors în capitala ungară, Ilie Cristea şi-a desăvârşit studiile universitare, obţinând titlul de
doctor în litere şi filosofie, cu teza intitulată Viaţa şi opera lui Eminescu, în limba maghiară, teza
având să fie prima lucrare din istoria exegezei eminesciene. Lui îi aparţine şi formularea, pentru prima
oară, a sintagmei Luceafărul poeziei române, dovedind cât de mult şi-a iubit Eminescu patria, poporul
şi strămoşii. Există oare în toată creaţia pământească o poezie care să se întipărească în sufletul
fiecărui român, ca Doina? Pot să afirm cu tărie că nu. Care român n-o cunoaşte, n-a înţeles-o şi
n-o admiră?
La terminarea studiilor universitare, Ilie Cristea s-a reîntors la Sibiu, unde i s-a încredinţat
postul de secretar al Arhiepiscopiei Sibiului, devenind, astfel, unul dintre oamenii de încredere ai
mitropolitului Miron Romanul, alături de care ia parte la momente deosebit de grele, din pricina
faptului că românii erau supuşi unei politici tot mai dure de deznaţionalizare, prin religie, şcoală,
administraţie, precum şi prin intermediul serviciului militar. El a fost alături de păstorul său,
sprijinindu-l în formularea şi susţinerea numeroaselor memorii adresate autorităţilor imperiale.
Vreme de doi ani, din 1898 până în 1900, i s-a încredinţat conducerea publicaţiei Telegraful român,
organul mitropoliei din Sibiu. Vasta-i cultură literară şi teologică, ca şi caldele-i sentimente
naţionale, l-au impus în ziua de 1 ianuarie 1898 la direcţia acestui ziar. În această activitate, Ilie
Cristea avea să se bucure de experienţele dobândite în cadrul societăţii studenţeşti Petru Maior, unde
se întâlneau tinerii studenţi ai celorlalte naţionalităţi asuprite din imperiu. În cadrul acestor seri de
înfrăţire, şi-a exprimat tânărul student încrederea în izbânda cauzei naţionale: Veni-va vremea, spunea
el, când cei care au ochi şi nu văd, urechi şi nu aud, vor trebui să vază şi să auză că sfânt este ceea
ce cere poporul românesc, adică să-i respecte întreaga sa fiinţă naţională. Prin articolele sale
publicate în Telegraful român, articole din care reiese dragostea sa de neam, de biserică, naţionalismul
său fierbinte, dar cumpătat, Ilie Cristea a contribuit la ridicarea prestigiului acestei publicaţii. Fiind
tuns în monahism, în anul 1902, cu numele Miron - cu siguranţă după numele păstorului său sufletesc
- Miron Romanul - fost mitropolit al Ardealului, noul monah Miron Cristea s-a integrat pe deplin
vieţii religioase, dar, totodată, s-a implicat în viaţa societăţii transilvane, s-a afirmat în domeniul
cultural, fără însă a uita nicio clipă de problemele naţionale pe care le-a susţinut cu tărie.
Iconografia şi întocmirile din interiorul bisericii răsăritene este titlul unei lucrări a lui Miron
Cristea, operă rezultată în urma unei călătorii în străinătate, el fiind însărcinat cu aranjarea aspectului
interior al catedralei mitropolitane din Sibiu, sfinţită în anul 1906, şi ale cărei lucrări au durat patru ani.
Banca culturală Lumina - titlu aparent contradictoriu - Miron Cristea îşi propunea ca din
profitul acesteia să susţină opera de culturalizare a Transilvaniei, să acorde burse de studiu tinerilor
români şi să-i susţină pe cei care vor să înveţe meserii.
În anul 1905, a preluat conducerea Astrei, în această calitate, susţinând conferinţe, oferind
sfaturi culturale şi economice, înfiinţând o mulțime de biblioteci populare în diferite comune.
Alături de alţi colaboratori, a înfiinţat Muzeul Etnografic şi de Artă, din Sibiu, pentru care a
umblat peste tot după exponate, căruia i-a scris statutul, lucru care s-a soldat cu primirea Ordinului
Coroana României.
În acelaşi fel a înfiinţat şi Societatea pentru crearea unui fond de teatru românesc. Dragostea
şi preţuirea pentru teatru reies şi din ceea ce Miron Cristea declara, după punerea în scenă a operei
populare Moş Ciocârlan, cu ocazia sărbătoririi a douăzeci şi cinci de ani a Reuniunii de Muzică din
Sibiu, al cărei preşedinte era: s-a deşteptat un soi întreg de puternice sentimente şi anume sentimente
către neamul nostru românesc, către dulcea lui limbă, către cântecele şi doinele lui duioase, către
neîntrecutele obiceiuri şi peste tot către tot ce este românesc, sentimente care s-au contopit într-un
puternic acord de mândrie naţională, alimentându-ne sufletul pentru multă vreme.
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Între aşezămintele de cultură ale unui popor, teatrul naţional trebuie să ocupe un loc de
frunte, care teatru dacă e bine condus, poate să devină o şcoală dintre cele mai importante pentru
creşterea şi entuziasmarea maselor mari ale poporului, o şcoală care, în general, ne mobilizează ca
oameni, o şcoală care ne evocă şi care reprezintă faptele glorioase ale strămoşilor, înălţându-ne
astfel conştiinţa şi mândria naţională,- cuvânt rostit de Miron Cristea, în anul 1911, pe atunci episcop
al Caransebeşului, când se serba semicentenarul Asociaţiei.
Pentru a consolida viaţa comunitară a românilor, pentru a-i solidariza în vederea unor acţiuni
comune, Miron Cristea a înfiinţat Reuniunea familiilor din Sibiu.
Spirit modern, în pas cu vremea, el era, totuşi, conştient că viaţa modernă din zilele de azi tot
mai tare surghiuneşte din satele noastre, odinioară atât de pline de farmec, de poezie şi de viaţă
idilică.
Viaţa culturală a societăţii transilvănene a fost cu adevărat îmbogăţită şi prin numeroasele
expoziţii realizate cu sprijinul lui Miron Cristea. Demn de menţionat în acest sens este expoziţia
etnografică din Sibiu, căci graţie succesului acesteia, Miron Cristea a fost invitat, în anul 1906, la
Bucureşti, ca organizator al pavilionului ardelean, în cadrul unei mari expoziţii naţionale. Delegaţia
ardeleană, avându-l în frunte pe Miron Cristea, a arătat fraţilor din Vechiul Regat, înalta conştiinţă
naţională a românilor din aceste părţi, precum şi gradul de cultură acumulată, în ciuda
împrejurărilor vitrege şi cu toată opresiunea suferită de-a lungul vremii.
Principala preocupare în calitate de episcop al Caransebeşului, demnitate în care a fost învestit
în anul 1909, a fost grija pentru şcoala românească, prin care se asigură păstrarea limbii, a credinţei,
a culturii române, care numai naţional românească poate să fie, afirma el.
Dacă Prea Sfinţia Sa Episcopul Miron a izbutit să facă ceva trainic în cei nouă ani de
arhipăstorie în Banat, apoi lui îi revine în întregime meritul de a fi salvat şcoala românească
confesională de la pieire sigură. Odată cu şcoala, el salvează şi cultura românească şi cu ea sufletul
şi demnitatea românească de influenţele păgubitoare ale străinismului, boicotând, alături de popor,
istoria care nu era a noastră şi formând din această rezistenţă, din acest boicot, o istorie a biruinţei
sufletului românesc.
Fără fapte viaţa este moartă, a fost principiul după care s-a călăuzit Miron Cristea de-a lungul
activităţii sale. Chiar dacă, pe tărâm gospodăresc, perioadele deosebit de tulburi în care a funcţionat
ca episcop al Caransebeşului, l-au împiedicat să facă dovada calităţilor sale deosebite, pe care le
etalase pe vremea când se găsea la Sibiu, în ciuda vicisitudinilor şi a greutăţilor vremii, el a reuşit,
totuşi, să construiască un nou locaş pe seama seminarului din Caransebeş, căruia, cu toată sărăcia, îi
oferă suma de 5000 de coroane de aur, ca să nu se spună că episcopul numai cere şi el nu dă nimic.
Apoi, a sfinţit biserica pentru românii din satul Vârşeţ, care până atunci aparţineau de biserica
sârbească, oferind şi acestei biserici un dar de 2000 de coroane.
A înfiinţat o Tovărăşie şcolară, cu scopul de a-i ajuta pe elevii lipsiţi de mijloace materiale şi
a organizat excursii de studii în străinătate pentru preoţi şi învăţători. A înfiinţat, apoi, un aşezământ
monahal, care a primit numele fondatorului său, Izvorul Miron, căci a fost întemeiat în jurul unui
izvor de apă minerală, Balta caldă, izvor conținând elemente chimice cu puteri vindecătoare de boli.
Într-o caldă cuvântare adresată învățătorilor, le-a dat acestora sfaturi înțelepte, îndemnându-i
să studieze și să citească legile școlare ungurești, pentru a-și putea apăra drepturile; să caute să trăiască
în bună înțelegere cu preoții, ajutându-se reciproc în activitatea lor pentru ridicarea poporului în
cultură și bunăstare, să dezvolte o activitate extrașcolară, accentuând că munca pe care o face
învățătorul, nu trebuie să fie făcută numai în vederea salariului, ci din curată însuflețire pentru
cultivarea neamului.
Îngrijorat de apariția unui semidoctism periculos: casele țărănești își pierdeau formele vechi
originale, interiorul căpătând un aspect de mahala, portul, jocul și limba își pierdeau farmecul original
prin pătrunderea elementelor străine, Miron Cristea n-a pregetat a lua poziție și a combate public acest
distrugător fenomen: Trebuie deci să reluăm firul unei dezvoltări normale în legătură cu tradiţiile
trecutului. Aceasta se poate numai prin mijloacele unei culturi adevărate şi temeinice, izvorâtă din
trebuinţele proprii şi scutită de curentele, care nu se potriveau cu noi şi cu firea noastră.
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În perioada deosebit de grea a războiului, Miron Cristea a fost alături de poporul său,
nădăjduind în Dumnezeu că poporul român se va regăsi în vatra sa străbună: Dar cine vrea să secere
pace trebuie să semene treptat(...), adică să asigure fiecărui popor dreptul de a-şi dezvolta liber şi
neîmpiedicat naţionalitatea sa.(...) Aceasta trebuie să pretindem sus şi tare şi noi, căci fiii poporului
român(...) au sângerat pentru tron şi patrie, dar nu ca să fie restrânşi în libertăţile şi drepturile lor,
nu ca să fie împiedicaţi de a-şi câştiga şi ei părticica din pământul pe care cu viaţa lor l-au apărat.
Cu acest sentiment în suflet, e firească participarea lui la Adunarea Naţională de la Alba Iulia,
din 1 Decembrie 1918, ca fruntaş şi ca orator în faţa zecilor de mii de oameni, cărora le-a făcut
mărturisirea hotarelor României până la Tisa. În dimineaţa adunării, la ora 7, s-a oficiat Sfânta
Liturghie în biserica ortodoxă, la terminarea căreia, episcopul Miron Cristea a rostit o rugăciune prin
care a stors lacrimi de bucurie din ochii tuturor celor de faţă: Scoală-te întru ajutorul nostru şi
mântuieşte-ne pentru mila ta. Dă ajutor glorioasei armate române, ca să scape pe toţi fraţii noştri de
strâmtoare şi să întărească noile hotare ale patriei mărite. Dumnezeule Mântuitorul nostru, ajută-ne
nouă pentru mărirea neamului tău, ca să se sălăşluiască mărire în pământul nostru(...). Corul a cântat
apoi Deşteaptă-te, române!, iar când s-a ajuns la strofa Preoţi cu crucea-n frunte..., Ioan I. Pop,
episcopul Aradului, ţinând sfânta cruce ridicată în mâna dreaptă, a ieşit în faţa altarului, moment în
care toată suflarea era cu mâna dreaptă ridicată, în semn de jurământ. După terminarea serviciului
divin, poporul, în frunte cu conducătorii săi, au mers în cetatea Albei Iulia, unde s-a ţinut Marea
Adunare Naţională, sub preşedinţia lui George Pop de Băseşti. Primul orator a fost Vasile Goldiş,
care a dat citire actului unirii: Adunarea naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia, în ziua de 18 Noiembrie
(1 Decembrie) decretează: unirea acelor Români şi a tuturor teritoriilor locuite de dânşii cu
România. Adunarea naţională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al Naţiunii Române la întreg
Banatul, cuprins între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre. Printre oratori s-a numărat Iuliu Maniu şi
episcopul greco-catolic, Iuliu Hossu, iar la urmă a rostit o strălucită cuvântare Miron Cristea,
episcopul Caransebeşului:
Mărită naţie românească!
Sunt aproape două mii de ani, de când împăratul Traian a sădit, altoit nobila viţă romană în
tulpina vânjoasă a rezistentului neam dacic, dând astfel naştere poporului nostru român.
Ca o santinelă neadormită şi credincioasă a organizaţiei şi a civilizaţiunii române, a
răspândit acest popor lumina culturii latine, prefăcând aceste plaiuri şi ţinuturi - pe atunci încă
sălbatice – în Dacia Felix, adecă ţară fericită.
Dar năvălirea Hunilor şi a numeroaselor hoarde barbare – câte s-au strecurat pe aici în curs
de veacuri – nu numai ne-au stingherit în munca şi opera noastră, ci ne-au înfrânt pentru multă
vreme, şi – ceea ce a fost mai rău pentru noi – ne-au divizat, ne-au împărţit.
Astfel cu timpul am ajuns uşor unii în jugul Maghiarilor, dedaţi de la fire – ca şi ceilalţi
Turani – a trăi din sudoarea altora; alţii au ajuns în robia Turcilor, mai târziu a Germanilor şi a
ţarismului rusesc. Mai lungă a fost cu deosebite variante robia noastră, a Românilor din Ungaria şi
Transilvania, care a durat o mie de ani.
V-aş amărî prea tare sufletele şi aş prea întuneca seninătatea acestui frumos praznic naţional,
dacă v-aş înfăţişa icoana amănunţită a lungilor noastre suferinţe din cursul acestor 10 veacuri.
Amintesc numai:
Cum am zăcut veacuri întregi în cea mai neagră iobăgie;
Cum am fost proscrişi de legile nu numai aspre, ci draconice ale lui Verboczy;
Cum în atâtea rânduri ne-am pierdut pe toţi conducătorii;
Cum ne-au sfâşiat chiar credinţa strămoşească;
Cum au rupt legăturile canonice şi fireşti ale bisericii noastre cu biserica mamă a fraţilor de
dincolo;
Cum ne-au bătut păstorii, ca să se risipească mai uşor turma;
Cum au hrănit cu scump sângele nostru toate lipitorile lepădăturilor străine etc.
Dar cu toate acestea - precum după vorba lui Alecsandri - Ceahlăul sub furtună nu cade
muşuroiu - aşa şi puterile neamului românesc n-au putut fi zdrobite pentru totdeauna. Din contră.
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Mulţumită puternicei însuşiri a poporului de a spori văzând cu ochii, s-a împlinit faţă de noi cuvântul
poetului:
Barbarii vin, barbarii trec, Românul îi petrece
Şi unde unul a căzut, răsar în locu-i zece.
Astfel codrul neamului a odrăslit mereu, suplinind nu numai golurile marilor jertfe, ci am fost
chiar în stare să dăm lumii – pe lângă multe altele – şi eroi, ca pe Ioan Corvinul şi fiul său Matei,
care – ca şi Ştefan cel Mare – a fost cel mai mare rege al Ungariei.
Însă cu cât începeau să iasă mai bine la iveală strălucitele noastre însuşiri strămoşeşti, cu
atâta se ridicau mai tare turanicii noştri tirani a ne asupri şi strâmtora.
Orbiţi de gogoriţa ideii de Stat naţional maghiar, nu s-au ruşinat a născoci cele mai drăceşti
căi şi mijloace cu scopul hotărât de a ne desfiinţa şi maghiariza. Deoparte Habsburgii, haini şi
meşteri în a semăna intrigi şi discordie între popoarele fostei monarhii, ca astfel să le poată domina
şi să se poată supune, de altă parte barbarii de Germani au aflat în finii lor Maghiari pe cei mai
tipici ucenici ai imoralei lor devize: Macht geht vor Recht. Contele negru Juliu Andrassy, pe care
intenţionează republica maghiară a-l trimite ca delegat la tratativele de pace, a declarat în camera
ungară: Cauza naţionalităţilor din Ungaria este chestie de putere şi nu de drept. Mai ales ceea ce au
făcut cu noi în anii din urmă, trece toate marginile. Strigau la cer răzbunare nedreptăţile, care
trebuia să le suferim. Ne durea mai ales încătuşarea sufletului nostru românesc şi răpirea şcolilor,
căci n-am uitat nici pe o clipă admoniţia de la 1848 a marelui Bărnuţ: Fiecare fiu înstrăinat era o
bucată ruptă cu dureri din trupul nostru.
În faţa asupririlor şi a nedreptăţilor, pe care nu le puteam opri, ne-am retras resignaţi la
vetrele familiilor şi la altarele bisericuţelor noastre şi acolo am străjuit cu neadormită grijă şi am
salvat scumpele comori ale sufletului: legea, limba, datinile strămoşeşti şi toată moştenirea fiinţei
noastre etnice de Români.
Dar asupririle acestea, deşi ne-au împestriţat cu străini pe pământul strămoşesc prin
colonizări şi cu toată forţa mijloacelor de guvernământ ne-au înstrăinat oraşele, ne-au ţinut în
neştiinţă, împiedicând aproape orice progres,- totuşi nu ne-au putut istovi, ci ne-au făcut mai
rezistenţi, ne-au întărit, ne-au închegat. Iată, ţara fraţilor din regatul liber a devenit pentru noi steaua
strălucitoare a nădejdilor noastre de mai bine.
Prinzând curaj, am înteţit tot mai mult lupta noastră politică, pornită în contra opresorilor
noştri, cristalizând tot mai clar ţinta aspiraţiunilor noastre naţionale.
La anul 1866 Papiu Ilarian scria unui deputat român din Parlamentul ungar: Românii să
pretindă curat şi simplu, ca să fie naţiune egală... Numai înainte cu curaj şi cauza voastră va ajunge
la cunoştinţa Europei - şi atunci aţi câştigat totul.
Bărbăteştile lupte politice ale episcopilor şi fruntaşilor noştri conducători, pecetluite cu
însemnate jertfe de mucenici naţionali, formează pagini strălucite ale trecutului nostru întreg.
Ele au convins pe marile popoare, care conduc destinele lumii, despre sfinţenia cauzei noastre
şi despre îndreptăţirea aspiraţiunilor noastre spre libertate.
Şi când tiranii noştri seculari au intrat şi în sfintele noastre biserici şi ne-au pângărit altarele
lor, pe cât de sfinte pe atât şi de româneşti, fraţii noştri liberi n-au mai putut suferi umilirea noastră.
Atunci mai marele fiu al marelui său părinte Ion Brătianu, în casa căruia s-a cultivat cu sfinţenie
cultul dezrobirii noastre cu aprobarea plină de însufleţire a tuturor factorilor competenţi, urmat de
toată ţara, a sfătuit din poziţia sa plină de răspundere pe Vodă să scoată sabia şi să înceapă lupta
alăturea de acele popoare, pe al căror steag este scris: înfrângerea tiraniei, biruinţa dreptăţii şi
eliberarea popoarelor asuprite. Ajutorul Celui de sus a fost cu el şi cu noi căci adevăr cuprind
cuvintele însufleţitului Nicolae Bălcescu: Dumnezeu a lăsat libertatea pentru popoare şi cine se luptă
pentru libertate, se luptă pentru Dumnezeu.
După 25 de luni de uriaşe jertfe şi de mult sânge românesc vărsat în lupte crunte, a biruit
sfânta Poruncă din solia puternicului Mesia, Wilson: Tot poporul trebuie să aibă libertatea a fi
stăpân pe sine şi a-şi croi însuşi viitorul şi soarta.
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Ca să ne folosim şi noi, Românii din Ungaria şi Transilvania, de dreptul cuprins în acest
evanghelic principiu, am servit la această istorică şi măreaţă adunare naţională în străvechea Alba
Iulie, de care ne leagă amintirea celor mai crude chinuri şi suferinţe, dar şi cea mai sfântă nădejde.
Deşi au trecut decenii, chiar veacuri de atunci totuşi şi acum aud cum geme de adânc din
fundul temniţei regele Iancu, aud mai ales suspinele, vaietele şi sfâşietoarele urlete de durere ale
mucenicilor Horea şi Cloşca, care aici au fost traşi pe roată.
Sub impresia acestor amintiri amare, sub impresia proaspetelor noastre suferinţe din anii
războiului ...care Român mai poate dori să mai trăim în acelaşi stat cu Maghiarii? Cine ar dori
aceasta, nu poate fi Român. Promisiunile deşarte din cursul veacurilor ne-au învăţat a nu mai avea
nici o încredere în Maghiari.
Dar chiar de s-ar fi şters din sufletul nostru orice amintire a muceniciei noastre de veacuri şi
încă nu ne putem gândi la altceva decât la ceea ce au hotărât şi făcut fraţii din Basarabia şi Bucovina,
adică la unirea cu scumpa noastră Românie, alipindu-i întreg pământul strămoşesc.
Aceasta trebuia să fie singura noastră tendinţă firească; doar idealul suprem al fiecărui
popor, ce locuieşte pe un teritoriu compact, trebuie să fie unitatea sa naţională şi politică. Am fi nişte
ignoranţi vrednici de dispreţul şi râsul lumii dacă în situaţia de azi am avea o altă dorinţă. Numai
din unirea tuturor românilor de pretutindeni vor putea răsări astfel de produse şi manifestaţiuni ale
geniului nostru naţional, care prin însuşirile lor specifice româneşti să contribuie la progresul
omenirii.
Deci oricât de tare ar fi arcul Carpaţilor, care până acuma ne-a despărţit de fraţii noştri,
totuşi azi şi aici – în atmosfera tradiţiilor lui Mihai Vodă Viteazul - nu pot decât să exclam împreună
cu poetul:
Hotarele de astăzi sunt margini trecătoare,
De care timpul râde
Căci el pătrunde’n taina ursitei viitoare
Când ele s-or deschide!
Ceasul deschiderii a sosit.
Nu putem şi n-avem lipsă să retezăm Carpaţii, căci ei sunt şi trebuie să rămână şi în viitor
inima Românismului, dar simţesc că astăzi prin glasul unanim al mulţimii celor mari vom deschide
iar şi pentru totdeauna porţile Carpaţilor, ca să poată pulsa prin arterele lor cea mai caldă viaţă
românească şi ca prin aceasta să ni se înfăptuiască:
Avem un vis neîmplinit,
Copil al suferinţii,
De jalea lui ne-au răposat
Și moşii şi părinţii.
Am ferma nădejde că glasul nostru unanim şi prin voi glasul întregii naţiuni se va concentra
asupra singurei dorinţe, pe care o pot exprima în trei cuvinte: - Până la Tisa! Amin! –
În urma acestei cuvântări, au urmat ovaţii ce parcă nu mai voiau a lua sfârşit.
A doua zi, marele Sfat naţional, din care a făcut parte şi Miron Cristea a hotărât a trimite MS
Regelui Ferdinand I o adresă prin care era înştiinţat despre săvârşirea unirii, adresă căreia regele îi
răspunde prin alese cuvinte: Vestea îmbucurătoare ce Îmi aduceţi despre măreţul act al unirii cu
Regatul român, săvârşit în vechia cetate a lui Mihai Viteazul, a umplut inima mea de nespusă bucurie
şi am primit-o cu vie emoţiune.
Munca deosebită depusă în cursul vremurilor de bărbaţi patriotici, purtători credincioşi ai
idealului naţional, azi şi-a găsit răsplata bine meritată. Din lacrămile celor care au plâns şi au
suferit, care au luptat fără preget, din sângele celor care au muncit pentru înfăptuirea lui, lăsând ca
moştenire sfântă credinţa lor nestrămutată, a răsădit sămânţa, ale cărei roade azi le culegem ca un
dar din cer.
Mulţumesc Atotputernicului că mi-a îngăduit ca prin vitejia ostaşilor mei, să pot contribui la
această măreaţă faptă şi ca împreună cu poporul meu iubit să pot trăi aceste clipe înălţătoare.
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Cum am fost părtaşul suferinţelor şi durerilor voastre, aşa iau din adâncul inimii parte la
bucuria voastră, care este aceea a tuturor Românilor, şi unind glasul meu cu glasul vostru, zic plin
de nădejde într-un viitor frumos: Trăiască România Mare, una şi nedespărţită!
Actul Marii Uniri de la 1918, nu putea rămâne fără ecou în organizarea Bisericii Ortodoxe
Române, impunându-se unirea ecleziastică. Astfel, Miron Cristea a fost ales mitropolit al
Ungrovlahiei şi primat al României, el trasând câteva obiective pe care trebuia să le aibă în vedere:
Biserica să-şi regăsească vechea strălucire, să devină mângâietoare celor ce caută alinare la altarul
ei, să fie farul de lumină şi învăţături în spiritul Evangheliei şi izvor de virtuţi şi idealuri, pilda vie
de jertfe pentru bine.
Apoi, Biserica Ortodoxă Română, în anul 1925, a fost ridicată la rang de Patriarhie, iar
alegerea, în fruntea ei, a unui ardelean, a mitropolitului Miron Cristea, arăta: un semn de înaltă
răsplată a dreptăţii divine pentru toate suferinţele şi împilările pe care le-au îndurat românii din
Ardeal pe vremea regimului milenar al ungarilor, pentru tenacitatea exemplară şi eroismul
mucenicesc ce i-a însoţit în greaua luptă de apărare a credinţei străbune.
Mai întâi ca mitropolit, iar apoi ca patriarh, Miron Cristea şi-a pus pecetea personalităţii sale
asupra unei întregi epoci din viaţa Bisericii Ortodoxe Române: Părea grăbit să facă totul dintr-o
dată, dar, de fapt, erau prea multe de făcut şi în el îşi găsiseră omul.
În lungul catalog al înfăptuirilor sale, amintim, înfiinţarea unor noi episcopii: Cetatea Albă,
Hotin, Maramureş, Oradea, încununarea fiind dată de înfiinţarea unei episcopii misionare ortodoxe
în America.
O frumoasă cuvântare, plină de învăţăminte, a rostit Miron Cristea la Chişinău, odată cu
întronizarea mitropolitului locului, Gurie Grosu. Un fapt de mare însemnătate a avut loc cu acest
prilej: ridicarea de către însuşi Patriarhul Miron a blestemului pe care poporul moldovean din stânga
Prutului îl aruncase asupra Prutului, când s-a văzut despărţit, în anul 1812, de fraţii săi din dreapta
lui, apa despărţitoare devenită râu blestemat, Prutule, apă amară. Miron Cristea a ridicat blestemul,
ca semn al unirii pe veci a ţinuturilor locuite de români.
Demn de remarcat este, apoi, înfiinţarea Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, reuşind, aici, să dea o nouă tâlcuire a Noului Testament (1927), făcută de teologul şi literatul
Grigore Pişculescu (Gala Galaction), iar în anul 1936, să vadă lumina tiparului o nouă ediţie a Sfintei
Scripturi: Eu doresc ca ea să contribuie la închegarea neamului, la întărirea conştiinţei şi unităţii
sale bisericeşti, culturale şi naţionale şi să fie şi să rămâie prin dumnezeieştile sale poveţe şi
învăţături-ca şi în trecut- temelia de dezvoltare a întregii noastre vieţi personale, familiale şi obşteşti.
Tot prin râvna sa, poetul Vasile Militaru, de data aceasta în teascurile Tipografiei Cărţilor
Bisericeşti, a publicat, ca un alt Dosoftei, Psaltirea în versuri.
Prin toate aceste tipărituri, cărora se adaugă revista teologică a Sfântului Sinod, Biserica
Ortodoxă Română, precum şi un curier, intitulat Apostol, al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cartea
bisericească, sistată din pricina războiului, reuşeşte să-şi regăsească aria de difuzare. De asemenea,
pe vremea păstoririi lui Miron Cristea a fost îndreptat calendarul în Biserica noastră.
Pe plan gospodăresc, amintim construirea, într-o autentică artă românească, a unor biserici
monumentale, care fac şi astăzi cinste Bisericii Ortodoxe Române: Biserica Reîntregirii de la Alba
Iulia, Biserica Sfântul Nicolae din Cluj, Biserica Înălţarea Domnului din Târgu-Mureş, Madona
Dudu din Craiova, Sfântul Silvestru din Bucureşti, Catedrala Timişoarei, precum şi Palatul Patriarhal,
construit în deceniul al patrulea al secolului trecut.
În localitatea sa natală, Topliţa, a ridicat un schit de lemn, având hramul Sfântul Prooroc Ilie,
schit existent şi astăzi.
De numele patriarhului Miron Cristea se leagă şi ctitorirea, pe malul Iordanului, a primei
mănăstiri româneşti la locurile sfinte, Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul. De asemenea, în ţinutul
palestinian, la Ierusalim, a luat naştere Aşezământul monahal, adevărată şcoală monahală pentru
treptele arhiereşti.
Anul 1934 a fost anul comemorării a 220 de ani de la moartea martirică a Sfântului Constantin
Brâncoveanu şi a copiilor săi, împreună cu sfetnicul Ianache. Cu acest prilej, descoperite fiind
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osemintele domnitorului, patriarhul Miron Cristea a organizat o slujbă creştinească de reînhumare a
acestora, în biserica Sfântul Gheorghe-Nou, slujbă de care domnitorul nu a avut parte la decapitarea sa.
Învăţământul teologic a cunoscut o înflorire în vremea păstoririi lui Miron Cristea, prin
înfiinţarea unor seminarii teologice la Câmpulung-Muscel (pentru orfanii de război), la Cernica
(înzestrat cu o tipografie) şi la Craiova, prin reînfiinţarea, în anul 1927, a Academiei de Muzică
Bisericească, prin ridicarea vechilor Institute Teologice din Sibiu, din Arad şi din Caransebeş, la rang
de Academii Teologice, cu patru ani de studii.
Pe lângă Facultăţile de la Bucureşti şi Cernăuţi (având acum cursurile de predare în limba
română, în locul celei germane), în anul 1926, în cadrul Universităţii din Iaşi, a luat fiinţă, cu sediul
la Chişinău, o nouă Facultate de Teologie, facultate care-l avea printre profesorii săi pe renumitul
Grigore Pişculescu (Gala Galaction).
Ca un Antim Ivireanul al zilelor sale, activitatea patriarhului Miron Cristea s-a desfăşurat şi
pe tărâm politic, atunci când ţara, aflată într-o astfel de criză, a apelat la serviciile sale: a fost membru
al Regenţei României, după moartea regelui Ferdinand, iar mai târziu, 1938-1939, a avut o altă
misiune importantă, şi anume, aceea de a fi prim-ministru al României.
Toată viaţa sa, Patriarhul Miron Cristea a ars ca o flacără pentru ţară, pentru neam şi pentru
Biserică, iar pentru întreaga sa activitate culturală şi pentru deosebita activitate naţională, a fost ales
membru al Academiei Române.
Cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani şi a 50 de ani de slujire a Bisericii, au fost organizate
de către Biserica Ortodoxă Română o serie de manifestări, menite să-l omagieze pe cel dintâi Patriarh
al său. Programul foarte dens din această perioadă avea să-i şubrezească sănătatea trupească. Aşa se
face că, la sfârşitul lunii februarie, el a plecat la Cannes, pentru o perioadă de odihnă. La plecare,
patriarhul Miron Cristea s-a adresat preoţilor care au venit la Patriarhie spre a-şi lua rămas bun:...
ce-aţi venit atâţia, căci n-am murit. Aveau, aceste cuvinte, să fie prevestitoare a ceea ce avea să se
întâmple, întrucât drumul la Cannes, a fost ultimul drum întreprins de Miron Cristea. Acest bun
slujitor al Bisericii şi al ţării, a ieşit din scenă la 6 martie 1939, după o activitate extrem de bogată,
desfăşurată într-o epocă de mari frământări şi contradicţii, care, de altfel, au şi generat al Doilea
Război Mondial. A organizat şi consolidat instituţii bisericeşti, le-a dotat cu regulamente de
funcţionare şi le-a asigurat cu oameni. A ajuns în vârful piramidei, a rămas om de echilibru, fiind
chemat în funcţii mari nu pentru că ar fi fost politician, ci pentru că oferea soluţii din afara politicii,
spre a lăsa răgaz oamenilor politici să-şi reconsidere şi să-şi clarifice ideile.
Patriarhul Miron Cristea fost înmormântat în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, slujba
înmormântării fiind oficiată în ziua de 14 martie 1939, personalitatea acestui mare iubitor de patrie,
fiind evocată în cuvântările celor prezenţi:...un fiu de sătean, care urcă toate treptele ierarhice până
la aceea de patriarh al României; un fiu de sătean care în latura politică ocupă locuri înalte ca:
Senator, Prim-ministru, Regent al ţării(...) viaţa lui a fost toată: acţiune, frământare, muncă pentru
Neam, pentru Ţară şi pentru Biserică.
...episcopului dr. Miron Cristea i-a fost dată o fericire unică în istoria unui neam. I-a fost dat
să celebreze cununia de veci între Transilvania şi Regele tuturor Românilor, după cea mai arzătoare
dorinţă a amândurora. Iar pentru reîntregirea Neamului tot lui i-a revenit rolul să pecetluiască şi să
consolideze unificarea naţională în scaunul de Mitropolit Primat al României întregite, ca un părinte
al tuturor fraţilor regăsiţi.
...în toate înfăţişările ei, în toate notele sale caracteristice viaţa sa s-a confundat cu toate
puterile tainice, cu toate năzuinţele, cu toate stigmatele poporului nostru. A biruit şi a fost mare prin
toate caracterele naţiei; a triumfat odată cu dânsa prezidând la toate momentele înălţătoare ale
acestei ere de apoteoză(...) ideia ortodoxă care s-a împletit şi ea cu istoria noastră de încălcări, de
bejanii în munţi, ideia ortodoxă cealaltă coordonată a istoriei noastre, a fost de altfel consacrată în
suprema noastră instituţie religioasă, în persoana primului Patriarh al României Mari.
Mihaela Turian
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GÂNDURI de CENTENAR
(Din ţară, nesosite la timp, gânduri pentru Concursul Naţional România la 100+100… organizat de
Biblioteca Judeţeană Sălaj în anul 2018 - CENTENARUL MARII UNIRI)
Românie de poveste
Zahorte Sarah
Românie de poveste,
Luceafăr scump, pe care
Lumea nu te știe!
Tu, de Mihai Eminescu, scrisă,
Ion Creangă relatată,
Ioan Slavici mângâiată.
Mihai Viteazul voievod neînfricat,
Luptând pe front cu turcii,
Decebal, cu oștirea lui cu tot.
Avram Iancu în tine s-a născut
România, țara mea de dor,
Frumoasă țară neștiută.
O, Românie de poveste,
Scumpă floare, cu petale nemuritoare,
Iuliu Maniu pentru tine a pătimit.
Aurel Vlaicu pilot neînfricat,
Pe cerul Europei a zburat,
Sărutul dulce-ți poartă bucurie.
O, Românie de poveste,
Țara mea iubită,
Frumos luceafăr vesel.
Țară îmbietoare,
Țară neștiută,
Mândră țara mea!
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Victor Milan Cîrciumărescu
Pensionar, 81 de ani
Cenaclul Literar „Mircea Eliade” Cernavodă, Jud. Constanța
TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAŢĂ!
(Balada puiului de dac!)
Un ţânc cu glas de clopoţel
Şi vocea plină de dulceaţă,
Cânta sub falduri de drapel;
TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAŢĂ!
-Vlăstar de Get, tu, pui de dac,
Din ţara veche de milenii
Vorbeşti în grai Pelasg şi Trac,
Rămas din negurile vremii!
Te-ai renăscut în veşnicie,
În nemurire, c-un destin:
Să te înalţi semeţ, ca bradul,
Sub aripa de Heruvim!
De la Morava-n jurul mării,
Pe Dunăre, peste Carpaţi,
Ai păstorit de-a lungul vremii
Cu-ai Geto-Dacilor penaţi!
Cu glasul vesel, cristalin,
Cugetul plin de puritate,
Ne-ai dăruit cerul senin
Şi dorul pentru unitate.
Tu ai dus flacăra unirii
La Alba, Cluj, la Chişinău,
Ai cântat oda dezrobirii
În Bucovina şi Zalău!
Îndemnul tău pentru unire,
Plutind suav la Cernăuţi,
A-nlăturat juguri străine
Ce ne-a-nrobit ani grei şi mulţi!
Din Maramureş şi Crişana,
Din Basarabia, Banat,
Ai strâns torente de-nfrăţire
Şi de unire-n Sfânt Regat!
Prinosul dragostei de ţară,
Din cântul şi din ochii tăi,
Ne-a-nsufleţit (A câta oară?)
Să fim uniţi în anii grei!
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Ai mângâiat pe metereze
Pe cei ce şi-au jertfit fiinţa
Luptând să îşi elibereze
Poporul, glia şi credinţa!
La Mărăşeşti, Oarba, Oituz,
Mărăşti şi-n alte lupte grele,
I-au sfârtecat schije de-obuz
Şi cioburi dure de şrapnele!
Dar tu, ca şi-altădată-n Plevna,
Sau Griviţei grea bătălie,
Cântai: Reîntregiţi eterna,
Sublima, Sfânta Românie!!
Tu, Pui de Dac, ne-ai insuflat,
Curajul la Călugăreni;
Pe Ştefan l-ai încoronat,
Viteaz monarh la moldoveni!
Le-ai dat răzeşilor tărie
Să lupte la Podul Înalt;
Iar Basarab cu vitejie
I-a-nvins pe cei ce ne-au călcat!
Cu braț firav ai încercat
Să aperi capul lui Mihai,
Ce reuşise-n Sfânt Regat
Să strângă Românescul plai!
La Regia Sarmizegetusa,
Dacii la tine se-nchinară
Jurând, cu Decebal în frunte,
De dragul tău, liberi să piară!
Pe Iancu, pe Avram, pe Doja,
Ţepeş, Asan, Menumorut,
Pe Basarab, Mircea, pe Cuza,
Pe Cantemir şi câţi mai sunt,
I-ai unit strâns întru credinţa
Că-s parte din acelaşi neam,
Coborâtori din Burebista,
Din Dromichaites şi Traian...
Dar, cu mirare, de un secol,
Priveşti adânc, nedumerit,
Cum strămoşescul sacrificiu
Devine fapt neîmplinit;
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Cum corbii lacomi îşi-nfig pliscul
În trupul Sfintei Românii,
Smulgând bucăţi însângerate
De munţi, de ape şi câmpii;
Cum floarea ţării pribegeşte
Cu umilinţă prin străini,
Cum tineretu-o părăseşte,
Făcându-şi veacul prin vecini;
Cum fiii Naţiei Române
Nu-şi află rostu-n casa lor,
Când cerul zilelor senine
Se-ntunecă sub negru nor;
Sau cum valorile perene,
Ale acestui neam-ALES,
Se rătăcesc, de la o vreme,
În vagi direcţii, fără sens!!
Şi totuşi: 'Nalţă către soare
De Centenar privirea-ţi vie!
Dorul de patrie nu moare,
Prin foc speranţele învie.
Avem nevoie iar de tine,
Să ne trezeşti, să ne aduni,
Redă-ne sfânta-’nţelepciune
Şi dăruirea din străbuni!
Să apărăm cu braţ de stâncă
Averea ce am moştenit,
Hotarul României Sfântă,
Aşa cum tu ţi l-ai dorit.
Să răspândim peste hotare
Mândria de a fi ROMÂNI!!!
Să demonstrăm altor popoare,
Pe soarta-ne suntem stăpâni!
Învie culmile golaşe,
Ce au fost falnice păduri!
Uneşte-ne! Pentru-a renaşte
A Geto-Dacilor culturi!
Rămâi icoana tuturor,
Cântând balada ce te-nalţă
Sub falnic fald de tricolor;
TRĂIASCĂ RAMÂNIA DODOLOAŢĂ!!
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DUȘMANILOR UNIRII NOASTRE!
(Revolta puiului de dac)
- Dezrădăcinați ai lumii,
Fără lege și stăpân,
Rătăciți în timp și spațiu,
Izgoniți din alt tărâm,
Neprieteni ai unirii
Sfinte-a neamului român,
Nu-mi vorbiți de rău străbunii
Sau eroii luptători!
Ei și-au dăruit ființa
Înălțând spre cer credința
’n Românescul viitor.
Nu moșiți istorii false
Furând „os” de la vecini!
Vreți o țară-’mbelșugată,
Dar n-o clădiți din minciuni.
Noi avem Dacia sfântă,
Întregită-n foc și luptă,
Moștenire din străbuni.
Amintiți-vă mai bine
Cam pe unde ați rătăcit,
Ați cerut un colț de pâine Iată, vi l-am oferit!
V-am dus secole în spate,
Dar, cât sunt de răbdător,
Nu mă faceți să-mi vărs focul
Într-un „OF” pustiitor.
Să vă intre bine-n minte:
Noi aici nu am „rămas”,
Avem patria Română!
Nu noi suntem de pripas,
Și nici nație nebună
Ce se crede-n veci stăpână
Peste locul unde a mas.
N-am uitat că timp de veacuri
Ați supt sânge de români,
Că pe aceste vechi meleaguri
Dacii au fost din veci stăpâni.
Și doar soarta nemiloasă
V-au adus tirani pe casă
Și destine de români.
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Ați furat țara de-a gata
Cu bucate pe ales,
Nu ați mânuit lopata,
Ați venit doar la cules.
Iar din inima română
Curgea sângele-n țărână
Pentru a crește grâul des!
Nu mai vrea sclavă să fie
Știu că a noastră unire
Nu vă este cu folos,
Când de-un secol și mai bine
Dacul s-a sculat de jos;
Nici că sfânta Românie
Pentru al vostru prinos.
Uită gândul că ținuturi
Din trup sfânt veți primi-n dar,
Că sublima Românie
Se rupe de Centenar.
Nu! Unirea-i pe vecie!
Ce-i Român unit să fie
În ținutu-i legendar!!
DOINA PUIULUI DE DAC!
(Rondel)
Din bob de grâu, tot grâu răsare,
Din ghindă, tot stejar rodește,
Din pui de Dac, Român va crește
Sub cerul luminat de soare.
De-un secol, România Mare
Cântă o doină ce-o unește:
Din bob de grâu, tot grâu răsare,
Din ghindă, tot stejar rodește.
Să stăm de veghe la hotare,
Unde dușmanul ne privește,
Căci grai de dac ne înfrățește
Și doina plină de culoare:
Din bob de grâu, tot grâu răsare.
DE CENTENAR!
De-ntâi Decembrie, la marea sărbătoare,
Un secol de-mpliniri, de fapte mari,
Iubind cu patos România Mare,
Să îi urăm: Măicuță,
LA MULȚI ANI!
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Să ne cinstim părinții și pământul!
A cincea lege a Divinelor Porunci,
Căci Tatăl din înalturi Și-a ținut cuvântul,
Pecetluind iubirea-I pentru prunci.
Din veacuri Burebista și Asan,
Iancu de Hunedoara, întregitor Mihai,
Mircea, Țepeș, Cuza, Marele Ștefan,
Stejari cu rădăcina în Românescul plai,
Zidit-au România cea „Rotundă”,
Prescură sfântă a sfântului altar,
Născută cu dureri, din dragoste profundă,
Pe care Cel de Sus ne-a dat-o-n dar!
Sudoarea unui neam, slujind de veacuri
Credinței de unire în simțiri,
A plămădit-o cu vin curs din teascuri,
Sfințind-o-n feciorelnice sfințiri.
Iar sângele ce-a curs, amar de vreme,
În glodul frământatei Românii,
I-a dat splendoare și trăiri eterne,
Copilă din a cerului tării!
Culori sublime i-au zidit drapelul
Aprins de roșul sângelui vărsat,
Aur de grâu, porumburi sau penelul
Albastrului din cerul înstelat.
Aceasta-i țara noastră, România Mare,
Pe care străbunicii ne-au lăsat-o-n dar,
S-o ocrotim, neprețuită floare,
Și s-alungăm dușmanul din hotar;
Să păstrăm vie, în secoli și milenii,
Înălțătoarea dragoste de frați,
Ce ne-a unit, cu tot necazul vremii,
În jurul maiestoșilor Carpați.
Veniți, Români, cu toții,
La marea sărbătoare
De Centenar!
Copii sau veterani
Să apărăm de-a pururi
România Mare
Și să-i urăm din suflet:
LA MULȚI ANI!
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Zidul din Bocșa
Cornelia Violeta Popescu (Remeş) - iulie 2018
Din casa veche, strămoșească,
Un zid mai stă să amintească
De locu-n care tata s-a născut,
De dragi bunici din veacul ce-a trecut.
Din sfântul lut, cu paie frământat,
De palmele străbunilor format,
Și azi sclipește viu în Soare
Și-aduce, din trecut, o boare.
Din zidul ce, bătrân, albește,
Bunica parcă îmi zâmbește
Și-n vitreg loc, în care a murit,
Într-un sfârșit, bunicul m-a-ntâlnit.
Fântâna lui mereu mă aștepta,
Cu visul lui secret de a nu-l uita,
De când eram doar un copil,
S-aprind smerit-al candelei fitil.
Același loc din mica strană,
Unde cânta bunica-n taină
Și-n care Maica Sfântă o privea,
Înalță azi la cer și ruga mea.
Din casa veche de la Bocșa,
Ce-n noul veac deschis-a ușa,
A mai rămas străjer un singur zid,
Să poarte-al dragostei de neam fluid.
30 de ani în LIBERTATE
Decembrie 2019 ne întoarce gândul, sufletele şi atenţia spre amintiri care dor, spre un Crăciun
însângerat din istoria poporului
român.
Vorbesc mii de pagini
despre acele momente în care,
nemaiputând îndura jugul şi ororile
unui regim totalitar, cei mai
curajoşi, tinerii, au pornit în marşul
hotărât spre a-şi câştiga dreptul
elementar la viaţă, trăită în libertate!
De atunci nimeni nu a uitat şi
nu are voie să uite jertfa care a
schimbat destinul ţării, iar acum,
când anii scurşi au ridicat o nouă
generaţie, ajunsă la maturitate,
ne-am propus şi noi, împreună cu tot
neamul, să privim cu ochi realişti drumul parcurs din decembrie 1989 şi până azi, la 30 de ani de la
strigătul de VICTORIE!
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Martore tăcute ne-au fost CĂRŢILE, organizate tematic şi aduse în atenţia tuturor categoriilor
de public.
Primele mesaje şi gânduri transmise în libertate au apărut în presa vremii, am multiplicat
emoţii, trăiri, îndemnuri şi le-am pus şi pe acestea în calea trecătorilor… Erau tineri, Doamne,/ Mult
prea tineri/Şi-şi sfârşiră viaţa într-o vineri…
Am ales să stăm de vorbă, la Bibliotecă, să culegem păreri diverse, înţelegând, împreună, dacă
am ştiut ce să facem cu libertatea şi democraţia ce ni s-au dăruit, prin atâtea sacrificii!
Nu totul a fost făcut că responsabilitate şi în interesul României, deşi ei i-au fost dăruite
idealurile tinere, plecate printre stele, fără a se împlini aici, jos, pe pământul însetat de dreptate şi adevăr.
Vom consemna doar câteva păreri ale participanţilor la activităţile noastre:
Dr. Marin Pop - cercetător ştiinţific MJIA:
Ca să înțelegem mai multe despre Revoluția din decembrie 1989, trebuie să vorbim și despre
contextul internațional de la acea vreme. Războiul rece dintre statele occidentale și URSS a fost
pierdut de către URSS, care a clacat economic. Acesta este momentul în care intervin câteva
negocieri între cele două mari puteri: Statele Unite, pe de o parte și Uniunea Sovietică, pe de cealaltă
parte. Să ne aducem aminte că președintele-actor, Ronald Reagan, vine la Berlin și spune: Dărâmați
acest zid! Germania era împărțită în două printr-un zid, iar cei care încercau să ajungă în partea de
vest erau împușcați. Iată că această reformă pornește, culmea, tocmai din Uniunea Sovietică! În
momentul în care la putere ajunge Mihail Gorbaciov, acesta încearcă să reformeze sistemul, dar era
prea târziu. Iar bulgărele de zăpadă odată pornit, s-a rostogolit. A venit apoi căderea zidului
Berlinului, revoluțiile de catifea, și
alte mișcări care au început din anii
80, cum a fost în cazul Poloniei. La
noi însă, nu s-a putut realiza o trecere
fără vărsare de sânge, fiindcă inclusiv
Gorbaciov dorea să îl înlocuiască pe
Ceaușescu… nu se mai înțelegeau
deloc. Se vedea asta inclusiv în
imaginile care ilustrează ultima
vizită. Nicolae Ceaușescu a continuat
cu politica lui neostalinistă, fără să
vadă ce se întâmplă în jur… nu știm
cât de informat era sau mai bine zis
cât de corect era informat asupra a
ceea ce se întâmpla în țară, că
oamenii mureau de foame, că existau anumite nemulțumiri. Au început să existe disidenți chiar în
jurul lui. A venit scrisoarea celor șase, Mircea Dinescu, Doina Cornea și alții au fost arestați la
domiciliu, iar în vară se pare că ia fiinţă un așa numit Front al Salvării Naționale, care i-a trimis
două scrisori lui Ceaușescu. Toată lumea se pregătea însă pentru realegerea acestuia la cel de-al
XIV-lea Congres, din noiembrie 1989, de parcă în jur nu se întâmpla nimic. Ba mai mult, Ceaușescu
pleacă în Iran, după izbucnirea revoltei de la Timișoara, și o lasă pe Elena Ceaușescu la conducere,
care, împreună cu Manea Mănescu, încearcă să rezolve problema. Se vorbește despre teroriști,
huligani, agenturi străine… însă ceea ce s-a întâmplat în acele zile la Timișoara venea pe fondul
unor nemulțumiri ale populației. La fel a fost și la Brașov în 1987, când muncitorii au văzut pe
fluturașul de salarii că jumătate din bani le-au fost tăiați. Nu au vrut să intre la serviciu, și, împreună
cu celălalt schimb, au pornit spre Județeana de partid să-și spună păsurile. Pe drum li s-au alăturat
și alte persoane. Dar punctul maxim a fost reprezentat de momentul în care au intrat în clădire și au
văzut pe masă banane, pepsi și alte bunătăți. Lumea suferea de foame, totul era raționalizat, dar
nomenclaturiștii locali nu cunoșteau niciun fel de lipsuri… când a văzut lumea care a intrat în
Județeana de partid cum stau de fapt lucrurile, au aruncat tabloul cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.
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E adevărat că pe traseu, manifestanților li s-au alăturat și securiștii, care aveau ca sarcină
memorarea chipurilor participanților, a conducătorilor… au fost arestate aproximativ 300 de
persoane. Unii au povestit după aceea cât de crunt au fost bătuți. Erau ținuți într-un beci, iar într-o
altă încăpere, de lângă, erau asmuțați câini să latre, să nu li se audă strigătele de durere… A urmat
apoi, în martie 1989, cazul brașoveanului Liviu Corneliu Babeș, care, în semn de protest față de
regimul comunist, s-a autoincendiat pe o pârtie de schi. Așa a sperat el că va atrage atenția
Occidentului asupra a ceea ce se întâmpla în România. Tocmai de aceea, spun, că ceea ce s-a
întâmplat la Timișoara în decembrie 1989 a venit pe fondul nemulțumirilor. Sigur că scânteia a fost
pastorul László Tőkés, care, încă de prin 1982 încerca să atragă atenția vestului asupra operei de
sistematizare comunistă, o altă greșeală făcută de Nicolae Ceaușescu. Acesta nu a ținut cont nici de
arhitectură, nici de nimic… în București a ras un cartier întreg pentru a face loc Casei Poporului.
După cum a recunoscut și soția lui, norocul lui László Tőkés că nu a fost omorât l-a reprezentat
faptul că a devenit o persoană publică, cunoscută în Occident. La fel s-a întâmplat și în cazul Doinei
Cornea. Am citit că în jurul lor au fost și anumite asasinate… însă cei omorâți nu erau persoane
cunoscute în afara țării, așa că nu s-a vorbit despre asta. La Timișoara, Tőkés a fost scânteia care a
pornit revoluția. A venit apoi o altă greșeală făcută de Ceaușescu: mitingul de la București și
discursul din celebrul balcon, care în anul 1968 i-a adus mărirea, iar în decembrie ‘89 căderea.
Le-a promis oamenilor încă 100 de lei la pensie, sau pentru copii... Era prea târziu… și a urmat ceea
ce știm cu toții.
Elena Musca-istoric, pensionară
Românii încă se mai întreabă cum de a fost posibilă instaurarea regimului comunist în
România… cum de un asemenea partid a ajuns în fruntea țării și cum de a fost posibilă o asemenea
dictatură… Ei bine, pentru a afla răspunsul, trebuie să ne întoarcem în timp. La finalul celui de-al
Doilea Război Mondial mai exact. Anii ‘45, ‘46, ‘47… Oamenii în putere muriseră pe front… doar
sunt pline cimitirele din Europa de eroi. Cei care ar fi putut și cei care ar fi avut curajul să se opună
unei asemenea instaurări nu mai erau. Câți dintre cei care au plecat pe front s-au mai și întors?
Puțini… Câți dintre cei care au ajuns acasă au fost valizi sută la sută fizic cel puțin, că mental nimeni
nu a mai fost la fel… având în vedere ororile pe care le-au văzut și le-au trăit, sigur că niciun bărbat
care a supraviețuit războiului nu a fost sută la sută cu mintea limpede. În plus, acasă era familie, era
pământul care trebuia lucrat, a mai venit și o mare secetă, iar oamenii s-au focusat pe ceea ce
trebuiau să facă pentru a-și reveni… fiecare în plan personal. Atunci nu existau nici posibilități de a
te informa…aparate de radio aveau puțini… nimeni nu avea cum să verifice informațiile care
apăreau. Și așa a fost considerat
bine. În fața cui? În fața văduvelor,
a orfanilor, a părinților rămași
acasă. Așa s-a putut instaura un
regim, care nu își dorea altceva
decât să strângă. Cine să se
revolte? E adevărat că a existat
rezistența din munți… acei oameni
nevoiți să fugă pentru că erau
vânați de către sistem. Corneliu
Coposu? A fost arestat. Închisorile
au fost pline de intelectualii
vremii… când vrei să cotropești un
neam, îi iei capetele, elitele.
Oamenii școliți care știau exact ce
înseamnă democrația, care o
aplicaseră, nu mai erau… (…) Partidul Comunist s-a format în 1921 din câteva persoane, dar s-a
dovedit atât de antinaționalist, atât de anti... tot ce însemna drepturi câștigate, încât în 1924 a fost
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scos în afara legii. Însă puțină lume știe acest lucru… pentru că în școli se preda doar ceea ce se
voia. Au trecut ani până lumea s-a mobilizat și și-a dat seama că nu e bine…
Înv. Maria Herghelegiu
În primul rând, vreau să vă spun că atunci era uniformă, care se purta obligatoriu. Și cum
era ea la copiii mici? Fetele aveau rochii pepit albastru cu alb, șorțulețe albastre cu buzunare din
care nu lipseau batistele, cordeluță. Dimineața se făcea controlul igienic obligatoriu. Când te uitai
în clasă, fetițele parcă erau flori de nu mă uita… Băieții aveau sacouri și pantaloni bleumarin și
cămășuțe pepit. Erau organizații de copii. Prima era Şoimii Patriei – cei micuți -, iar din clasa a
III-a erau Pionerii. Aici erau primiți cei mai buni elevi. Ca semn distinct, aceștia primeau o cravată
roșie, pe marginile căreia era tricolorul. Iar ca uniformă de gală, fetele aveau fuste bleumarin și
cămăși albe, la care puneau cravata. Ceea ce exista în plus atunci, era și ecusonul fiecărui elev, pe
care era trecut numărul matricol și numele școlii la care învăța.
Prof. pensionar, Dumitru Bîrjac
Legat de învățământ, singurul lucru pe care îl regret e ordinea și disciplina din acea perioadă.
Profesorii erau profesori, elevii erau elevi, iar disciplina era disciplină. Cine știa carte mergea la
liceu, cine, nu, la școlile profesionale și deveneau buni muncitori. Iar după terminarea facultății - eu
am terminat la Cluj în 1966, ne-au chemat pe toți la repartiție, am primit în mână hârtia cu postul și
ne-am prezentat la muncă. Asta nu înseamnă că în învățământul din acei ani era foarte bine și pentru
dascăli și pentru elevi. Pentru copii, luna august reprezenta o tragedie, pentru că vacanța lor era
terminată. Toți elevii erau chemați pentru a se pregăti pentru mitingul din 23 august. Eu am fost
chiar în 1989 cu elevii din Sălaj la București pentru a participa la marea demonstrație, care din
fericire nu s-a mai ținut, pentru că nu a fost vremea favorabilă.
Prof. pensionar, Ioan Dinistreanu
Ceea ce trăim noi astăzi, este o libertate pe care nu a visat-o nimeni. Ca profesor de literatură,
mă gândesc la manualele care au suferit multe modificări de-a lungul timpului din cauza cenzurii
care exista. Erau mulți scriitori care tocmai din această cauză nu figurau nicăieri. Nimeni nu vorbea
despre ei. Cine voia să recite o poezie sau să prezinte un autor care nu era în grații, era pasibil de
pușcărie. Eram student la Teologie la Sibiu – am absolvit două facultăți: teologie și litere – și când
a murit Lucian Blaga în 1961, eu am scris pe o tablă: a murit poetul și filosoful Lucian Blaga. Între
timp a intrat în sală un mare profesor de la teologie, Grigore Marcu, și când a văzut ce scrie acolo, a
întrebat: Cine a scris? Imediat să ștergi! Până și înmormântarea lui Blaga a fost făcută pe furiș. La
Lancrăm, lângă Sebeș. Sigur că după un timp Lucian Blaga a fost reabilitat și în Cluj i s-a ridicat o
statuie. Dar și cu statuia a fost o adevărată epopee. Inițial a fost în fața Casei Studenților, care atunci
se numea Gheorghe Gheorghiu Dej, după care a apărut propunerea de fi mutată. Iar acest lucru s-a
întâmplat noaptea, când statuia a fost mutată în Parcul Central. Iar astăzi, statuia lui Lucian Blaga
și-a găsit locul potrivit, alături de cea a lui Mihai Eminescu, în fața Teatrului Național.
Prof. pensionar, scriitor, Ion Pițoiu Dragomir
Evenimentele din 1989 au fost pregătite de-a lungul timpului. Eroul principal care a pregătit
și a dus greul revoluției prin sânge, prin moarte, prin sacrificiu de orice fel, este poporul român.
Fiecare locuitor suferea și lupta în felul lui. A întrebat o fetiță: De ce atunci… !? Te întreb și eu:
dacă pui o floare în pământ, a doua zi își desface corola? Și zici nu… asta se va întâmpla la momentul
înfloririi. Așa este și cu sacrificiul. Nu se planifică. Cât despre pornirea revoluției de la Timișoara,
eu cred că oricum se pornea. Situația internațională și cea națională pregătiseră deja explozia care
s-a numit Revoluția din Decembrie. Că ea a fost concomitentă cu bucuria în ghilimele, cu satisfacția
sovietiștilor… m-a bucurat ideea de socialism despre care s-a vorbit, însă eu aș nuanța că nici
socialism nu a fost la noi. Socialismul este în țările nordice din Europa. Este vorba mai degrabă
despre un sovietism, de o gașcă de conducători. Așadar, poporul român este Eroul revoluției.
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Și voi încheia cu rugămintea către Dumnezeu să ne lumineze pe noi, cei cu părul alb, dar și
pe voi, care sunteți minunile de tinerețe ale țării, să nu uităm. Să nu uităm! Să nu uităm! Să nu uităm
că Dumnezeu ne-a pus aici să trăim sau, cum spune părintele în amvon: Să ne naștem, să creștem și
să fim mântuiți!
Mircea Silviu Bărdașu, luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989
Și în Sălaj a fost revoluție. Gândiți-vă ce emoție trebuie să ai, ce curaj sau inconștiență, când,
fiind în balconul Comitetului Județean de Partid, moartea plutea deasupra noastră. În orice moment,
din trei părți, unde erau instalate trei mitraliere, se putea trage în cei care au fost prezenți acolo.
Cred că a fost mai degrabă inconștiență… alții pot vorbi dacă am avut sau nu atunci curaj…

Preot Ioan Ghiurco
În 1956 am venit din Domnin 30 de km pe jos, la liceul Ady, azi Colegiul Național Silvania,
desculț, pentru că în opinci mi-a fost rușine să vin. Și tata, fie iertat, mi-a zis: Du-te dragul tatii, că
până la toamnă ți-oi cumpăra ceva de la rongyos-bolt, ceva încălțăminte. Și după două săptămâni,
m-au dat afară din școală. De ce? Pentru că la mine în catalog, la Observații, scria: fiu de țăran
particular. Iar comuniștii nu voiau să audă de așa ceva. M-am reîntors acasă, tot pe jos și am venit
cu tăticu… parcă îl văd și acum plângând în fața directorului și rugându-l să mă lase la școală. Iar
răspunsul lui a fost: Bade Ioane, du-te și te înscrie în Colectiv! Însă la noi, în Domnin, încă nu era
Colectiv… că s-ar fi înscris primul, numai să pot urma şcoala, învăța carte. În al doilea an m-am dus
la Liceul Militar din Breaza, iar după două luni, și de acolo am fost dat afară din același motiv: fiu
de țăran particular. Abia după aceea m-am dus la Seminarul Teologic din Cluj, unde am putut face
școală. Asta făcea comunismul: îngrădea drepturile elementare ale oamenilor. Nu orice copil a avut
dreptul să învețe. Numai cei care erau agreați de ei, de comuniști. Și au mai îngrădit un drept: dreptul
de a-ți manifesta credința.
Ziua de Crăciun era zi normală de lucru. La fel se întâmpla și cu ziua de Paști, care era mereu
duminica. Am fost chemat inclusiv la Securitate pentru că au aflat că la Crăciun, am fost colindat de
către credincioși. Dar în acel decembrie 1989, în ziua de Crăciun, curtea bisericii de pe Florilor a
fost plină de soldați și de colindători. Biserica era înconjurată de soldați, iar puștile erau rezemate
de zidurile bisericii, iar ei m-au colindat. Și atunci am zis: Doamne, cum le rânduiește Dumnezeu,
nu le rânduiește nimeni! În 1989, ne-am câștigat inclusiv dreptul de a colinda. Nici acum nu știu cum
am ajuns în acele zile în balcon… lumea efectiv m-a împins și am intrat în Palat… acolo unde nu am
îndrăznit niciodată să intru…
Piața era plină de oameni, iar câțiva au început să strige: Jos, comunistule! Dar când am
apărut în balcon, nimeni nu a mai zis nimic… iar eu le-am spus așa: Dumnezeu este Dumnezeul
orânduielilor, nu al neorânduielii! Haideți să facem orânduială, să fie Dumnezeu cu noi. Nu intrați
înăuntru, nu vandalizați nimic. Noi suntem aici un grup care vă va ține la curent cu tot ceea ce se
întâmplă. Dar, începem cu o rugăciune.
A fost primul Tatăl Nostru liber pe care l-am rostit din balcon! Toată lumea a îngenuncheat…
iar Maria Ștefan, prim-secretara județului, era lângă mine, cu niște hârtii de pe care voia să citească.
Îi tremurau mâinile. Eu am îngenuncheat. Iar cineva din mulțime a strigat – iertați-mi expresia: Tu
vacă, stai jos lângă popa în genunchi și te roagă! Și s-a așezat lângă mine în genunchi, și în piață a
răsunat primul Tatăl nostru liber…
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Revoluția din 1989 - diferențe între presa comunistă și cea democratică
Coordonator: Ioana Gale

A fost una dintre activitățile cu și pentru tineri (liceeni, și nu numai) din acest an, organizate
de Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj, un eveniment care a surprins, într-un instantaneu,
imaginea presei în cumpăna dintre două epoci, cea comunistă și cea democratică. Evenimentul
organizat cu prilejul împlinirii a trei decenii de la Revoluția din decembrie 1989 a vizat un subiect
vast și condimentat, care merită toată atenția și interesul nostru, atât ca public receptor de informație,
cât și ca, sau mai ales ca instituție care păstrează în arhivele ei dovezi ale unui alt mod de raportare
al presei la un regim ce a închis cu gratii roșii intelectualitatea românească. Și pentru că aminteam de
elita intelectuală, redăm memoriei un nume care își merită locul pe piedestalul viziunii democratice,
(re)cunoscut fiind (și) după cuvintele:
„Voi lupta până la ultima mea picătură de
sânge ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine!”Ion Rațiu, reprezentant de seamă al PNȚ.
Pentru mine, e un fel de motto al schimbării de
paradigmă intenționat în 1989. Azi, din punctul meu
de vedere, trăim în umbra cortinei democrației, încă
suntem parte a tranziției, iar anumite reflexe
încetățenite și consolidate în jumătate de secol de
comunism, încă au rămas. A fost, cu siguranță, un
moment util pentru cei prezenți, pentru noi toți.
Discuțiile ar fi putut continua, dar cine ne oprește? Să
ne bucurăm că avem dreptul de a spune și scrie ce
gândim, sau măcar așa ne place să credem…
Ideea organizării acestui eveniment a venit
spontan, încercând să găsesc un liant între cele trei
elemente, care trebuiau să se regăsească în acest
demers de a le prezenta tinerilor o radiografie succintă
și pertinentă a diferențelor dintre presa comunistă și
cea democratică: „obiectul muncii” – ziarele sălăjene
păstrate în arhivele bibliotecii, prezența unui speaker
autorizat în tematica abordată și o componentă
practică, menită să fixeze informația dobândită în
urma prezentării speaker-ului. Așa s-a născut
parteneriatul între Biblioteca Județeană „I.S.Bădescu” Sălaj, Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, instituția de
învățământ superior al cărei student
doctorand sunt în prezent, locul din
care a venit invitatul nostru special,
lect. univ. dr. Viorel Nistor, care nea introdus în tematica dezbaterii și
Colegiul Național „Silvania” Zalău
care a fost reprezentat de elevii
clasei a XI-a F, profil filologie, cu
care am realizat un workshop
tematic.
Evenimentul a cuprins trei
părți:
Prelegerea
tematică
susținută de Lect. Dr. Viorel Nistor,
Workshop-ul „Comunism sau

143

democrație în presa locală” și Expoziția de periodice din fondul BJ SJ - „Presa locală între virgulele
celor două epoci”.
Beneficiarii direcți s-au arătat câștigați de această interacțiune educativă care i-a ofertat nu
doar cu informațiile expuse, ci și cu posibilitatea de a se orienta înspre o facultate de profil jurnalistic,
un prim contact cu aceasta fiind prin intermediul profesorului clujean, prezent la eveniment și apoi,
cu subiectul abordat.
De ce e important să oferim ghidaj (profesional) tinerei generații? Pentru că suntem o instituție
care asumă un rol formator, un rol de capacitare, un rol de modelare, iar activitățile, dintre cele mai
diverse, pe care le organizăm sau le putem organiza, se înscriu sub imperativul acestor nevoi de
sprijin, întărire sau securizare a deciziilor deja luate. Spunea cineva drag că biblioteca este locul
devenirii, locul care oferă o paletă largă de variante de a iniția activități, iar acum, după aproape un
an de când sunt parte a colectivului Bibliotecii Județene, afirm cu tărie că așa este!
*
Trecând de la comparaţia presei din comunism şi democraţie, la comunicarea directă cu
localnici, m-am bucurat de dorinţa de a răspunde a unora din cei care au trăit atunci:
Interviu: „Cea mai frumoasă amintire a fost când eram membră de partid, când am trecut de la
UTC, la membru de partid.”
La împlinirea a trei decenii de la momentul Revoluției din decembrie 1989 am simțit chemarea
morală și nevoia unor răspunsuri punctuale, menită să clarifice sau să nuanțeze aspecte ce țin de
perioada comunistă și post-comunistă. Acest fapt legat de momentul istoric de acum treizeci de ani
și de etapa de tranziție de la un regim totalitar comunist la democrație, au fost interpretate pornind de
la mărturiile grizonate ale celor trei intervievați ajunși la senectute.
Acest „exercițiu” ne-a ajutat pe noi, cei însetați de cunoaștere, dar și pe ei, cei care au fost
nevoiți să realizeze un bilanț al acestor ani de agonisiri de toate felurile. Provocările materializate în
întrebări deschise sunt dătătoare de grimase traduse în răspunsuri, ce invocă trăiri de demult. La
interviu au participat, benevol, trei persoane, două femei și un bărbat, care au răspuns fiecare la același
set de zece întrebări.
Intenția noastră a fost de a observa diferențe între viziunea celor care în perioada
comunismului au fost membri de partid și a celor care nu au fost și, eventual, de ce au ales într-un fel
sau altul. Important de menționat este faptul că cele două doamne, chiar dacă una dintre ele a declarat
că a fost membră de partid, iar cealaltă nu a fost membră de partid, sunt prietene.
1. Spuneți-ne, care este cea mai frumoasă amintire din Comunism?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Nu mi-a fost rușine că am fost membră de partid, încă am fost
mândră, pentru că atunci chiar dacă ai lucrat și ai avut o problemă, ai știut unde să te duci, la cine
să apelezi. Eu fac o comparație între atunci și acum. Acum e problema că nu te prea bagă nimeni în
seamă. Chiar dacă ai drepturi, dacă nu umbli după ele, nu ți le zice nimeni.
Cea mai frumoasă amintire a fost când am fost membră de partid, când am trecut de la UTC, la
membru de partid. Simțeam că eram în rândul oamenilor, nu că erau deștepți, erau muncitori, dar
te-ai simțit cineva, te-ai simțit important.”
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Nu am așa ceva! Nefiind comunistă, am fost împotriva
comunismului, deci amintire frumoasă nu am cum să am.
Bărbat, 84 ani, membru de partid: De familie nu pot zice, că în 1940 am rămas orfan. Cea mai
frumoasă amintire a fost în 1965, în comunism, la căsătorie. Noi am fost de clasă mijlocie, aveam 5
ani când am rămas orfan de mamă, tata era concentrat, nu o participat la înmormântare. Am rămas
cap de familie. Am avut animale, gospodărie. Am suferit în 1940. Totul era raționalizat, și când
mergeam la cooperativă după produse, mă mai prindeau de urechi, adresându-mi cuvinte care nu
îmi conveneau. Asta pentru că eram român și ei erau maghiari. După decesul mamei, a venit tata
acasă, s-a predat Ardealul și a stat acasă. A fost nevoit să se recăsătorească. […] Maica vitregă avea
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o năframă cum avea maica bună. Și mergând la biserică, când am văzut-o, am zis că asta mi-ar
plăcea de maică. […] După un an de la decesul mamei, tata s-a recăsătorit cu femeia asta. Ea era
mai tânără decât tata cu 4 ani, iar tata avea 30 de ani. Era mare criză de lemne, era totul pentru
front. Legat de soția mea, e cea mai frumoasă amintire pentru că nici eu nu credeam că o s-o
cuceresc. Eu eram medic veterinar, iar ea trecea pe lângă dispensar când mergea acasă. Am știut că
a fi a mea! Nimeni nu o crezut, o dată că era mai tânără decât mine și apoi că discuta cu un ofițer.
[…] Am dus-o cu mașina la o înmormântare și atunci am sărutat-o de prima dată. În trei luni de zile
am și cerut-o de nevastă. Bine că la socrii nu le plăcea de celălalt, chiar dacă avea salariu mai mare
ca și mine. Și a acceptat! Cel mai frumos moment! Avem copii și ne aflăm bine.
2. Care este cea mai mare dezamăgire legată de acea perioadă?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Cea mai mare dezamăgire a fost că oamenii din fabrică au rupt,
au aruncat tablourile cu Ceaușescu. În 1989 nu a fost Revoluție, a fost lovitură de stat, Iliescu și
Petre Roman. Dacă era Revoluție, după 30 de ani aveam o viață mai bună. Dar n-o fost! Ne-o zis
nouă directorul că o să regretăm că s-o sfârșit comunismul. Am avut o colegă care a ascuns un tablou
cu Ceaușescu ca să nu îl rupă oamenii.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Până în 1980 o fost cum o fost, dar apoi stăteai la rând
la pâine, de exemplu, și pe când ajungeai, nu mai era pâine. Așa am pățit, și eram gravidă. Nu era
apă! Urcam până la etajul 10 cu lumânare. Se lua curentul, se lua apa. Dacă te duceai la spital să
naști, dădeau drumul la reșou, și în rest stăteai în frig. Te duceai să faci baie ca să te încălzești. Astea
au fost „condițiile” comunismului, condus de Ceaușescu! În străinătate nu aveai voie să te duci.
Dacă aveai relații atunci aveai și carne, dacă nu, nimic. Soțul meu era inginer agronom, mergea
dimineața la 6.00 și venea seara. Plus că li s-au tăiat salariile inginerilor agronomi, ca să plătească
rușilor datoriile. Pentru mine nu a însemnat nimic bun comunismul!
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Au vrut să mă promoveze, ziceau ei, să mă trimită la București
și am refuzat diplomat, chiar dacă au venit doi să mă recruteze.[…] Erau niște facilități pentru țărani,
s-o fost terminată colectivizarea, trebuiau animale. Statul dădea bani, era sărăcie lucie, pentru a
mări șeptelu. De exemplu, cumpărai o junincă gestantă și veneau la mine. La început numai cu
bovine, nu și bivoli. Eu consultam clinic animalul, să fie sănătoasă și gestantă. Și dădeam certificat
de clinic sănătos… Iar proprietarul, se ducea cu certificatul de la mine și cu asigurarea pe animal la
CEC de unde primea câte 4000 lei cu care cumpăra încă o junincă, cu obligația ca în patru ani de
zile să restituie banii fără nicio dobândă. Sigur că era greu să țin minte, să recunosc câte animale și
pe care le-am consultat, din atâtea sate. Și am prins mișcarea. Erau proprietari care făceau schimb
între ei de animale, ca să poată primi banii ăștia de la CEC. […] La un moment dat am fost oprit pe
drum, caruʼ și caluʼ au fost trimise în altă localitate, iar eu am fost ținut pe loc. M-am speriat! Unul
dintre ei, mi-a devenit cuscru, iar celălalt era din comitetul de partid. M-o turnat cineva că aș fi
facilitat chestiunea cu vacile. Eu am crezut și cred în Dumnezeu! Și nu am știut pentru ce m-au reținut.
[…] Vroiau să mă duc la Academia Ștefan Gheorghiu, dar eu nu vroiam, …soția era tânără, 3 copii,
casă în construcție… Mi s-a zis să mă duc până acolo la Academie, cu un plic dat de ei, să fac act de
prezență și să vin acasă, iar pe când vin acasă, peste o lună, tovarășa (n.n. soția) are serviciu în
Zalău, iar eu îmi fac datoria. Trebuia să fac școala de doi ani acolo, aveau nevoie de cadre… L-am
luat pe „nu” pot în brațe! […] Tot au venit după mine de câteva ori, m-o și dus în fața primului, și
mi-a zis: Dumneata crezi că ești bătut în cuie? Dar am refuzat tot timpul, și am devenit oaia cea
neagră. Poate că era mai bine (n.n. dacă mă duceam), dar nu mă împăcam cu milițienii și politicienii!
Pentru ăștia, de două ori era să fac pușcărie. […] Io-s benzină ușoară, tare repede la fire. Și l-am
luat de piept pe un milițian pentru că a cules tot din casă la luarea cotelor. Au măturat tot! M-au
arestat, în fine…[…] Eu, la Șimleu, eram în comitetul UTC. În 1956 era aproape la fel cu comitetul
raional de partid. Fiind membru în comitetul pe școală, eram cineva pe raionul Șimleu, nu m-au
putut elimina, să îmi ridice carnetul de utc-ist, că trebuia să se întâlnească comitetul de partid. Am
recunoscut ce am făcut… și în momentele ce au urmat s-a auzit la radio că în Ungaria a izbucnit
rebeliune […] Noroc am avut cu asta. Mi-au zis să îmi văd de treaba mea și m-au lăsat în pace. Deci,
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postul promis dacă mă duceam la București era secretar general pe comitetul județean de partid, pe
probleme agrare, și nu l-am avut pentru că nu am acceptat.
3. Ce ați sperat că va aduce momentul decembrie 1989? S-a adeverit?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Ceva mai bun, exact cum sperăm în ziua de astăzi. Pe vremea lui
Ceaușescu, într-adevăr, nu erau alimente, dar erau mai de calitate. O fost ca într-o familie. Vrem să
cumpărăm ceva în casă, d’apăi trebuie să facem economie, nu mâncăm 4 felii de salam, mâncăm
numai două. Acum ne e dor de salamul ăla care a fost cândva. Deci am sperat că va fi mai bine, dar
am constatat că nu este.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Schimbarea am crezut că va fi în bine, dar calitate, nu,
meritocrație, nu. Unde-i meritocrația? Nu să se facă o grămadă de facultăți private, să se scoată
diplome aiurea, iar cei care chiar merită să ajungă sus, n-au loc din cauza altora. La 30 de ani de la
momentul ʼ89, nu s-a terminat cu comunismul. Toate partidele tot de acolo vin (n.n. din comunism,
deci nu sunt diferențe între ele) și tot cu aceleași idei, din păcate.
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Că va fi mult mai bine, și nu e. După mine a fost Revoluție, nu
lovitură de stat. A fost concepută în exterior, dirijată din exterior și nu suntem noi, nici astăzi.
4. Ce s-a schimbat în bine și ce s-a schimbat în rău în cei 30 de ani de democrație?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Eu am lucrat de la 16 ani. Am dat examen ca să intru la liceul cel
mai bun din Zalău, la Mate-Fizică. Am stat în chirie într-o casă care nu avea curent. Am lucrat, am
făcut liceul la seral, atunci școala era școală. Diferența între noi și cei de la zi era că noi nu aveam
uniformă și cordeluță. Seara ieșeam de la cursuri și a doua zi de dimineața de la 6.00 lucram la
fabrica de mobilă din Zalău. Legat de întreprinderi, în 1999 s-a desființat complet fabrica de mobilă.
O fost interes să o prăpădească, cu toate că era cea mai veche fabrică din Zalău, din județ. Eram
peste 4000 de angajați.[…] Bine o zis Nicu Ceaușescu, Doamne iartă-l acolo unde îi! Că voi nu veți
putea zugrăvi ce o zidit tata în tătă viața asta! Io nu mă țin religioasă, să mă trag pe genunchi, dar
în ʼ89 pe români nu i-a omorât nici unguruʼ, nici neamțuʼ, ci românuʼ. Și să nu ne mirăm că cel de
Sus ne bate, că i-au luat viața lui Ceaușescu în sfânta zi de Crăciun. Să săvârșești o crimă în zi de
praznic, îi cel mai mare păcat, să ne mirăm că nu ne bate cel de Sus mai rău!
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Tot ce s-a construit în comunism, a ajuns la fier vechi.
Pădurile s-au distrus. Dintr-o țară bogată, am ajuns să fim cea mai săracă țară a Europei. Cum e
posibil? Tineretul era obligat să lucreze, nu ca acum că nu are unde să lucreze și e nevoit să meargă
în străinătate. […] Au murit oameni nevinovați la construirea canalului Dunăre-Marea Neagră, sau
când s-o făcut buncărul pentru Ceaușescu. Toată lumea putea să moară în afară de el. Toți cei care
au lucrat la construcția buncărului au fost omorâți, ca nu cumva să iasă niște secrete. Cine o dat
ordin să se tragă în oameni, chiar dacă nu o fost în țară la momentul respectiv, și apoi i-a făcut
huligani? Ceaușescu! Oricum, Ceaușescu nu trebuia omorât, trebuia schimbat!
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Eu, cinstit să fiu, nu am încredere în noua conducere, bine, nu
am avut nici pe vremea lui Ceaușescu. Nu puteam fi cu serviciu fără să fiu membru de partid. Ca
băiat de la țară, zic că am progresat, după cum și în comunism, s-au făcut greșeli, dar și fabrici,
uzine, construcții de locuințe. Trebuie să le recunoaștem. Trebuie să recunoaștem că au luat puterea
cei care au fost dușmanii comunismului, vopsiți în noua conducere. Cunoscând mersul… Mă refer la
noua conducere, care a preluat după revoluție: Iliescu, Petre Roman și toți aliații lor. După cum și
acum. Cine are milioane? Cine a făcut mai mult rău țării ca Băsescu? Și mai și luăm sfaturi de la el.
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Și alții... A fost rău că cei care au fost împotriva comunismului, după ʼ89 au știut ce să facă ca să
preia conducerea.
5. Trăiți mai bine acum, sau ați trăit mai bine atunci? De ce?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Nu pot să zic că am trăit mai bine, că doar am stat la rând la
butelie, la salam, pâine, peste tot, am lucrat și sâmbăta și duminica, dar o fost, poate faptul că am
fost noi mai tineri, dar tot ai avut timp să stai și la coadă. O băgat țigări Carpați, stăteam la rând
când ieșeam de la muncă să duc acasă țigări. Nu pot să zic când o fost mai bine! Îmi vine să plâng…
Fiica mea e cu copiii în Germania și am fost la festivitate la un nepot. La final i-a mulțumit
învățătoarei în germană, (Danke shon…) și m-am gândit că eu l-am crescut de când s-o născut. Și să
ajungi tu ca nepotul tău să îi mulțumească la o nemțoaică că l-o educat, când putea să îi mulțumească
la o româncă. Dacă era o schimbare în bine, nu trebuia să plece atâta lume afară. […] Prin ʼ70,
când am stat în chirie în Zalău, eram la seral, învățam la lampă. Apoi mi-am depus cerere pentru
garsonieră, am fost printre primii care au primit. Tătă lume o meritat! Pentru că am și muncit, am și
învățat! Iar după Revoluție, de pe scara de sus, ai ajuns jos. Acum nu interesează pe nimeni dacă
tinerii au unde să stea. Am o pensie din care mă descurc, încă le dau și la cei șase nepoți.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Atunci o fost restricții, acum tineretul e nevoit să plece
afară din țară. Și fiica mea e în Germania. Comunismul nu s-a terminat! Atunci era bine că tineretul
avea loc de muncă, apartament, acuma nu ai perspective. Câte milioane au ieșit? 9-10 milioane? Din
moment ce s-a dat tot: fabrici, păduri, bogății, unde să lucreze tineretul? Tinerii sunt nevoiți să stea
în chirii. 400 de euro să dai pe o chirie?
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Adepții noii conduceri mai lasă și la alții, fură și ei, dar lasă și
pentru țară. După ʼ89 am trăit mai bine, clar. Eu am mâncat atâta mămăligă la școală și în armată
că am zis că nu o să mai mănânc niciodată, dar a început să îmi placă iarăși. De prima dată am
mâncat pâine la școală. Prin 1954-1956 ne dădea de două ori pe săptămână, o felie de pâine zis de
200 de grame, restul era numai mămăligă. Profesorilor nu le era rușine să ne ceară feliile de pâine,
sau ceva bani împrumut. În 1952 a fost prima reformă monetară, și mi-au dat părinții bani să mă
îmbrac din cap până în picioare.
6. Cum era învățământul atunci, în comparație cu cel din zilele noastre?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Atunci era mai bun! Chiar dacă mergeau și sâmbătă la școală,
aveau ore mai lejere. Nu mai e școală! Sunt elevi care termină și nu știu cine o fost Eminescu, și ce
o scris. Dacă o scris poezie sau povești. Aia o fost școală! Nu poți să ajungi în funcții, fără Bac!
Acum merg pilele. Dacă erai bun puteai să alegi unde să lucrezi, erai răsplătit.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Atunci era mai bun! Nu trebuia să desființeze școlile
profesionale. Pai nu avem nevoie de meseriași? Tot un interes a fost și acolo, ca toată lumea să
termine un liceu sau să aibă diplomă de facultate. Nu mai este meritocrație! Cu cât ești mai prost, cu
atât ești mai avansat. Dacă terminai cu medie mare, ajungeai în loc bun. Se făcea facultate pe bune,
nu ca acum, facultăți neacreditate. Avem exemple de femei mari care au ajuns bine, în politică, și
sunt absolvente de facultăți neacreditate.
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: În 1949 când am plecat de acasă, era învățământul învățământ,
cu profesori de tradiție veche. Eu nu am mai apucat, că în 1958 am terminat, prima promoție de
maiștri. Nu exista să primești note pe simpatii. Astăzi e altfel. Dacă nu ești pe lista care trebuie, nu
ești promovat. Dar așa era și pe vremea cealaltă, dacă nu erai membru de partid. […]
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7. Cum erau oamenii între ei și cum sunt acum?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Erau mai buni pe vremea aia. Chiar dacă lucrai de sărbători, ne
duceam una alta cu noi, mergeam cu colinda, ne serveam, ne ajutam. Acum nu mai e așa. Mi-am
cumpărat un frigider și a auzit o colegă, și s-o mirat de unde am bani. Oamenii sunt acum invidioși.
[…] Se așteptau oamenii de bani, acum nu mai sunt săritori să te ajute. Sau dacă te ajută, fac lucru
de mântuială.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Erau mult mai uniți. Se întâlneau. Răutatea și egoismul
au venit din invidie, pentru că s-au desființat fabricile, au fost dați afară sau în șomaj, și de aici
invidia. Fiecare își temea scaunul. De aici au devenit oamenii mult mai răi.
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Atunci erau sufletiști, acum le pare bine când văd că nu îți merge
bine. Sunt invidioși.
8. Cum e mai bine? Acum, când avem ofertă de produse, dar nu avem bani, sau în Comunism când
stăteai la cozi pentru alimente de bază, dar aveai bani?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Cred că atunci era mai bine! Alimentele nu mai au gust acum,
atunci erau mai de calitate. Bananele le cumpăram verzi, și le puneam în ziar să se coacă. Și cred că
oamenii erau mai sănătoși. Acum nu mai știi ce să mănânci, nimic nu e de calitate. Degeaba am
diversitate, că știu că nu-s bune.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Nu pot să zic că erau mai mulți bani, dar nici nu era
diferența asta de clasă. Bineînțeles că diversitatea îi foarte bună! Acum ar trebui să se facă filmul
„Om bogat, om sărac”, la noi în România.
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Atunci nu am cunoscut pe nimeni să nu aibă. Frigiderul era plin
cu carne, acum te gândești pe ce îi cumpăra porcul. Mai bine era atunci. Acuma nu mai ai nici la
cine să te plângi, atunci mă duceam la comitetul raional sau județean și se rezolva, de frică.
9. Cum erau oamenii politici atunci spre deosebire de cei de azi?
Femeie, 65 ani, membră de partid: Atunci era un singur partid, acum vă dați seama câți îs în fiecare
partid și nu fac nimic pentru noi. Ei își măresc salariile, dau legi numai pentru ei. Era mai bine atunci
când era un singur partid. Dacă era o problemă, nu-i nimic, dacă nu se rezolva la nivel de fabrică,
mă duceam sus, la partid. Eu chiar dacă am fost membră de partid, nu pot să zic că am luat salariu
mai mare decât prietena mea care nu era membră de partid.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Îi bun pluripartidismul ăsta, dar altfel gândit. Pe atunci
nu trebuia să ai calitate ca să devii om politic, iar acum trebuie să ai bani. Eu nu am vrut să fiu
membru de partid, pentru că nu mi-o plăcut comunismul niciodată. Și nici nu se făceau diferențe între
cei care erau sau nu erau membri de partid, decât dacă aveai o funcție oarecare și te duceai și te
plângeai, erai ajutat. Ideea e că nu am fost persecutată că nu am fost membră de partid. Avantajul
era că, dacă aveai școală, și erai membru de partid, erai avansat. Am un frate care a intrat în partid
ca să poată fi avansat șef. Ca să fii, totuși, cineva, trebuia să fii membru de partid.
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Zic că o fost mai bine atunci, că se gândeau la toți. Teoria
liberală, nu poate fi statul bogat dacă nu are majoritatea foarte înstărită. Azi nu le mai zicem hoți, le
zicem oameni de afaceri.
10. Ce ar trebui să schimbăm fiecare dintre noi ca să fie bine în țară?
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Femeie, 65 ani, membră de partid: Trebuie să mergem la vot, e dreptul nostru, chiar dacă nu iese
cine vrem noi. Să fim civilizați. […] Iar copiii, trebuie de mici educați, de părinți.
Femeie, 64 ani, nu a fost membră de partid: Să ne implicăm mai mult! Să nu fim neutri! De ce nu iese
tineretul la vot? Eu l-am lămurit pe fiul meu să iasă la vot, să nu fie indiferent. Indiferența asta ne
duce unde ne duce. […] Dacă ajung copiii să meargă la școală educați de părinți, normal că vor
continua să se educe și la școală.
Dl. Oros, 84 ani, membru de partid: Să fim mai buni patrioți, să fim mai credincioși că acum e liberă
credința. Și pe vremea aia, puteai să te duci la biserică, că scria în Constituție că biserica nu-i admisă
pentru militari și cadrele didactice, dar și din ei mergeau. Orice regulă are și o excepție.
S-ar cere o concluzie, dar pentru fiecare dintre noi istoria se asumă cu propriile simțiri.
Culegem cât înțelegem și însușim cât și ce considerăm. Scopul acestui periplu prin experiențele celor
trei intervievați a fost acela de a asculta mărturii și a urmări variații în răspunsurile celor care sunt și
au fost contemporani în două regimuri diferite. Un demers util, mai ales pentru noi cei care ne-am
născut după 1989 și cultivăm interes în zona evenimentelor istorice recente.
Ioana Gale
Reguli de bază pentru respectarea
Contractului Individual de Muncă (C.I.M.)
Contractul Individual de muncă, conform Codului Muncii sau Legea nr. 53/2003, este
contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru
și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite
salariu.
Astfel, angajatorul este obligat să prezinte angajatului drepturile și obligațiile ce îi revin,
prezentându-i contractul de muncă și fișa postului, în formă scrisă, precum și anexa la fișa postului
privind obligațiile lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă, conform Legii nr. 319 din
14 iulie 2006, pe care le semnează pentru luare la cunoștință, cu data angajării. Copia contractul
individual de muncă se păstrează la locul de muncă, la compartimentul Contabilitate – Resurse
Umane, pe suport de hârtie sau pe suport electronic (Revisal), fiind transmisă la Inspectoratul
Teritorial de Muncă, pe portalul Reges, cu ajutorul numelui și parolei utilizator, de către persoana
desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor
cu caracter personal.
Salariatul trebuie să cunoască biblioteca cu toate secțiile ei, locul sau spațiul de lucru,
condițiile de muncă și programul de lucru, care se respectă cu strictețe.
Se continuă apoi cu informarea salariatului, individual, asupra aspectelor ce trebuie știute și
aplicate, a Regulamentului de Ordine Interioară, a Codului de Etică, a Regulamentului de Organizare
și Funcționare al instituției noastre.
Toate aceste regulamente sunt prezentate pe site-ul www.bjs.ro și listate la secții pentru
informare promtă și prevenirea încălcării normelor legale. Este foarte importantă și facilitatea de a
accesa on-line Lex-ul pentru a căuta și studia amănunțit oricare lege prevăzută mai sus sau care ne
interesează personal, atât pe noi cei din interiorul unității cât și pe utilizatorii noștri.
Regulamentul intern este un act juridic al angajatorului, elaborat cu consultarea sindicatului
sau a reprezentanților salariaților, prin care se stabilesc o serie de reguli, în principal disciplinare,
aplicabile la locul de muncă. Acesta este obligatoriu pentru toți participanții la raporturile de muncă
ce se derulează în unitatea respectivă. Astfel, prevederile lui se aplică: salariaților proprii, salariaților
detașați în unitatea respectivă, ucenicilor cu contract și însuși angajatorului care l-a elaborat.
Prin Regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă, pornind de la principiul căruia
dacă durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore salariații au dreptul la pauza de
masă, sunt stabilite condițiile în care se acordă această pauză – durata și includerea sau nu a acestei
pauze în durata zilnică a timpului de muncă. În Regulamentul de ordine interioară al Bibliotecii
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Județene Sălaj se precizează că în cursul programului se pot acorda, la cerere, 30 de minute pentru
masă, timp ce nu se include în durata timpului de muncă, deci orarul de activitate se va modifica
corespunzător iar planificarea concediilor de odihnă se face în luna decembrie pentru anul următor,
fiind eșalonate pe 12 luni pentru a se evita aglomerarea în perioadele suprasolicitate.
Dacă un salariat constată că prin prevederile regulamentului intern se încalcă un drept al său
(rezultat din legislație sau din contractul individual de muncă) va semnala acest fapt angajatorului.
Deși legea nu prevede în mod expres, este recomandabil ca salariatul să sesizeze în scris angajatorul
precizând clar ce drept consideră că îi este încălcat, temeiul legal al dreptului invocat și prevederea
din regulament incriminată.
Conform Codului Muncii, angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, are dreptul să
aplice, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi când aceștia au săvârșit abateri disciplinare.
Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau
inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern,
contractul individual de muncă, ordinele și dispozițiile conducătorului instituției.
Legea salarizării spune clar care sunt criteriile generale pentru ierarhizarea posturilor în vederea
stabilirii salariilor de bază:
 cunoștințe și experiență;
 complexitate, creativitate și diversitate a activităților;
 judecata și impactul deciziilor;
 responsabilitate, coordonare și supervizare;
 dialog social și comunicare;
 condiții de muncă;
 capacitatea de asumare a responsabilităților;
 integritate și etică profesională.
Spicuim din Codul de Etică care prevede că angajaţii trebuie să se comporte într-un mod
civilizat, să manifeste respect în relaţiile cu superiorii, colegii, subordonaţii cât şi cu utilizatorii şi
colaboratorii instituţiei, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice într-un climat favorabil.
Nu sunt tolerate abuzurile, ameninţările, intimidarea sau hărţuirea fizică sau verbală.
Atunci când există o divergenţă de opinii, o disensiune între 2 sau mai mulţi angajaţi ai instituţiei,
pentru a nu degenera situaţia într-un conflict, este indicat ca persoanele respective să dea dovadă de
maturitate, să discute deschis, să analizeze problema, să-i determine cauzele şi să găsească împreună
o modalitate de soluţionare a acesteia. Principala premisă de la care pornim este aceea că,
fundamental, avem aceleaşi obiective şi că trebuie să găsim împreună căile, resursele sau formele
prin care le putem atinge.
În cazul în care persoanele implicate nu găsesc o cale amiabilă de rezolvare, sau doresc o opinie
imparţială cu privire la respectiva problemă se vor adresa responsabilului de etică al instituţiei.
Dat fiind faptul că am avut un angajat cu o abateri la capitolul disciplină și un comportament
dificil, angajatorul a fost nevoit să desemneze o comisie, care să efectueze cercetări disciplinare, iar
apoi să aplice, potrivit legii, o sancțiune disciplinară drastică pentru nerespectarea programului de
lucru, în primul rând, și multe alte devieri de comportament.
Este foarte important ca și salariații să studieze codurile și regulamentele specifice unei
instituții publice, să se autoeduce, modeleze și să se instruiască tot timpul în funcție de standardele
impuse de legislația în vigoare.
Mariana Tăut
Bibliografie:
1. Legea nr. 53/2003*republicată – Codul muncii;
2. Lege - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
3. Codul Muncii, Sănătatea și Securitatea în muncă, Curs Doma Training;
4. Regulament de Ordine Interioară – Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj.
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Din destăinuirile unei BIBLIOTECI
Am deschis pagini, îngălbenite de vreme şi le-am pus, cu drag, în calea ta, trecătorule,
încercând să te opresc o clipă, să te privesc şi să simt dacă ai înţeles şoaptele neamului tău, la un ceas
sfânt al istoriei… numai prin unitate şi dragoste de pământul sfânt românesc am înfăptuit noi
ROMÂNIA MARE!
- Ce plictisitor, eu nu citesc aşa ceva… e demodat… mai lăsaţi-mă cu istoria voastră, nu
am eu timp de poveşti!, te aud gândind şi rătăcind mai departe.
- Da, dragul meu, te înţeleg şi ştii de ce? Nu ai intrat încă pe poarta mea, nu ai citit poveşti,
pierzând astfel cea mai frumoasă parte a vieţii tale şi, ai rămas pe calea celor care urmează
turma, nu ai propriile opinii, nu simţi care este vântul prielnic ţie şi neamului tău. Ştii
ceva?! Să nu crezi cumva că mie mi-e uşor să fiu atentă la toţi trecătorii, cu gândurile,
grimasele, ifosele şi neascultarea lor, te-aş putea lăsa şi pe tine în pace, să-ţi urmezi
drumul fără a-ţi pune întrebări, urmând… gloata!
- Eu procedez foarte simplu, nu-mi bat creierii, dacă toţi spun că aşa e bine, ce rost mai
are să spun eu altfel, mă iau după ei…
- De-ai fi numai tu şi dacă ceea ce faci ar influenţa numai mersul vieţii tale, poate nu aş
insista atât de mult să te opreşti o clipă, să priveşti grădina mea şi să asculţi măcar o
poveste, dar, de atâta amar de vreme, tu şi mult prea mulţi, mergeţi aşa, fără far,
ducându-ne pe toţi spre prăpastie şi atunci, eu stau de veghe, să nu vă las să cădeţi…
IDEILE au dus neamul prin istorie şi nu l-au lăsat să fie risipit în patru vânturi! Dintre toate
poveştile pe care ţi le-am citit cu insistenţă în măreţul an 2018, aş fi dorit să văd că duci prin timp
măcar frânturi din viaţa lui IULIU MANIU, cel care îi
îndruma pe români pe drumul cel drept, fiind lumină pentru
vremea sa, care, strălucind mult prea puternic a fost închisă
în obroc de cei care, ca tine, au ascultat glasul mulţimii! Ce
rămâne, până la urmă, în istorie, despre ce vorbesc
generaţiile, mereu, viitoare?! Sunt tare puţine nume care se
rostesc, iar acestea nu au urmat drumul mulţimii neştiutoare,
au văzut LUMINA şi au ţinut calea ei! De-ar fi ascultat cei
ca tine şi mulţimea după care grăbeşti pasul, fără ca măcar o
poveste să stai să-ţi spun, de glasuri ale CERULUI, ce
vedeau drumul cel bun, unde am fi fost noi azi?! Iertare,
dragul meu, că insist, dar neascultarea ta şi a celor duşi pe
file fără să cunoască litera şi cuvântul, este foarte gravă,
ducându-i pe toţi la pierzanie… chiar şi pe mine! Vina mea,
poate, este aceea că am tot iertat, am îndemnat, nu am
strigat… STAI! Drumul tău, mă afectează şi pe mine, iar eu
nu mai pot să permit asta! Mulţimea oarbă ucide flacăra
sinelui, te poţi elibera şi salva numai fiind tu însuţi, prin
cunoaştere! Voi striga de acum înainte, spre tine, spre ea sau
el, ca să trăiţi, nu doar să existaţi, să vedeţi calea proprie, nu
hăul celorlalţi, să fie tot mai mulţi salvatori, cunoscând
calea! Numai atunci când fiecare individ va deveni conştient
de puterea sa, dacă, doar dacă, este bine informat şi-şi alege
calea, urmând nu mulţimea, ci binele comun!
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Degeaba le ridicăm busturi, statui, monumente celor care, precum BĂRNUŢIU, MANIU,
COPOSU… au pus viaţa lor în slujba unei IDEI, convinşi că acela este drumul bun pentru neamul
lor, dacă nu am învăţat nimic din acele lecţii şi nu-i urmăm pe cei luminaţi, cunoscători ai
adevărului… continuăm să ne adâncim în beznă şi, drept pedeapsă pentru atitudine fără cunoaştere,
oamenii aceia ai prezentului, care ştiu calea, se ascund, ne părăsesc şi ei… popor nerecunoscător!
Cine crezi că ar mai dori să-ţi fie LIDER, când tu, de atâta amar de vreme, urmezi… gloata!?
Tu ce vrei să fii: un fir de praf pe care-l poartă vântul, risipindu-l, sau o rază ce luminează
calea spre veşnicie?
Dacă tu nu citeşti povestea neamului tău, dacă nu o vei spune copilului şi nepotului tău, se vor
răzvrăti în morminte strămoşii tăi, cei care ţi-au dăruit un nume, un neam şi o ţară! Eu, stau aici, de
veghe, deschizându-ţi CĂRŢILE!
Când nu ai în preajmă un OM, precum marii români ce au înfăptuit UNIREA, nu uita, că
transformarea ta se poate produce atât de simplu… intră în BIBLIOTECĂ!
Sfetnicul de veghe...
Peste-a timpului GRĂDINĂ
Răsare, din nou, LUMINĂ!
Ca să dea de VESTE, iară:
MINUNI mari pot fi în ţară,
Cu ÎNȚELEPCIUNE și CREDINȚĂ
Vom dobândi BIRUINȚĂ!
Noi, trăitorii printre gânduri
Îndemnăm prin mii de rânduri:
Deschide CARTEA, române,
Neamul tău strigă din pagini
Să stai în faţă, nu pe margini!
Vorba sfântă din bătrâni

Ne-ndeamnă să fim drepţi, buni,
Să nu uităm STEAUA, care
Ne arată nouă CALE,
Demn privind spre CERU’- ’nalt
Precum al lumii ÎMPĂRAT!
Fii deştept şi informat
Nu te lăsa manipulat
De străine interese,
Spre-a-mbogăţi alte mese,
Adună-ţi toţi pruncii ACASĂ
Să renască ŢARA NOASTRĂ!
Hai, fii înțelept, îți spun !
LA MULȚI ANI, popor străbun!
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Autori sălăjeni - cărţi editate în 2019
în colecțiile Bibliotecii Județene Sălaj
●*
*
* Armonii literare - antologie didactică - coord. Rusan, Monica Luminița. Zalău, Ed.
Caiete Silvane
●*
*
* Arta în grădină. Simpozion Internațional de Arte Vizuale, Ediția a VII-a, 2018.
Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Ataba, Emilia: Dorul străinătății. Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan
● Balogh, Lucian-Claudiu: Repere privind educaţia reformată din Zalău. Perioada interbelică
(1919-1939). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria
● Balogh, Lucian-Claudiu: A zilahi református oktatás a két világháború között (1919-1939).
Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria
● Barbolovici, Vasile Alexandru: Conciliul de la Ferrara-Florența : 1438-1439 : istoria și
ecleziologia unirilor. Cluj-Napoca, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane
●*
*
* Bădăcin, satul memoriei culturale. Demersuri antropologice de Centenar - coord.
Burghele, Camelia. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Ethnos
● Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj: 2018: Unitate. Realitate. Promisiune - coord. Pop,
Florica. Zalău, Ed. Silvania
● Blaga, Ioan Petre: Managementul comunicării. Managementul educațional. Zalău
● Blaga, Ioan Petre: Ne jucăm și învățăm. Exerciții și jocuri didactice integrate clasa a II-a. Zalău
● Boldea, Sorin Ioan: Identități lexicale polono-române. București, Ed. Semne
● Boldea, Sorin Ioan: Identități lexicale portughezo-române. București, Ed. Semne
● Boldea, Sorin Ioan: Vizitând Samos. București, Ed. Semne
● Brumaru, Corina: Augustin Paul (DELALETCA) 1866-1921, biografie. Brașov, Ed. Etnous
● Bulgărean, Ioan-Vasile: Mi-e dor de mine. Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Cheșeli, Livia: Mişcarea de rezistenţă anticomunistă din comuna Cristolţ, judeţul Sălaj
(1947-1949). Zalău, Editura Caiete Silvane, Colecția Memoria
● Ciocian, Ioan: Monografia istorică a comunei Someș-Odorhei, până în anul 1918. Zalău, Ed.
Caiete Silvane, Colecția Monografii
● Colegiul Național Simion Bărnuțiu Șimleu Silvaniei: O școală la 100 de ani - coord. Șerban,
Bianca-Adriela. Șimleu Silvaniei
● Colegiul Național Simion Bărnuțiu Șimleu Silvaniei: Semnele timpului - retrospectiva imaginii
liceului în revistele școlare - coord.: Șerban, Bianca-Adriela; Ioniță, Stela. Cluj-Napoca, Ed. Ecou
Transilvan
● Crișan, Teodor: Pași prin ursite. Florești, Ed. Limes
● Crișan, Vasile: La poarta vieții : versuri. Zalău
● Croitoru, Grigore M.: Despre eroii neamului și cărți, vol. I-II. Vol. 1 - Eroii neamului - făclii ce
ard etern, vol. II - Autori și opere. Iași, Ed. Tipo Moldova, Colecția Opera Omnia. Publicistică și
eseu contemporan
● Croitoru, Grigore M.: Incredibila poveste a căpitanului Tudor Maldăr (roman). Iași, Ed. Tipo
Moldova
● Csatari, Ioana Maria: Învățăm bunele maniere! Educație pentru societate. Șimleu Silvaniei
● David, Dan C.: Întoarce-te, repară timpul! : poeme. Târgoviște, Ed. Singur
● David, Dan C.: Salcâm cu cioară : poeme. București, Ed. Betta
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● David, Dan C.: Voi dăinui un timp, cât ochii tăi. Poeme (de pe două continente). Volumul zece
din ciclul Zbor și neuitare. Cluj-Napoca, Ed. Bibliocărți
● David, Dan C.: Secretul doamnei Clara : proze. București, Ed. Betta
●*
*
* Descoperim Sălajul, vol. 10. Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Feder, Ioan: Memoriile unui chirurg sălăjean. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria
● Feșteu, Andreea: Urmărind visuri - orice e posibil / Chasing dreams - anything is possible
● Florea, Petroniu: Teologie sistematică și istorie bisericească. Zalău, Ed. Episcopiei Credință și
viață în Hristos
● Galiș, Petru: Cizer - 800 (1219-2019). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii
● Galiș, Petru: Cizerul eroic. Zalău, Ed. Caiete Silvane. Colecția Memoria
● Gáspár, Attila: Bánffy Zsuzsánna Daloskönyve. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Didactica
● Györfi, Simone: Csipkevár (Casa cu creneluri). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori
sălăjeni. Volum apărut cu ocazia celei de-a XIX-a ediții a Festivalului Primăvara Poeziei –
A Költészet Tavasza, Zalău, 9-12 mai 2019
● Hîrza, Radu-Călin: Farmazonul francmason. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Eseu, Ed. Ordo
Ab Chao
● Horvath, Florin: Eșafodul cu Fantome. Zalău
● Horvath, Florin: Nașterea Daciei. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Roman
● Ience, Traian: Monografia satului Țicău. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii
● László László: Visul meu... Interferențe istorice și culturale româno-maghiare. Zalău, Ed.
Caiete Silvane, Colecția Memoria
●*
*
* Leadership academic clujean (1919-2019) - coord.: Pușcaș, Vasile; Turcuș, Veronica;
Turcuș, Șerban. Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● Lucaciu, Marcel: Cronici duminicale. Zalău, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Școala
Ardeleană
● Lung, Aurel: Liceul Tehnologic Gheorghe Pop de Băsești din Cehu Silvaniei. Istorie și valori.
Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii
● Maxim, Angela: Aici...în mica noastră Românie. Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star
● Maxim, Angela: Răstolțu Mare și istoria neamului meu. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția
Monografii
● Mărieș, Ancuța: Leopard în pustie - culegere de texte în proză. Zalău, Ed. Caiete Silvane,
Colecția Scriitori sălăjeni
●*
*
* Metode didactice utilizate în interacțiunea cu elevii cu cerințe educaționale
speciale - coord. Ioana Monica Groza. Zalău
● Miclea, Mihaela Călina: O inimă de fluture (versuri și pasteluri). Zalău, Ed. Caiete Silvane,
Colecția Poesis
● Micu, Alice Valeria: Pereți. Zalău, Ed. Caiete Silvane; Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● Mocanu, Augustin: Amalgam în miezul nopții : însemnări de ultima oră, vol. 2 Slobozia,
Ed. Star Tipp
● Mocanu, Augustin: Calea școlii. Slobozia, Ed. Star Tipp
● Mocanu, Augustin: Frânturi de proze. Slobozia, Ed. Star Tipp
● Mocanu, Augustin: Între sat și oraș. Slobozia, Ed. Star Tipp
●*
*
* Monografia Liceului Gheorghe Șincai Zalău - 50 (1969-2019) - ediția a II-a,
revizuită și adăugită - coord. Ardelean, Carmen; Bántó, Eszter; Suciu, Iuliu; Ciurean, Codin. Zalău,
Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii
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● Moșoiu, Daniel: Acordul fin. Convorbiri cu Alexandru Vlad. Cluj Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● Mureșan, George: Golgota din noi. Cluj-Napoca, Ed. Societății Culturale Pro Maramureș Dragoș
Vodă
● Mureșan, Viorel: De gardă la Echinox. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori sălăjeni
● Oros, Luana Maria: Glasul vrăjilor. Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan
● Papp Lajos: A Bátoriak fészke. Szilágysomlyói túrkáló (helytörténet és egyebek), 2 vol. Zalău,
Ed. Asante
● Papp Lajos: Az ellenzéki lét (Az árral szemben vagy ellen?). Zalău, Ed. Asante
● Pavel, Florica-Adriana: Colorăm, numărăm, matematică învățăm! : Caiet cu exerciții și teste Elemente de matematică pentru începători. Șimleu Silvaniei
● Pop, Ioan F.: Solilocvii inutile. Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Pop, Ileana Grațiana: Ciumărna – satul în care m-am născut. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția
Monografii
● Pop, Marin: File din istoria satului Derșida, Zalău, Ed. Porolissum
●*
*
* Primăvara Poeziei - A Költészet Tavasza XIX. Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Pușcaș, Vasile: Universitate. Societate. Modernizare. Idealul universității moderne la Cluj
(1919-1945), ediție revizuită și adăugită. Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● Rusu, Maria: Dulciuri tradiționale din aluat. Zalău
● Sărăcuț-Comănescu, Teodor: Restituiri, ediția a 2-a adăugită și îmbunătățită. Zalău, Ed. Caiete
Silvane
● Sîrca, Tia: Fizeș - itinerarii afective (însemnări, reportaje, interviuri). Zalău, Ed. Caiete Silvane,
Colecția Monografii
● Szabó, K. István, Șilindean, Daniela: Iluzia apartenenței / A hovatartozás illúziója / The Illusion
of Belonging. Zalău, Ed. Caiete Silvane
●*
*
* Szilágysági magyarok = Maghiarii din Sălaj = Die Ungarn aus dem Kreis Sălaj,
vol. 3 - editori: Kovács Kuruc János, Bajusz István. Cluj-Napoca, Erdélyi Múzeum Egyesület
● Taloș, Daniel: Urme de pași. Monografia Bisericii Penticostale din satul Jac. Cluj-Napoca, Ed.
Ecou Transilvan
● Taloș, Mirel: Undeva în Transilvania. București, Ed. Rao
●Tămaș Onuțan, Simona: Crâmpeie de gând, în culoare și cuvânt. Cluj-Napoca, Ed. Ecou
Transilvania
● Vanca, Artemiu: Nu te lăsa!. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Roman
● Vedinaș, Traian: Cărticica animăluțelor dragi : poezii. Florești, Ed. Limes
● Vid, Trandafir: Geometrice gerunzii. Sibiu, Ed. Agnos
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CALENDAR CULTURAL MINIMAL – 2020
NOTĂ: pentru fiecare eveniment, în parte, activitățile dedicate se vor organiza și promova
Legendă:
• Zile festive
o Aniversări
❖ Comemorări
* Sălăjeni
IANUARIE
•
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 de Comemorare a Victimelor Holocaustului
30 ianuarie - Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoală
o
*1 ianuarie 1930 - IOAN BÂTEA, jurist - 90 de ani
2 ianuarie 1895 - ION T. NICULESCU (m. 1957) - academician, medic, neuromorfolog, profesor
la Facultatea de Medicină din București - 125 de ani
2 ianuarie 1920 - ISAAC ASIMOV (m. 1992), biochimist și scriitor american de literatură SF, de
origine rusă - 100 de ani
4 ianuarie 1785 - JACOB GRIMM (m. 1863), lingvist și filolog german - 235 de ani
*4 ianuarie 1865 - VÁRADY ZSIGMOND (m. 1913), avocat, gazetar - 155 de ani
5 ianuarie 1950 - IOAN PETRU CULIANU (m. 1991), istoric al religiilor, medievalist, prozator și
eseist - 70 de ani
7 ianuarie 1945 - HARALD ALEXANDRESCU (m. 2005), astronom - 75 de ani
*8 ianuarie 1873 - IULIU MANIU (m. 1953), jurist, om politic - 147 de ani
9 ianuarie 1890 - KAREL CAPEK (m. 1938), prozator și dramaturg ceh - 130 de ani
*12 ianuarie 1950 - BALÁZS ZOLTÁN, poet - 70 de ani
14 ianuarie 1875 - ALBERT SCHWEITZER (m. 1965), medic și gânditor umanist - 145 de ani
*14 ianuarie 1945, IOAN ARDELEAN (m. 2011), jurist, poet - 75 de ani
15 ianuarie 1850 - MIHAI EMINESCU (m. 1889), poet, prozator, jurnalist - 170 de ani
*16 ianuarie 1950 - ANDREI-IUSTIN HOSSU, profesor - 70 de ani
*17 ianuarie 1955 - ORBÁN GYÖNGYI, filolog, lector universitar, profesoară - 65 de ani
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17 ianuarie 1820 - ANNE BRONTË (m. 1849), scriitoare engleză - 200 de ani
17/29 ianuarie 1860 - ANTON PAVLOVICI CEHOV (m. 1904), scriitor rus - 160 de ani
18 ianuarie 1848 - IOAN SLAVICI (m. 1925), scriitor - 172 de ani
*19 ianuarie 1940 - NICOLAE COCHINESCU, judecător - 80 de ani
21 ianuarie 1805 - AARON FLORIAN (m. 1887), istoric, profesor, publicist - 215 ani
21 ianuarie 1885 - SIMION OROS (m. 1972), învățător - 135 de ani
22 ianuarie 1775 - ANDRÉ-MARIE AMPÈRE (m. 1836), fizician și matematician francez - 245 de ani
23 ianuarie 1920 - LÉTAY LAJOS (m. 2007), scriitor, publicist maghiar din România - 100 de ani
25 ianuarie 1900 - FEKETE ISTVÁN (m. 1970), scriitor maghiar - 120 de ani
27 ianuarie 1775 - FRIEDRICH WILHELM JOSEPH von SCHELLING (m. 1854), filosof
german - 245 de ani
28 ianuarie 1880 - CAMIL RESSU (m. 1962), pictor - 140 de ani
ianuarie 1830 - PETRE ISPIRESCU (m. 1887), folclorist și scriitor - 190 de ani
❖
3 ianuarie 1875 - PIERRE ATHANASE LAROUSSE (n. 1817), filolog și lexicograf francez - 145 de ani
4 ianuarie 1880 - ANSELM FEUERBACH (n. 1829), pictor german - 140 de ani
4 ianuarie 1920 - BENITO PÉREZ GALDÓS (n. 1843), scriitor spaniol - 100 de ani
4 ianuarie 1960 - ALBERT CAMUS (n. 1913), scriitor francez, laureat al Premiului Nobel - 60 de ani
5 ianuarie 1970 - MAX BORN (n. 1882), fizician german, laureat al Premiului Nobel - 50 de ani
*8 ianuarie 2000 - ATANASIU OROS (n. 1937), profesor - 20 de ani
9 ianuarie 1950 - MARTA TRANCU-RAINER (n. 1875), medic, prima femeie chirurg din România
- 70 de ani
10 ianuarie 1950 - JAROSLAV KVAPIL (n. 1862), poet și dramaturg ceh - 70 de ani
11 ianuarie 1945 - LIGETI ERNŐ (n. 1891), scriitor, publicist - 75 de ani
13 ianuarie 1945 - SZABÓ DEZSŐ (n. 1879), scriitor maghiar - 75 de ani
21 ianuarie 1950 - GEORGE ORWELL (Eric Arthur Blair) (n. 1903), scriitor britanic - 70 de ani
24 ianuarie 1920 - AMADEO MODIGLIANI (n. 1884), pictor și sculptor italian - 100 de ani
24 ianuarie 1960 - EDWIN FISCHER (n. 1886), pianist și dirijor elvețian - 60 de ani
*27 ianuarie 1919 - ADY ENDRE (n. 1877), poet - 101 ani
27 ianuarie 1945 - SZERB ANTAL (n. 1901), scriitor maghiar - 75 de ani
28 ianuarie 1920 - PANAS MIRNÎI (Panas Iakovici Rudcenko) (n. 1849), scriitor ucrainean - 100 de ani
*29 ianuarie 2010 - NAGY KÁROLY (n. 1926), contabil, istoric local - 10 ani
*31 ianuarie 1925 - HEGEDÜS SÁNDOR (n. 1861), scriitor - 95 de ani
FEBRUARIE
•
4 februarie - Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului
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4 februarie - Ziua Europeană a Siguranței pe Internet - prima zi de marţi din februarie
13 februarie - Ziua Mondială a Radioului
14 februarie - Ziua Sfântului Valentin
21 februarie - Ziua Internaţională a Limbii Materne
24 februarie - Dragobetele (cap de primăvară)
28 februarie - Ziua Apărării Civile în România
o
1 februarie 1852 - ION LUCA CARAGIALE (m. 1912), dramaturg, pamfletar, nuvelist - 168 de ani
2 februarie 1875 - FRITZ KREISLER (m. 1962), compozitor și interpret austriac - 145 de ani
*3 februarie 1845 - ZILAHY KISS IMRE (m. 1867), scriitor, traducător - 175 de ani
3 februarie 1930 - CSOÓRI SÁNDOR (m. 2016), poet maghiar - 90 de ani
*4 februarie 1945 - AUGUSTIN PRODAN, profesor - 75 de ani
8 februarie 1880 - FRANZ MARC (m. 1916), pictor și grafician german - 140 de ani
*8 februarie 1940 - AVRAM FILIPAȘ (m. 2006), jurist - 80 de ani
9 februarie 1940 - J.M. COETZEE, scriitor sud-american, laureat al Premiului Nobel - 80 de ani
*11 februarie 1900 - AJTAY ZOLTÁN ENDRE (m. 1983), inginer, inventator - 120 de ani
*13 februarie 1895 - BALOGH KÁROLY (m. 1973), medic stomatolog - 125 de ani
*13 februarie 1930 - VICTOR GAGA (m. 2003), sculptor - 90 de ani
15 februarie 1840 - TITU MAIORESCU (m. 1917), filosof, critic literar, om politic - 180 de ani
15 februarie 1850 - IOAN ANDREESCU (m. 1882), pictor - 170 de ani
16 februarie 1910 - LUCIA DEMETRIUS (m. 1992), scriitoare - 110 ani
18 februarie 1825 - JÓKAI MÓR (m. 1904), scriitor și publicist maghiar - 195 de ani
19 februarie 1940 - MIRCEA RADU IACOBAN, dramaturg, prozator, scenarist - 80 de ani
21 februarie 1805 - TIMOTEI CIPARIU (m. 1887), filolog și lingvist - 215 ani
21 februarie 1865 - ANTON BACALBAȘA (m. 1899), ziarist, prozator, traducător - 155 de ani
*22 februarie 1930 - TEODOR BUHĂȚEL (m. 2017), medic veterinar - 90 de ani
*28 februarie 1940 - RADU DEAC, medic - 80 de ani
❖
2 februarie 1970 - BERTRAND RUSSELL (n. 1872), filosof englez, laureat al Premiului Nobel 50 de ani
3 februarie 1870 - EMANUIL GOJDU (n. 1802), avocat - 150 de ani
*5 februarie 1953 - IULIU MANIU (n. 1873), jurist, om politic, scriitor, traducător - 67 de ani
6 februarie 1920 - DIMITRIE C. STURDZA-SCHEIANU (n. 1839), istoric și om politic - 100 de ani
6 februarie 1960 - VICTOR GOMOIU (n. 1882), medic chirurg și istoric al medicinei, ministru al
Sănătății - 60 de ani
*8 februarie 1985 - IOAN SIMA (n. 1898), jurist, artist plastic - 35 de ani
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*9 februarie 2010 - CORNELIU SEBASTIAN SÂRCĂ (n. 1946), jurnalist, scriitor - 10 ani
11 februarie 1650 - RENÉ DESCARTES (n. 1596), filosof german - 370 de ani
13 februarie 1935 - IOAN BIANU (n. 1856), filolog - 85 de ani
14 februarie 1970 - GRIGORE VASILIU BIRLIC (n. 1905), actor - 50 de ani
16 februarie 1940 - NICOLAE TONITZA (n. 1886), pictor și grafician - 80 de ani
17 februarie 1600 - GIORDANO BRUNO (Fillipo Bruno) (n. 1548), filosof italian - 420 de ani
17 februarie 1970 - ȘEMUEL IOSEF AGNON (n. 1888), scriitor israelian, laureat al Premiului
Nobel - 50 de ani
*20 februarie 1905 - BOÉR MIKLÓS (n. 1857), scriitor, pedagog - 115 ani
*21 februarie 2005 - PALADI JÁNOS (Pulusi) (n. 1914) - compozitor - 15 ani
22 februarie 1875 - CAMILLE JEAN-BAPTISTE COROT (n. 1796), pictor francez - 145 de ani
*25 februarie 1955 - GEORGE COSMA (n. 1899), avocat - 65 de ani
26 februarie 1940 - NICOLAE TONITZA (n. 1886), pictor și grafician - 80 de ani
27 februarie 1920 - ALEXANDRU D. XENOPOL (n. 1847), istoric și economist - 100 de ani
27 februarie 1865 - JÓSIKA MIKLÓS (n. 1794), scriitor maghiar - 155 de ani
28 februarie 1950 - ȘTEFAN CIOBANU (n. 1883), istoric și academician - 70 de ani
MARTIE
•
1 martie - Ziua Mărţişorului
1 martie - Ziua Mondială a Apărării și Protecției Civile
3 martie - Ziua Mondială a Scriitorilor
8 martie - Ziua Internaţională a Femeii
11 martie - Ziua Europeană a Victimelor Terorismului
15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni
20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei
20 martie - Ziua Internațională a Fericirii
20 martie - Ziua Internațională a Astrologiei
20 martie - Ziua Internaţională a Teatrului pentru Copii și Tineret
21 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
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o
1 martie 1810 (după unele surse 22 februarie 1810) - FRÉDÉRIC CHOPIN (m. 1849), compozitor
polonez - 210 ani
1 martie 1837 - ION CREANGĂ (m. 1889), scriitor - 183 de ani
2 martie 1820 - EDWARD DOUWES DEKKER (Multatuli) (m. 1887), scriitor olandez - 200 de ani
2 martie 1905 - RADU GYR (Radu Demetrescu) (m. 1975), poet, dramaturg, eseist, ziarist - 115 ani
3 martie 1845 - GEORG CANTOR (m. 1918), matematician german - 175 de ani
*3 martie 1955 - VALENTIN MIRIȘAN, jurist - 65 de ani
*4 martie 1945 - MARIA (n. BACIU) PORUMB, profesoară - 75 de ani
5 martie 1920 - RADU STANCA (m. 1962), poet și dramaturg - 100 de ani
7 martie 1785 - ALESSANDRO MANZONI (m. 1873), scriitor italian - 235 de ani
7 martie 1875 - MAURICE RAVEL (m. 1937), compozitor francez - 145 de ani
7 martie 1870 - THURY ZOLTÁN (m. 1906), scriitor - 150 de ani
8 martie 1910 - RADU TUDORAN (Nicolae Bogza) (m. 1992), scriitor - 110 ani
*9 martie 1880 - NYÁRÁDY LÁSZLÓ (m.?), preot reformat - 140 de ani
*11 martie 1940 - FÜLÖP MÁRIA, bibliotecar - 80 de ani
13 martie 1865 - DRAGOMIR HURMUZESCU (m. 1954), fizician și inventator - 155 de ani
14 martie 1930 - ALEXANDRU PESAMOSCA (m. 2011), chirurg - 90 de ani
15 martie 1830 - PAUL HEYSE (m. 1914), scriitor german, laureat al Premiului Nobel - 190 de ani
*15 martie 1955 - IOAN LAZĂR M., profesor - 65 de ani
18 martie 1895 - ION BARBU (Dan Barbilian) (m. 1961), poet și matematician - 125 de ani
20 martie 1770 - FRIEDRICH HÖLDERLIN (m. 1843), poet german - 250 de ani
20 martie 1820 - ALEXANDRU IOAN CUZA (m. 1873), om politic, primul domnitor al
Principatelor Unite (1859-1862) și al statului național România (1862-1866) - 200 de ani
21 martie 1685 - JOHANN SEBASTIAN BACH (m. 1750), compozitor german - 335 de ani
*22 martie 1950 - ELENA MUSCA, cercetător științific, istoric - 70 de ani
22 martie 1950 - GORAN BREGOVIC, muzician - 70 de ani
*25 martie 1955 - GEORGE MUREȘAN, poet - 65 de ani
25 martie 1885 - MATEIU I. CARAGIALE (m. 1936), scriitor - 135 de ani
27 martie 1845 - WILHELM RÖNTGEN (m. 1923), fizician german, laureat al Premiului Nobel 175 de ani
*27 martie 1885 - IOAN OSSIAN (m. 1953), profesor - 135 de ani
31 martie 1933 - NICHITA STĂNESCU (m. 1983), poet - 87 de ani
28 martie 1895 - ȘTEFAN BÂRSĂNESCU (m. 1984), pedagog și eseist, membru al Asociației
Savanților Celebri din Chicago - 125 de ani
29 martie 1885 - KOSZTOLÁNYI DEZSŐ (m. 1936), scriitor, eseist - 135 de ani
*31 martie 1920 - KOMPÓ ISTVÁN, medic - 100 de ani
31 martie 1933 - NICHITA STĂNESCU (m. 1983), poet - 87 de ani
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31 martie 1900 - SZABÓ LŐRINC (m. 1957), poet - 120 de ani
❖
2 martie 1930 - DAVID HERBERT LAWRENCE (n. 1885), scriitor englez - 90 de ani
*2 martie 1945 - PETRI MÓR (n. 1863), poet, profesor - 75 de ani
*4 martie 1830 - GYARMATHI SÁMUEL (n. 1751), medic, lingvist, profesor - 190 de ani
5 martie 1925 - GHEORGHE MUNTEANU-MURGOCI (n. 1872), geolog, geograf și pedolog 95 de ani
*11 martie 2005 - MIRCEA BREBAN (n. 1937), avocat - 15 ani
12 martie 1965 - GEORGE CĂLINESCU (n. 1899), scriitor, istoric și critic literar - 55 de ani
15 martie 1940 - NAE IONESCU (Nicolae C. Ionescu) (n. 1890), filosof, logician, pedagog și
scriitor - 80 de ani
15 martie 1970 - ARTHUR ADAMOV (n. 1908), dramaturg francez - 50 de ani
16 martie 1815 - IOAN MOLNAR-PIUARIU (n. 1749), om de știință - 205 ani
16 martie 1940 - SELMA LAGERLÖF (n. 1858), scriitoare, laureată a Premiului Nobel - 80 de ani
19 martie 1865 - NICOLAE FILIMON (n. 1819), scriitor - 155 de ani
19 martie 1950 - EDGAR RICE BURROUGHS (n. 1875), scriitor american - 70 de ani
*22 martie 1940 - K. NAGY DEZSŐ (n. 1888), inginer - 80 de ani
23 martie 1940 - ION NONA OTESCU (n. 1888), compozitor - 80 de ani
24 martie 1905 - JULES VERNE (n. 1828), scriitor francez - 115 ani
APRILIE
•
1 aprilie - Ziua Păcălelilor
2 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii
2 aprilie - Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului
3 aprilie - Ziua Jandarmeriei Române
5 aprilie - Ziua NATO în România (prima duminică a lunii aprilie)
6 aprilie - Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace
7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii
8 aprilie - Ziua Mondială a Rromilor
12 aprilie - Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii
15 aprilie - Ziua Internaţională a Culturii
18 aprilie - Ziua Internaţională a Monumentelor și Siturilor Istorice
19 aprilie - Învierea Domnului (Sfintele Paști)
20-25 aprilie - Săptămâna Naţională a Bibliotecilor
22 aprilie - Ziua Internațională a Planetei Pământ
23 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii și a Dreptului de Autor (Copyright)
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Ziua Bibliotecarilor din România
23 aprilie - Ziua Limbii Engleze
23 aprilie - Ziua Solidarității Tineretului
26 aprilie - Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale
29 aprilie - Ziua Internaţională a Dansului
29 aprilie - Ziua Națională a Veteranilor de Război
o
*1 aprilie 1945 - MARIN ȘTEFAN, profesor, publicist - 75 de ani
2 aprilie 1805 - HANS CHRISTIAN ANDERSEN (m. 1875), scriitor danez - 215 ani
2 aprilie 1840 - ÉMILE ZOLA (m. 1902), scriitor francez - 180 de ani
*4 aprilie 1955 - BALOGH BÉLA, preot - 65 de ani
*5 aprilie 1920 - KÁDÁR ISTVÁN GYÖRGY (m. 1981), poet, dramaturg - 100 de ani
*5 aprilie 1945 - HAJDU ATTILA (m. 2012), medic stomatolog, artist plastic, prozator - 75 de ani
7 aprilie 1770 - WILLIAM WORDSWORTH (m. 1850), poet englez - 250 de ani
*7 aprilie 1935 - SRANKÓ FERENC (m. 2016), profesor, istoric local - 85 de ani
11 aprilie 1900 - MÁRAI SÁNDOR (m. 1989), scriitor, dramaturg maghiar - 120 de ani
12 aprilie 1940 - MIRCEA MARTIN, critic literar, eseist, teoretician literar - 80 de ani
*12 aprilie 1950 - GEORGE RĂDEANU, artist plastic - 70 de ani
13 aprilie 1940 - JEAN-MARIE GUSTAVE Le CLÉZIO, scriitor francez, laureat al Premiului
Nobel - 80 de ani
*13 aprilie 1955 - IOAN MIHELE, artist plastic - 65 de ani
*14 aprilie 1950 - VIOREL VARGA, jurnalist, poet - 70 de ani
14 aprilie 1950 - ESTERHÁZY PÉTER (m. 2016), scriitor, publicist maghiar - 70 de ani
*15 aprilie 1960 - DARÓCZI VIORICA, inginer - 60 de ani
*16 aprilie 1965 - FLORICA POP, filolog, scriitoare - 55 de ani
*17 aprilie 1965 - DANIELA FIRICEL, profesoară - 55 de ani
17 aprilie 1895 - ION VINEA (Ion Eugen Iovanachi) (m. 1964), poet - 125 de ani
*18 aprilie 1955 - BELDI PAUL LADISLAU, scriitor - 65 de ani
*18 aprilie 1940 - ION PIȚOIU-DRAGOMIR, profesor, scriitor - 80 de ani
24 aprilie 1845 - CARL SPITTELER (m. 1925), poet, nuvelist, romancier, critic și eseist elvețian,
laureat al Premiului Nobel - 175 de ani
*25 aprilie 1955 - DAN VASILE CRECAN, artist plastic - 65 de ani
27 aprilie 1820 - HERBERT SPENCER (m. 1903), sociolog, psiholog și gânditor britanic - 200 de ani
29 aprilie 1885 - EGON ERWIN KISCH (m. 1948), ziarist și scriitor ceh - 135 de ani
*29 aprilie 1935 - VASILE VETIȘANU (m. 2012), profesor - 85 de ani
*30 aprilie 1930 - DEÁK ZOLTÁN (m. 2013), profesor de matematică, animator cultural - 90 de ani
*30 aprilie 1920 - SZAKÁTS MIKLÓS (m. 1984), actor - 100 de ani
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30 aprilie 1870 - LEHÁR FERENC (m. 1948), compozitor austriac de origine maghiară - 150 de ani
❖
2 aprilie 1925 - PETRU PONI (n. 1841), chimist și mineralog - 95 de ani
3 aprilie 1905 - IOAN POP-RETEGANUL (n. 1853), folclorist - 115 ani
8 aprilie 1835 - WILHELM von HUMBOLDT (n. 1767), filosof și scriitor german - 185 de ani
8 aprilie 1885 - CONSTANTIN A. ROSETII (n. 1816), om politic și publicist - 135 de ani
13 aprilie 1695 - JEAN de La FONTAINE (n. 1621), poet francez - 325 de ani
16 aprilie 1970 - VERES PÉTER (n. 1897), scriitor, om politic - 50 de ani
17 aprilie 1945 - ION PILLAT (n. 1891), poet și publicist - 75 de ani
17 aprilie 1895 - JORGE ISAACS (Jorge Isaacs Ferrer) (n. 1837), scriitor - 125 de ani
17 aprilie 1790 - BENJAMIN FRANKLIN (n. 1706), inventator, filosof, om politic - 230 de ani
*18 aprilie 1940 - ADY LAJOS (n. 1881), profesor, istoric literar, scriitor - 80 de ani
19 aprilie 1890 - ORBÁN BALÁZS (n. 1829), scriitor, etnograf - 130 de ani
20 aprilie 1970 - PAUL CELAN (Paul Peisah Antschel) (n. 1920), poet român de etnie evreiască 50 de ani
25 aprilie 1925 - GEORGE STEPHĂNESCU (n. 1843), compozitor - 95 de ani
*21 aprilie 1850 - WESSELÉNYI MIKLÓS jr. (n. 1796), baron, scriitor, publicist, om politic - 170 de ani
25 aprilie 1595 - TORQUATO TASSO (n. 1544), poet italian - 425 de ani
*26 aprilie 1975 - SOMLYAI LÁSZLÓ (n. 1919), scriitor, publicist - 45 de ani
30 aprilie 1870 - EFTIMIE MURGU (n. 1805), jurist și profesor de filosofie, om politic - 150 de ani
MAI
•
1 mai - Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor Muncii
2 mai - Ziua Naţională a Tineretului
3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei
5 mai - Ziua Europeană de Conștientizare pentru Drepturi Egale ale Persoanelor cu Deficiențe
5 mai - Ziua Mondială a Râsului
9 mai - Ziua Independenţei în România
9 mai - Uniunea Europeană: Ziua Europei
10 mai - România: Ziua Adolescenților
10 mai - Ziua Națională a Tatălui (a doua duminică din luna mai)
11-17 mai - Săptămâna Internațională a Voluntariatului (a treia săptămâna a lunii mai)
15 mai - Ziua Internaţională a Familiei
15 mai - Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă
15 mai - Ziua Latinității
17 mai - Ziua Mondială a Telecomunicațiilor și a Societății Informaționale
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18 mai - Ziua Internaţională a Muzeelor
21 mai - Ziua Mondială a Culturii și Diversității Culturale, pentru Dialog și Dezvoltare
24 mai - Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale
28 mai - Ziua Eroilor Neamului (Înălțarea Domnului)
31 mai - Ziua Mondială fără Tutun
o
*1 mai 1945 - FLORIN HORVATH, prozator - 75 de ani
3 mai 1620 (sau 1 mai 1620) - ZRÍNYI MIKLÓS (m. 1664), scriitor, om politic - 400 de ani
*6 mai 1930 - IULIAN SĂLĂJAN (pseudonim Ioan Ulmeanu), jurist - 90 de ani
*7 mai 1945 - IULIU ȘAMȘODAN (m. 2010), profesor - 75 de ani
9 mai 1895 - LUCIAN BLAGA (m. 6 mai 1961), filosof, scriitor, traducător - 125 de ani
10 mai 1929 - KÁNYÁDI SÁNDOR (m. 2018), poet maghiar din România, membru fondator al
bibliotecii virtuale gratuite a Academiei Literare Digitale Ungare - 91 de ani
*10 mai 1855 - MIHÁLTZ ÖDÖN (m. 1887), profesor - 165 de ani
10 mai 1940 - WAYNE DYER (m. 2015), psiholog și scriitor american - 80 de ani
11 mai 1830 - EMANOIL BACALOGLU (m. 1891), fizician și matematician - 190 de ani
12 mai 1845 - HENRI BROCARD (m. 1922), matematician francez - 175 de ani
13 mai 1840 - ALPHONSE DAUDET (m. 1897), prozator francez - 180 de ani
13 mai 1940 - MIRCEA CIOBANU (Mircea Sandu) (m. 1996), eseist, romancier, poet - 80 de ani
14 mai 1875 - JOSÉ SANTOS CHOCANO (m. 1934), poet peruvian - 145 de ani
*15 mai 1847 - IONIŢĂ SCIPIONE BĂDESCU (m. 1904), poet, gazetar - 173 de ani
17 mai 1920 - GEO DUMITRESCU (m. 2004), poet, director al revistei România literară - 100 de ani
18 mai 1920 - PAPA IOAN PAUL al II-lea (Karol Józef Wojtyła) (m. 2005) - 100 de ani
*18 mai 1820 - IOAN VANCEA (m. 1892), preot - 200 de ani
*20 mai 1914 - CORNELIU COPOSU (pseudonim Dr. C. Sălăjanu) (m. 1995), jurist, om politic 106 ani
*21 mai 1875 - PETRE CUPCEA (m. 1940), preot - 145 de ani
21 mai 1880 - TUDOR ARGHEZI (Ion N. Theodorescu) (m. 1967), scriitor - 140 de ani
*21 mai 1955 - VIRÁG MAGDOLNA, etnograf - 65 de ani
*23 mai 1965 - KINCSES ANNA, prozatoare - 55 de ani
24 mai 1940 - IOSIF BRODSKI (m. 1996), poet, eseist și dramaturg rus, laureat al Premiului Nobel
- 80 de ani
26 mai 1875 - STAN GOLESTAN (m. 1956), compozitor - 145 de ani
*27 mai 1940 - ILEANA CARMEN DINDELEGAN, asistent medical - 80 de ani
mai 1265 - DANTE ALIGHIERI (m. 1321), scriitor italian - 755 de ani
❖
*1 mai 1785 - HALMÁGYI ISTVÁN (n. 1719), memorialist, comite - 235 de ani
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4 mai 1955 - GEORGE ENESCU (n. 1881), compozitor - 65 de ani
7 mai 1920 - CONSTANTIN DOBROGEANU-GHEREA (n. 1855), critic literar - 100 de ani
7 mai 1938 - OCTAVIAN GOGA (n. 1881), poet - 82 de ani
*7 mai 2005 - VASILE GÎLGĂU (n. 1948), economist - 15 ani
8 mai 1880 - GUSTAVE FLAUBERT (n. 1821), scriitor francez - 140 de ani
9 mai 1805 - FRIEDRICH SCHILLER (n. 1759), poet și dramaturg german - 215 ani
9 mai 1960 - RENÉ MARAN (n. 1887), romancier și poet francez, de origine guyaneză - 60 de ani
12 mai 1970 - NELLY SACHS (Leonie Sachs) (n. 1891), scriitoare germană de origine evreiască,
laureată a Premiului Nobel - 50 de ani
*14 mai 1970 - DARÓCZI LAJOS (n. 1903), scriitor, ziarist - 50 de ani
19 mai 1995 - PÁSKÁNDI GÉZA (n. 18 mai 1933) - 25 de ani
19 mai 1970 - TADEUSZ BREZA (n. 1905), romancier polonez - 50 de ani
20 mai 1920 - ÁBRÁNYI EMIL (n. 1850), poet, jurnalist, traducător și om politic maghiar - 100 de ani
*21 mai 2010 - MAJOR MIKLÓS (n. 1933), profesor, etnograf, istoric local - 10 ani
22 mai 1885 - VICTOR HUGO (n. 1802), scriitor francez - 135 de ani
27 mai 1840 - NICOLO PAGANINI (n. 1782), vionolist și compozitor italian - 180 de ani
*28 mai 1864 - SIMION BĂRNUȚIU (n. 1808), filosof, om politic - 156 de ani
28 mai 1970 - IULIU HOSSU (n. 1885), episcop greco-catolic - 50 de ani
28 mai 1910 - MIKSZÁTH KÁLMÁN (n. 1847), scriitor și redactor maghiar - 110 ani
30 mai 1960 - BORIS PASTERNAK (n. 1890), scriitor rus, laureat al Premiului Nobel - 60 de ani
*mai 1990 - CORIOLAN GHEȚIE (n. 1916), jurist, filosof - 30 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 prin Muncă
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 și Traficului Ilicit de Droguri
o
2 iunie 1840 - THOMAS HARDY (m. 1929), scriitor englez - 180 de ani
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*4 iunie 1955 - MÁRKUS BARBAROSSA JÁNOS (MÁRKUS JÁNOS) - scriitor, pictor,
confecționer de instrumente muzicale - 65 de ani
6 iunie 1875 - THOMAS MANN (m. 1955), scriitor german, laureat al Premiului Nobel - 145 de ani
6 iunie 1875 - THOMAS MANN (m. 1955), prozator german - 145 de ani
8 iunie 1810 - ROBERT SHUMANN (m. 1856), compozitor german - 210 ani
*8 iunie 1960 - VOICHIȚA LUNG, profesoară - 60 de ani
13 iunie 1870 - JULES BORDET (m. 1961), imunolog și microbiolog belgian, laureat al Premiului
Nobel - 150 de ani
*14 iunie 1875 - NAGY SÁNDOR (m. 1940), istoric literar, profesor, redactor - 145 de ani
15 iunie 1900 - PASSUTH LÁSZLÓ (m. 1979), scriitor, traducător maghiar - 120 de ani
*16 iunie 1955 - VASILE CHINDRIȘ, medic veterinar - 65 de ani
*17 iunie 1940 - VASILE AVRAM (m. 2002), etnolog - 80 de ani
19 iunie 1899 - GEORGE CĂLINESCU (m. 1965), critic literar, publicist, poet, romancier,
dramaturg - 121 de ani
21 iunie 1905 - JEAN-PAUL SARTRE (Jean-Paul Charles Aymard Sartre) (m. 1980), filosof
francez, scriitor, laureat al Premiului Nobel - 115 ani
25 iunie 1940 - A.J. QUINNELL (m. 2005), scriitor britanic - 80 de ani
*26 iunie 1940 - AUGUSTIN LIVIU MUNTEANU, inginer - 80 de ani
29 iunie 1879 - MÓRICZ ZSIGMOND (m. 1942), scriitor maghiar - 141 de ani
29 iunie 1900 - ANTOINE de SAINT-EXUPÉRY (m. 1944), scriitor francez - 120 de ani
30 iunie 1945 - DORIN TUDORAN, poet și jurnalist român - 75 de ani
❖
2 iunie 1870 - JULES GONCOURT (n. 1830), scriitor francez - 150 de ani
4 iunie 1875 - EDUARD MÖRIKE (n. 1804), scriitor german - 145 de ani
4 iunie 1925 - GHEORGHE DIMA (n. 1847), compozitor și dirijor de cor - 95 de ani
5 iunie 1950 - BÁNFFY MIKLÓS (n. 1873) - politician, scriitor, grafician și scenograf maghiar 70 de ani
9 iunie 1870 - CHARLES DICKENS (Charles John Huffam Dickens) (n. 1812), scriitor englez 150 de ani
9 iunie 1912 - ION LUCA CARAGIALE (n. 1852), dramaturg, nuvelist, pamfletar - 108 ani
*9 iunie 1955 - MIRCEA DRAGOȘ, economist, poet - 65 de ani
10 iunie 1580 - LUIS de CAMOES (n. 1525), poet portughez - 440 de ani
*11 iunie 1980 - LEONTIN GHERGARIU (n. 1897), profesor emerit, publicist, istoric, lingvist,
etnograf, folclorist - 40 de ani
*11 iunie 2010 - KÓS ANDRÁS (n. 1914), sculptor - 10 ani
15 iunie 1889 - MIHAI EMINESCU (n. 1850), poet - 131 de ani
17 iunie 1925 - ANGHEL SALIGNY (n. 1854), inginer, om de știință - 95 de ani
20 iunie 1870 - JULES de GONCOURT (Jules-Alfred Hout de Goncourt) (n. 1830), scriitor
francez - 150 de ani
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20 iunie 1995 - EMIL CIORAN (m. 1911), scriitor - 25 de ani
21 iunie 1970 - VICTOR VÂLCOVICI (n. 1885), matematician român, membru al Academiei
Române - 50 de ani
26 iunie 1900 - NICOLAE A. KRETZULESCU (n. 1812), medic și om politic - 120 de ani
*iunie 1910 - VICTOR RUSSU (n. 1847), istoric, preot, scriitor - 110 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
20 iulie - Ziua Mondială a Șahului
29 iulie - Ziua Imnului Naţional - Deşteaptă-te, române!
30 iulie - Ziua Internațională a Prieteniei
o
*1 iulie 1925 - ION MAXIM (m. 1980), filosof - 95 de ani
5 iulie 1880 - CONSTANTIN TĂNASE (m. 1896), actor - 140 de ani
*5 iulie 1960 - DINA IULIANA HORVATH, poetă - 60 de ani
*8 iulie 1810 - FÁBIÁN DÁNIEL (m. 1894), preot, scriitor bisericesc - 210 de ani
*10 iulie 1955 - BEKSY IDA JULIANNA, scriitoare - 65 de ani
*11 iulie 1945 - BOROSS LUDOVIC-CAROL (m. 1998), compozitor, dirijor - 75 de ani
*12 iulie 1950 - EMIL BARZ, violonist - 70 de ani
*17 iulie 1950 - IOAN MUSCA, istoric, muzeograf - 70 de ani
*19 iulie 1945 - PETRU ILUŢ, psiholog - 75 de ani
19 iulie 1870 - DUMITRU PAVELESCU-DIMO (m. 1944), sculptor - 150 de ani
25 iulie 1905 - ELIAS CANETTI (m. 1994), scriitor, laureat al Premiului Nobel - 115 ani
26 iulie 1875 - ANTONIO J. RUIZ MACHADO (m. 1939), poet spaniol - 145 de ani
27 iulie 1835 - GIOSUE CARDUCCI (m. 1907), scriitor italian, laureat al Premiului Nobel - 185 de ani
28 iulie 1930 - BODOR PÁL (m. 2017), scriitor, traducător - 90 de ani
29 iulie 1895 - VICTOR ION POPA (m. 1946), dramaturg - 125 de ani
❖
*8 iulie 2000 - SCHÖN DEZSŐ (n. 1906), scriitor, publicist - 20 de ani
*8 iulie 2000 - UDVARY GYÖNGYVÉR (n. 1913), sociolog, publicist - 20 de ani
15 iulie 1890 - GOTTFRIED KELLER (n. 1819), scriitor elvețian de limbă germană - 130 de ani
20 iulie 1945 - PAUL VALÉRY (n. 1871), scriitor francez - 75 de ani
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22 iulie 1970 - GEORGE HENRY JOHNSTON (n. 1912), scriitor australian - 50 de ani
28 iulie 1750 - JOHANN SEBASTIAN BACH (n. 1685), compozitor german - 270 de ani
29 iulie 1890 - VINCENT VAN GOGH (n. 1853), pictor olandez - 130 de ani
29 iulie 1970 - IONEL PERLEA (n. 1900), compozitor și dirijor - 50 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 1835 - GEORGE POP DE BĂSEȘTI (m. 1919), jurist, om politic - 185 de ani
1 august 1945 - TUDOR GHEORGHE, cântăreț de muzică folk - 75 de ani
*2 august 1808 - SIMION BĂRNUȚIU (m. 1864), filosof, om politic - 212 ani
*3 august 1950 - MÉHES KATI, actriță - 70 de ani
*4 august 1965 - DUMITRU COSTĂLAŞ, artist plastic - 55 de ani
5 august 1930 - NEIL ARMSTRONG (m. 2012), astronaut american - 90 de ani
*8 august 1880 - KÁDÁR GÉZA (m. 1945), protopop reformat - 140 de ani
*8 august 1790 - KÖLCSEY FERENC (m. 1838) - scriitor, critic literar, orator, om politic - 230 de ani
8 august 1960 - AUREL POPP (n. 1879), pictor - 60 de ani
9 august 1850 - HEIMANN HARITON TIKTIN (m. 1936), lingvist - 170 de ani
9 august 1880 - IOAN LUPAȘ (m. 1967), istoric, om politic - 140 de ani
*14 august 1945 - IOAN CHEZAN, profesor - 75 de ani
14 august 1960 - RADU PARASCHIVESCU, prozator, traducător, jurnalist - 60 de ani
*14 august 1960 - IULIA MARIANA PAȚIU, inginer, scriitoare - 60 de ani
16 august 1645 - JEAN de La BRUYERE (m. 1696), moralist francez - 375 de ani
16 august 1920 - VIRGIL IERUNCA (m. 2006), critic literar, publicist și scriitor - 100 de ani
16 august 1920 - CHARLES BUKOWSKI (m. 1994), scriitor american - 100 de ani
16 august 1845 - GABRIEL LIPPMANN (m. 1921), fizician francez, laureat al Premiului Nobel 175 de ani
*17 august 1910 - KOÓS KOVÁCS ISTVÁN (m. 1937), scriitor, publicist - 110 ani
20 august 1920 - ZOE DUMITRESCU BUȘULENGA (m. 2006), critic literar, eseist și pedagog 100 de ani
*20 august 1895 - REISMANN IRMA (m. 1944 (?)), ziaristă, poetă - 125 de ani
20 august 1875 - CONSTANTIN GIURESCU (m. 1918), istoric - 145 de ani
21 august 1920 - MARIUS MUNTEANU (m. 2005), poet - 100 de ani
168

I.D.E.I.
*21 august 1940 - IOAN MUREȘAN BULGĂREANU (m. 1984), ziarist - 80 de ani
*22 august 1955 - DORU E. GORON (m. 2005), arhivar, istoric - 65 de ani
26 august 1880 - GUILLAUME APOLLINAIRE (Wilhelm Apollinaris de Kostrowitsky) (m.
1918), poet și critic de artă francez - 140 de ani
27 august 1770 - GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (m. 1831), filosof german - 250 de ani
27 august 1870 - AMADEO NERVO (m. 1919), poet, jurnalist și educator mexican - 150 de ani
27 august 1930 - ZIGU ORNEA (Zigu Ornestin) (m. 2001), istoric literar și publicist român - 90 de ani
*29 august 1960 - KÁDÁR IMRE sen. (n.1882), preot reformat - 60 de ani
*30 august 1900 - FEKETE LAJOS (m. 1973), poet, gazetar, avocat - 120 de ani
*30 august 1790 - SALAMON JÓZSEF (m. 1871), profesor, scriitor, preot - 230 de ani
30 august 1890 - REMÉNYIK SÁNDOR (m. 1941), poet - 130 de ani
*31 august 1940 - KOVÁCS MIKLÓS, profesor - 80 de ani
*31 august 1955 - TRAIAN DÂRJAN, jurist - 65 de ani
31 august 1870 - MARIA MONTESSORI (m. 1952), medic și pedagog italian - 150 de ani
august 1690 - MIKES KELEMEN (m. 1761), scriitor, traducător - 330 de ani
❖
2 august 1945 - PIETRO MASCAGNI (n. 1863), compozitor italian - 75 de ani
3 august 1895 - DIMITRIE BRÂNDZĂ (n. 1846), medic, naturalist și botanist - 125 de ani
5 august 1895 - FRIEDERICH ENGELS (n. 1820), filosof german - 125 de ani
6 august 1660 - DIEGO RODRIGUEZ de Silva y VELÁZQUEZ (n. 1599), pictor spaniol - 360 de ani
8 august 1950 SCHÖPFLIN ALADÁR (n. 1872), critic de artă, istoric literar, scriitor, traducător
maghiar - 70 de ani
*8 august 1960 - AUREL POPP (n. 1879), artist plastic, critic de artă - 60 de ani
*11 august 1940 - NAGY SÁNDOR (n. 1875), istoric literar, profesor, redactor - 80 de ani
12 august 1955 - THOMAS MANN (n. 1875), scriitor german, laureat al Premiului Nobel - 65 de ani
*12 august 2010 - GRIGORE LĂPUȘANU (n. 1937), avocat, ziarist, scriitor - 10 ani
17 august 1925 - IOAN SLAVICI (n. 1848), scriitor - 95 de ani
18 august 1850 - HONORÉ DE BALZAC (n. 1799), scriitor francez - 170 de ani
22 august 1850 - NIKOLAUS LENAU (Nikolaus Niembsch von Strehlenau) (n. 1802), poet
austriac - 170 de ani
22 august 1890 - VASILE ALECSANDRI (n. 1821), scriitor - 130 de ani
24 august 1820 - IOAN-BUDAI DELEANU (n. 1760), scriitor - 200 de ani
25 august 1905 - ION NESTOR (m. 1974), istoric și arheolog - 115 ani
27 august 1635 - LOPE de VEGA (Felix Lope de Vega y Carpio) (n. 1562), scriitor spaniol 385 de ani
27 august 1950 - CESARE PAVESE (n. 1908), scriitor italian - 70 de ani
29 august 1945 - CONSTANTIN TĂNASE (n. 1880), actor - 75 de ani

169

SEPTEMBRIE
•
8 septembrie - Ziua Internaţională a Alfabetizării
9 septembrie - Ziua Mondială a Frumuseţii
9 septembrie 1940 - Masacrul de la Treznea - 80 de ani
13 septembrie - Ziua Pompierilor din România
14 septembrie 1940 - Masacrul de la Ip - 80 de ani
15 septembrie - Ziua Internațională a Democrației
16 septembrie - Ziua Internațională pentru Protecția Stratului de Ozon
21 septembrie - Ziua Internaţională a Păcii
22 septembrie - Ziua Europeană fără Mașini
23 septembrie - Ziua Internaţională împotriva Exploatării Sexuale și Traficului Femeilor și
Copiilor
26 septembrie - Ziua Europeană a Limbilor
27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului
28 septembrie - Ziua Internațională a Accesului la Informație
29 septembrie - Ziua Mondială a Inimii
septembrie - Zilele Europene ale Patrimoniului
o
*2 septembrie 1905 - ANTON IONEL MUREȘEANU (m. ?), avocat, economist - 115 ani
2 septembrie 1840 - GIOVANNI VERGA (m. 1922), scriitor italian - 180 de ani
3 septembrie 1940 - EMIL ȘIMĂNDAN, ziarist, publicist și scriitor - 80 de ani
8 septembrie 1930 - PETRE SĂLCUDEANU (m. 2005), scriitor, scenarist - 90 de ani
11 septembrie 1875 - ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF (m. 1913), scriitor - 145 de ani
11 septembrie 1885 - DAVID HERBERT LAWRENCE (m. 1930), scriitor englez - 135 de ani
11 septembrie 1945 - CS. GYIMESI ÉVA (m. 2011), lingvist, istoric literar - 75 de ani
*11 septembrie 1865 - ZOVÁNYI JENŐ (m. 1958), preot reformat, istoric ecleziastic, profesor
universitar - 155 de ani
15 septembrie 1875 - HENRIC SANIELEVICI (m. 1951), critic literar și biolog - 145 de ani
15 septembrie 1890 - AGATHA CHRISTIE (m. 1976), scriitoare britanică - 130 de ani
*17 septembrie 1935 - SIMONFY IRÉN (m. 2018), artist plastic - 85 de ani
19 septembrie 1945 - RUXANDRA SIRETEANU-CONSTANTINESCU (m. 2008), biofizician 75 de ani
*21 septembrie 1930 - LIVIA PETRE, profesoară - 90 de ani
22 septembrie 1780 - JAN CAPLOVIC (m. 1847), scriitor slovac - 240 de ani
23 septembrie 1930 - RAY CHARLES (m. 2004), muzician american - 90 de ani
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25 septembrie 1785 - CHRISTIAN FLECHTENMACHER (m. 1843), jurist român - 235 de ani
25 septembrie 1820 - ȘTEFAN MICLE (m. 1879), pedagog și fizician - 200 de ani
*25 septembrie 1940 - VASILE PINTEA, scriitor - 80 de ani
27 septembrie 1945 - VASILE TĂRÂȚEANU, poet - 75 de ani
29 septembrie 1875 - IULIU PRODAN (m. 1959), botanist - 145 de ani
*29 septembrie 1955 - CZONDI JÁNOS, profesor - 65 de ani
30 septembrie - JEAN BAPTISTE PERRIN (m. 1942), fizician francez, laureat al Premiului Nobel
- 150 de ani
❖
1 septembrie 1944 - LIVIU REBREANU (n. 1885), scriitor - 76 de ani
1 septembrie 1970 - FRANCOIS MAURIAC (m. 1885), scriitor francez - 50 de ani
3 septembrie 1950 - TRAIAN VUIA (n. 1872), inventator român, pionier al aviației mondiale - 70 de ani
*4 septembrie 2010 - ALEXANDRU MATEI (n. 1950), arheolog - 10 ani
*14 septembrie 2010 - GAVRIL BUTCOVAN (n. 1924), subofiţer - 10 de ani
*16 septembrie 1990 - KOÓS ZSÓFIA (n. 1916), actriță - 30 de ani
23 septembrie 1870 - PROSPER MÉRIMÉE (n. 1803), scriitor francez - 150 de ani
26 septembrie 1945 - BARTÓK BÉLA (n. 1881), compozitor maghiar - 75 de ani
28 septembrie 1895 - LOUIS PASTEUR (n. 1822), microbiolog și chimist francez - 125 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
- Ziua Internațională a Nevăzătorilor
16 octombrie - Ziua Internațională a Alimentației
24 octombrie - Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite
25 octombrie - Ziua Armatei Române
29 octombrie - Ziua Internaţională a Internetului
o
*2 octombrie 1940 - VIOREL ȘTIRB (m. 2015), prozator - 80 de ani
2 octombrie 1935 - PAUL GOMA, scriitor - 85 de ani
3 octombrie 1895 - SERGHEI ESENIN (m. 1925), poet rus - 125 de ani
4 octombrie 1570 - PÁZMÁNY PÉTER (m. 1637), călugăr iezuit, scriitor latin și maghiar,
arhiepiscop de Esztergom - 450 de ani
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7 octombrie 1885 - NIELS BOHR (m. 1962), fizician danez - 135 de ani
8 octombrie 1870- MARCELLE TINAYRE (m. 1948), scriitoare franceză - 150 de ani
9 octombrie 1940 - JOHN LENNON (m. 1980), muzician englez - 80 de ani
11 octombrie 1825 - CONRAD FERDINAND MEYER (m. 1898), scriitor elvețian - 195 de ani
11 octombrie 1885 - FRANCOIS MAURIAC (m. 1970), scriitor francez - 135 de ani
*13 octombrie 1940 - SZILÁGYI MIKLÓS, profesor universitar - 80 de ani
14 octombrie 1950 - KATE GRENVILLE, scriitoare australiană - 70 de ani
16 octombrie 1885 - GHEORGHE IONESCU-ȘIȘEȘTI (m. 1967), agronom - 135 de ani
*16 octombrie 1970 - CĂLIN MAJA, preot - 50 de ani
*16 octombrie 1955 - MOLNÁR JÁNOS, preot - 65 de ani
16 octombrie 1885 - MIHAIL SORBUL (m. 1966), scriitor - 135 de ani
*19 octombrie 1950 - AUREL MEDVE, profesor - 70 de ani
20 octombrie 1895 - ALEXANDRU ROSETTI (m. 1990), academician, editor, filolog, istoric al
limbii române, lingvist - 125 de ani
21 octombrie 1790 - ALPHONSE de LAMARTINE (m. 1869), scriitor francez - 230 de ani
21 octombrie 1920 - VLADIMIR HANGA (m. 2013), profesor universitar român, specialitatea drept
roman și istoria dreptului românesc - 100 de ani
*22 octombrie 1845 - IOAN HENDEA (m. 1913), învăţător - 175 de ani
22 octombrie 1870 - IVAN BUNIN (m. 1953), scriitor rus, laureat al Premiului Nobel - 150 de ani
*23 octombrie 1965 - MARIA TUSAN, profesoară învăţământ primar - 55 de ani
*24 octombrie 1790 - TUNYOGI CSAPÓ JÓZSEF (m. 1858), profesor - 230 de ani
*27 octombrie 1935 - LAKÓ ÉVA (Lakóné Hegyi Éva), muzeograf, arheolog - 85 de ani
*27 octombrie 1950 - ȘTEFAN BLAJ, medic - 70 de ani
29 octombrie 1880 - JEAN ALEXANDRU STERIADI (m. 1956), pictor și grafician - 140 de ani
29 octombrie 1930 - RADU COSAȘU (Oscar Rohrlich), scriitor - 90 de ani
31 octombrie 1795 - JOHN KEATS (m. 1821), poet englez - 225 de ani
❖
2 octombrie 1875 - PETRACHE POENARU (n. 1799), cărturar, ctitor al învățământului românesc
- 145 de ani
4 octombrie 1880 - JACQUES OFFENBACH (n. 1819), compozitor francez - 140 de ani
*4 octombrie 1904 - IONIȚĂ SCIPIONE BĂDESCU (n. 1847), gazetar, poet - 116 ani
*4 octombrie 1975 - BALOGH DEZSŐ (n. 1912), învățător, folclorist - 45 de ani
5 octombrie 1830 - CONSTANTIN GOLESCU (n. 1777), cărturar - 190 de ani
*9 octombrie 1915 - FARKAS ALBERT (n. 1842), scriitor, ziarist - 105 ani
9 octombrie 1990 - OTTLIK GÉZA (n. 1912), scriitor maghiar - 30 de ani
*19 octombrie 2010 - ȘTEFAN GOANȚĂ (n. 1933), profesor, scriitor - 10 de ani
19 octombrie 1745 - JONATHAN SWIFT (n. 1667), scriitor englez - 275 de ani
172

I.D.E.I.
19 octombrie 1935 - GIB MIHĂIESCU (n. 1894), prozator - 85 de ani
*20 octombrie 1995 - TRAIAN I. CREȚU (n. 1937) , fizician - 25 de ani
26 octombrie 1400 - GEOFFREY CHAUCER (n. 1340), poet englez - 620 de ani
26 octombrie 1890 - CARLO COLLODI (n. 1826), scriitor italian - 130 de ani
* 31 octombrie 1805 - IGNATIE DARABANT (n. 1738), preot - 215 ani
*31 octombrie 1970 - BARRA GYÖRGY (n. 1902), pedagog - 50 de ani
NOIEMBRIE
•
Festivalul Şanselor Tale
9 noiembrie - Ziua Internaţională de Luptă împotriva Rasismului și Antisemitismului
13 noiembrie - Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători
13 noiembrie - Ziua Limbii Maghiare
14 noiembrie - Ziua Mondială a Diabetului
16 noiembrie - Ziua Internaţională a Toleranţei
19 noiembrie - Ziua Internaţională a Filosofiei (a treia zi de joi din luna noiembrie)
19 noiembrie - Ziua Cercetătorului și Proiectantului din România
21 noiembrie - Ziua Mondială a Salutului
- Ziua Mondială a Televiziunii
25 noiembrie - Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor
25 noiembrie - 10 decembrie - Campania Internaţională a celor 16 Zile de Activism împotriva
Violenţei asupra Femeilor
30 noiembrie - Ziua Românilor de Pretutindeni
o
*3 noiembrie 1930 - VÉNIG LÁSZLÓ (m. 2013), profesor, artist fotograf - 90 de ani
*4 noiembrie 1940 - PAVEL SUIAN, profesor - 80 de ani
6 noiembrie 1880 - MIHAIL SADOVEANU (m. 1961), scriitor - 140 de ani
*6 noiembrie 1935 - KOZMA DEZSŐ, profesor universitar, istoric literar - 85 de ani
7 noiembrie 1810 - ERKEL FERENC (m. 1893), compozitor, pianist maghiar - 210 ani
*8 noiembrie 1760 - BUDAI FERENC (m. 1802), preot reformat, lingvist, poliglot, filosof - 260 de ani
9 noiembrie 1880 - IORDAN IOVKOV (m. 1937), scriitor bulgar - 140 de ani
10 noiembrie 1945 - GEORGE ȚĂRNEA (m. 2003), poet - 75 de ani
11 noiembrie 1950 - MIRCEA DINESCU, poet și jurnalist - 70 de ani
12 noiembrie 1950 - MIRCEA NEDELCIU, prozator - 70 de ani
*14 noiembrie 1940 - VICTOR ROȘ, inginer - 80 de ani
15 noiembrie 1845 - VASILE CONTA (m. 1882), filosof, scriitor și om politic - 175 de ani
*17 noiembrie 1935 - IONEL PENEA, profesor - 85 de ani
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*17 noiembrie 1935 - WAGNER ERNŐ (ERNEST) (m. 1996), istoric - 85 de ani
*20 noiembrie 1965 - DIONISIU HORIA POP, istoric - 55 de ani
*21 noiembrie 1930 - ION GHEȚIE (m. 2004), filolog, lingvist - 90 de ani
*22 noiembrie 1877 - ADY ENDRE (m. 1919), poet, publicist, nuvelist - 143 de ani
*23 noiembrie 1950 - ALEXANDRU MATEI (m. 2010), arheolog - 70 de ani
23 noiembrie 1920 - PAUL CELAN (Paul Peisah Antschel) (m. 1970), poet român de etnie
evreiască - 100 de ani
*23 noiembrie 1900 - SZALACSY RÁCZ IMRE (SZALACSI) (m. 1956), preot, scriitor - 120 de ani
23 noiembrie 1870 - RÁTH-VÉGH ISTVÁN (m. 1959), scriitor, avocat - 150 de ani
24 noiembrie 1865 - ȘTEFAN STÂNCĂ (m. 1897), savant - 155 de ani
*24 noiembrie 1950 - CSILLAG ISTVÁN, fizician, cercetător științific, scrimer - 70 de ani
*25 noiembrie 1825 - SZIKSZAI LAJOS (m. 1897), avocat, vicecomite, scriitor, savant, consilier
regal - 195 de ani
27 noiembrie 1885 - NICOLAE HORTOLOMEI (m. 1961), chirurg - 135 de ani
27 noiembrie 1885 - LIVIU REBREANU (m. 1944), scriitor - 135 de ani
28 noiembrie 1820 - FRIEDRICH ENGELS (m. 1895), filosof german - 200 de ani
28 noiembrie 1870 - NICOLAE VASILESCU-KARPEN (m. 1964), om de știință, inginer, fizician
și inventator - 150 de ani
30 noiembrie 1835 - MARK TWAIN (m. 1910), scriitor american - 185 de ani
*30 noiembrie 1965 - PETRU FLOREA (pseudonim Petroniu), preot, episcop al Sălajului - 55 de
ani
*30 noiembrie 1960 - ALEXANDRU TAMBA, economist - 60 de ani
*30 noiembrie 1945 - VALER VLAD (m. 2001), profesor - 75 de ani
❖
1 noiembrie 1960 - GEORGE MATEI CANTACUZINO (n. 1899), arhitect, pictor, scriitor - 60 de ani
2 noiembrie 1950 - GEORGE BERNARD SHAW (n. 1856), scriitor englez, laureat al Premiului
Nobel - 70 de ani
10 noiembrie 1895 - ALEXANDRU ODOBESCU (n. 1834), scriitor, om politic - 125 de ani
*11 noiembrie 1995 - CORNELIU COPOSU (n. 1914), jurist, om politic - 25 de ani
*11 noiembrie 2010 - TAKÁCS ADALBERT (n. 1924), economist, muzeolog - 10 ani
15 noiembrie 1630 - JOHANNES KEPLER (n. 1571), astronom și matematician german - 390 de ani
*15 noiembrie 2005 - LUCIA FATI (n. 1951), profesoară, artist plastic - 15 ani
15 noiembrie 1670 - COMENIUS (Jan Amos Komensky) (n. 1592), filosof, gramatician și pedagog
ceh - 350 de ani
*18 noiembrie 2010 - IULIANA LASCU (n. 1931), învățătoare - 10 ani
*19 noiembrie 1915 - IOAN P. LAZĂR (n. 1862), învățător - 105 ani
20 noiembrie 1910 - LEV TOLSTOI (n. 1828), scriitor rus - 110 ani
21 noiembrie 1695 - HENRY PURCELL (n. 1659), compozitor englez - 325 de ani
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21 noiembrie 1945 - ELLEN GLASGOW (n. 1873), scriitoare americană - 75 de ani
24 noiembrie 1920 - ALEXANDRU MACEDONSKI (n. 1854), poet, prozator, dramaturg și
publicist - 100 de ani
25 noiembrie 1950 - JOHANNES VILHELM JENSEN (n. 1873), scriitor danez, laureat al
Premiului Nobel - 70 de ani
26 noiembrie 1970 - VLADIMIR STREINU (n. 1902), critic și istoric literar, scriitor - 50 de ani
27 noiembrie 1940 - NICOLAE IORGA (n. 1871), istoric, critic literar, editor, orator, om politic 80 de ani
27 noiembrie 1895 - ALEXANDRE DUMAS, fiul (n. 1824), autor francez - 125 de ani
30 noiembrie 1900 - OSCAR WILDE (Oscar Fingall O Flahertie Wills) (n. 1854), scriitor englez
- 120 de ani
DECEMBRIE
•
1 decembrie - Ziua Naţională a României; Marea Unire
1 decembrie - Ziua Internațională de Combatere și Profilaxie a Maladiei SIDA
3 decembrie - Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi
5 decembrie - Ziua Internațională a Voluntariatului pentru Dezvoltarea Economică și Socială
8 decembrie - Ziua Constituției României
10 decembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Omului
14-18 decembrie - Primim Colindători!
16-22 decembrie 1989 - Revoluția Română
18 decembrie - România: Ziua Minorităţilor Naţionale
20 decembrie - Ziua Internațională a Solidarității Umane
25 decembrie - Crăciunul (Nașterea Domnului)
o
1 decembrie 1800 - VÖRÖSMARTY MIHÁLY (m. 1855), scriitor maghiar - 220 de ani
*1 decembrie 1950 - NICOLAE GUDEA, preot - 70 de ani
2 decembrie 1935 - NICOLAE LABIȘ (m. 1956), poet - 85 de ani
4 decembrie 1875 - RAINER MARIA RILKE (René Karl Wilhelm Joseph Maria) (m. 1926),
poet austriac - 145 de ani
*11 decembrie 1750 - WESSELÉNYI MIKLÓS sen. (m. 1809), baron, politician - 270 de ani
11 decembrie 1810 - ALFRED de MUSEET (m. 1857), scriitor francez - 210 ani
*12 decembrie 1855 - PÉNTEK FERENC (m. 1940), preot reformat, scriitor bisericesc - 165 de ani
14 decembrie 1895 - PAUL ÉLUARD (m. 1952), poet francez - 125 de ani
16 decembrie 1770 - LUDWIG van BEETHOVEN (m. 1827), compozitor german - 250 de ani
*22 decembrie 1955 - CATIȚA CRIHAN, profesor - 65 de ani
*25 decembrie 1960 - BORZÁSI ISTVÁN, preot - 60 de ani
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*28 decembrie 1925 - DUMITRU INDREA, profesor - 95 de ani
29 decembrie 1870 - IOAN A. BASSARABESCU (m. 1952), scriitor, membru corespondent al
Academiei Române - 150 de ani
30 decembrie 1865 - RUDYARD KIPLING (m. 1936), scriitor englez - 155 de ani
❖
1 decembrie 1995 - MÉLIUSZ JÓZSEF (n. 1909), scriitor, traducător - 25 de ani
2 decembrie 1950 - DINU LIPATTI (n. 1917), pianist - 70 de ani
5 decembrie 1870 - ALEXANDRE DUMAS tatăl (n. 1802), scriitor francez - 150 de ani
*11 decembrie 1970 - GYŐRI ILLÉS ISTVÁN (n. 1892), poet, prozator, ziarist - 50 de ani
*16 decembrie 1980 - ION MAXIM (n. 1925), filosof - 40 de ani
*18 decembrie 2010 - IULIU ȘAMȘODAN (n. 1945), profesor - 10 ani
21 decembrie 1375 - GIOVANNI BOCCACIO (n. 1313), scriitor italian - 645 de ani
21 decembrie 1940 - F. SCOTT FITZGERALD (Francis Scott Key Fitzgerald) (n. 1896), scriitor
american - 80 de ani
22 decembrie 1880 - GEORGE ELIOT (Mary Ann Evans) (n. 1819), scriitoare engleză - 140 de ani
*25 decembrie 2005 - DORU E. GORON (n. 1955), arhivar, istoric - 15 ani
27 decembrie 1585 - PIERRE DE RONSARD (n. 1524), poet francez - 435 de ani
28 decembrie 1945 - THEODORE HERMAN ALBERT DREISER (n. 1871), autor american
28 decembrie 1950 - CONSTANTIN KARADJA (Constantin Jean Lars Anthony Démetre
Karadja) (n. 1889), diplomat, jurist, istoric - 70 de ani
*29 decembrie 1940 - PÉNTEK FERENC (n. 1855), preot reformat, scriitor bisericesc - 80 de ani
31 decembrie 1889 - ION CREANGĂ (n. 1837), scriitor - 131 de ani
*31 decembrie 1939 - VICTOR DELEU (n. 1876), jurist - 81 de ani
*31 decembrie 1915 - KINCS GYULA (n. 1859), scriitor, ziarist - 105 ani
o
1480 - FERNANDO MAGELLAN (m. 1521), navigator portughez - 540 de ani
1580 - VARLAAM (Vasile Moțoc) (m. 1657), mitropolit al Moldovei, cărturar - 440 de ani
1590 - GRIGORE URECHE (m. 1647), cronicar - 430 de ani
1740 - HOREA (Vasile Ursu Nicola) (m. 1785), conducător al răscoalei populare din 1784-1785 din
Transilvania - 280 de ani
*1740 -TELEKI ÁDÁM (m. 1792) - conte, comite suprem - 280 de ani
1780 - TUDOR VLADIMIRESCU (m. 1821) - om politic - 240 de ani
*1785 (?) - IOSIF PAȘCA (m. ?), preot - 235 de ani
*1840 - VERES SÁNDOR (m.?), gazetar - 180 de ani
*1845 - GAVRIL TRIF (m. 1912), profesor - 175 de ani
*1865 - LAURENȚIU BRAN (m. 1942), preot - 155 de ani
*1875 - ALEXANDRU ACIU (m. 1954), avocat - 145 de ani
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*1950 - IOAN BENCHE, poet, publicist - 70 de ani
*1960 - KATONA GYÖRGY, artist plastic - 60 de ani
*1970 - LIVIU BORDAȘ, cercetător științific - 50 de ani
❖
1745 - ION NECULCE (n. 1672), cronicar - 275 de ani
*1875 - BERETZKY GYÖRGY (n. 1807), jurist, vicecomite - 145 de ani
*1920 - AUGUSTIN PAUL (n. 1866), jurnalist, scriitor - 100 de ani
*1945 - KÁDÁR GÉZA (n. 1880), protopop reformat - 75 de ani
ACTIVITĂŢI CE SE DESFĂŞOARĂ PERMANENT:
● BiblioDIVERTISMENT - spaţiu dedicat activităţilor cultural - educative, de comunicare,
socializare şi relaxare; programul se propune săptămânal şi va fi dedicat tuturor categoriilor de
vârstă, preocupări, interese
● activităţi în parteneriat cu grădiniţe, şcoli, licee din Zalău şi judeţ
● colaborări cu alte instituții, asociaţii şi fundaţii culturale din ţară şi străinătate
● CODE - KIDS - proiect prin care copiii fac programare la bibliotecile publice
● 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
● Clubul Frăția Coding - Copiii fac coding în bibliotecile publice (CODE Kids) - avansați
● Clubul Ninja Coders - Copiii fac coding în bibliotecile publice (CODE Kids) - începători
● 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
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● Provocare la lectură! - emisiune săptămânală de cultură
● EVENIMENT - emisiune de promovare a celor mai importante activități, personalități, fapte,
locuri...
● Medierea pe înţelesul tuturor
● Bibliovoluntarii - întâlniri bilunare
● Activităţi culturale în spaţii neconvenţionale
● Vizionări şi audiţii la Filiale: Centrul de Recuperare, Îngrijire şi Tratament ACASĂ, Centrul
Social de Urgenţă Zalău, Cercul Militar Zalău ş.a.
● Cursuri de iniţiere IT
● Cursuri de interes pentru comunitate, organizate de bibliotecari-traineri: Public Speaking,
Photoshop, CCNA - Discovery, Marketing educaţional, Digitales ş.a.
● Participare şi implicare la activităţile culturale organizate în judeţ
● Lansări de carte, întâlniri cu scriitori
● Omagierea şi comemorarea personalităţilor sălăjene
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Indicatori de performanţă realizaţi de Biblioteca Judeţeană în anul 2018
CONTEXTUL BIBLIOTECII:
1.

Cheltuieli curente din finanţare bugetară/capita

41.3

lei

2.

Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri/capita

1.23

lei

3.

Cheltuieli pentru personal/capita

30.23

lei

4.

% Cheltuieli pentru personal

73.20

%

5.

Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/capita

3.86

lei

6.

Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri/capita

1.07

lei

7.

% Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară

9.35

%

8.

% Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri

86.96

%

9.

Cheltuieli de capital/capita

1.80

lei

PERSONALUL BIBLIOTECII:
0.6

angajaţi

Nr. de locuitori/personal de specialitate

2007

loc.

% Personal de specialitate

82.35

%

10.

Personal la 1000 de locuitori

11.
12.

COLECŢIILE BIBLIOTECII:
13.

Documente în stoc/capita

4.49

doc.

14.

Documente achiziţionate din finanţare bugetară/capita

0.13

doc.

15.

Cărţi şi periodice achiziţionate din venituri proprii şi alte venituri/capita

0.02

doc.

16.

Documente achiziţionate la 1000 de locuitori

151.58

doc.

17.

Exemplare adăugate/titlu adăugat

1.77

doc.

18.

Rata de înnoire a stocului

29.61

ani

UTILIZARE ŞI UTILIZATORI:
19.

Utilizatori înscrişi ca % din populaţie

14.98

%

20.

Utilizatori activi ca % din populaţie

12.42

%

21.

Cost/Utilizator activ

342.31

lei

22.

Documente împrumutate/capita

3.68

doc.

23.

Documente împrumutate/utilizator activ

29.62

doc.

24.

Documente împrumutate/angajat

6083

doc.

25.

Documente împrumutate/vizită

0.75

doc.

26.

Vizite la bibliotecă/capita

4.94

vizite

27.

Vizite la bibliotecă/utilizator activ

39.73

vizite

28.

Cost/vizită

8.62

lei
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