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2020 - Anul neprevăzutului 

Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri. (Miron Costin) 

Previziuni, planuri, proiecte pentru perioade mai lungi de timp, care, din păcate și fără nicio 

presimțire, sunt întoarse, amânate sau blocate de nemiloasa coasă a timpului, care aduce, uneori, 

întâmplări neprielnice. 

Dacă în lumea culturală, un priceput scriitor de literatură SF, ar fi editat o carte cu titlul 

Clipa care oprește lumea din alergătură, am fi citit, mai ales iubitorii acestui gen literar (și sunt 

mulți!), uimiți fiind de imaginația negativă a acestuia, așa după cum lipsite de logică și imposibil de 

transpus în viața reală ni s-au părut multe 

astfel de scrieri din istoria umanității. Și, 

totuși, privind în urmă, recitind pagini… 

le vedem împlinite! Că unele, aparent, au 

adus beneficii și progres lumii, este 

adevărat, dar altele, din păcate, au 

transformat liniștea vremurilor apuse în 

coșmarul modernității. Viziuni, 

previziuni… menirea lor nefiind alta 

decât atenționarea și punerea pe gânduri, 

conștientizarea deșertăciunii în contrast 

permanent cu siguranța vieții pe pământ. 

Cum să caracterizăm, oare, din 

punct de vedere al activității, anul 2020?! 

De unde să începem sinteza, de la planurile pe care ni le făcusem, de la proiecte ce urmau să se 

împlinească, de la dorințe care, după atâția ani în care am tot lucrat la imagine și dotări, urmau să fie 

îndreptate, în primul rând, spre oameni, de la cei mai mici, cărora le pregătisem (în sfârșit!!!) un loc 

atractiv, până la vârstnicii care, tot după multe idei ce ni s-au învârtit prin gând, cu realismul 

spațiilor mereu insuficiente, au un loc al lor, pentru întâlniri, pentru comunicare, socializare, 

relaxare… erau cu toții mulțumiți de ceea ce li se pregătise la BIBLIOTECĂ! 

În sfârșit… publicul va avea prioritate!!! Nu mai mutăm, nu mai dotăm, acum interesul se va 

îndrepta și mai mult spre atracția comunității, vom avea spațiile pline, la multele și cu multă atenție 

pregătite, evenimente cultural-educative, recreative… așa era proiectat anul 2020! Programasem și 

o mai pronunțată activitate în județ, cu implicarea tuturor bibliotecarilor, autorităților, comunității… 

o adevărată caravană a culturii sălăjene! 

Cu tot optimismul și încrederea ce 

ne caracterizează, ceasul activ al omenirii, 

căruia i s-au blocat acele, l-a influențat, 

inevitabil și pe al nostru. Tic… stop! În 

prima lună de primăvară, am închis 

zâmbetul în colivie! Spaima a luat locul 

curajului, incertitudinea a stăpânit 

anotimpurile. 

Uite cum, în loc de raportarea 

obișnuită, suntem nevoiți să vorbim în acest 

număr despre o altfel de bibliotecă, un 

altfel de public, o altfel de… viață. Se 

dovedește și acum, așa cum am înțeles, de 

fapt, mereu, că tot ceea ce plănuiești, este doar… proiect! Niciodată nu poți avea garanția împlinirii 

lui. În anii anteriori ne-am bucurat să raportăm mult mai multe activități, proiecte împlinite, cifre 

care ridicau, an după an, Statistica de bibliotecă. Așa ne obișnuisem, să găsim și să profităm de 

toate oportunitățile, care pot duce la dezvoltarea instituției, iar prin aceasta, la înfrumusețarea, sub 
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aspect spiritual, a oamenilor din jur, că doar lor le sunt dedicate toate eforturile instituțiilor publice 

responsabile.  

Nu, nu era cuprins în Proiectul de Management un astfel de plan, nici măcar de rezervă. 

Biblioteca este spațiul în care lumea vine cu drag, fără nicio obligație, decât dorința de a se 

îmbogăți, fie prin lectură, fie prin 

interacțiune cu alți semeni, sau 

participând la bogata ofertă cultural-

educativă, pregătită cu multă pricepere 

și dăruire de bibliotecarii profesioniști 

în arta comunicării. Trebuia să fie și un 

an omagial! Motive foarte întemeiate 

pentru a fi fost prezenți în fiecare 

localitate a județului și a prezenta, în 

cadrul Conferințelor Naționale, sinteza 

vieții biblioteconomice din Sălaj. 

Nimic nu a mai fost posibil, din 

moment ce deplasările au fost stopate, 

iar exprimările și întâlnirile din mediul 

virtual, nu vor avea niciodată același impact! A fost, astfel, un an mohorât spiritual și mult mai 

sărac în împărtășirea ofertei culturale. 

 

 70 de ani de Bibliotecă Publică la ZALĂU cu influență în viața bibliotecilor din județ 

Anul 2020 ar fi trebuit să fie unul de sărbătoare pentru noi, oamenii dintre cărți, dar și prilej 

de omagiere și aducere în atenție a celor care, prin idei, dragoste de cunoaștere și stăruință, au 

înființat aceste instituții, înțelegând menirea lor în viața fiecărui loc. 

Cum au luat ființă casele de citit, apoi bibliotecile raionale, sătești, orășenești… este o 

poveste lungă, frumoasă, dar și cu multe piedici, blocaje din partea celor care nu înțelegeau vorbele 

din popor, rostite cu simplitate și încredere: Cine are CARTE, are parte! Cel învățat are patru ochi! 

Un rol esențial în deșteptarea spirituală și culturalizarea maselor din Transilvania l-a avut 

ASTRA - Asociația pentru Literatură și Cultura Poporului Român, înființată în anul 1861, de către 

fruntașii vieții publice românești din acea epocă. După cum este scris în Raportul General al 

Comitetului Central al Astrei, din 1926: “Astra a servit decenii de-a rândul ca un steag, care 

necontenit chema pe fiii neamului la deșteptare, la solidaritate și la jertfă pentru binele neamului 

românesc. Decenii de-a rândul, ea a servit ca unic altar, la care se închinau toți fiii aceluiași popor. 

Cuvântul ei se răsfrânge într’o anumită formă, până în sufletul celui din urmă român din 

Transilvania. Adunările ei erau cheagul care ținea la un loc, într-un bloc, pe care nimeni nu-l putea 

clinti din loc, atât sufletul, cât și trupul românismului de peste Carpați. ASTRA n’a fost o simplă 

asociație întâmplătoare de oameni dornici de a răspândi în mase largi cultura națională, ea a fost o 

cetate de conservare, de întărire și de expansiune a tuturor forțelor naționale, acumulate de veacuri 

în poporul nostru. De aceea nimic nu a putut-o înfrânge: nici viclenia austriacă, nici brutalitatea 

ungurească, nici anarhia, care bântuie pretutindenea de la răsboiul mondial încoace. ASTRA a 

rămas până în clipa de față cea mai puternică și mai solidă organizație culturală românească.” 

Așa după cum aflăm din multe surse, printre care la loc de cinste amintim impresionanta și 

importanta lucrare ASTRA în satul meu, autorul căreia este un OM al CĂRȚII, sălăjeanul nostru, 

Ion Onuc Nemeș, erudit jurnalist, scriitor, o perioadă fiind și Managerul Bibliotecii Județene Astra - 

Sibiu, înființarea primelor biblioteci poporale se leagă tot de numele acestei asociații, cu o rodnică 

activitate în mediul rural, îndemn permanent al acesteia fiind: Cât mai multă carte la sate. Primele 

biblioteci sătești se leagă de secolul al XIX-lea, primele preocupări în acest sens revenindu-i lui 

Spiru Haret, care a creionat, în 1898, un program prin care, în școlile de la sate, urmau să fie cărți la 

care să aibă acces și adulții. Pe lângă preocuparea de a se înființa cât mai multe biblioteci poporale, 
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s-a născut și ideea ca acestea să fie coordonate la nivel central, prin crearea unei instituții 

fundamentale a literaturii și culturii naționale. 

În județul Sălaj, după datele pe care le deținem, cele mai multe biblioteci, la orașe și în 

centrele de comună, au luat ființă în perioada 1950-1970, cu o mare fluență în anii 1953-1955. 

Acest aspect nu este întâmplător dacă privim spre Biblioteca din centrul de județ, Zalău, unde în 

anul 1950 a început să funcționeze o bibliotecă populară, care, în 1952, a devenit raională, iar în 

1971, județeană. Probabil exista și atunci o îndrumare și o oarecare coordonare pentru viața 

culturală din zonă. Dacă ne gândim la constituirea colecțiilor din biblioteci, înțelegem că acestea    

s-au adunat în timp, la început prin distribuire, apoi prin donații, iar mai apoi prin achiziția anuală, 

din bugetele administrațiilor locale. Donațiile sunt și acum o modalitate de completare a fondului de 

carte din bibliotecile noastre.  

Crezul ASTREI era unul nobil: Cartea este una din cele mai mari puteri ale lumii! 

Generația acestei asociații înțelegea că ființa noastră națională nu se poate afirma fără cunoaștere, 

iar rolul esențial pentru luminarea poporului îl atribuiau cărții și instituției care le adună, le 

organizează, păstrează și pune la dispoziția mulțimii-biblioteca.  

Biblioteca Județeană I. S. Bădescu este bibliotecă de drept public, cu personalitate juridică, 

este finanțată de Consiliul Județean Sălaj și funcționează potrivit Regulamentului propriu de 

organizare și funcționare, aprobat de autoritatea finanțatoare. 

 

Scurt istoric 

Ideea înființării unei biblioteci publice la Zalău datează din anul 1876, când documentele vremii 

menționează eforturile intelectualilor sălăjeni de a înființa astfel de instituții. 

● Se înființează asociații și societăți de lectură 

● Demersuri culturale meritorii au stat în atenția membrilor Despărțământului ASTREI din 

Sălaj, a Reuniunii Învățătorilor Sălăjeni sau a Reuniunii Femeilor Sălăjene, precum și a 

unor înaintași, cum a fost Gavril Trifu (sub conducerea și îndrumarea sa ia ființă 

societatea de lectură „Gheorghe Lazăr”, ce dispunea de 85 de volume) 

● Cu sprijinul material al ASTREI, continuatoare a aspirațiilor generației Școlii Ardelene, în 

perioada 1890 - 1924, în așezările rurale și urbane din Sălaj au luat ființă 138 de 

„biblioteci poporale” 

● În Despărțământul ASTRA – Zalău se aflau 34 de biblioteci cu cel puțin 50 de volume 

fiecare, în afară de biblioteca poporală din Zalău, înzestrată cu 330 de volume 

● În anul 1950, autoritățile locale determină înființarea și în Zalău a unei biblioteci populare, 

numită Biblioteca „23 August”, cu peste 7.000 de volume în limba română, limba 

maghiară și rusă. Aceasta funcționa în spațiul Ateneului Popular. 

● În anul 1952 instituția primește numele de „Biblioteca Raională”, având și sarcini de 

îndrumare a bibliotecilor comunale 

● În anul 1957, biblioteca zălăuană va primi numele cărturarului sălăjean Ioniță Scipione 

Bădescu  

Biblioteca Județeană Ioniță Scipione Bădescu a funcționat în diferite spații și la mai multe adrese: 

● În anul 1958 se găsea în localul din Strada Ady, Nr. 9 

● În aprilie 1959 se muta în Piața Libertății, Nr. 10, devenind „Biblioteca Centrală Raională” 

● În perioada 1968-1971 este cunoscută ca Biblioteca Orășenească, se diversifică activitățile 

și secțiile (Sala de lectură, Secția de împrumut pentru copii); instituția se mută în Piața 

Iuliu Maniu, Nr. 13, clădire aparținând Ministerului Culturii  

● Din 1971 devine Bibliotecă Județeană. Creșterea semnificativă a numărului de volume, 

diversificarea activităților și serviciilor impun rezolvarea problemelor de spațiu 
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● În anul 1985 Secția de împrumut pentru copii este mutată în Piața Iuliu Maniu, Nr. 3, spațiu 

atribuit de Consiliul Popular Județean Sălaj 

● În anul 1994 se reorganizează Secția de împrumut pentru adulți, în Clădirea Transilvania, 

Piața Iuliu Maniu, Nr. 4-5, proprietate a Primăriei Municipiului Zalău 

● În anul 2000 instituția începe să-și modernizeze serviciile 

● 2005 – trecerea la împrumutul automatizat în toate secțiile de relații cu publicul. Din acest 

an Biblioteca Județeană Sălaj editează revista proprie, de specialitate: I.D.E.I. (informare, 

documentare, educație, implicare) 
 

Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, având și rolul de bibliotecă municipală, nu s-a bucurat de 

sediu propriu, care să cuprindă toate secțiile și serviciile și să corespundă standardelor necesare 

funcționării unei instituții de cultură, cu rol dublu: bibliotecă municipală și județeană.  

Din cauza degradării clădirilor improprii în care funcționa și a începerii lucrărilor de 

consolidare și renovare, instituția a fost pusă în situația de a-și reorganiza, de mai multe ori, secțiile, 

birourile și serviciile, întreg patrimoniul fiind mutat și reorganizat în mai multe etape: 

● 2006 – Secția împrumut pentru adulți se mută în spațiu închiriat (B-dul Mihai Viteazul, Nr. 

51, Clădirea Casei de Modă, Et. III) 

● 2007 – 2008: sunt mutate și reorganizate toate serviciile, birourile și Secția pentru copii – 

Str. Unirii, Nr. 7, Et. I și II; Sala de lectură și Secția Periodice restrângându-și activitatea 

și funcționând în P-ța Iuliu Maniu, Nr. 3-5 

● Secția Periodice și Centrul Internet cu acces gratuit pentru public la adresa: P-ța Iuliu 

Maniu nr. 3-4, iar din 2011, în P-ța Iuliu Maniu, nr. 9 

● 2004 - 2008: se caută soluții pentru găsirea unui teren situat în zona centrală și construirea 

unui sediu propriu destinat Bibliotecii Județene Sălaj. S-a redactat Tema de proiectare,    

s-au vizitat sedii noi ale unor Biblioteci Județene din țară, managerul a participat, în urma 

unui proiect câștigat, la un Atelier internațional pentru construcții de biblioteci, organizat 

la Viena ș.a. 

● 2009 – Hotărârea Consiliului Județean Sălaj, pentru alocarea unei sume necesare elaborării 

documentației tehnice pentru Sediul administrativ al județului și Biblioteca Județeană. 

Proiectul de construcție nu a fost demarat, cu toate insistențele și demersurile, deși după 

multe memorii, motivații și solicitări adresate și direct Guvernului României, s-a alocat o 

sumă consistentă în acest scop, utilizați, din păcate, pentru extinderea unei alte clădiri, 

promisiunile fiind că se va realiza și acest important obiectiv pentru cultura sălăjeană; s-au 

făcut mulți pași, inclusiv un concurs de proiecte pentru clădire, dar, din diverse motive, nu 

a fost demarat acest proiect 

● În anul 2010, la finalizarea lucrărilor de consolidare, renovare și modernizare a clădirii din 

P-ța Iuliu Maniu, nr. 13, în proprietatea Ministerului Culturii, birourile și o parte din 

secțiile de relații cu publicul se reorganizează și funcționează aici: Sala de lectură; Secția 

pentru Copii și Ludoteca; managementul; secretariatul; compartimentul financiar contabil; 

compartimentul de dezvoltare, evidența și prelucrarea colecțiilor, informatizarea; 

compartimentul de informare bibliografică și documentare; Serviciul marketing - 

publicitate; Centrul de Formare; Sala Scriitorilor Sălăjeni; Atelierul de legătorie 

● În anul 2014, o dată cu finalizarea lucrărilor de renovare, consolidare și modernizare a 

Clădirii Transilvania, prin proiectele Primăriei Municipiului Zalău, se va reorganiza 

activitatea secțiilor de relații cu publicul 

● 2015 - Colecţiile destinate tinerilor şi adulţilor sunt reorganizate în Clădirea Transilvania; 

sunt reașezate şi Secţiile: Copii, Media, Periodice, Centrul Internet, iar pentru activităţile 

cultural-educative s-a pregătit un spaţiu special - BiblioDIVERTISMENT  

● 2019 - Menţionăm cele mai importante lucrări de investiții, care au schimbat atât aspectul, 

cât şi condiţiile pentru activitatea cu publicul de toate vârstele: 

• Realizarea Grupului sanitar de la Secția pentru Copii 
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• Reorganizarea secţiei BiblioDIVERTISMENT  

• Reorganizarea Depozitului de carte al Sălii de Lectură  

• Platforma acces Sala de Lectură 
  • Reparații și renovări necesare (garaje, interioare, exterior clădiri ș.a.) 

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

  • Platformă acces Secția Copii  

● 2020 - Anul care, după o lungă perioadă de mutări, reorganizări, dotări, având convingerea 

că imaginea instituției, prin toate demersurile și lucrările efectuate este foarte apreciată de 

toate categoriile de public, ar fi trebuit să fie dedicat marilor evenimente și activități cu și 

pentru oameni. Din păcate, situația epidemiologică neprevăzută, a schimbat, radical, 

planurile și proiectele noastre, fiind nevoiți să ne adaptăm la regulile impuse de o 

pandemie ale cărei efecte se vor simți, cu siguranță, mulți ani, în toate domeniile, de la cel 

social, economic la cel cultural-educativ. Când se va reveni la bucuria întâlnirilor reale, a 

împărtășirii ideilor, emoțiilor, trăirilor… ?! Cu toate dificultățile am continuat și în acest 

an lucrările pentru întreținerea și buna funcționare a clădirilor, s-au realizat reparații și 

intervenții la acoperiș, precum și la exterior, având și bucuria, ca după multe insistențe, să 

avem aprobarea de a lua măsuri pentru protecția geamurilor exterioare, dat fiind faptul că 

exact în această zonă ultracentrală este o stație de autobuz, iar cei care așteptau mijloacele 

de transport au găsit potrivit și comod să se așeze și să-și pună diversele bagaje în spațiile 

de sub ferestre, afectând fațada clădirii, respectiv montarea unor gărdulețe elegante din 

fier forjat, care se încadrează ca aspect în imaginea generală, impunătoare, a unei clădiri 

de patrimoniu. 
 După toate lucrările efectuate la cele două clădiri în care funcționează Biblioteca 

Județeană I. S. Bădescu Sălaj, considerăm că anul 2020 a adus finalizarea aranjării și 

modernizării spațiilor, a dotării și circuitului optim al personalului, colecțiilor și 

publicului. 

Ne-am bucurat, de asemenea, să obținem aprobarea pentru a achiziționa aparatura atât de 

necesară în această perioadă, spre a asigura condiții de securitate și siguranță 

documentelor, publicului și personalului (Sterilizatoare pentru carte și pentru purificarea 

aerului în secțiile de relații cu publicul: Secția Tineri & Adulți, Secția pentru Copii, Sala 

mare de lectură, BiblioDivertisment). 

În calitate de manager afirm și acum, la 17 ani de când mi-am asumat această mare 

responsabilitate, că primul gând al meu, atât înainte, cât și după dificilul concurs în vederea 

ocupării unei funcții publice, într-un domeniu strategic pentru viața culturală a județului Sălaj, a 

fost acela de a convinge și a face tot ce ține de mine pentru a dărui municipiului Zalău și județului 

o construcție nouă, modernă, destinată activității de bibliotecă. 

Acum, la mulți ani distanță, după o luptă permanentă, muncă și eforturi considerabile, spun 

că noi, echipa de azi, nu mai credem în acest vis, mulțumindu-ne că am reușit să schimbăm 

condițiile, dotarea, dar, mai mult decât toate, că am rămas în centrul municipiului Zalău, așa cum i 

se cade unei astfel de instituții. Ne bucură faptul că mai sunt studenți la Facultatea de Arhitectură, 

care, alegându-și ca temă pentru lucrarea de licență, exact o construcție nouă dedicată Bibliotecii 

Județene Sălaj, înțeleg nevoia, importanța acestui demers și au încredere în posibilitatea realizării 

acesteia, simțind nevoia unor spații mult mai generoase pentru o astfel de instituție, care a cunoscut 

multiple transformări, de la un an la altul, de la un serviciu nou pentru public, la altul, devenind, 

așa cum ne-am dorit, un adevărat Centru de informare, socializare, comunicare și relaxare pentru 

toate categoriile de vârstă și interese.  

Ce va fi mâine?! Totul depinde de modul în care va fi privită educația și cultura în anii ce 

vin. Noi, cei din lumea cărților, știm că numai un popor educat poate face față tuturor 

vicisitudinilor vieții, astfel încât ar trebui să se înțeleagă și în țara noastră nevoia educației 

permanente, care se poate realiza numai având instituții publice puternice, atât sub aspectul 

generozității și dotării spațiilor în care are acces publicul, cât și prin resursa umană performantă, 
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selectată în funcție de competențe reale, altfel, oricât am fugi de adevăr, nu vom reuși să oferim o 

stare de bine, securitate, siguranță și confort comunității, cultura și educația fiind prioritare, în 

viața cetățeanului și a… Cetății, oriunde în lume! 

Directori: 

Porumb Ioan 1964 – 1969; 1971 – 1990 

Bugnariu Lucia 1969 – 1971 

Cosma Silvia 1990 – 1999 

Vlaicu Mariana 1999 – 2004 

Pop Florica 2004 – 2021 
... 
 

Ar fi foarte multe de spus despre evoluția bibliotecilor publice din județul Sălaj în cei 70 de 

ani, de când a început coordonarea activității acestora de la nivel central, despre spațiile în care au 

funcționat acestea, despre colecții, activități, personal… despre implicarea autorităților locale în 

funcționarea neîntreruptă (conform legii) a acestora. Unele aspecte le-am cuprins și în revista 

noastră, cu prioritate ultima perioadă, respectiv 2004 – 2020, acesta fiind și scopul acesteia.  

Au apărut posibilități de implicare în proiecte cu finanțare pentru bibliotecile publice, iar 

acest aspect a fost foarte benefic pentru noi, bibliotecari și biblioteci. Cel mai important câștig nu a 

fost însă cel financiar, obținut din implicarea cu perseverență în astfel de proiecte, ci înțelegerea de 

către autoritățile locale a faptului că nu mai pot trece cu vederea importanța și nevoia susținerii 

acestor instituții, că pentru a primi, este nevoie să se și investească. 

Colindând prin toate localitățile județului, din dorința de a cunoaște realitatea, analizând 

nevoile urgente și participând la ședințe de consilii locale, spre a convinge, am avut marea bucurie 

că în fiecare bibliotecă publică din județul Sălaj s-au schimbat multe, de la imaginea și condițiile de 

funcționare, la dotare, completare colecții, dezvoltare de noi și inedite servicii pentru publicul de 

toate vârstele, perfecționarea bibliotecarilor și implicarea acestora în multitudinea de proiecte 

menite a dezvolta comunitățile.  

Au fost ani bogați, cu multe întâlniri, cu explicații, motivație și pledoarie în favoarea acestor 

instituții cu rol atât de important în viața fiecăruia, 

dar spre care alocările de fonduri nu au fost 

niciodată prea generoase. Era nevoie să ne ceară 

alții să ne trezim, să investim în educație și 

cultură, de fapt, să respectăm dreptul legal al 

omului la informare și cunoaștere pe tot parcursul 

vieții. Nu a fost ușor să convingem, dar, simțind 

provocările timpului, autoritățile locale au intrat, 

parcă, în competiție, ani în care era o adevărată 

concurență, fiecare dorind să-și cuprindă în 

Raport și Proiectul de modernizare a Bibliotecii 

Publice! Am trăit, împreună, bibliotecari, 

autorități și public, momente de excepție, 

organizarea evenimentelor de deschidere a Centrelor Biblionet din fiecare localitate oferind adevărate 

sărbători de bucurie a împlinirii și în acest domeniu, prea multă vreme uitat, neglijat, marginalizat.  

Da, ne-am bucurat de ani frumoși, rodnici, în care am recâștigat încrederea că se înțelege 

importanța bibliotecilor în viața comunității. A fost o efervescență de idei, de întâlniri profesionale, 

de servicii noi pentru toate categoriile de public, animație zi de zi, an după an. Bibliotecarul a trecut 

de la imaginea de angajat care împrumută cărți, de multe ori prea învechite sau uzate, la aceea de 

persoana cea mai informată, care poate fi de ajutor pentru toți, de la mic la mare. Solicitări, 

colaborări, parteneriate… bibliotecile pline, bibliotecarii în competiție, la nivel județean, național, 

mondial... așa se face, ca din multele amintiri memorabile, să-mi revină în atenție următoarea: la 

una din multele schimburi de experiență, workshop-uri în cadrul diverselor proiecte, la care am 
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invitat și autorități locale din județul Sălaj, o colegă, bibliotecara din Bănișor, provocată la dialog și 

împărtășirea poveștilor de la biblioteca din comuna ei de către reprezentanți ai unor televiziuni și 

radiodifuziuni din țară, a spus, cu mult umor, dar și cu reală convingere, că ea se simte cea mai 

apreciată și importantă (după domnul primar, sic!, pentru că era prezent, altfel ordinea ar fi fost, cu 

siguranță inversată!). Da, s-a întâmplat, în câteva locuri din țară, ca bibliotecarul să fie votat ca 

primar! Cei care au candidat, bineînțeles! Așa ar fi normal, într-o lume care dorește să progreseze: 

liderul comunității să fie cel mai informat dintre toți! Cunoașterea conferă adevărata putere! 

70 de ani de când vorbim și în Sălaj de BIBLIOTECI, organizate și coordonate la nivel 

județean! Este, de fapt, foarte puțin, e o 

viață de om, anii în care se spune că acesta 

este în putere, venind apoi, greutățile 

bătrâneții. Pentru CARTE, informație, 

cunoaștere am crede că este maturitate. S-a 

scris și s-a citit și înainte de 1950, în 

diverse locuri și sub multiple forme. Toate 

acestea sunt cuprinse în paginile păstrate 

cu sfințenie în aceste instituții, care nu lasă 

să se șteargă nicio clipă de respirare a 

omenirii.  

Ne caracterizează optimismul şi 

dorinţa de a lupta pentru un pic mai bine, 

dar, realişti fiind, privim cu neîncredere 

viitorul, având vești din țară despre faptul 

că, din nou, autoritățile, din dorința de a face economii la bugetele locale, închid biblioteci, 

desființează posturi de bibliotecar. Ne întoarcem oare în urmă cu 30-40 de ani?! Nu suntem în 

măsură să înțelegem că tot ceea ce dorim 

să realizăm pornește de la educație, 

informare, cunoaștere? În acest an era 

cazul să se înțeleagă, mai bine ca oricând, 

că viața tuturor depinde de nivelul de 

educație și civilizație al fiecărui cetățean, 

în parte, dar și împreună. Da, sunt mult 

mai greu de manipulat cei care știu, dar 

nu vom evolua ca neam, încercând să 

punem cătușe culturii! Depinde ce ne 

dorim: întuneric sau lumină, un popor 

responsabil, stăpân pe sine, sau neștiutor, 

ușor de manipulat, fără… aripi! 

În evoluția sa, biblioteca publică, a 

cunoscut multe etape, percepția importanței acesteia în viața comunității fiind diferită, de la un an la 

altul. Bibliotecile sălăjene au îmbrăcat și ele, atât portul tradițional, respectând specificul zonei și al 

comunității căreia i se adresează, cât și pe cel modern, inovând și 

dezvoltând noi și noi servicii pentru public, astfel încât, din 2020, 

dacă vremurile ar fi prielnice, spațiile noastre vor fi pline, deoarece 

știm ce și cum să oferim, de la cei mai mici, care au spațiul lor de 

poveste, la cei ninși de ani și de grijile vârstei, care, spre a nu se 

simți izolați și uitați, vin la bibliotecă, unde găsesc preocupări, dar 

au și ocazia de a comunica, a socializa, a împărtăși din bogata 

experiență de viață. Oricât s-ar căuta, nicio altă instituție publică 

nu are o ofertă de servicii atât de bogată și diversă!  

Îndemnăm la meditație și analiză responsabilă atunci când 

cineva are în plan să închidă biblioteci publice: din vechime, de când s-a înțeles că o nație nu poate 
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fi sănătoasă fără cunoaștere și cultură, s-au înființat case de citit, modeste, cu spații mici și puține 

volume, dar rolul acestora, pe lângă posibilitatea oferită oamenilor de a citi, era și cel al unui loc de 

întâlnire, singurul de acest fel și 

atunci. Nu toți știau să citească și mai 

puțini chiar înțelegeau cele scrise în 

cărți. Erau, astfel, în fiecare localitate, 

chiar și în cele mai mici sate, câțiva 

localnici mai răsăriți, care purtau 

discuții pe marginea celor citite, 

punând mințile și gândurile în mișcare, 

încercând să-i ridice din ignoranță pe 

semeni, convinși fiind că numai cei 

care știu pot fi de folos neamului. Se 

adunau, discutau, nu doar despre cele 

ce se întâmplau în viața lor, dar și 

răstălmăceau ideile cuprinse în 

puținele volume pe care le deținea localitatea lor, se luminau unii pe alții. 

A urmat o perioadă în care erau foarte apreciați cei care citeau, se formaseră grupuri de 

comunicare pe marginea cărților citite, cu recomandări, cu expunerea diverselor moduri de a 

interpreta o poezie, un roman, idei… aceasta era atunci cea mai frumoasă preocupare, neavând la 

dispoziție alte posibilități de informare, în afara cuvintelor scrise în cărți, broșuri, bucuria de a-ți 

exprima părerea asupra unor idei citite! 

Acum se comunică mult mai ușor și 

rapid, prin toate mijloacele, dar se 

observă diferența imensă în exprimare 

a celor care sunt preocupați de a 

cunoaște, care sunt curioși să-și 

îmbogățească mereu cunoștințele, 

citind cărți din cât mai diferite domenii, 

față de cei pasivi, care rămân la nivelul 

puținelor informații reținute în anii de 

școală. Oricât ar încerca, nimeni nu 

poate schimba ignoranța în lumină!  

După mulți ani și schimbări ale 

percepției asupra nevoii de învățare, 

trăim acum o perioadă a unei bogății de informații, așa cum nu a mai fost înainte. Este o mare 

libertate în alegerea modalităților și a mijloacelor de informare. Diferențele sunt date de dorința și 

preocuparea oamenilor pentru a ști, a cunoaște, a evolua, a înțelege lumea în care trăiesc și a se 

bucura de toate facilitățile informaționale existente, a și le pune în slujba împlinirii personale sau de 

grup. Totul este, până la urmă, alegere! 

Rolul profesioniștilor din diverse domenii, al celor care au menirea de a deschide porți și 

minți, a îndruma și a forma comportamente sau caractere este imens, în oricare perioadă a evoluției 

umane ne-am afla.  

Bibliotecarul s-a adaptat și el, învățând cum să întâmpine nevoile de cunoaștere, formare și 

dezvoltare ale semenilor. Analizând resursa umană din această perioadă, constatăm, cu bucurie și 

realism, că suntem categoria care se modelează cel mai rapid la cerințele veșnic schimbătoare, că nu 

ne molipsim de monotonie și indiferență, că învățăm mereu, spre a putea fi de folos, spre a ști să 

răspundem la atât de diferitele întrebări și solicitări, care curg din toate părțile, de la toate 

categoriile de persoane. Este un dar, precum și o mare responsabilitate! Să fii în pas cu timpul, 

pregătind răspunsuri la întrebările viitorului! 
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Proiecte transpuse online în cel mai dificil an din istoria omenirii  
Da, trebuie să recunoaștem că am fost, poate, cei mai pregătiți să abordăm acest mod de 

lucru. Toți bibliotecarii sălăjeni, atât de la instituția județeană, cât și din bibliotecile publice ale 

județului, au fost instruiți, în cadrul proiectelor de modernizare din anii anteriori, mulți devenind 

bibliotecari-formatori (traineri), având astfel posibilitatea de a fi de ajutor și celor din alte domenii, 

inclusiv învățământ, spre a-i ajuta să cunoască și să se familiarizeze cu tainele comunicării online. 

Ne-au fost de mare folos toate, dar ne-am fi bucurat să o demonstrăm în alte condiții, așa ca 

în anii anteriori, cu grupuri de utilizatori, de toate vârstele, răspândind cunoștințele acumulate în 

diversele proiecte în care ne-am implicat din dorința de a fi utili comunității.  

Cea mai dificilă perioadă din 

acest an a fost starea de urgență! De la 

a avea zilnic toate spațiile bibliotecii 

pline, de la multitudinea de activități, 

proiecte, cursuri, ateliere creative și 

multe altele, într-o zi, pur și simplu, 

am fost nevoiți să ne închidem în case, 

să mutăm activitățile și colaborările în 

mediul online. O stare apăsătoare, în 

care am înțeles cu toții cât este de 

important să poți merge la serviciu! 

Marea majoritate a angajaților 

instituției au ales munca la domiciliu, ne-am împărțit sarcinile, ne-am organizat, astfel încât să 

răspundem tuturor solicitărilor, să nu lipsim comunitatea de acces la informație. Zi de zi s-a răspuns 

online, s-au ținut cursuri, s-au continuat 

întâlniri pentru proiectele care erau în 

desfășurare, am încercat să fim aproape 

de oameni și, cu ajutorul înțelepciunii 

culese din cărți, să aducem un zâmbet, o 

speranță în gândurile și sufletele celor 

care erau deznădăjduiți. Elevi, studenți, 

masteranzi… toți erau în case, dar aveau 

nevoie de materiale pentru învățare, 

documentare… s-au scanat/digitizat zilnic 

zeci și sute de pagini, nu a fost refuzat 

nimeni. Pe pagina Facebook a instituției 

am postat ceea ce credeam că va fi util și am fost surprinși să observăm atenția cu care se urmăreau 

toate și primeau aprecieri nenumărate. 

Aparent această activitate din mediul virtual pare mult mai simplu de realizat, dar noi 

mărturisim că a fost cea mai dificilă 

perioadă, pentru pregătirea și 

prelucrarea documentelor solicitate a 

fost nevoie de mult mai mult timp, 

decât în prezența solicitanților, iar în 

acele zile bibliotecarii erau mult mai 

puțini, deoarece, din grijă pentru 

protecția sănătății tuturor, jumătate 

erau în muncă la domiciliu, cealaltă 

jumătate în instituție, cu reguli 

speciale de distanțare fizică. Nu se 

putea lucra în echipă, doar individual.  
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Din luna martie, de la intrarea în starea de urgență și până în 18 mai, noi am fost prezenți 

zilnic în viețile oamenilor, fiind atenți la toate vârstele, preocupările, interesele… de la prezentări de 

carte, lecturi motivaționale, mesaje încurajatoare, jocuri antrenante pentru copii, jocuri de grup, 

potrivite pentru familii, până la ateliere creative, sfaturi practice pentru ca timpul petrecut acasă să 

fie rodnic și distractiv, alungând, atât cât a fost posibil în situații dificile, starea de teamă, 

anxietatea, depresiile, tristețea și neîncrederea.  

Când privim multitudinea de mesaje apreciative adresate activității noastre din mediul 

online, oricât de modești am dori să rămânem, recunoaștem că dragostea și dăruirea noastră pentru 

public este privită cu respect și recunoștință. Ne bucurăm că am reușit să ne adunăm puterea de a fi 

prezenți, că am avut idei care au înfrumusețat viața semenilor noștri, cu toate că și noi am purtat în 

gând aceleași temeri și am împărtășit aceeași nesiguranță precum întreaga lume, stopată din mersul 

firesc al vieții. Nu ne-am blocat nici proiectele care erau în desfășurare, ci le-am transpus și pe 

acestea în mediul virtual. Am încercat să motivăm nevoia de rezistență în fața pericolelor, să fim 

sfătuitori, prieteni de nădejde (așa cum sunt și cărțile în orice vremuri), pedagogi și chiar psihologi, 

aducând zilnic în atenția celor care nu mai aveau posibilitatea să iasă, să stea de vorbă, să participe 

la evenimente, motivații pentru a înțelege perioada pe care suntem nevoiți să o traversăm, cu 

moralul ridicat, cu o viață spirituală bogată, spre întărirea sistemului imunitar. Am fost în casele și 

în sufletele tuturor, provocându-i pe toți la creativitate și… acțiune! Am înțeles și am transmis că nu 

este bine să lăsăm mintea liberă, ci să o punem la treabă, prin lectură și alte preocupări interesante, 

care se pot realiza la domiciliu.  

Noi, bibliotecarii, iubim oamenii și ni-i dorim aproape! Am suferit fiind nevoiți să nu avem 

secțiile și sălile pline, dar, cu înțelepciunea necesară, am adaptat și munca personalului și activitățile 

pentru public posibilităților actuale, fiind foarte responsabili și atenți la cel mai important aspect al 

momentului - sănătatea tuturor! 

Nădăjduim, totuşi, că lumea se va trezi, că nu va putea fi manipulată spre rău şi că, 

deschizând cărţile, din care mereu va răzbate îndemnul la raţionament, logică, înţelepciune, va reuşi 

să continue drumul către un mâine mai bun, mai sănătos, mai sigur. 

 

Biblioteca în cifre 

Sunt multe domenii în care rezultatele pot fi măsurabile, concludente, convingătoare privind 

implicarea, dăruirea, progresul… când vorbim însă despre cultură, educație, cunoaștere este dificil 

să transpunem în cifre activitatea unui an. Din acest motiv, poate, sau chiar din necunoaștere, cei 

care lucrează în slujba oamenilor, oricât s-ar strădui să-și ofere competențele spre îmbunătățirea 

vieții comunităților, sunt priviți cu rezerve atunci când solicită un buget mai consistent, condiții 

moderne de funcționare, personal suficient pentru punerea în practică a multiplelor activități sau 

proiecte menite să schimbe mentalități, să dăruiască speranță pentru împlinirea responsabilă și cu 

folos a vieții. Cât valorează o viață împlinită?! Cât de mult poate schimba locul în care cel care a 

fost format dăruiește competențele sale!? De aici vin și marile diferențe dintre țările și popoarele 

acestei lumi. Acolo unde accentul și investiția se concentrează pe oameni, pe educarea și pregătirea 

acestora pentru viață, dăruirea și rezultatele sunt pe măsură! 

O altfel de raportare a cifrelor… de-ar fi să ne orientăm după situaţia reală, zilnică, a celor 

care au interacţionat cu instituţia noastră, în diversele forme disponibile, ar trebui să ne exprimăm 

mulţumirea, cifrele sunt mult mai mari, decât la întâlnirile în direct, referindu-ne aici atât la 

prezentările noastre, cât şi la provocările pe care le-am adresat spre public. Dacă la evenimentele şi 

activităţile programate, la date şi ore bine stabilite, multora nu li se asorta programul personal, aici, 

în schimb, în mediul online, fiecare priveşte, ascultă, apreciază, analizează şi se exprimă, atunci 

când găseşte clipa lui de răgaz şi simte dorinţa de interacţiune. Care sunt sau vor fi efectele, în timp, 

este greu de precizat, omul fiind o fiinţă socială, care se simte bine în compania confraţilor săi, 

încercând să descopere şi să se descopere şi dezvolte comunicând, observând şi emiţând păreri, 

propuneri, nelămuriri, întrebări. Este posibil, oare, ca lumea de mâine să interacţioneze mai mult în 

mediul virtual!? Probabil că firile mai timide, introvertite, comode… vor agrea acest mod de viaţă. 
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Biblioteca Județeană Sălaj în cifre - 2020 (SINTEZA) 

· Frecvenţa medie: în instituție – 227/zi 

         în mediul online – 3.976/zi 

· Utilizatori nou înscriși: 743 

· Utilizatori activi: 3.798 

· Utilizatori înscriși (2016-2020): 8.053 

· Vizite la bibliotecă: 56.140 

· Vizite virtuale: 145.328 

· Accesare web: 5.333 

· Facebook: 5.800/zi https://www.facebook.com/bibliotecajudeteana.salaj/-aprox.  

· Youtube: 9.235 https://www.youtube.com/user/BibliotecaSalaj 

· Prezentări tematice: 3-5/zi 

· Biblioteca respiră cunoaştere! Ştiaţi că…?! - 25 de distribuiri/zi; aprox. 1.500 vizualizări/zi 

· Cartea săptămânii (Tineri & Adulţi şi Copii): 2 prezentări/săptămână, 2.600 vizualizări/ săptămână 

· Sesiuni Internet: 564 

· Referințe prin e-mail: 3.831 solicitări 

· Împrumut interbibliotecar: 17 

· Documente difuzate: 92.909 

· Documente consultate la Sala de lectură: 12.212 

· Solicitări online doc. colecții speciale: 5/120 pag. 

· Programe și evenimente culturale direct/online: 40/177 

· Participanţi: 2.225/191.635 

· Programe și proiecte educative (online): 68 

· Participanți cursuri de formare intern (bibliotecari): 67 (BJ + județ) 

· Participanți externi cursuri diverse (online): 549 

· Omagierea personalităţilor sălăjene (prezentare Sala Autorilor Sălăjeni + postări online) - 78; 

18.764 de aprecieri 

· Comemorare personalităţi sălăjene - In Memoriam (prezentare Sala Autorilor Sălăjeni + postări 

online) - 57; 15.397 de aprecieri 

· Livrări documente electronice (online): (pentru activități și evenimente): 6.751 

· Rezervări titluri: 2.201 

· Sesiuni de instruire a utilizatorilor (online): 142 

· Expoziţii prezentate online: 442 

· Volume achiziţionate: 3.464 titluri; 6.020 exemplare 

Valoare: 212.573 lei 

· Donații: 926 titluri; 1.005 exemplare 

Valoare: 9.909 lei 

· Total achiziţie documente: 185.160 lei buget; 43.497 lei donații 

https://www.facebook.com/bibliotecajudeteana.salaj/-aprox
https://www.youtube.com/user/BibliotecaSalaj
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· Total documente: 4.390 titluri; 7.025 exemplare 

· Programul MÁRAI X - donaţie carte nouă + CD în limba maghiară – 3.670 lei  

· Donaţii, sponsorizări: aprox. 45.000 lei 

· Donații, sponsorizări prin intermediul Asociației Prietenii Bibliotecii Zalău: 15.000 lei 

· Investiţii – 276.469 lei (3.000 lei restituiți, diferența preț stabilită inițial) 

· Obiecte de inventar – 64.099 lei  

· Proiecte cu finanțare din alte surse:  6 

· Valoare proiecte: aprox. 35.000 lei BJ SJ 

· Venituri proprii: 1.207 lei 

· Parteneriate și proiecte culturale: 158 

· Emisiuni TV: 672 

· Vizualizări emisiuni TV şi online - 459.375 aprox. 

· Articole și prezentări în presa scrisă şi/sau electronică: 518 

· Editarea Nr. 16/2020 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație. 

Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției  

· Cursuri de formare bibliotecari - 5 bibliotecari BJ SJ; 12 bibliotecari din judeţ (online) 

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

Bibliografic al instituţiei 

Lista investiții 2020: 

- Imprimantă card-permis intrare - 1 (5 mii lei) 

- Sterilizatoare carte - 3 buc. (1x39 mii lei, 2x25 mii lei) 

- Sterilizatoare aer - 3 buc. (1x27 mii lei, 2x24 mii lei) 

- Calculator/server (1x8 mii lei) 

- Imprimantă A3 color (1x7, 5 mii lei) 

- Aparat foto Sony A 7 II (1x7 mii lei) 

- Aparat îndosariat cu inele (1x3,5 mii lei) 

- Mașină de broșat (1x15,5 mii lei) 

- Ghilotină electrică pentru tăiat hârtie - (1x17,5 mii lei) 

- Licență Office 2019 - (15 buc.-20,25 mii lei) 

- Licență Windows 10 - (15 buc.-12 mii lei) 

- Modul Resurse salarizare - (1x5,8 mii lei) 

- Modul Contabilitate - (1x5,8 mii lei) 

- Licență Antivirus/3 ani - (1x5 mii lei) 

- Licență Corel Draw 2020 - (1x2 mii lei) 

- Licență Premier Adobe - (2-1 mii lei) 

Total investiții: 279,85 mii lei 
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Indicatori de performanţă realizaţi de Biblioteca Judeţeană în anul 2019 

 

  CONTEXTUL BIBLIOTECII: 

1. Cheltuieli curente din finanţare bugetară/capita 37.87 lei 

2. Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri/capita 0.95 lei 

3. Cheltuieli pentru personal/capita 27.87 lei 

4. % Cheltuieli pentru personal 73.57 % 

5. Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/capita 3.10 lei 

6. Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri/capita 0.88 lei 

7. % Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară 8.20 % 

8. % Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri 92.42 % 

9. Cheltuieli de capital/capita 1.86 lei 

 

  PERSONALUL BIBLIOTECII: 

10. Personal la 1000 de locuitori 0.49 angajaţi 

11. Nr. de locuitori/personal de specialitate 2470 loc. 

12. % Personal de specialitate 82.35 % 

 

  COLECŢIILE BIBLIOTECII:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UTILIZARE ŞI UTILIZATORI: 

19. Utilizatori înscrişi ca % din populaţie 12.65 % 

20. Utilizatori activi ca % din populaţie 10.43 % 

21. Cost/Utilizator activ 372 lei 

22. Documente împrumutate/capita 2.89 doc. 

23. Documente împrumutate/utilizator activ 27.71 doc. 

24. Documente împrumutate/angajat 5882 doc. 

25. Documente împrumutate/vizită  0.89 doc. 

26. Vizite la bibliotecă/capita  3.24 vizite 

27. Vizite la bibliotecă/utilizator activ  31.07 vizite 

28. Cost/vizită 11.97 lei 

 

13. Documente în stoc/capita 3.73 doc. 

14. Documente achiziţionate din finanţare bugetară/capita 0.09 doc. 

15. Cărţi şi periodice achiziţionate din venituri proprii şi alte venituri/capita 0.026 doc. 

16. Documente achiziţionate la 1000 de locuitori 124.38 doc. 

17. Exemplare adăugate/titlu adăugat 1.62 doc. 

18. Rata de înnoire a stocului 30 ani 
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Bibliotecile publice sălăjene în an de pandemie 

Ne-am bucurat că am reuşit să ne întâlnim în prima lună a anului 2020, nebănuind atunci că, 

din păcate, nu vom mai putea să punem în 

practică planurile pe care ni le făcuserăm, 

împreună. Am adunat datele statistice din 

anul precedent, am evidenţiat performanţele 

şi pe cei care s-au implicat în proiecte 

importante pentru comunităţile lor, am trăit 

emoţia pensionării colegei noastre, 

PARASCHIVA PASCU, de la Biblioteca 

Orăşenească Alexandru Sterca Şuluţiu din 

Şimleu Silvaniei, am împărtăşit experienţe, 

dar şi nemulţumiri sau diverse probleme.  

Da, ar fi trebuit să fie un an bogat în evenimente culturale, în întâlniri cu publicul din toate 

localităţile judeţului, mai ales că se împliniseră 70 de ani de când aceste instituţii publice erau 

reunite, într-o frumoasă familie, coordonate de la centru. 

Tot pe parcursul anului de coşmar, ni s-a 

mai pensionat o colegă, doamna MARIA POJAR, 

de la Biblioteca Publică Cizer, căreia, am reuşit să-i 

mulţumim pentru întreaga activitate şi să-i dorim să 

se bucure ani mulţi de binemeritata pensie, doar 

electronic, pe pagina grupului nostru dedicat 

comunicării bibliotecarilor din judeţ. Nu am avut 

cum să ne întâlnim, să ne îmbrăţişăm şi să-i oferim 

un mare buchet de flori şi sentimente colegiale. 

Cam aşa s-a petrecut comunicarea noastră 

pe tot parcursul anului, din martie în decembrie! 

Fără excursii, fără deplasări, fără vizite şi activităţi 

planificate în toate centrele metodice din judeţ. Un an cu restricţii şi în această parte foarte 

importantă a activităţii biblioteconomice. 

Am păstrat legătura cu toţi colegii din judeţ, le-am transmis mereu informaţii despre modul 

în care este bine să procedeze în perioade dificile. 

Ne-am bucurat că o parte din cei mai activi bibliotecari, au rămas parte la proiectele noastre, 

implicându-se, cu toate dificultăţile anului. Amintim, astfel, Bibliotecile: Bălan, Băbeni, Bobota, 

Bocşa, Dobrin, Hida, Carastelec, Mirşid, Chieşd, Meseşenii de Jos, Marca, Şimleu Silvaniei, iar 

altele, sporadic, au încercat să participe la diverse activităţi, în mediul online. 

Multe biblioteci locale au depus aplicaţii şi au fost incluse în proiectul: „Punguța cu două 

cărți”, care a fost lansat, din nou, cu sprijinul Kaufland România, pentru că fiecare copil are dreptul 

la educație de calitate. Iar fiecare părinte merită să știe cât de importantă este o carte pentru 
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copilul său. De aceea, 10.000 de copii din familii defavorizate, cu vârsta între 1-2 ani, vor primi 

pentru acasă o Punguță cu două cărți ilustrate și o surpriză, adecvate vârstei antepreșcolare.  

Da, colegii noştri, cei curajoşi, au mers din poartă-n poartă, dăruind, prin punguţa cu două 

cărţi bucurii şi speranţe familiilor cu copii. 

Cu toţii am încercat să fim aproape de oameni, să le fim de folos, mai ales că în vremuri 

dificile, o carte, un sfat, o poveste… pot fi leacuri pentru psihic, atât de necesare acum, iar 

comunicarea de calitate este, întotdeauna, balsam pentru suflete! 
 

Proiecte inedite 

Comparativ cu anii precedenţi, din cauza situaţiei nesigure, provocate de pandemia care ne-a 

blocat multe idei, iniţiative, planuri, proiecte, precum şi posibilităţi de accesare fonduri, prin 

participare la diverse competiţii dedicate domeniului nostru de activitate, în anul 2020 am fost 

nevoiţi să ne adaptăm doar la ceea ce nu prezenta risc de contaminare sau răspândire a virusului 

care a speriat întreaga lume. Am suferit din această cauză, ne-am reorientat spre cercetare, 

documentare, rezolvarea problemelor legate de inventarierea şi aranjarea colecţiilor, înţelegând că 

nu avem cum să continuăm ritmul implicării în tot mai multe proiecte, atât pentru Biblioteca 

Judeţeană, cât şi dedicate tuturor bibliotecilor publice de pe raza judeţului sălaj. Amintim, totuşi, ce 

am reuşit să facem, cu multe şi mari eforturi: 

➔ Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI) 

➔ Caravana Brainstorms FTC, colaborare cu Clubul de Robotică al Grupului Școlar               

A. P. Ilarian, pornită de la Zalău, continuată în Cluburile Code Kids din județ (în biblioteci) 

➔ Săptămâna Națională a Bibliotecilor/Ziua Bibliotecarului din România 

➔ Târg de știință local și național: Code Kids Fest Sălaj și CODE KIDS FEST 2020 – Târgul 

Național de Știință și Tehnologie pentru Copii, București (online) 

➔ Fiecare copil merită o poveste, finanțat de Asociația OvidiuRo 

➔ Maratonul de poveşti-1 Iunie (21.000 de vizualizări, 41.000 de persoane au apreciat) 

➔ Punguța cu 2 cărți - finanțat de Asociația OvidiuRo 

➔ Pachete educaționale pentru familii defavorizate - Asociația OvidiuRo 

➔ Insula de poveste - Asociația OvidiuRo 

➔ Prietenie pe o sfoară 

➔ Ai carte, ai parte de… (a)casă 

➔ Sfoara virtuală - întâlniri, webinarii, dezbateri profesionale și proiecte 

➔ Acasă la Origini - Țara Silvaniei 

➔ Olimpiada de benzi desenate… 

➔ BiblioPovești - 70 de povești citite de bibliotecari în preajma Sărbătorilor de iarnă 

➔ #CrăciunulÎmpreună: 71.758 vizualizări, sute de distribuiri și mii de comentarii 

 Finanțatori și parteneri importanţi: 

❖ Direcția pentru Tineret și Sport Sălaj 

❖ Fundația Progress și partenerii 

❖ Fundația Pro Vobis 

❖ Asociația Ovidiu Ro 

❖ Asociația Active Watch 

❖ ANBPR 

❖ Biblioteca Națională a României 

❖ Biblioteci Județene, Municipale și locale incluse în proiectele comune 

❖ Biblioteca Municipală Chișinău 

❖ Edituri: Cartea Copiilor, Signatura ș.a. 

https://www.facebook.com/events/357745278788442/?__cft__%5B0%5D=AZU41jZmK_LV-LilDyDxQOg2ErThRteRGEkv6Evi5GEQcnrtOIEYDXBklcA54263_L0ncfk5LeHIu7ng4jiCV5uz1nTQST2eUK8NVmuU2cwtvhyjHtg4fw8XMhq0qxqFjBiaJmCG7wzs_ZCIFQUJSyiRN-BMcQVujsYJpyjSaHHixNU0l_IE9KIuwV5m1As8XKw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/events/357745278788442/?__cft__%5B0%5D=AZU41jZmK_LV-LilDyDxQOg2ErThRteRGEkv6Evi5GEQcnrtOIEYDXBklcA54263_L0ncfk5LeHIu7ng4jiCV5uz1nTQST2eUK8NVmuU2cwtvhyjHtg4fw8XMhq0qxqFjBiaJmCG7wzs_ZCIFQUJSyiRN-BMcQVujsYJpyjSaHHixNU0l_IE9KIuwV5m1As8XKw&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/acociatiaovidiuro?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXlxSCR1BaTyxnen8c2bdvPaaySv-JnafGc2yYYxhnXHAL6_X8sxcZHOplWKWG0a9_zmxzMl_uv-xcZFbJYxjLhsrer0ixDP8DRPwnl9NXZBzuPgGvm12pVpTaWudje9atnvV7PcFU4xWIjiek3tJUXxCTCvnX77RO4xkSWare5lA&__tn__=*NK-R
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Prezentare proiecte inedite: 

Casă, dulce casă! 

Biblioteca Județeană Sălaj a răspuns și va fi atentă mereu la provocări inedite, la posibilități 

de implicare în proiecte diverse, menite să 

îmbunătățească atât imaginea instituției, cât și să 

contribuie la dezvoltarea serviciilor, activităților și 

ofertei pentru public. 

Anul 2020 a fost mult mai sărac în astfel 

de oportunități, cu toții fiind nevoiți să respectăm 

alte reguli, restricții impuse de situația apărută pe 

plan mondial. Având o colaborare frumoasă și 

rodnică și cu Fundația ProVobis, precum și 

pregătirea necesară, prin participarea la cursurile 

dedicate bibliotecarilor, am acceptat cu bucurie 

propunerea de a intra într-o competiție națională, 

cu scopul de a fi câștigători! 

 

Formular Competiţie naţională 

1. Care este numărul total de utilizatori pe care i-a avut biblioteca pe care o reprezentați în anul 

2019? 

R. Utilizatori înscriși – 8.751 

Vizite la bibliotecă – 224.236 

Frecvența zilnică - 900 utilizatori 

2. Aveţi și alți parteneri în desfășurarea acestui eveniment de lansare? Dacă da, vă rugăm să-i 

menționați aici. 

R. ProVobis, ANPM Sălaj, Bibliotecile publice coordonate de Biblioteca Județeană I.S. Bădescu 

Sălaj (3 orășenești și 57 comunale), Primăria Municipiului Zalău, Asociația Prietenii Bibliotecii – 

Zalău, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport ș.a. 

3. Cine sunt persoanele care vor face parte din echipa de implementare a proiectului propus de către 

biblioteca pe care o reprezentați? Care sunt rolurile în echipa respectivă? 

R. Manager Florica Pop – supervizare activități, autorizare parteneriate/materiale informative/texte 

în online/comunicare către presă, facilitare acces și coordonare biblioteci publice Sălaj 

Denisa Herle – responsabil spațiu 

expunere și comunicare cu voluntarii 

Ioana Gale – prezentare date/informare 

pe tema locurii (statistici, trend, măsuri 

de prevenție, implicare comunitară 

individuală, responsabilizare), 

pregătire set de informații standard 

care să fie replicate la nivelul 

bibliotecilor publice din județ, 

propagare mesaje către bibliotecile 

publice din județ și în online, pregătire 

comunicare către presă (comunicat de 

presă); bibliotecari de la secțiile de 

Relații cu publicul și Marketing – 

Biblioteca Județeană Sălaj; bibliotecari 
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voluntari din bibliotecile publice județene – promovarea, susținerea și diseminarea mesajului șablon 

(clip lansare proiect și alte mesaje gândite la nivelul Bibliotecii Județene Sălaj); Voluntari tineri, 

colaboratori ai instituției 

Despre punctul de informare: 

4. De ce doriţi să creaţi acest punct de informare privind locuirea?  

R. Ne provocăm să ne implicăm în comunitatea din care facem parte, promovând un comportament 

ecologic, de respect și conservare a mediului înconjurător prin instrumentul pe care îl avem la 

dispoziție și prin funcția de care o Bibliotecă trebuie să facă uz, educația. Dar, pentru a reuși acest 

deziderat, trebuie să „învingi - vici” educându-te, în primul rând, pe tine. Și pentru că informația 

înseamnă putere, iar puterea și know-how-ul mobilizează resursele pentru „a face”, ne propunem să 

împărtășim ceea ce am primit 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. 

Biblioteca = informare, educare, cunoaștere! Această temă este foarte importantă pentru 

comunitatea noastră, prin urmare, dorim să-i ținem racordați la temele majore ale omenirii. 

5. Unde va fi amplasat punctul de informare și cum plănuiți să puneți în valoare resursele primite 

prin intermediul concursului? 

R. Punctul de informare va fi amplasat într-una dintre cele mai vizitate Secții ale Bibliotecii 

Județene Sălaj, Secția Tineri și Adulți, un 

spațiu generos, modern, atractiv și mereu 

în atenția publicului tânăr și adult. Fluxul 

mare și constant de utilizatori care trec 

pragul Secției Tineri & Adulți asigură o 

vizibilitate și autopromovare în sensul 

familiarizării publicului cu imperativul 

conservării naturii și a măsurilor ce 

condiționează calitatea viitorului 

omenirii. În eventualitatea păstrării 

reglementărilor stării de alertă, generate 

pe fondul pandemiei de COVID-19, 

punctul de informare ar putea fi 

manipulat în exteriorul clădirii, la intrarea în Secția Tineri și Adulți. Eventual, într-o anumită zi din 

săptămână, prin rotație, un membru al echipei va oferi informații trecătorilor, propunând/sugerând 

și câteva titluri din fondul bibliotecii, în speranța unei aprofundări prin instrumentul lecturii. În 

acest fel promovăm atât obiectivele proiectului, cât și lectura. Un avantaj major al alegerii locației 

este faptul că este amplasat în centrul municipiului Zalău, loc de trecere și interacțiune pentru toți 

locuitorii urbei. 

6. Care sunt grupurile-țintă către care veţi promova acest punct de informare? Cum veți informa 

aceste grupuri în legătură cu existența punctului de informare și ce activități le veți propune 

acestora? 

R. Ca în toate activitățile noastre – întreaga comunitate, prin diversitatea vârstelor, intereselor… 

Targetăm o plajă largă de public, de la copii până la seniori. Dorim să fim prezenți cu această 

activitate și în bibliotecile județului, care vor dori să ia parte la modelarea noilor generații, ce 

trebuie să înțeleagă miza implicării și perpetuării unei relații igienice cu mediul înconjurător și a 

cultivării responsabilității față de consumul iresponsabil și nenecesar de resurse naturale. Abuzul 
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asupra mediului, de care înțelegem că ni se cuvine să dispunem discreționar, trebuie să cunoască 

măcar, o pantă descendentă, o descurajare a comportamentului nociv față de acesta. 

Legat de informarea publicului cu privire la existența acestui punct de informare, vom anunța atât în 

media locală (presă, radio, TV, site-uri ale partenerilor ș.a.), invitând publicul să se informeze la 

acest punct, cât și prin mijloacele proprii de comunicare ale bibliotecii (Site, Pagina Facebook, afișe 

biblioteci, grupuri de comunicare online ș.a.). 

În ceea ce privește modalitatea de afirmare prin activități punctuale, aminteam de acel șablon de 

informații ce vor fi replicate la nivelul 

fiecărei biblioteci publice din județ, 

pentru că apanajul unei biblioteci este 

educarea. O altă zonă de informare 

(fără personal, doar cu materiale 

informative) ar putea fi amenajată la 

sediul Primăriei Zalău și al ANPM 

Sălaj. Vom sugera o listă de măsuri 

care pot fi aplicate zi de zi acasă, la 

serviciu sau în picnicurile cu prietenii. 

7. Cum veți asigura sustenabilitatea și 

reutilizarea materialelor și resurselor 

cu care urmează să fie dotată 

biblioteca pe care o reprezentați 

(premiile din concurs), după încheierea evenimentului de lansare? 

R. Materialele vor avea caracter ilustrativ de tip suport vizual, nu vor fi împărțite fizic publicului. 

Informațiile vor fi prezentate, folosite și transmise în manieră orală și interactivă. Date fiind 

condițiile din această perioadă dificilă, vom comunica cel mai mult online, iar în direct vom 

respecta măsurile și regulile impuse de situație. 

8. Vă asumați, conform regulamentului concursului, păstrarea punctului de informare pentru o 

perioadă de 3 ani în incinta bibliotecii și la dispoziția beneficiarilor bibliotecii?  

R. Da, cu seriozitate și implicare responsabilă.  

9. Vă asumați, conform regulamentului concursului, organizarea a 3 evenimente de promovare a 

tematicilor Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 11 - Orașe și Comunități Durabile, în perioada 

2020 - 2022? (Aceste 3 evenimente includ evenimentul de lansare a punctului de informare, care se 

va desfăşura în perioada 7-13 septembrie 2020) 

R. Da, chiar mai multe evenimente și activități, în măsura în care acestea vor fi de interes pentru 

comunitatea noastră. 

10. Vă asumați, conform regulamentului concursului, semnarea acordului de parteneriat între 

instituția pe care o reprezentați și organizația Pro Vobis? * 

R. Da, vom respecta toate cerințele și indicațiile din cadrul proiectului. 

Despre evenimentul de lansare: 

11. Care este titlul evenimentului de lansare propus de către biblioteca pe care o reprezentați? 

R. „Ai carte, ai parte de ...(a)casă!” Explicație: Ești informat de și prin cartea prezentă în bibliotecă, 

vei avea parte, prin ceea ce ai învățat citind, de un loc, la propriu și la figurat, în lume, un loc pe 

care să-l numești acasă, un mediu curat în care să te dezvolți și pe care să-l conservi pentru 

generațiile viitoare. 

12. Care este data evenimentului de lansare? 
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R. În cadrul SNV (7-13 septembrie 2020), propunem data de 10.09.2020 deoarece organizarea 

evenimentelor la începutul sau sfârșitul săptămânii nu au forța de a impacta comunitatea așa cum se 

întâmplă în cazul alegerii unui moment potrivit ca ritm cotidian și capacitate de receptare a 

publicului. 

13. Dacă evenimentul se desfășoară pe o durată de mai multe zile, vă rugăm să indicați aici 

perioada. 

R. Nu este cazul. 

14. Care este localitatea de desfăşurare a evenimentului? 

R. Municipiul Zalău, județul Sălaj. 

16. Vă rugăm introduceți aici link-ul la evenimentul de pe facebook, dacă l-ați creat deja. Nu uitați 

să setați și pagina de facebook SNV la co-host. 

Evenimentul pe Facebook nu a fost, încă, creat! Ne asumăm crearea acestuia după aflarea 

rezultatelor participării la concurs. 

17. Descrierea evenimentului de lansare: 

R. În sensul operării cu informațiile acumulate și a transmiterii celor receptivi și sensibili la ideea 

conturării unui comportament responsabil, dorim să organizăm, la nivelul județului Sălaj, o acțiune 

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 adunarea selectivă a deșeurilor. Sunt doar câteva elemente punctuale pe care le putem 

asuma în mediile în care viețuim, că e vorba de școală, locuri pe unde trecem, serviciu sau propriul 

cămin. 

Concret, pentru evenimentul de lansare vom pregăti, în prealabil, un clip de 2-3 minute prin care 

vom transmite apelul la conștientizare 

și implicare individuală, pornind de la 

câteva date pe care le-am interiorizat la 

cursul de formare organizat de 

ProVobis. Marșăm pe forța sugestiei, 

iar pentru acest lucru ne vom folosi ca 

fundal de o expoziție de carte care ne 

va ajuta în transmiterea, din punct de 

vedere vizual, a mesajului dorit. 

Filmulețul va fi încărcat pe pagina de 

Facebook a instituției, după care 

bibliotecile publice sălăjene, 

deținătoare pagini de Facebook le vor 

promova în comunitatea lor, astfel, 

mesajul unitar va ajunge la un public larg, divers, nișat pe interesul pentru cunoaștere și nu numai. 

De pe pagina Bibliotecii Județene Sălaj va fi distribuit și pe diferite grupuri din Sălaj, pe site-ul 

ANPM Sălaj și pe Pagina de Facebook a Primăriei Zalău. În acest fel, asigurăm o promovare directă 

și masivă la nivelul județului Sălaj. Utilizând forța online-ului, putem asigura și măsurile de 

protecție necesare în această perioadă, evitând adunarea unui grup de persoane și expunerea 

acestora la riscuri nebănuite, dar totuși, bifând eficiența transmiterii mesajului. 

18. Care sunt obiectivele pe care vi le propuneți prin acest eveniment? 

R. Prezentarea generală a imperativului implicării individuale în speța crizei locuirii; Sensibilizarea, 

conștientizarea, asumarea și schimbarea opticii vizavi de consumul iresponsabil de resurse; 
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Provocarea identificării unor posibile alternative prin răspunderea la întrebarea deschisă, pe 

subiectul dreptului la locuire și a dezvoltării durabile: „Tu cum te implici azi, pentru un mâine mai 

bun?”; Stârnirea interesului pentru implicare pro-activă și preluarea inițiativei de a organiza 

evenimente/acțiuni concrete de informare și/sau intervenție; Informarea, responsabilizarea, 

implicarea, atragerea a tot mai mulți cetățeni spre diseminare. 

19. Vă rugăm să descrieți evenimentul. Care sunt activitățile care se vor desfășura? 

R. În data de 10.09.2020 vom lansa în online clipul de 2-3 minute în care cele două participante la 

cursul organizat de ProVobis, la Măguri-Răcătău, pe tema intitulată „Obiectivele Globale - Ce 

trebuie să știi?” (8-11 octombrie 2019), vor prezenta într-o manieră menită să sensibilizeze și să 

influențeze puterea de reacție, problematica globală a locuirii, cu scopul de a promova 

responsabilizarea la nivel individual, pornind de la câteva exemple punctuale pe care fiecare dintre 

noi le putem adopta în rutina zilnică. Va fi pregătit și prezentat spațiul expozițional. 

20. Care este publicul țintă al evenimentului? Care este numărul estimat al persoanelor care vor 

participa la eveniment? 

R. Publicul țintă este format din comunitatea sălăjeană, utilizatorii Bibliotecii Județene Sălaj și ai 

bibliotecilor publice din județul Sălaj. Ca interval de vârstă targetăm un segment larg, de la copii la 

seniori. 

21. În ce fel promovează sau susține acest eveniment tematica locuirii? 

R. Evenimentul bifează ambele componente axate pe tematica locuirii, promovând implicarea 

individuală și susținând mesajul comun al nevoii de schimbare și responsabilizare. 

22. În ce fel promovează sau încurajează acest eveniment utilizarea punctului de informare și a 

resurselor incluse în cadrul acestuia? 

R. Acest eveniment deschide apetitul, familiarizează publicul cu preocuparea de a gândi strategii de 

dezvoltare durabilă, pornind de la tematica locuirii, iar punctul de informare va reprezenta un 

semafor vizual al nevoii de implicare, un loc ce va completa informația redată în clipul de lansare, 

va fi un accent de validare din exterior a unei preocupări a personalului bibliotecii și a partenerilor, 

deopotrivă un cârlig ce va stârni curiozitatea și va aduce public nou, actualizat în permanență cu noi 

și noi documente. Alături vom avea și un caiet pentru impresii și propuneri. 

23. Care este publicul țintă al evenimentului? Care este numărul estimat al persoanelor care vor 

participa la eveniment? 

R. Toată comunitatea sălăjeană e vizată. Dificil de estimat interesul publicului, într-o singură cifră. 

Totuși, estimăm un minim de 2.000 de vizualizări (utilizatori de bibliotecă, membri ai comunității).  

24. Care este impactul pe care credeţi că evenimentul de lansare şi utilizarea punctului de informare 

le poate avea asupra participanţilor şi asupra comunităţii locale? 

R. Interacțiunea cu publicul va bifa componenta eficienței, dacă majoritatea celor care vor vizualiza 

acest clip/vor utiliza informația prezentată în punctul de informare, vor implementa acțiuni simple, 

individuale, în problematica locuirii, va stârni interesul spre a cunoaște mai mult… 

25. Cum veți promova evenimentul de lansare în comunitatea dumneavoastră locală? 

R. Vom anunța pe Pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Sălaj și vom disemina în grupuri de 

Facebook din Sălaj, urmând ca, în cazul în care ne vom număra printre fericiții câștigători ai acestui 

concurs, să transmitem informația către media locală. 

26. Câţi voluntari veți implica în realizarea evenimentului de lansare şi ce roluri vor avea aceştia? 

R. Strict pentru evenimentul de lansare, vor fi implicate cele două persoane care au participat direct 

la cursul de formare, împreună cu managerul instituției Bibliotecii Județene Sălaj. În etapele 

următoare, implicarea voluntarilor va fi mai numeroasă, în funcție de nevoile fiecărei etape. 
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27. Plănuiți să implicați voluntari deja activi în bibliotecă, sau să recrutați specific pentru acest 

eveniment, voluntari noi? 

R. Avem suficienţi voluntari deja activi, dar e deschisă calea și spre alți doritori; va fi nevoie de noi 

voluntari şi vom organiza o campanie de recrutare; vom oferi oportunitatea voluntarilor existenți, 

dar vom recruta și voluntari noi. 

28. Ce rezultate vă propuneți să atingeți prin acest eveniment? 

R. Prin acest eveniment, ne propunem să implicăm comunitatea în demersul de conștientizare a 

problemelor actuale și a modalităților de implicare activă în tematica dezvoltării durabile. Înainte de 

orice implicare efectivă, este importantă informarea corectă și determinarea modalității de 

implicare! 

Înscriere automată în SNV 

29. Odată completat acest formular, nu mai este necesară înscrierea separată în SNV, dacă sunteți 

deciși să organizați acest eveniment indiferent de rezultatul concursului. 

Doriți înscrierea automată în calendarul SNV - chiar dacă nu vă veți număra printre câștigători? 

R. Da, bineînțeles, cu mulțumiri pentru această oportunitate. 

Măsuri de siguranță: 

Cu toții ne desfășurăm activitatea într-o perioadă fără precedent. Noi, echipa Pro Vobis, 

ținem să apelăm la responsabilitatea partenerilor noștri în desfășurarea activităților propuse! O parte 

foarte importantă din procesul de selecție o vor reprezenta anul acesta măsurile de protecție și 

siguranță care sunt adoptate de către partenerii noștri, în vederea protejării voluntarilor și 

beneficiarilor lor. De asemenea, este mai mult decât încurajat să existe un plan B, care să fie pus în 

aplicare în eventualitatea în care reglementările se vor schimba în perioada propusă pentru 

implementarea activităților. Vă rugăm să ne oferiți toate detaliile relevante legate de măsurile de 

siguranță pentru activitățile dumneavoastră și să ne comunicați cum plănuiți să adaptați conținutul 

evenimentului vostru, în caz de nevoie. Vă mulțumim! 

30. Cum vă veți asigura că zona punctului de informare este sterilă şi nu prezintă riscuri de 

contaminare? 

R. Vom delimita perimetrul punctului de informare, iar voluntarii vor prelucra informația și o vor 

transmite publicului interesat, oral, la fața locului, cu păstrarea distanței de 2 m între personal și 

utilizatorii interesați. Avem create condițiile necesare și deținem echipamente și materiale. 

31. Ce măsuri de siguranță veți lua pentru protejarea voluntarilor și a participanților la eveniment? 

R. Distanțare de minimum 2 m, purtarea măștii de protecție în timpul pregătirii materialelor și 

organizării conținutului, dezinfectarea mâinilor înainte de folosirea obiectelor/ materialelor/cărților 

pe care le vom utiliza, verificarea temperaturii înainte de a intra în contact. 

32. În situația în care reglementările legate de COVD-19 o vor impune, pe o scară de la 1 la 5, cât 

de pregătiți sunteţi să realizați evenimentul de lansare online, adaptând planul inițial?  

R. 5 - Foarte pregătiţi. 

33. Cum credeţi că puteți adapta lansarea punctului de informare la mediul online? 

R. În eventualitatea în care vor apărea noi restricții legate de răspândirea virusului COVID-19 și a 

posibilității de organizare de evenimente față-în-față, considerând proiecțiile dinamicii situației 

COVID-19 în România, alegem, pentru siguranța tuturor, să ne axăm mai degrabă pe beneficiile 

online-ului, care nu reglementează prezența unui anumit număr de persoane. Prin urmare, inclusiv 

lansarea punctului de informare, se va desfășura online, dacă situația va rămâne neschimbată la 

nivel național. Ne-am bucura să fie altfel, dar momentan acționăm sub rezerva faptului că o 
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schimbare radicală, care să permită o lansare cu public numeros, în perioada următoare, nu va fi 

posibilă. Materialele se pot prezenta online, avem o bogată experiență în acest domeniu și dispunem 

de echipamentele necesare și personal care este pregătit în acest sens. 

34. Dacă nu va fi nicicum posibilă 

organizarea evenimentului în perioada 

7-13 septembrie, sub umbrela SNV, vă 

asumați să reprogramați evenimentul 

de lansare până la finalul lunii 

decembrie 2020, respectând criteriile 

din regulament şi activităţile descrise 

în cadrul formularului de aplicare în 

concurs? 

R. Da, imediat ce acest lucru va fi 

posibil și fără riscuri. 

35. Ați fi dispuși să participați la o 

întâlnire online cu echipa ProVobis 

pentru a explora posibilitățile de organizare a unui eveniment online? 

R. Da, cu mare plăcere și interes. 

36. Există alte informații pe care doriți să ni le comunicați? 

R. Să ținem aproape și să primim informațiile la timp! 

 

Titlul evenimentului: „Ai carte, ai parte de ...(a)casă!” 

Despre eveniment: Biblioteca Județeană I. S. Bădescu Sălaj a organizat joi, 10 septembrie 2020, 

ora 10.00, un eveniment online de lansare a proiectului „Ai carte, ai parte de… (a)casă!” ce are 

scopul de a informa, sensibiliza și responsabiliza publicul interesat și comunitatea sălăjeană vizavi 

de problematica locuirii, a dezvoltării durabile și a modului în care fiecare dintre noi putem 

contribui la încetinirea procesului de degradare a planetei, dar și de a identifica măsuri alternative 

de implicare individuală în acțiuni zilnice concrete. În acest fel, publicul va fi stârnit să răspundă la 

întrebarea: „Tu cum te implici azi, pentru un mâine mai bun?”. 

De ce o astfel de activitate la Biblioteca Județeană Sălaj? Pentru că rolul bibliotecii este de a fi în 

mijlocul comunității pe care o reprezintă, dăruindu-i informație de calitate și asigurându-i dreptul la 

cunoaștere și pentru că ne asumăm să fim noi schimbarea pe care o vrem în lume! 

Context: Evenimentul se desfășoară în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului (7-

13.09.2020), în cadrul căreia bibliotecile publice din țară și alte instituții implicate voluntar, sub 

umbrela Asociației ProVobis, organizează diferite activități de conștientizare, fiecare în comunitatea 

pe care o reprezintă. Mai mult decât atât, Biblioteca Județeană Sălaj s-a clasat pe primul loc din cele 

șase la nivel național, în urma participării la un concurs de proiecte de voluntariat, pe tema locuirii. 

Astfel, biblioteca a câștigat materiale pentru deschiderea și dezvoltarea unui punct de informare, ce 

va fi prezentat în cadrul evenimentului de lansare. Acest spațiu special dedicat tematicii din proiect 

se va organiza și va funcționa în cadrul Secției TINERI & ADULȚI, din Clădirea Transilvania, P-ța 

Iuliu Maniu, nr. 3-5. La eveniment vor fi prezenți voluntarii implicați în proiect și membri ai 

Asociației Prietenii Bibliotecii – Zalău. 

Despre ProVobis: Misiunea ProVobis este de a dezvolta voluntariatul prin activități de instruire, 

consultanță, cercetare și facilitarea colaborării tuturor factorilor interesați și de a promova 

voluntariatul în România, ca resursă viabilă și de neînlocuit în soluționarea problemelor cu care se 

confruntă societatea. 

Răspunsul primit în urma analizei propunerilor din țară: 
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Cu bucurie vă anunțăm că biblioteca dumneavoastră este una din cele 6 care vor fi premiate în 

cadrul proiectului Build Solid Ground! Împreună putem să aducem oamenii mai aproape de această 

cauză și putem deveni aliați în promovarea importanței unei locuințe decente! 

Cele 6 biblioteci în care vor funcționa puncte de informare privind locuirea sunt: 

  

1. Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” - Sălaj 

2. Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” Neamț 

3. Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj 

4. Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu” Bârlad 

5. Biblioteca Municipală Medgidia Filiala Nord 

6. Biblioteca „Prof. Ion Buzea” Macin  

  

Comunicare ProVobis - post eveniment de lansare: Chiar dacă SNV a trecut, cursul despre 

locuire, „Casă, dulce casă” este încă disponibil pentru voi și utilizatori, în general. Ne-ar bucura 

foarte mult ca echipa voastră de voluntari să treacă prin toate lecțiile. Cu cât mai curând, cu atât mai 

bine, pentru a le putea emite certificate de participare la curs încă pe durata proiectului (adică până 

la final de decembrie)! Vă rugăm să ne spuneți dacă voi l-ați parcurs și i-ați direcționat și pe alții 

spre el! Pot să pornească multe idei de la parcurgerea cursului, idei care să fie aplicate chiar pentru 

a continua procesul de utilizare și promovare a punctului de informare. Iar dacă tot vorbim de 

continuitate, suntem curioase să știm ce planuri există pentru punctul de informare? S-au conturat 

idei sau acțiuni viitoare, legat de punerea lui la dispoziția altora? Vă rugăm să ne spuneți ce intenții 

aveți - și aici avem încredere că voluntarii au zbârnâit de creativitate! 

Sperăm că ediția de anul acesta v-a trezit interesul față de tema locuirii, care credem că ar 

trebui să fie abordată și promovată mai mult. Tematica SNV rămâne de actualitate și după ce 

săptămâna s-a încheiat – așa că iată ceva concret ce puteți face pentru a susține cauza locuirii, 

despre care am vorbit atât de mult în ultimele săptămâni. Colegii de la Blocul pentru Locuire au 

lansat o campanie prin care doresc să strângă semnături în cadrul petiției „Locuințe sociale în 2 ani, 

nu în 20!”. Dacă sunteți din Cluj, București sau Timișoara, vă invităm și pe voi să semnați petiția și 

să o distribuiți mai departe, iar dacă nu sunteți din aceste locații, vă invităm să o împărtășiți cu 

prietenii sau cunoscuții care trăiesc în aceste orașe sau de ce nu, să porniți un astfel de demers și în 

orașul vostru! 

Mai multe informații despre petiție puteți găsi aici: https://bloculpentrulocuire.ro/semneaza-petitia/ 

Lista materiale primite în cadrul proiectului: 

- Un raft de lemn în formă de căsuţă, care să fie folosit ca suport pentru materialele din 

punctul de informare + 2 autocolante; 3 afișe punct de informare; 1 Cort pliabil pentru 

evenimente; 1 indicator pentru cortul de evenimente - Un acoperiș nu e o casă; o selecţie de 

20 de cărţi de specialitate şi beletristică care adresează tema locuirii, inclusiv cărți pentru 

copii care pot stimula discuții despre importanța unei case; 5 umbrele personalizate (vă 

încurajăm să le folosiți chiar ca decor pentru evenimentul dumneavoastră, pentru a 

semnaliza mai bine activitatea pregătită și proiectul prin intermediul căruia a fost finanțat 

acest concurs); 3 afișe pentru semnalizarea existenței punctului de informare; 1 joc magnetic 

Orașul durabil (tablă magnetică și magneți tematici cu elemente ale unui oraș, precum și 

sugestii de utilizare); 1 joc de masă Zestrea; 1 joc GoGoals - Obiectivele de dezvoltare 

durabilă;  2 jocuri de carduri cu întrebări și imagini pe tema locuirii; 1 joc Story Cubes 

(pentru activități creative și de reflecție la tematica locuirii și dezvoltării durabile); 1 set de 

carduri cu imagini Dixit (pentru activități educative și de reflecție la tematica locuirii și 

dezvoltării durabile); 300 stickere (de 5 tipuri); 15 plăsuțe textile cu căsuțe; 20 de agende; 

50 Broșuri informative privind locuirea la nivel global; 25 de tricouri SNV, cu sloganul 

ediției 2020 - Depinde de mine; 20 Măști de bumbac reutilizabile (negre); 1 litru 

Dezinfectant 

https://www.facebook.com/BSGRomania/
https://provobis.moodlecloud.com/login/index.php
https://www.facebook.com/BloculPentruLocuire/
https://www.facebook.com/BloculPentruLocuire/
https://bloculpentrulocuire.ro/semneaza-petitia/
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Ne-am bucurat de multitudinea și diversitatea materialelor primite, cu regretul că nu am avut 

posibilitatea să le punem pe toate la dispoziția publicului, mai ales jocurile dedicate copiilor. Avem 

nădejdea că situația se va îmbunătăți și ne vom putea relua, treptat, toate activitățile, astfel încât și 

aceste daruri să poată aduce împreună diferite categorii din comunitate, să comunicăm despre 

importanța cuvintelor casă și acasă, să ne implicăm în sprijinirea celor care nu se bucură de căldura 

unui cămin. Vom fi încântați să continuăm colaborarea cu Fundația ProVobis, acceptând toate 

provocările pe care le vor lansa spre biblioteci. 

Acasă la Origini - Țara Silvaniei 

Ca întotdeauna când considerăm că putem face ceva în plus pentru promovarea judeţului 

Sălaj, a valorilor şi frumuseţilor sale, am fost bucuroşi să răspundem şi propunerii de a aduna cele 

mai frumoase imagini, reprezentând 

portul popular autentic şi, spre a fi 

cunoscut, a selecta şi trimite 

coordonatorilor de proiect, rezultatul 

muncii noastre pentru ca, la rândul lor, 

să aleagă şi să cuprindă într-un Album 

Naţional şi creativitatea sălăjeană. Din 

păcate, vremurile ne-au fost potrivnice, 

nu am mai reuşit să respectăm toate 

cerinţele proiectului, să ne deplasăm în 

judeţ, împreună cu fotografi consacraţi 

şi să realizăm fotografii, respectând, cu 

stricteţe, autenticitatea costumului popular şi culegând povestea acestuia. Deoarece noi nu renunţăm 

niciodată, ci ne adaptăm condiţiilor şi vremurilor, lăsăm şi aici câteva mărturii din ceea ce am reuşit 

să adunăm, împreună cu bibliotecarii curajoşi din bibliotecile publice sălăjene. 

 

● 24 iunie 2020, Comunicat lansare 

 

Anul acesta #ZiuaUniversalăaIei se sărbătorește, pe tot globul, într-un nou concept, 

adaptat vremurilor! O reconectare la rădăcini și specificul cultural local. 

Pe 24 iunie lansăm și în Sălaj “Acasă la origini, în Țara Silvaniei”, un proiect-mărturie 

despre apartenenţa noastră la o 

familie, un neam, o comunitate și o 

cultură. Ne pornim, oficial, în 

căutarea păstrătorilor de zestre 

autentică și lansăm o invitație 

deschisă tuturor fotografilor, liderilor 

de comunități și oamenilor buni cu 

costume autentice, din Sălaj, să ni se 

alăture. 

Concret: ne propunem să 

creăm albume online ale 

comunităților reprezentative din județ 

(familii, grupuri, sate), în care să 

promovăm oamenii care mai au în 

lăzile de zestre costume vechi și autentice, așa cum se purtau odinioară. Un soi de ghid alternativ 

de bune practici pentru comunitățile care doresc să păstreze, nealterat, specificul local, într-o lume 

tot mai needucată și inundată de kitsch. Proiectul se va desfășura în perioada 24 iunie – 15 

septembrie 2020. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1714629292072460&set=pcb.1714635275405195&__cft__%5B0%5D=AZXlxSCR1BaTyxnen8c2bdvPaaySv-JnafGc2yYYxhnXHAL6_X8sxcZHOplWKWG0a9_zmxzMl_uv-xcZFbJYxjLhsrer0ixDP8DRPwnl9NXZBzuPgGvm12pVpTaWudje9atnvV7PcFU4xWIjiek3tJUXxCTCvnX77RO4xkSWare5lA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1714629292072460&set=pcb.1714635275405195&__cft__%5B0%5D=AZXlxSCR1BaTyxnen8c2bdvPaaySv-JnafGc2yYYxhnXHAL6_X8sxcZHOplWKWG0a9_zmxzMl_uv-xcZFbJYxjLhsrer0ixDP8DRPwnl9NXZBzuPgGvm12pVpTaWudje9atnvV7PcFU4xWIjiek3tJUXxCTCvnX77RO4xkSWare5lA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/hashtag/ziuauniversal%C4%83aiei?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/ziuauniversal%C4%83aiei?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
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#AcasălaOrigini este un proiect național, desfășurat sub egida La blouse roumaine, care 

urmărește redescoperirea specificului local și formarea de comunități patrimoniale. 

În Sălaj este coordonat de Fundația pentru Educație și Dezvoltare Locală Agapis, care încearcă 

să realizeze, alături de mai mulți parteneri implicați, unitar, o reprezentare a ceea ce înseamnă 

specificul cultural local al acestei zone, în cadrul unui album online care va reuni imagini din 

cele mai reprezentative comunități. 

Parteneri: Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, 

Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Zalău, Direcția Județeană pentru Cultură 

Sălaj, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, RO100 Zalău. 

Contact: office@agapis.ro 

#acasalaoriginiȚaraSilvaniei#pastratoridezestre#identitateculturalalocala #culturataraneasca 

#autentic 

 

ACASĂ la ORIGINI – ȚARA SILVANIEI 

Le mulțumim tuturor celor care au apreciat frumusețea costumului popular sălăjean, în 

imaginile adunate. Se cuvine să menționăm, cu prețuire și recunoștință, implicarea bibliotecarilor 

noștri: Ana Damșa – BĂLAN, Anca Fanca – BOBOTA, Denisa Herle-Petruș – BOCȘA (BJ SJ), 

Szabó Csilla – CARASTELEC, Ciprian Ardelean – CHIEȘD, Rada Baltan-Petruș – HIDA, Emilia 

Pop – MARCA (IAZ), Valeria Mureșan – MESEȘENII de JOS, Malica Mezei – MIRȘID, Mihaela 

Cecilia Pop – ȘIMLEU SILVANIEI (LAZURI), precum și echipa Bibliotecii Județene Sălaj, care a 

participat la Parada Portului Popular – CIUMĂRNA. 

Cu nădejdea în vremuri bune, vom continua să adunăm imagini, din cât mai multe sate 

sălăjene, spre a le cuprinde în Albume, făcându-le, astfel, să vorbească celor de mâine despre 

frumusețe, creativitate, imaginație, hărnicie, trăinicie! Până când 

vom putea colinda, să organizăm întâlniri cu oameni, locuri, 

port… vă invităm să adunați și să ne trimiteți ceea ce 

caracterizează satul și zona din care sunteți, prin costumație și 

obiecte tradiționale. 

Proiectul Acasă la Origini - Țara Silvaniei are ca scop 

principal promovarea valorilor noastre tradiționale, imaginația, 

creativitatea, hărnicia femeilor românce. Ca parteneri, ne-am 

propus să colindăm satele sălăjene, să realizăm un Album 

cuprinzând în acesta cât mai multe chipuri, locuri, oameni 

frumoși, dar vremurile nu ne-au fost prielnice, astfel încât ne-am 

bucurat numai de ceea ce am reușit să adunăm împreună cu 

colegii noștri, bibliotecarii din județ. 

Spre a ne bucura sufletele, a ne însenina privirea și a 

păstra nădejdea în frumos și trainic, vă prezentăm, pe rând, în 

ordine alfabetică, bibliotecile implicate, scurte prezentări și câteva 

imagini: 

Costumul de la BĂLAN, din datele culese de Ana Damşa, este 

format din: 

• Cămeșe cu ciupag, sau cu mărgele, are o vechime de peste 100 

de ani, model înflorat și geometric 

• Șurțul este unul cu bocori, motive geometrice sau florale, 

vechime de peste 100 de ani 

• Cojocul este din blană de oaie și are un aspect arhaic 

• Năframa sau baticul au niște modele cu ghindă ce are ca semnificație prosperitatea, altele cu 

frunze și flori galbene, ce se poartă pe Valea Almașului (în imagini, Denisa Pop) 

https://www.facebook.com/hashtag/acas%C4%83laorigini?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/?__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/LaBlouseRoumaine10/?__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/acasalaorigini%C8%9Barasilvaniei?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/pastratoridezestre?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/identitateculturalalocala?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/culturataraneasca?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/culturataraneasca?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/autentic?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/autentic?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/autentic?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZVS7nfII6WaZvOn7Hz3JJNnxf6_RLdQnc7uYOVZoABXkI2r5P0C9XTKssMHJlAc-BJ9pQPK8p9wiIMbUgHC0eGIMFih3vMF6eYVHqftXtRWbDPDLHaS00j-4eguPdv4T7z_xJCUOJLU5vojhed_QqC8huU2hyZ6pqVZVaEocP1ZbCFAx-5NyugWSVS878V_0I4FuNpc8ygqR44AxR7Dnfea&__tn__=*NK-y-R
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BOBOTA. Informații transmise de Anca Fanca, bibliotecară. 

"Mă numesc Oana Maria Ardelean, 

sunt din comuna Bobota și aș dori să 

spun câteva cuvinte despre acest 

costum popular, în primul rând vreau 

să specific că port cu mândrie acest 

costum, care este al străbunicii mele, 

Mureșan Floare, din Bobota. Este un 

model autentic, specific comunei 

noastre, are 65 de ani vechime și este 

alcătuit din: spăcel, poale, cojoc 

(laibăr), zadie, iar femeile măritate 

purtau pe cap năframă (batic)." 

Costumul popular din BOCŞA 

Costumul popular din subzona etnografică Subcodru, datând din perioada interbelică, este compus 

din chimeșă cu kept, poale, zadie și laibăr. 

Chimeșă cu kept, cu bumbi mici pe umeri și cu motive decorative 

florale. Mânecile de la chimeșă sunt largi, prinse pe umăr, se 

continuă cu bentiță strânsă numită pumnișori și se termină cu 

cipcă făcută cu mâna. 

Poale din pânză de cânepă și bumbac. 

Zadie neagră plisată cu bocori, dispuși în două șire longitudinale 

de motive decorative geometrice. Aceste motive geometrice au 

fost înainte motive florale, care, ulterior au fost transformate în 

motive geometrice. 

Costumul popular din zona etnografică a văii Barcăului, datând 

din perioada interbelică, este compus din spăcel, poale, zadie și 

laibăr. 

Spăcelul este țesut în război, în două ițe. Motive decorative 

florale, croi compus din pânză de cânepă și bumbac. Prezintă 

cipcă la guler și manșete. 

Poale țesute din patru lați verticali din pânză de cânepă și bumbac. 

Zadie cusută pe material de prăvălie, cu motive decorative florale. 

Laibăr cu roate, croit după tipar din catifea, căptușit cu pânză de 

cânepă, prezintă motive decorative florale, tehnica de lucru pe 

scrisoare din bumbac mercerizat. 
 

Portul popular maghiar CARASTELEC, 

informaţii transmise de Szabó Csilla: 

- Balog Éva, n. Badon, la data de 10.03.1951, a 

primit baticurile moștenire, de la Balog Klára, 

soacra sa, născută în 1904. Baticul este din anii 

1920. Denumirea originală în lb. maghiară este 

"zsali kendő". Acesta este decorat cu franjuri 

lungi și imprimeu floral, motiv trandafir. 

- Szabó Elisabeta, n. 30.08.1932 – 

confecționează fețe de masă din cânepă și 

prosoape de bucătărie. 

 

https://www.facebook.com/groups/1796302034028904/user/100012391230516/?__cft__%5B0%5D=AZUlLcMr7SWmFcJPD3-ytv2u35SeMGt9bXuJL0XQD3lMoHVxn_hef0sl_XJ9T4W8NsBfvkkPuGRbICdHeEfRP2F3wBOTJHnha4cWiezVlBFYMNc2RQbxL9d2z675KJuURNZ9vy2ZKh01gR6syf_m6bu7XjyInBjxjGg60xOLl0RIqcpBE1bjvUUsokQafqhpVLQgPKGfQOSMsBVyR5Z5C0mE&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/groups/1796302034028904/user/100012391230516/?__cft__%5B0%5D=AZUlLcMr7SWmFcJPD3-ytv2u35SeMGt9bXuJL0XQD3lMoHVxn_hef0sl_XJ9T4W8NsBfvkkPuGRbICdHeEfRP2F3wBOTJHnha4cWiezVlBFYMNc2RQbxL9d2z675KJuURNZ9vy2ZKh01gR6syf_m6bu7XjyInBjxjGg60xOLl0RIqcpBE1bjvUUsokQafqhpVLQgPKGfQOSMsBVyR5Z5C0mE&__tn__=-%5DK-y-R
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Am admirat şi frumuseți din CHIEȘD, transmise prin fotografii, de Ciprian Ardelean. 

În imagini: Antonia Meseșan (cu năframă), Ioana Ilieș 

(mireasa), Alexandra Maria Oros. 

Costumele au aparținut de lelea Chiș Florica, care le-a 

confecționat singură, înainte de a se mărita, pe la 15-16 ani, 

cam prin 1955-56. 

Aceste costume au fost donate 

Școlii din comună, spre a fi 

protejate și păstrate, iar copiii 

și tinerii de azi să le vadă și să 

transmită mai departe 

frumusețea costumului popular, 

precum și talentul femeilor de 

la sat. 

 

Vă invităm şi la HIDA, să 

admirați o părticică din zestrea 

lăsată moștenire de familie. 

Imagini și informații - Rada 

Baltan Petruș, bibliotecară. 

Costumele au aparținut Mariei 

Chichișan, a Praizului, din 

Baica, sunt foarte vechi, cusute pe pânză de cânepă și, respectiv, in, 

țesute în casă, cusătura fiind realizată de ea. Firul folosit este din bumbac 

negru și colorat, iar cea pe in este cusută cu fir de bumbac și mărgele. 

Aceste costume erau de sărbătoare. 

În imagini este Diana Clințan, strănepoata Mariei Chichișan. 

 

Din bogata zestre adunată cu drag, dăruire și perseverență de Ileana Grațiana Pop - CIUMĂRNA, 

am ales câteva imagini, invitându-vă, pe 

toți iubitorii de frumos și autentic, să 

citiți și să ascultați, dar, mai mult, să 

poposiți, în vremuri bune, acasă, la 

rapsodul și meșterul nostru popular, care 

vă poate spune numeroase povești 

despre lucrul la realizarea acestor 

nestemate de artă populară românească, 

pe care dorește să le transmită celor de 

azi, învățând copii și tineri să-și aplece 

gândul și fapta, îmbogățind tezaurul! 

https://www.youtube.com/watch?v=0PaGKR38nFI 

Să poposim, simbolic, la IAZ, comuna Plopiş, loc bogat în "culoare" tradițională, cu imagini și 

prezentare transmise de Emilia Pop, bibliotecară în comuna MARCA. 

Satul Iaz, sat cu oameni harnici, ospitalieri și buni credincioși, păstrează cu sfințenie portul 

popular strămoșesc. Nu există familie în care să nu fie costum popular românesc, păstrat de la 

bunici și străbunici. Mai mult, femeile de aici au început să coasă spăcele, laibăre sau zadii și să-și 

țeasă pânza necesară pentru poale. La marile sărbători - Sfintele Paști, Sfântă Maria, Crăciunul - aici 

se poartă costume naționale la biserică. Îmbucurător este faptul că aceste costume sunt purtate și de 

tineri, rezultat al educației primite în familie. 

https://www.youtube.com/watch?v=0PaGKR38nFI
https://www.facebook.com/groups/1796302034028904/user/100001725230516/?__cft__%5B0%5D=AZU1fmaaGL1sNq0EXj6A3jxvWWBDgO1hwbMWtmAquIPX3WFLBqtM6ae_Bw0oxQGRkRvGz_Wwubx8XorGJeSm9WS3nv8SYaiMUWwx7qOFtqst3e9Pot7IW3rCN-XUPqWP67bLe-BV4bObX5ExGKFimmvI6uEihjcyXvwKHUy9e7VWicT3N3hgS3NIrNxhVDlzKC4NpaRjL10-vadxCZHlZTl7&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/groups/1796302034028904/user/100001725230516/?__cft__%5B0%5D=AZU1fmaaGL1sNq0EXj6A3jxvWWBDgO1hwbMWtmAquIPX3WFLBqtM6ae_Bw0oxQGRkRvGz_Wwubx8XorGJeSm9WS3nv8SYaiMUWwx7qOFtqst3e9Pot7IW3rCN-XUPqWP67bLe-BV4bObX5ExGKFimmvI6uEihjcyXvwKHUy9e7VWicT3N3hgS3NIrNxhVDlzKC4NpaRjL10-vadxCZHlZTl7&__tn__=-%5DK-y-R
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Costumul național tradițional specific zonei este alcătuit din: 

1. Spăcel - este făcut din pânză țesută în război, care apoi este ornat cu diferite cusături, modele 

florale, în general, la care se folosesc culori vii și destul de numeroase. Predomină culorile verde, 

roșu, albastru, roz, galben. Aceste modele se cos mai ales pe mâneci și în partea pieptului. 

La unele spăcele se fac pumnari-modele crețe, făcute cu acul de cusut, care încheie mâneca. La baza 

mânecii se fac clințișori, cu acul de dantelă, în cele mai multe cazuri cu ață colorată. 

2. Laibărul - este vesta care se ia peste spăcel. Este făcut din material tare, de obicei de culoarea 

neagră sau roșie. Pe laibăr se aplică cusături, diferite 

modele florale, în mai multe culori. 

3. Poalele - sunt făcute din pânză țesută de nevestele 

harnice în război. Pânza albă este apoi croită în așa fel, 

încât să ajungă materialul, să fie cât mai crețe. Se pune 

barta peste crețelele făcute în prealabil. Barta poate fi 

mărginită cu clințișori făcuți cu acul de dantelă. În partea 

de jos, poalele, au alesătura - o bucată din țesătură aleasă cu 

migală în război, care are diferite modele. Pentru că multe 

femei tinere nu mai știu să facă această alesătură, o  

înlocuiesc cu dantelă. La baza poalelor găsim clinții, care 

sunt făcuți tot cu acul de dantelă și pot avea diferite 

dimensiuni. 

4. Zadia - este făcută din material negru sau roșu. Pe margini 

are jura-modele florale cusute cu multă pricepere, folosindu-

se culori diferite. Partea de sus, care prinde zadia, este 

mărginită cu acul de dantelă, la fel și cele două legători, care 

se prind în spate. Zadia are pe margini dantelă neagră. 

5. Baticul - este de culoarea neagră sau roșie, din material 

subțire, păr, cu multe flori, având, în cele mai multe cazuri, jură. Fetele își leagă baticul în spate, iar 

femeile în față. 

În trecut se purtau mărgele, de obicei roșii, care aduceau un plus de valoare costumului 

național. De asemenea, o batistă din pânză cusută frumos, cu diferite culori, în care femeile puneau 

câteva fire de pana vinului sau busuioc, întregeau ținuta femeilor când mergeau la biserică. 
        

Din MIRȘID, bibliotecara noastră, Malica Mezei, ne aduce în atenție câteva detalii și imagini 

reprezentând costumul popular din zonă. 

1. Costumul este din satul Popeni și acum îl 

poartă Olga Pencu, are o vechime de 

aproximativ 80 de ani, se află în colecția lui 

Alex Crișan, un tânăr de 16 ani, care are un 

mic muzeu în locuința familiei din localitatea 

Moigrad – Porolissum. 

Spăcelul (cămașa) din pânză de cânepă, cu 

nasturi în față și cu guler, mânecile cu 

pumnușei și, pe piept, cusută de mână, cu 

motive florale de culoare albastră, zadia din 

material de păr, de culoare neagră, cu chituși. 

2. Nemeș Ioan cu vărul său, Petre, poza este 

de la 1900 

Portul popular bărbătesc este compus din cămașa largă cu guler și doi bumbi (nasturi), care se purta 

peste gaci, făcută din pânză de cânepă țesută la război, cu mânecile largi, încrețite, cu pumnușei și 

cu bumbi (nasturi). 

Peste cămeșe se purta laibăr sau pieptar din piele de oaie. 
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Gacile erau tot din pânză de cânepă, largi, până din jos de genunchi și erau legate cu brăcinar. 

Pe cap se purta clop/pălărie de paie și în picioare cizme cu tureac înalt. 

Vă invităm într-o zonă folclorică renumită - MESEȘENII de JOS, având-o ca gazdă pe 

Valeria Mureșan, bibliotecară, care, cu o bogată experiență și implicare în promovarea tradițiilor și 

obiceiurilor locale, ne prezintă, în stilul său aparte, și costumul popular tradițional: 

Scoateți costumul din ladă, 

Toată lumea să vă vadă! 

Să învețe de la voi, 

Cum se joacă pe la noi! 

Danțu' socăcițelor, 

Fala Meseşenilor! 

Feciorescu' cel din sat, 

Cum la voi este jucat! 

Faceți pită și colac, 

Şi-apoi mereți la săpat. 

Sara când trudiți veniți, 

Laştele vi le suciți, 

Cu scoacă şi cu jumere, 

După-a voastră plăcere! 

Drag vi portu', danțu', lucru'... 

S-ascultați cum cântă cucu! 

Biserica mult vi-i dragă, 

Toate acestea fain vă leagă! 

Suntem mândri sălăjenii,  

Cu oameni din Meseşeni, 

Ați dus numele departe, 

Doamne, dă-vă sănătate! 

Costumul Popular din Meseșenii de Jos 

Un costum popular, pot să spun, unicat în zona Meseșului. Ne putem lăuda că în lăzile de zestre ale 

satului mai găsim costume populare frumos păstrate pe generații, costum de fetițe, băieței, costumul 

fetei tinere, costumul femeii trecute de a doua tinerețe și costumul de bărbați. 

Costumul fetelor mici 

Ie, care este țesută în război cu alesătură pe mâneci și în față sau cusute de mână, materialul folosit 

fiind pânză țesută, la gât și la mâneci vom găsi șnurul de aceeași culoare (roșu, albastru, alb) cum 

este țesută ia. Nu lipsește cipca, adică dantela făcută de femei și aplicată la mâneci. 

Poalele, sunt cusute din material alb, jolj, sunt croite scurte până la genunchi, în partea de sus sunt 

strânse cu elastic și la poală este aplicat tricolor și dantelă. 

Zadia, la costumul fetelor mici sunt două zadii de catifea neagră cusute cu diferite motive naționale, 

împodobite cu mărgele, culorile cele mai mult folosite sunt roșu, galben, verde, albastru. Cele două zadii 

sunt prinse una în față și alta în spate, cu un tricolor, care 

este nelipsit la costumul popular al satului. 

Laibăru’, peste ie se poartă laibăru, tot din catifea 

neagră, cusut cu multe rânduri de colțișori roșii, 

galbeni, albi și se aplică zgărzi din mărgele colorate, 

făcute cu multă migală. 

Costumul popular de băieți 

Costumul băieților mici este destul de simplu, format 

din pantaloni albi din pânză țesută și, mai târziu în 

timp, s-a trecut la o pânză albă cumpărată. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2275324945945450&set=pcb.2275328825945062&__cft__%5B0%5D=AZXH4hJvtxuF9qONiFWT45ESGZhS60Wj5OXMq1uamItjDs7UkI__nesxVz678vyDya5xZHUsGZNIcfbeSsvvyXuB02tcbiC8e-1gSvAYxG6Tw0CGPG-U7aU10TTMgm4USkm68Aa3MxR7X4jVvuy9EeeKFHv2OMIr1w7tkUWrYnSbpA&__tn__=*bH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2275324945945450&set=pcb.2275328825945062&__cft__%5B0%5D=AZXH4hJvtxuF9qONiFWT45ESGZhS60Wj5OXMq1uamItjDs7UkI__nesxVz678vyDya5xZHUsGZNIcfbeSsvvyXuB02tcbiC8e-1gSvAYxG6Tw0CGPG-U7aU10TTMgm4USkm68Aa3MxR7X4jVvuy9EeeKFHv2OMIr1w7tkUWrYnSbpA&__tn__=*bH-y-R
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Cămașa este tot albă din pânză sau material cumpărat (jolj) cusut la guler cu motive naționale, 

mânecile sunt croite largi, jos, la baza cămășii, se aplică aceeași cusătură, precum la guler, cămașa 

se lasă peste pantaloni și peste umăr se adaugă tricolorul, care se încinge peste mijlocul băiețelului, 

acel tricolor este de minim 3-4 cm grosime și este nelipsit la costum. 

Costumul fetelor tinere 

De remarcat la noi în Meseșenii de Jos este faptul că fiecare costum de femeie seamănă foarte mult 

unul cu altul, au aceleași elemente (spăcel, poale, zadie, laibăr, batic), dar nu se vor găsi 2 costume 

identice, fiecare femeie dorind să-și etaleze imaginația și creativitatea proprie. 

Spăcelul, este făcut din pânză țesută, de regulă, din bumbac, ca și întăritură la mâneci se adaugă o 

pânză mai dură din bumbac și fuior de cânepă, numiți stani, croiul mânecii, foarte amplu, larg, 

frumos, strâns cu un pumnal la nivelul încheieturii mâinii. În partea de sus, la gât, vom găsi un mic 

guler frumos, care este cusut cu ață colorată și aplicată o dantelă foarte fină și mică. De-a lungul 

mânecilor sunt țesute modele sau alesătură, dar cel mai frecvent vom găsi cusături cu ață colorată 

(roșu, galben, verde, culori foarte vii, modele numite șir, bucuri) cusăturile sunt diferite, după 

priceperea și îndemânarea fiecărei femei, mânecile se termină cu pumnali/pumnușei, care sunt 

cusuți separat, la fel cu modele bine alese și asortate cu cusătura de pe mâneci, la care se adaugă 

cipcă, dantelă lată și cu colțișori. În partea din față a spăcelului vom găsi o tăietură, care este cusută 

tot cu ață colorată și se încheie cu bumbi, nasturi mici și colorați, iar la baza gâtului se află un șnur, 

împletit cu culori diferite. 

Poalele, din jolj, pânză albă imaculată, cumpărată din magazin, este croită din mai mulți lați, prinși 

cu o bartă, dungă lată sus și în partea 

de jos se aplică o primă viu colorată cu 

flori, modele naționale, cea mai 

valoroasă era aceea cu stice/spice, care 

este înconjurată de un șnur alb cu roșu 

și la baza poalelor vom găsi o dantelă 

îngustă, subțire. Frumusețea poalelor 

de Meseșeni e aparte, datorită faptului 

că sunt mândru împăturate și se 

păstrează impecabil de curate. Poalele 

sunt croite lungi, acoperind piciorul 

aproape până la gleznă. 

Prima roșie – Panglica 

Această primă roșie, care are o lățime de aproximativ 10 cm, era prinsă la fetele fecioare în păr, 

aveau părul mare, care era împletit în două cozi și se făcea o fundă mare și prima era lăsată peste 

poale, cât erau poalele de lungi. 

Azi se mai păstrează, atunci când fetele îmbracă costumul popular, a dispărut părul lung al multor 

fete, din păcate, dar acea primă se pune și azi peste poale, prinsă de la brâu în jos. Pot să remarc că 

acel simbol al fecioriei nu știu să mai fie păstrat în județ sau în altă parte. 

Zadia Hoidănțănească, este de culoare neagră, material cumpărat, care și ea este împăturată cu 

pliuri foarte mici. Partea de sus a zadiei, numită brâu, cusută multicolor, chiar și aici găsim fiecare 

zadie unicat, ca și în cazul spăcelului. 

Ca și croi sunt asemănătoare, dar diferite prin modelul național. De regulă, zadia este împărțită 

vertical în trei, partea din mijloc e mai lată și lateralele mai înguste, despărțite între ele prin două 

cusături paralele, acestea fiind cusute cu bucuri sau cusături multiple, modele florale. Pe margini și 

în partea de jos a zadiei mai întâlnim aplicate prime/panglică roșie, albastră și, jur împrejur, o 

dantelă (cipcă) neagră, nu foarte lată. La fel zadia se prinde de la bartă cu trei culori. Un aspect 

important la zadie este să fie la fel de lungă ca și poalele, să nu depășească poalele, că nu arată bine. 
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Laibărul, din catifea neagră, croit cu talie scurtă până în brâu, se încheie în partea din față cu găici. 

Partea din față a laibărului este împodobită cu zgărzi de mărgele colorate, care se confecționează pe 

patru ațe sau pe șase ațe. Pe lângă zgărzi vom mai întâlni și multe șiruri drepte sau cu colțișori 

colorați. Mărgelele sunt bine alese, după culori și cu grijă asortate pentru a face cea mai frumoasă 

zgardă. Partea din față a laibărului este împodobit mai mult în spate, găsim cel mult două zgărzi și 

la baza de jos a laibărului vom găsi aceleași motive naționale. Îndemânarea și priceperea fiecărei 

femei, fete care lucrează, lasă o amprentă asupra muncii depuse și fiecare laibăr este diferit. 

Baticul de păr, materialul din care este făcut, de pus pe cap, este de culoare neagră, pe fundal cu 

flori roșii și o margine roșie. Azi mai găsim puține baticuri specifice portului național. Se mai 

poartă și baticurile negre și cu flori. 

Baticul cu franjuri sau cu ciucuri, pentru sezonul rece, la costumul popular, fetele mai purtau și 

„baticul de după cap”, baticul cu ciucuri, acesta este un batic mare, care are un diametru de 1m/1m, 

este din catifea, din păr, un material foarte fin, de culoare-negru, roșu, vișiniu, cu flori mari și viu 

colorate, numite ruji, la care se mai adaugă și franjuri lungi, împletiți sau simplu legați. 

În vremea bunicii era singurul obiect de îmbrăcăminte groasă pe care îl aveau pe timp de iarnă. De 

menționat că aceste baticuri erau greu de găsit și nu toate fetele aveau acel batic, familiile mai 

sărace nu puteau să le cumpere, fiind cam scumpe. La fel vom găsi foarte puține baticuri originale. 

Pentru încălțăminte erau cizmele de bocs, din piele neagră. 

Costumele populare se purtau de sărbători, duminica la biserică, la dans… fiecare fată avea mai 

multe spăcele și le purta în funcție de eveniment, ele erau bine păstrate, dovadă că vom găsi 

costume trecute de 80 - 100 de ani. 

Costumul bărbătesc 

Costumul bărbătesc este format din cămașă, laibăr și pantaloni, „sprițeș”, cizme de bocs, pălărie 

pentru vară și căciulă/cujmă din blană de miel, de preferință neagră. 

Cămașa, țesută în război, cele mai vechi din tort și mai apoi din tort și bumbac sau bumbac în 

bumbac, croiul lor fiind larg, nu foarte lungi, depășesc un pic talia, mânecile sunt largi, prinse la 

baza încheieturii cu un pumnal, la baza de sus vom găsi un guler, nu foarte mare, tot în față 

deschizătura cămășii este destul de adâncă și se încheie cu nasturi mici și colorați, roșii, albaștri. 

Gulerul și pumnalii/pumnușeii sunt cusuți cu ață albă sau colorată, cu puține modele naționale. 

Cămașa bărbătească e destul de simplă, nu este încărcată cu cusături. 

Laibărul confecționat din material negru. 
 

Costumul popular din satul LAZURI 

În majoritatea fotografiilor - Familia preotului din 

Lazuri, Radu Ember: Monica, Cătălina și Alexia 

(micuța este pentru decor). Sunt costume autentice 

din Lazuri, cu o vechime de peste 80 de ani. Monica 

Ember, profesoară, iubitoare și promotoare de 

tradițional, a primit aceste costume de la Sîrca Maria 

din Lazuri, care, din păcate, nu mai este printre noi. 

Costumul Alexiei (poza din biserică) a fost costum de 

mireasă, doar că zadia era albă. 

Am considerat că va fi de interes, pentru toţi 

cei care vor dori să mai facă parte din dezvoltarea şi continuitatea acestui proiect, să cuprindem aici 

şi opinia specialistului, poate, astfel, se va înţelege mult mai bine nevoia de a respecta autenticitatea 

locului. 
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Ritmurile vieții – ritmurile costumului țărănesc 

Prezentare – CAMELIA BURGHELE, etnolog, cercetător științific 

Documente istorice de certă valoare (1859) arată că cea mai mare parte a arealului cultural – 

geografic sălăjean se integrează în segmentul foarte larg, general-transilvănean, al portului popular 

caracterizat de cămaşa cu ciupag mare şi zadiile cu trup. Costumul popular vechi, atestat în zonă, 

atât cel femeiesc, cât şi cel bărbătesc, se integrează, astfel, în tipuri mai largi de costume de 

sărbătoare sau muncă, dar reliefează şi câteva elemente de originalitate care îl individualizează[1]. 

Discutând la modul general, etnografii români specializaţi în acest segment al artei tradiţionale, 

consideră că portul popular sălăjean s-a dezvoltat pe trei coordonate bine delimitate: 

1. Zona Buciumi - Agrij, prelungire şi punct final pentru costumul cu ciupag şi zadie vânătă, 

prezent şi în Munţii Apuseni. Zadiile se poartă perechi şi aparţin tipului de zadie vânătă, cu trupul 

vânăt şi toiagul roşu, care este învărgat cu alesături înguste. Zadia este tivită în partea de jos cu 

ciucuri.  

2. Valea Barcăului, cu un costum ce se integrează în genul mai larg configurat de costumele din 

zona de vest a ţării. Cămaşa este încreţită de la umăr, cu râuri cusute peste lungimea mânecii şi 

cusături multiple pe umăr. Se remarcă mai ales motivele geometrice. Remarcabile sunt şi soluţiile 

tehnice pentru încreţirea pânzei. 

3. Zona Codrului, cu un costum specific. Cămaşa se remarcă printr-o încreţire extrem de amplă a 

pânzei. La fel de amplu încreţit este şi şorţul, care acoperă, mai recent, poalele doar în faţă. 

În ceea ce priveşte portul bărbătesc, se remarcă pieptarele despicate în faţă şi ornamentate cu 

o cusătură îndesată, cu o cromatică sobră. Sălajul se încadrează în zona de răspândire a sumanului 

scurt (ţundra, din alte părţi), bogat ornamentată cu postav şi şireturi aplicate[2]. 

Cămaşa femeiască se distinge prin porlog (ciupagul din Munţii Apuseni), o porţiune 

trapezoidală, bogat ornamentată, executată, foarte complicat, peste creţuri, mai ales în roşu şi negru. 

Această lucrătură trapezoidală se realiza prin aplicarea unor motive, de cele mai multe ori 

geometrice, peste muchiile creţurilor, într-un sistem care purta numele de închingătureşte pe creţele 

sau trăsureşte pe creţele. Partea superioară a acestui porlog bogat ornamentat se prindea sub bărbie 

cu un guler care avea de cele mai multe ori formă de bentiţă. Zona Barcăului, cu influenţe 

semnificative din partea Bihorului, consemnează, mai recent, şi varianta gulerului de cămaşă. 

Mânecile erau ample şi se terminau în partea de jos prin fodre încreţite şi ele şi strânse prin aceeaşi 

tehnică a încreţirii şi a cusăturii pe muchiile creţelelor. Cusătura care marca gulerul şi marginile 

fodrelor era executată închingătureşte pe fir sau trăsureşte pe fir[3]. Cămaşa aceasta, cu porlog, 

scurtă în talie, era prinsă sub poalele albe, la început mai simple, apoi tot mai ample. Peste poale se 

purtau zadiile de lână, încinse în talie: şi în faţă, şi în spate, deci perechi, pentru nevestele măritate 

şi numai în faţă, pentru fetele tinere. Altfel spus, zadia juca rolul unei mărci identitare: perechile de 

zadii de lână erau specifice nevestelor, pe când zadia dinapoi era interzisă fetelor tinere. Zadia 

dinapoi era legată la brâu a doua zi după nuntă, tot atunci când tânăra femeie îşi schimba şi 

pieptănătura şi, cu aceasta, statutul social. Ea apare, astfel, ca un indicator de prag, marcă a 

modificării categoriei, prin trecerea de la statutul de fată-fecioară la cel de femeie măritată. 

Antropologic vorbind, zadia dinapoi era asociată, prin cadre mentalitare specifice modului de a 

gândi din comunitatea arhaică, unui substrat ritualic de maternitate, ştiut fiind faptul că multe dintre 

practicile de ocrotire a copilului se foloseau de această piesă de port specifică mamelor. Sursele 

bibliografice consultate sugerează că această zadie a rezistat în timp mai mult chiar decât cămaşa cu 

porlog (dispărută din portul curent către sfârşitul secolului al XIX-lea), ea fiind încă atestată în 

prima jumătate a secolului trecut în sate mai conservative din Sub-Meseş, chiar dacă numai în chip 

simbolic, pentru a asigura legătura cu tradiţia grupului[4]. Femeile purtau în picioare opinci cu bot 

bont şi cele mai înstărite aveau cizme făcute în atelierele de la oraş, iar atunci când era frig purtau 

deasupra cămăşii un suman simplu, lung, cu clini, neornamentat. 

De o sensibilitate aparte este cromatica acestui vechi costum. Desigur, culorile de bază, 

negru şi roşu, marchează, indubitabil, vechimea. Cauzalitatea este una duală: în mod logic, 
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primează condiţia obiectivă, cea a obţinerii acestor culori, atâta timp cât în comunitatea tradiţională 

s-au păstrat tehnici speciale de sintetizare pe cale naturală a acestor culori; nu mai puţin neglijabile 

sunt şi motivele subiective, cele care ţin mai ales de percepţiile rituale ale acestui cuplu de culori, 

perfect contrastant cu albul imaculat al pânzei pe care erau aplicate; mai mult decât atât, este vorba 

şi aici de o marcă definitorie: atâta timp cât la fetele tinere predomina culoarea roşie, ansamblul 

costumului popular se concentra în mod special pe contrastul alb / negru, în cazul femeilor mai în 

vârstă. Nu intenţionăm să ne oprim, aici, în mod special asupra cromaticii echilibrate şi sugestive, 

cu efecte pozitive şi în sectorul funcţional, şi în cel estetic al combinaţiei de culori; facem trimitere 

la un studiu pertinent al echilibrului cromatic din costumul popular sălăjean, care, considerăm noi, 

epuizează teoretic şi aplicativ subiectul[5]. 

Pe aceeaşi linie, a mărcii nu atât de sex sau vârstă, ci mai ales de categorie social-culturală s-

a păstrat şi pieptănătura femeilor; dacă fetele tinere purtau o complicată pieptănătură de tici (codiţe 

împletite, ce porneau dintr-o cărare mediană; de la tâmplă până la ceafă, fiecare dintre cele două tici 

se puteau despărţi în 3, 5, sau chiar 12 viţe, reunite, apoi, sub ceafă şi continuate cu o panglică 

neagră sau roşie; uneori, pieptănătura putea atinge o spectaculozitate maximă prin compunerea 

multiplă a ticilor şi împletirea lor astfel încât să acopere întreaga calotă[6]), femeile purtau părul 

strâns în conci (conciul cu coarne, şi el complicat împletit); în fine, dacă fetele purtau părul 

descoperit, femeile măritate aveau mereu capul acoperit cu un ştergar de pânză albă, iniţial, sau cu 

un chischineu cumpărat din prăvălie sau târg (năframă), ulterior. 

Sfârşitul secolului XIX înseamnă graniţa între vechi şi nou în toate sectoarele culturii 

populare. Secolul XX marchează extinderea sau chiar generalizarea producţiei mecanizate, de serie, 

fapt care se repercutează masiv şi în componenţa pieselor de îmbrăcăminte utilizate în satul 

tradiţional. Vechi formule de rezolvare ale unor nevoi obiective se înlocuiesc acum cu altele noi, 

mult mai simplu de obţinut şi mult mai rapid; desigur, odată cu renunţarea la vechile piese de port 

se renunţă şi la multe dintre cadrele mentalitare cu substrat ritual sau magico-mitic ce le însoţeau. 

Nu doar că se renunţă la zadia din spate, dar cămaşa cu ciupag, foarte greu de lucrat, este înlocuită 

acum fie cu o cămaşă fără ciupag şi cu mânecile largi, croite direct din guler (zona văii Barcăului), 

fie cu un alt tip de cămaşă femeiască, cea cu mânecile din umăr (zona Meseşului). Uneori, această 

cămaşă nu avea tăieturi la umeri, abordând stilul care a fost numit poncho (zona Almaş - Agrij), în 

vreme ce alteori cămaşa era croită pe lăţimea pânzei, iar locurile goale de deasupra umerilor erau 

completate cu petice (Sub-Meseş). Renunţarea la ornamentica ciupagului a făcut ca ponderea cea 

mai mare în ornamentică să revină acum mânecilor şi umerilor, care vor fi puternic marcaţi 

cromatic şi imagistic de motive geometrice, avimorfe sau fitomorfe. Un element de mare 

spectaculozitate al costumului femeiesc rămâne însă mâneca largă, cu fodră, prinsă mai sus, către 

cot, sau mai jos, către încheietura mâinii, obţinută din brăţara cusută peste creţurile materialului. 

Gulerul îngust era prins în cheutori, iar despicătura din faţă era închisă cu bumbi coloraţi. 

Zadiile de lână suferă şi ele modificări notabile, sub presiunea exercitată de noile materiale 

ce pot fi cumpărate direct din prăvălie (bumbacul, bărca, firul metalic, pânza mai uşoară) sau chiar 

a noilor modele ce pot fi achiziţionate din târguri; apelăm din nou la Ioan Augustin Goia pentru 

amănunte: “în timp ce în Sub-Meseş zadiile erau confecţionate în continuare din lână toarsă şi 

vopsită în gospodărie, iar ornamentica se păstrează simplă şi sobră, în subzona Almaş - Agrij zadiile 

aveau urzeala din bumbac, băteala din lânică intens portocalie (partea inferioară), violet sau neagră 

(partea superioară), iar alesăturile erau executate cu lânică multicoloră şi fir metalic auriu sau 

argintiu”[7]. Aceste zadii au fost însă abandonate, mai întâi de femeile tinere, mai receptive la nou, 

apoi şi de cele mai în vârstă, astfel încât primele decenii ale secolului XX aduc înlocuirea treptată a 

zadiei din faţă cu un şorţ care iniţial era ţesut în casă şi vopsit ulterior, dar care a fost şi el, mai 

târziu, înlocuit cu un şorţ croit din material negru din prăvălie. Am amintit deja că zadia din spate 

dispare cu totul, ea nemaifiind păstrată decât ocazional, fie cu rolul de instrument ritual, folosit în 

diverse practici magico-terapeutice pentru ocrotirea sănătăţii copiilor, fie cu rol ceremonial (femeile 

purtau, imediat după nuntă, o perioadă scurtă, această zadie, pentru a-şi marca astfel statutul social 
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şi starea civilă, după care renunţau). De altfel, se ştie că zadia din spate a fost evitată şi ca urmare a 

apariţiei rochiilor de oraş. 

Creşterea sistematică a oilor în zonă, atestată documentar cu multiple ocazii, precum şi 

apropierea unui foarte cunoscut centru de cojocărit, Huedinul, face ca pieptarele să devină o piesă 

de rezistenţă recunoscută în ansamblul costumului de sărbătoare. Pieptarele din piele de oaie mai 

vechi se remarcă prin predominanţa culorii bordo, dar cele mai noi sunt bogat ornamentate cu 

motive geometrice sau florale, aplicate pe un fond negru compact, la fel ca aplicaţiile din piele, 

nasturii sau ţintele metalice, care mărgineau registrul decorativ. 

La fel ca în cazul costumului femeiesc, şi costumul bărbătesc conservă multe dintre 

caracteristicile costumului specific nod-vestului Transilvaniei. Cămăşile albe, nu foarte lungi, aveau 

mânecile largi în partea de jos sau strânse în pumnari pe încheietura mâinii, iar deschizătura de la 

gât era prinsă în cheutori; cămăşile abia acopereau brâul pantalonilor largi, terminaţi cu un registru 

ornamental cromatic mult mai redus decât cel din cămăşile fetelor, de exemplu. Din târguri erau 

cumpărate pieptarele din piele de oaie sau laibărele albastre ori negre, care erau înlocuite cu 

pieptare simple, neornamentate, sau un alt fel de laibăre, croite din pânză de suman. Sumanul de 

sărbătoare constituia o piesă importantă a costumului bărbătesc, semn nu doar al unui simţ estetic 

special, ci şi al unui prestigiu social aparte. Croit în clini, sumanul era împodobit cu benzi de postav 

colorat şi ciucuri multicolori şi ajungea până la genunchi. Ca o caracteristică a ţinutei masculine de 

sărbătoare era faptul că sumanul se purta pe umeri, nu încheiat la nasturi, ci doar îmbăierat. 

Ansamblul era completat de cizme negre de piele, cu tureac înalt, purtate numai de cei foarte 

înstăriţi; cotidian, însă, se purtau opincile de piele cu botul bont. 

Observaţiile bibliografiei centrate pe acest subiect atestă faptul că, în limitele unei 

comparaţii cu costumul femeiesc, cel bărbătesc a evoluat şi în prima parte a secolului XX în 

coordonatele fondului premergător, păstrând mult timp elemente caracteristice portului popular din 

nord-vestul Transilvaniei[8]. Perioada postbelică a adus simplificarea acestui tip tradiţional de 

costum popular: se renunţă la chimirul care strângea până acum cămaşa peste brâu; cămaşa se 

scurtează astfel încât abia mai depăşeşte brâul pantalonilor, modificându-şi uşor şi croiul; acesta se 

face acum pe stani, adică netăiată la umeri, iar gaura pentru gât este închisă cu nasturi coloraţi; 

gulerul se poartă răsfrânt, iar mânecile se încheie cu pumnari; pantalonii largi sunt completaţi acum 

de un şorţ  sau zadie de pânză, terminată cu o bandă decorativă în partea de jos, aleasă în război cu 

culori simple, roşu şi negru; sumanul este mult mai scurt acum, denumit frecvent căbat sau uioş şi 

se îmbrăca pe mâneci, nu se mai purta pe umeri, închizându-se cu nasturi; era confecţionat din 

pănură de casă sau se cumpăra din târguri. În satele din zona Someşului se purtau şi laibere negre 

de postav negru, simple sau cu nasturi metalici. 

Se schimbă, odată cu modificările de croi, şi ornamentica şi cromatica: cusăturile cămăşii se 

concentrează pe guler, umeri şi pumnari şi era reprezentată mai ales de broderii geometrice în ciur 

tăiet, făcute fie cu bumbac alb, fie cu cânepă cenuşie despre care se ştie că era obţinută prin topirea 

acesteia pe rouă[9]; pieptarele se cumpărau de la Huedin sau se comandau la cojocari locali care le 

lucrau în acelaşi stil: pe văile Almaşului şi Agrijului pieptarele erau ornamentate mai ales cu lână 

neagră sau bordo, în timp ce satele de la poalele Meseşului preferau, sub influenţa zonei vecine a 

Bihorului, pieptarele cu o cromatică mai pregnantă, mai plină de vitalitate.   

Aceleaşi surse bibliografice[10], extrem de bine documentate, discută, comparativ cu portul 

adulţilor, şi îmbrăcămintea copiilor. În cazul adolescenţilor, costumul păstra aceeaşi structură cu cel 

al adulţilor, doar că se remarca prin simplitate. Fetele, care se pregăteau să intre în danţ, mai întâi în 

danţul mic, apoi în danţul mare, începeau să-şi ornamenteze costumul cu un registru decorativ mai 

bogat, pe care şi-l lucrau singure; portul copiilor mici conserva o piesă arhaică, ieşită de multă 

vreme din uzul adulţilor: este vorba despre cămaşa lungă de pânză, croită dintr-o singură bucată de 

material, deci fără tăietură la umeri, cu mâneci largi şi închisă la guler cu un şnur colorat. Lungă 

până la glezne, această cămaşă de pânză era purtată în egală măsură şi de fetiţe şi de băieţi. Peste 

cămaşă, în funcţie de vreme, se putea purta un laibăr din pănură de suman sau chiar un suman mic. 

În fine, mai trebuie amintit un pertinent studiu asupra cromaticii şi dinamicii ornamentaţiei 

în ţesăturile de interior şi piesele de port din costumul popular sălăjean, care discută multiplele 
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coordonate ale formelor decorative întâlnite în Sălaj: ritmul liniilor, gruparea formelor şi ansamblul 

coloristic. Ritmul liniilor pare a fi esenţial, costumul tradiţional din Sălaj remarcându-se, într-o 

asemenea abordare, prin simplitate extremă şi echilibru, dar nu în defavoarea formelor complexe de 

ornamentică, ci doar într-un efort de dozare a acestora până la limita echilibrului stabil. În cazul 

spaţiilor limitate, fie că este vorba despre o concentrare cromatică la un capăt, ca în cazul cămăşilor, 

zadiilor sau poalelor, fie că este vorba de o distribuţie cromatică la ambele capete (ştergarele) sau 

sub forma chenarului (feţele de masă), echilibrul cromatic este mereu dat de registrele marcate de 

culoare în alternanţă perfect ponderată cu spaţiile goale, adică registrele albe. Alternanţa dintre 

benzile sau vergile colorate şi marcate prin ansambluri de forme şi spaţiile goale, neutre, obţinute 

din păstrarea pânzei albe, conferă întregului o impresie generală clară de organizare internă voită, 

gândită, studiată. Se conturează, astfel, un ritm interior care organizează spaţiul, favorizând 

distribuţia raţională a formelor. Spaţiul alb, nedecorat, simplu şi neutru oferă percepţiei cromatice 

posibilitatea unui spaţiu de siguranţă, de respiraţie, de repaus venind în contrapunere cu coloritul 

contrastant al spaţiilor colorate. Tensiunile cromatice astfel obţinute folosesc, pentru a folosi un 

limbaj de specialitate, la conturarea unor arii vizuale ce reclamă folosirea unor lungimi de undă 

diferite a căror rezultantă dinamică este deplasarea percepţiei pe planuri multiple. Cazul cel mai 

concludent este cel al broderiilor negre sau roşii, a cusăturilor în diverse motive şi registre întâlnite 

la mânecile cămăşilor sau pe pieptul acestora şi care sunt chemate să contrasteze masiv albul neutru 

al pânzei din cuprinsul cămăşii. O astfel de disciplină a vergilor (a registrelor tematice exploatate 

cromatic) pare a fi un atribut al pieselor ţesute sau cusute în Sălaj, unde liniile de forţă orizontale 

sau verticale, tipice cămăşilor şi zadiilor, ordonează câmpuri de forţă bine delimitate de 

desfăşurarea plană a spaţiilor neutre[11]. 

Cele mai des apelate modele de cusături, aplicate, aşadar, pe pieptul, gulerul, mânecile cu 

fodre sau pumnişorii cămăşilor, zadii şi mai puţin pe poale sau pantalonii bărbăteşti, sau ţesute şi 

alese în război, sunt cele ce fructificau motive geometrice, avimorfe sau fitomorfe[12] şi care 

înregistrau o mare varietate stilistică, cromatică şi combinatorie. Cele mai multe dintre modele sunt 

secvenţionale, repetându-se astfel încât să acopere un registru de motive larg.  

Dincolo de studiile estetice sau de interferenţă a culturalului în social, dincolo de radiografia 

penetrării / conservării elementelor arhaice în ansamblul studiat la un moment dat (altfel  spus, ne 

referim aici la studiile punctuale, de caz, abordate la intersecţia diacronicului cu sincronicul), 

detalierea costumului popular şi încadrarea sa tipologică şi funcţională prezintă o importanţă 

crucială la nivelul rezolvării unei alte probleme stricte, extrem de delicată, cu care se confruntă 

etnografia generală, şi anume cea a zonării etnografice. Prezenţa unor elemente de viaţă social-

economic-culturală unitare, unanim detectate în toate satele româneşti, pe de o parte, şi izolarea 

unor elemente specifice, cu caracter de marcă identitară doar în anumite arealuri geografice ar face, 

teoretic, posibilă o abordare relativ facilă a referenţialului; probleme imense se ridică însă la nivelul 

zonării etnografice din cauza interferenţelor masive ale unor elemente, condiţionate de diverse 

procese socio-economice, de tipul vecinătăţilor, transhumanţei, căsătoriei exogame, muncii agricole 

în grup pe alte teritorii, împrumuturilor, ca urmare a unor călătorii, navetismului agricol sau 

industrial şi a multor aspecte de viaţă similare. În astfel de condiţii, au fost detectate şi stabilite de 

către specialişti unele coordonate, care stau la baza unei astfel de zonări, iar portul popular, cu 

caracteristicile sale multiple, este una dintre aceste coordonate[13]. Amintim aici un exemplu care 

ne interesează în mod special: componentele costumului popular, tehnica de execuţie, cromatica sau 

conservarea unor elemente arhaice au stat la baza studiilor de zonare efectuate în arealul geografic 

al judeţului Sălaj de etnograful de teren Ioan Augustin Goia, atât pentru configurarea zonelor 

etnografice propriu zise – Meseş şi Sălaj, în întregime, plus delimitări faţă de Codru, Bihor, Călata, 

Dealurile Clujului – cât şi în delimitarea subzonelor acestor zone. 

Deschidem o paranteză pentru a aminti că astfel de elemente specifice, zonale, stau la baza 

delimitării acelor „ţări” geografico-culturale, prezenţe cu totul pregnante în istoria României; pentru 

arealul geografic la care ne referim în acest volum se vorbeşte mult despre o Ţară a Silvaniei[14], 

recunoscută de mulţi istorici ca un ţinut al Sălajului, nu neapărat suprapus peste actualul judeţ cu 
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acelaşi nume, ci, din contră, mult mai întins: „înainte de a exista un judeţ al Sălajului a existat un 

ţinut cu acest nume, o Ţară a Silvaniei, aşa ca toate ţărişoarele româneşti din evul mediu. Această 

ţară a cuprins între hotarele ei un teritoriu mai mare din judeţul Sălaj, dar s-a întins departe, peste 

graniţele acestui judeţ. Probabil a avut hotare Munţii Maramureşului, Munţii Meseşului şi Rezului, 

apoi Măgura Şimleului şi Munţii Codrului”[15]. Studiile de etnografie şi folclor pot sta la baza unor 

delimitări preţioase, în acest context, care pot structura unitar prezenţa unor structuri geografico-

culturale în partea de nord-vest a ţării.   

În contextul acestui amplu şi dificil proces de zonare etnografică, o anumită tehnică de 

ornamentare, denumită broderia pe creţuri, considerată, chiar, de unii etnografi unul dintre 

procedeele decorative autohtone, este luată cu precădere în discuţie, „prezenţa sau absenţa acestei 

tehnici într-una sau alta din regiunile ţării devenind sui-generis un criteriu de zonare 

etnografică”[16]. Procedeul este explicit descris de Nicolae Dunăre, care-l consideră de o deosebită 

importanţă istorico-etnologică şi-l defineşte ca unul dintre procedeele cele mai complicate, 

rezultând din succesiunea a trei momente tehnice bine diferenţiate: încreţitul, urzitul şi 

umplutul[17]. Dacă primul moment are clare conotaţii funcţionale, procedeul rezolvând o problemă 

severă a croitului hainelor, şi anume formarea sau strângerea gurii cămăşii (ulterior procedeul s-a 

extins şi la alte porţiuni), ultimul moment are vizibile valenţe estetice.  

Cercetările de etnografie românească, la nivel general, aşadar, atestă prezenţa acestui tip de 

cusătură în arealuri foarte largi, incluzând întreaga Transilvanie. Prezenţa acestei tehnici estetice la 

piesele de port din Sălaj, mai ales la cămaşa femeiască, demonstrează indubitabil apartenenţa 

costumului popular sălăjean la un tip mai larg, caracteristic românesc (denumit de literatura de 

specialitate cămaşa de tip carpatic). O cercetare specială centrată pe acest subiect atestă că 

variantele tipologice ale tehnicii de broderie pe creţuri acoperite de Sălaj sunt multiple: există, mai 

întâi, un registru de lăţimi variabile, dispus numai în faţă, pe cămaşă, şi acest tip este frecvent 

întâlnit în toată subzona Sub-Meseş; se vorbeşte, apoi, despre un registru îngust care strânge 

lărgimea mânecii, aşa cum este întâlnit la cămăşile din toată zona Sălajului; în fine, există un 

registru de lăţimi variabile, amplasat sub betelia poalelor, şi acest element se găseşte doar în 

anumite sate din zonă, cum ar fi Bobota; mai trebuie remarcat faptul că varianta acestei tehnici care 

constă în realizarea unui registru îngust de jur împrejurul gulerului sau chiar înlocuind gulerul, nu 

este specifică satelor sălăjene[18]. 

Contribuţii esenţiale în ceea ce priveşte această tehnică funcţional – decorativă aduce 

Nicolae Dunăre în articolul la care am făcut referire şi anterior. Este vorba despre faptul că această 

tehnică arhaică, răspândită pe arealuri întinse româneşti, s-a pierdut în perioada postbelică, ea 

nemaifiind regăsită decât în puţine zone etnografice. Ceea ce face din acest subiect unul foarte 

important pentru zona noastră este tocmai păstrarea acestui punct de broderie în satele sălăjene mult 

după ce el a dispărut din zonele învecinate (zonele etnografice de la sudul şi estul judeţului). 

Dar ceea ce individualizează cu adevărat Sălajul între celelalte zone ale ţării este extinderea 

acestui tip funcţional-decorativ şi înafara cămăşii; o remarcă, în urma unor amănunţite studii de 

teren[19], acelaşi Nicolae Dunăre: „în Sălaj, spre deosebire de restul României, decorul brodat pe 

muchiile creţurilor şi la poalele din portul femeiesc, şi anume sub partea de la spate a beteliei sau 

pomnatei, după expresia sălăjeană”[20]. Ulterior, cercetătorul ţine să aprofundeze importanţa 

excepţională pentru definirea unei zone etnografice şi pentru reliefarea unui profil identitar al 

satelor sălăjene şi detaliază: “spre deosebire de toate zonele etnografice româneşti, ca şi faţă de 

oricare dintre naţionalităţile conlocuitoare din Transilvania, Sălajul a cultivat o notă proprie: 

decorul urzit pe creţuri, sub pomnata poalelor tradiţionale, din portul de sărbătoare”[21]. 

Prezenţa acestei cusăturii peste creţuri este unul dintre argumentele care stau şi la baza 

sugestiei etnografului de teren, Ioan Augustin Goia, cel care considera că studiul costumului popular 

nu doar în satele Meseşului, ci şi pe Valea Sălajului, este esenţial în conturarea unei anume unităţi de 

formă şi structură a costumului tradiţional din toată această parte a Transilvaniei. Studiul său, prin 

reconstituirea costumului popular de până la sfârşitul secolului XIX, utilizând mai ales descrierea 

acestui costum, realizată de Zilahi Károly, aduce informaţii esenţiale în formularea unor segmente de 

identitate sau din contră, de diferenţiere, a costumului popular sălăjean faţă de costumul general 
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transilvan. Sub-Meseşul studiat de cercetătorul citat se include clar în arealul mai larg, cuprinzând 

Munţii Apuseni, Câmpia Transilvaniei şi Lăpuşul, deci şi depresiunea Almaş - Agrij, pentru care 

costumul tradiţional femeiesc este marcat de zadiile cu trup, cămaşa cu ciupag şi pieptănătura cu tici 

(pentru fete) sau cu conci (pentru neveste); problemele se ridică la includerea aici şi a porţiunii de la 

nord-vestul depresiunii Almaş - Agrij, adică acel teritoriu care configurează zona etnografică a 

Sălajului, dispusă pe valea Sălajului şi a Barcăului, până spre Codru şi Bihor, dat fiind faptul că aici 

zadiile cu trup şi cămăşile cu ciupag nu au fost atestate documentar în mod indubitabil. 

I. A. Goia aduce câteva argumente esenţiale în favoarea unei imagini de unitate zonală[22]: 

un prim argument ar fi cel al pomenitei Ţări a Silvaniei, altfel spus a unei anume conştiinţe sociale 

şi culturale a unităţii zonale, fapt probat şi de notele lui Zilahi Károly, cel care vorbea despre 

„românii din Sălaj” cu mult înainte de înfiinţarea judeţului cu acest nume, referindu-se, aşadar, la 

Ţinutul Sălajului sau la Ţara Sălajului. Descrierea cărturarului maghiar, susţinută şi de gravurile 

fratelui său, extinde mult arealul de cercetare, incluzând acolo şi Valea Zalăului şi Valea Sălajului; 

un alt argument este unul de ordin lingvistic: chiar dacă piese din costumul tradiţional vechi nu au 

putut fi detectate în campanii de teren, este notabil faptul că şi în zona etnografică a Sălajului se 

foloseşte tot termenul de zadie pentru şorţ, ceea ce poate conduce la presupunerea că şi în Sălaj, la 

fel ca în Meseş, se purta acelaşi tip de zadie; în fine, aşa cum spuneam, un alt argument notabil este 

prezenţa cusăturii peste creţuri în tot acest bazin, nu doar la guler şi mânecă, ci şi sub barta poalelor. 

Transformările suferite de portul tradiţional se înregistrează în momente diferite: pe de o 

parte, portul popular femeiesc, supus mult mai mult presiunilor stilului de croi şi ornamentică 

orăşenească, se detaşează net de fondul premergător în jurul anului 1900 şi promovează spăcelul cu 

petice sau fără cusătură (poncho), poalele albe şi largi şi şorţul de prăvălie; pe de altă parte, 

costumul popular bărbătesc evoluează după tiparele fondului premergător, arhaic, definitoriu pentru 

întreaga Transilvanie de nord-vest; cămaşa relativ scurtă, prinsă în chimir, izmene largi (vara) sau 

cioareci (iarna) şi opinci sau cizme. Mai detaliat, în cadrul aceleiaşi zone, a Meseşului, subzona 

Sub-Meseş este mult mai conservativă decât subzona Almaş - Agrij. Acest lucru poate fi observat în 

toate sectoarele confecţionării şi portului, începând de la cultivarea plantelor textile, până la 

folosirea unor anumite materiale pentru piese, croiul diferit şi simplificarea costumului, sub 

presiunea oraşelor şi a rutelor comerciale, mai des frecventate în Almaş - Agrij[23]. Mai trebuie 

remarcată şi o anume influenţă, în structurarea costumului şi în definirea ornamentaţiei, a Bihorului, 

pentru Sub-Meseş, a Codrului, pentru zona Sălajului şi a Huedinului şi Călatei, pentru depresiunea 

Almaş - Agrij.  

Costumul femeiesc din Meseşenii de Sus conservă toate caracteristicile costumului 

tradiţional al zonei etnografice Meseş. Spăcelul, cu mâneci ample, nu foarte lung în talie, este croit 

din pânză învăluită (bumbac cu cânepă), în stilul numit cu petice, datorită faptului că lăţimile de 

pânză erau plasate astfel încât latura umerilor rămânea deschisă; aceasta trebuia închisă cu petice de 

pânză, aplicate deasupra umerilor, ceea ce a favorizat deplasarea ornamenticii către aceştia. În 

aceste condiţii, ornamentica, de o mare valoare decorativă şi de o înaltă virtuozitate, era executată 

prin alesături în război. Finalul ornamenticii erau şirele colorate, axate eminamente pe contrastul 

roşu - negru, iar motivele care predominau erau cele geometrice. Cusăturile erau combinate cu 

mărgele colorate, aplicate pe piept sau mânecă. Poalele erau croite tot din pânză învăluită, din trei 

clini, rezultând, astfel, poale largi, albe, ornamentate mai aproape de partea lor de jos cu o vrâstă 

aleasă în război, cu motive florale colorate. Mai recent, apare şi cusătura cu mătase albă, la fel ca 

aplicaţiile din mărgelele de sticlă de diverse culori. Zadiile cu bucure erau confecţionate din pânză 

neagră, încreţită, cusută cu lână; ornamentaţia sa se modulează de-a lungul a două şire verticale de 

bucure roşii, galbene, violete şi verzi, care sunt completate, ca ansamblu decorativ, de panglici şi 

dantele cumpărate de la prăvălie. Ansamblul costumului este completat de o cunună sau murună 

(muruniţă), făcută din hârtie creponată roşie sau vişinie, pe care erau aplicate bucăţi mici de oglinzi, 

tăiate în formă de romburi mici, garnisite cu mărgele colorate din sticlă. Receptată unanim ca o 

preţioasă piesă de podoabă, cununa era purtată de fetele mari, care se pregăteau de măritiş, mai ales 

în zilele de sărbătoare. 
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Costumul femeiesc de Buciumi se remarcă printr-un colorit mai intens, oferit mai ales de 

zadiile roşii sau portocalii. Spăcelul este croit pă stani, cu mâneca largă, terminată cu pumnari bine 

strânşi pe încheietura mâinii. Motive florale ample şi foarte bogat colorate marchează umerii, 

gulerul şi pieptul, lungimea mânecilor şi pumnarii. Caracteristic pentru costumul mai recent din 

această zonă este cusătura lucrată cu aţă galbenă, în stiluri mai complicate, pă scrisoare, adică după 

desene ordonate pe hârtie şi combinaţia cu fir metalic. Poalele au o formă amplă şi sunt croite, de 

obicei, din şase laţi, uniţi între ei prin ciur sau ciur tăiet, ca o broderie. Poalele sunt legate cu 

brăcinar în jurul taliei, iar în partea de jos au un şir cusut cu aţă colorată sau, mai recent, o primă 

aplicată, cumpărată din comerţ. Femeile măritate purtau două zadii, una în faţă şi alta în spate, zadii 

care erau ţesute în casă, din lână. Partea de sus a zadiilor este monocromă, neagră, simplă, în timp 

ce restul de aproximativ două treimi este acoperit cu registre paralele roşii sau portocalii, separate 

între ele cu şire alese, reprezentând, cu precădere, motive florale policrome pe fond negru, ceea ce 

dă o anume marcă de preţiozitate ansamblului. De obicei, peste spăcel, costumul mai are şi un 

pieptar, scurt sau foarte scurt în talie, cu motive ornamentale de-a lungul cusăturilor, dispuse pe 

fondul negru al pânzei. Năframa este mare, neagră, cu motive florale puternic colorate, de preferat 

cu mult galben, cumpărată din târg, iar cizmele de bocs sunt negre şi cu tureac înalt şi tare. 

Costumul bărbătesc de Buciumi ataşează o cămaşă croită tot pă stani - din pânză ţesută în 

casă, scurtă şi ornamentată la guler, umeri şi pumnari, deci mai puţin pregnant decât cea femeiască, 

cu cusături mai simple, albe, de obicei cu motive geometrice sau florale stilizate - unor cioareci din 

pănură albă, cu aplicaţii negre sau roşii, din postav, pe cusăturile exterioare. Cămaşa este mai bine 

scoasă în evidenţă de un pieptar de Huedin, mai lung decât cel femeiesc, ornamentat cu motive 

florale negre, nasturi negri sau bordo şi fâşii de piele. 

Costumul popular codrenesc, întâlnit în câteva sate din nordul sau nord-vestul judeţului are 

o ţinută aparte: spăcelul are pieptul şi mânecile cu încreţele, ornamentate cu broderie făcută cu acul, 

în forme geometrice, iar mânecile se terminau cu pumnăşei cusuţi multicolor. Unele cămăşi erau 

brodate pe ciur, altele erau cusute cu fitău, mai ales de culoare galbenă. Poalele erau largi, din mai 

mulţi laţi de pânză, terminate cu cipcă şi alese cu ciur. Zadia era ţesută în război, cu brăduleţi, şi 

apoi plisată. Când mergeau la danţ, fetele purtau la brâu batistă. Năframa era galbenă, cusută cu 

flori maro; femeile bătrâne purtau năframă neagră, iar peste spăcel, năframă după cap. Şi cămeşile 

bărbăteşti erau ornamentate, în cea mai mare parte, cu cusături albe sau galbene. Cămaşa se purta 

peste gaci, iar peste cămaşă se purta laibăr negru. Iarna, bărbaţii purtau cioareci din pănură albă, 

ornamentaţi cu o dungă de stofă neagră pe partea exterioară, iar la brâu se prindeau în curea. Tot 

iarna, peste laibăr se purta căputul din pănură gri sau chiar gubă[24]. 

Costumul femeiesc de Şeredei se remarcă printr-o spectaculozitate aparte, conferită mai ales 

de prezenţa unei cununi impozante, purtată pe creştet. Spăcelul este croit din pânză ţesută, pe stani, 

cu o mânecă foarte amplă, largă, frumos strânsă cu pumnari la nivelul încheieturii. Ornamentica se 

concentrează pe piept, unde despicătura croiului este închisă cu bumbi coloraţi, pe umeri şi pe guler, 

dar caracteristic pentru acest ansamblu cromatic şi decorativ este alesătura peste cot, obţinută din 

alesături în război cu culori multiple, foarte vii - roşu, negru, violet, verde - şi motive geometrice. 

Poalele se remarcă prin amplitudine, laţii de pânză fiind uniţi între ei cu cheiţe albe, discrete. Şirul 

din partea de jos a poalelor este şi el ales în război, cu motive geometrice şi culori bine definite şi 

face pereche cu şirul de peste cot, conferind ansamblului unitate. Pieptarul din piele de oaie este 

scurt în talie, dar mult mai bogat ornamentat decât în cazul altor zone, cu aplicaţii de piele şi 

cusături de aţă multicoloră, acoperind o mare parte a corpului pieptarului, nu doar marginile. Zadia, 

care se mai păstrează acum în memoria femeilor din sat, este din material negru de prăvălie şi este 

mărunt plisată. Partea de sus a zadiei prezintă o dungă frumos lucrată, cusută multicolor, chiar sub 

panglica necesară legării la brâu. De obicei zadia este împărţită vertical în trei registre, despărţite 

între ele prin două cusături paralele, cu bucuri, colorate intens. Totul se potriveşte cu cununa, obiect 

de podoabă făcut de femei pricepute, din hârtie roşie fixată pe un suport de sârmă, ornamentată cu 

bucăţi de sticlă sau oglindă tăiate mărunt, în forme geometrice sau bănuţi de argint. Marca de 

preţiozitate este conferită şi de creasta acestei cununi, pe care se prind bucăţi de pene de ştruţ, adică 

de păun, care completează registrul cromatic, conferindu-i şi un anume grad de exotism. Această 
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cunună se leagă direct peste pieptănătura capului, realizată în aşa fel încât cununa să se poată fixa 

de creştetul capului. 

Costumul popular de pe Valea Barcăului prezintă o unitate tipologică cu cel din Crişana şi, 

în general, din vestul Transilvaniei. Bluza femeiască este croită din pânză ţesută în război, cu 

mânecile creţe şi strânse deasupra umerilor şi la încheietura mâinii. În formula veche, tăietura 

rotundă de la baza gâtului se termina cu o bentiţă ce se închidea cu un nasture sau doi, dar, ulterior, 

bentiţa a fost înlocuită cu un guler bogat ornamentat. Tăietura de la baza gâtului se prelungeşte pe 

piept cu un dreptunghi frumos ornamentat, despărţit în două registre prin bumbi coloraţi, unii dintre 

ei funcţionali, dar alţii cusuţi din pure raţiuni estetice pe latura de jos a dreptunghiului ornamental. 

Cele mai multe dintre bluzele femeieşti erau ornamentate simplu, printr-o ornamentică albă, în stilul 

ciurului tăiat; ulterior, cusăturile prind culoare, fiind preferate culorile tari: roşu, albastru şi verde. 

Similar erau lucrate şi cămăşile bărbăteşti, dar, desigur, mai puţin ornamentate. Poalele femeieşti 

erau ample, strânse în brâu cu baiere şi terminate cu o dungă paralelă cu tivul, ornamentată frumos, 

în ton cu cămaşa. Gacile erau largi, ample, scurte. Spre deosebire de zadiile din Almaş - Agrij, 

zadiile din costumul de pe valea Barcăului sunt negre, plisate şi ornamentate nu în registre 

orizontale, ci în şire verticale, formate din mici romburi multicolore care se succed. O zadie avea, 

de regulă, cinci sau şapte astfel de şire verticale, cusute în romburi mici, aliniate, vişinii, albastre, 

verzi, albe, galbene. Capătul zadiei era lucrat în cipcă neagră, făcută cu acul sau cumpărată de la 

coparativă. Chischineul de toată ziua era de culoare deschisă, cumpărat din târg, pe când cel de 

duminica era de păr negru, cu flori roşii sau albastre. În zona Marinului şi încă în câteva localităţi 

adiacente, podoabele femeilor erau mai diversificate: se confecţionează muruniţe de pus pe cap, 

peste împletitura de cozi, muruniţe lucrate cu hârtie colorată, flori, cioburi de oglindă şi ţinte; tot 

aici unele fete poartă şi zgărzi din mărgele colorate.  

Portul popular maghiar, mai ales cel din bazinul Crasnei, se impune mai ales prin colorit şi 

ţinută. Costumul femeiesc se compune dintr-o bluză croită din pânză înflorată cumpărată din 

prăvălie, bogat marcată coloristic, cu roşu, violet şi mult verde. Bluza aceasta e tăiată de sus până 

jos şi se încheie cu nasturi albi, mici. Mânecile sunt trei sferturi, foarte ample, încreţite cu elastic şi 

ridicate de la cot în sus, astfel încât mânecii să i se dea o amplitudine maximă. Fusta este croită 

dintr-o singură bucată de material roşu, este foarte largă şi se termină cu un ornament aplicat, 

format din trei panglici albe, paralele, cusute deasupra materialului roşu. Năframa este mult mai 

mare decât cea românească, roşie, cu flori, şi se poartă pe spate, cu două dintre capete încrucişate 

peste piept şi legate la spate, pe talie. Peste bluză se poartă un laibăr din catifea neagră, scurt, 

ornamentat cu şnur negru şi încheiat cu copci. Cămaşa bărbătească este din pânză albă, cu guler 

înalt şi mânecile foarte largi, prinse în manşete strâmte. Pantalonul este strâns pe corp şi este croit 

strâmt, din postav negru. Costumul este întregit de un laibăr din postav negru, ornamentat şi el cu 

şnur negru, la fel ca cel purtat de femei. Partea din faţă a laibărului bărbătesc prezintă un element 

ornamental specific, care reliefează pregnant croiala şi culoarea laibărului: mai multe rânduri de 

nasturi negri sau metalici, dispuşi în şiruri paralele cu tăietura, sau chiar ţinte metalice[25]. 

Portul sălăjean marchează, aşadar, o evoluţie certă dinspre simplitate spre diversitate, 

inovând continuu. Găsim interesantă, în context, descrierea făcută portului din zonă la sfârşitul 

secolului XIX şi începutul secolului XX, aşa cum apare într-o monografie de referinţă pentru 

arealul sălăjean: „Îmbrăcămintea românului sălăjan e cât se poate de simplă şi practică. Bărbaţii 

poartă vara cămeşi scurte, suman, feciorii au laibăr (vestă) lucrat frumos, pantaloni de pânză largi şi 

scurţi, încreţiţi în partea de sus, opinci, iar pe cap au pălării de paie. Cismele le încalţă, cine le are, 

numai la ocaziuni festive, şi pe vreme ploioasă. Pălăria de pâslă, cu boruri înguste, e mai rară. 

Îmbrăcămintea de iarnă se mai sporeşte cu o căciulă, un pieptar de piele, cu cioareci de pănură şi cu 

o sarică de lână căreia îi spun uioş, adecă cu mâneci. Femeile poartă rareori opinci, în schimb însă 

vara umblă mare parte desculţe. Ele obişnuiesc a încălţa în unele locuri cisme roşii, mari şi comode. 

Îmbrăcămintea le e destul de simplă. Vara, cele mai multe nici nu poartă fuste, ci numai cămeşi 

lungi, încinse fiind cu şurţe. Luxul în îmbrăcăminte nu e cunoscut aproape defel la româncele 

sălăjene. Hainele pentru întreaga familie le ţes şi le cos ele. În timpul din urmă s-au deprins însă a 
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cumpăra pânză din prăvălie. Portul în genere e influenţat de cel unguresc, cel femeesc e însă foarte 

frumos în unele părţi, cu deosebire prin comunele de sub Rez. În alte părţi iarăş e împrumutat cu 

totul de la unguri, mai ales pe Eriu”[26]. 
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Proiecte coordonate de Mariana Lucia Marian 

Tinerii gândesc creativ 

 

 Există, în ultima perioadă, discuții din ce în ce mai ample cu privire la un anumit echilibru 

pe care sistemul educațional ar fi de preferat să îl asigure între materiile realiste și cele din aria 

creativ-artistică. Din ce în ce mai multe studii demonstrează faptul că introducerea activităților 

artistice în programul zilnic de studiu al copiilor sau adaptarea tehnicilor împrumutate din artă 

pentru activități de predare dau rezultate deosebite pe termen mediu și lung și eficientizează 

procesul de învățare al elevilor. 

Pornind de la activități 

desfășurate de biblioteca noastră, de-a 

lungul anilor, am reușit să organizăm 

ateliere interactive în cadrul cărora 

copiii și tinerii se distrează și învață, în 

același timp. Am descoperit, astfel, și 

am testat faptul că învățarea și lectura 

devin mai facile și mai plăcute atunci 

când în proces sunt folosite tehnici din 

diferite arte: muzică, teatru, actorie, 

desen sau pictură. 

Sunt puţini părinți care îşi 

înscriu copiii la ateliere şi cursuri de artă, iar numărul celor care îi îndrumă către activităţi artistice 

scade şi mai mult atunci când vine vorba de educaţie, pentru că nu consideră arta utilă în 

dezvoltarea copilului, nici pentru viitorul lui. Dar, arta este primul cârlig de care se agaţă 

dezvoltarea personală şi emoţională a tinerilor. Arta te ajută să te cunoşti, iar când te cunoşti nu mai 

poţi fi uşor manipulat. Ştii cine eşti, ştii ce poţi, îţi înveţi şi accepţi limitele, găseşti soluţii pentru a 

fi mai bun. Eşti împăcat cu tine, îţi 

setezi aşteptări realiste şi înveţi să 

gestionezi emoţiile şi situaţiile 

neaşteptate sau neplăcute. 

Și în acest an, prin Asociația 

Prietenii Bibliotecii, am obținut o nouă 

finanțare din partea Direcției Județene 

pentru Sport și Tineret Sălaj, pentru 

proiectul intitulat sugestiv: „Tinerii 

gândesc creativ”. 

Scopul proiectului este 

susţinerea educaţiei și creativității 

pentru dezvoltarea și controlul 

emoțiilor, de valorificare a artei și a valorilor patrimoniului cultural prin organizarea unor activităţi 

specifice, care să informeze și educe tinerii din municipiul Zalău. 

Obiectivele proiectului: 

1. Dezvoltarea și stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic, prin 

organizarea a 2 ateliere de creație, cu participarea unor profesori de la Liceul de Artă din municipiul 

Zalău 

2. Creșterea nivelului de cunoștințe, a diversității culturale și a accesului la cultură și artă, 

prin organizarea a 2 sesiuni informative 

În cadrul proiectului am organizat, online, 2 sesiuni de informare-educare și 2 ateliere interactive, 

de creație artistică, folosind diferite tehnici noi, din artă, fiind ajutați de profesori specializați din 

cadrul Liceului de Artă Ioan Sima Zalău. 
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În cadrul sesiunilor informative tinerii au aflat mai multe informații despre cum poate 

modela arta procesele cognitive ale lor, cum îmbunătățește arta rata de succes profesional indiferent 

de domeniul de activitate. 

Includerea diferitelor forme de artă (arte vizuale, teatru, dans, scriere creativă) în viața 

copiilor conduce la o deschidere a acestora către nou, la întărirea stimei de sine, la sporirea 

capacității și a dorinței de a fi creativi și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea capacității de a se auto-

evalua și auto-motiva. De asemenea, deoarece activitățile artistice se pot realiza cu ușurință în grup, 

dezvoltă într-un mod plăcut și distractiv capacitățile tinerilor de a lucra în echipă și de a comunica 

eficient. 

        

COLIBLITE 

Bune practici legate de educația digitală în bibliotecile din România 
 

COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills - COLIBLITE este un proiect 

ERASMUS+, desfășurat din septembrie 2017 până în august 2020, condus de Biblioteca din 

Utrecht, Olanda și coordonat la nivel internațional de Mira Media. 

Țările implicate în proiect au fost: Italia, Marea Britanie, Olanda și România. 

Acest proiect s-a derulat în prima etapă în 8 biblioteci publice din România, respectiv 

Bibliotecile județene din: Argeș, Brașov, Brăila, Maramureș, Prahova, Sălaj; Biblioteca 

Orășenească Titu, județul Dâmbovița și Biblioteca Comunală Ocnița, județul Dâmbovița, urmând a 

fi diseminat în mai multe biblioteci publice din județele respective. 

Obiectivele principale ale proiectului au fost: de a întreprinde cercetări naționale privind evoluția 

cetățeniei/educației digitale și 

competențele așteptate; elaborarea și 

punerea în aplicare a planurilor de 

acțiune organizatorice și comune; 

formarea trainerilor/bibliotecari; 

elaborarea proiectelor și activităților 

pilot implementate în rândul copiilor, 

tinerilor, profesorilor și părinților; 

diseminarea rezultatelor și metodelor de 

lucru în alte instituții asemănătoare din 

județ sau în alte județe. 

Bibliotecile implicate au 

furnizat 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 (cadre didactice și părinți). 

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. 

Personalul bibliotecii a fost sprijinit de ActiveWatch și de Asociația Națională a 

Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România pe durata furnizării cursurilor, ca parte a 

proiectului. 

În primul an de proiect a fost organizată o bază de date, la nivelul bibliotecilor publice din 

România, care cuprinde tipurile de activități cu tematica educației digitale, implementate la nivelul 

instituțiilor. În al doilea an am reușit să formăm un număr de 8 bibliotecari traineri, care apoi au 

format, la rândul lor, încă 169 de bibliotecari. Aceștia au susținut 90 de sesiuni de informare, dintre 

care 79 au fost organizate în biblioteci, față în față, iar 12 sesiuni au fost organizate online. Am avut 

2.048 de beneficiari în urma cursurilor, dintre care 238 au fost profesori sau părinți, iar 1.810 au 

fost copii și tineri. 
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În ultimul an de proiect ne-am axat mai mult pe instruirea altor bibliotecari și diseminarea 

informațiilor la cât mai multe persoane din comunitate, dar și pe organizarea unui site, care să 

cuprindă toate materialele folosite în 

decursul proiectului, respectiv planuri 

de lecție, experiențe, direcții de 

implementare, materiale, care pot fi de 

folos tuturor celor care doresc să se 

implice în astfel de activități. Baza de 

date poate fi accesată aici: 

www.coliblite.org. 

Voi încheia cu afirmația dlui 

Mircea Toma, președintele Asociației 

ActiveWatch și formator al 

bibliotecarilor: ”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, 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”. 

Citim împreună 

Organizată de către Lit World 

(www.litworld.org), ZICI - Ziua 

Internațională a Cititului Împreună - este un 

eveniment global la care participă milioane de 

oameni din peste 100 de țări. Aflat la a patra 

ediție în România, evenimentul, coordonat la 

nivel național de grupul Citim Împreună 

România, a dorit, prin partenerii săi 

(biblioteci, școli, organizații non-profit, 

librării), să organizeze și în acest an 

evenimentul, iar recomandarea lor este: 

fiecare copil merită să i se citească 20 de 

minute pe zi, începând din prima sa zi de viață 

și până cu mult după ce poate citi deja și singur.   

Și în acest an, Biblioteca Județeană Sălaj a fost parteneră a proiectului, tema propusă fiind 

dedicată viitorului: al copiilor și al planetei 

deopotrivă și s-a intitulat: Citim împreună 

pentru a vindeca planeta! 

Am dat startul activităților pe 31 

ianuarie, citind împreună, cu voce tare, sutelor 

de copii în bibliotecă, în școli sau grădinițe, 

timp de o săptămână. Am vorbit cu ei despre 

fricile, speranțele și responsabilitățile lor cu 

privire la viitor. 

Suntem convinși că acești copii au fost 

mai inspirați, atenți și convinși că cititul te 

îmbogățește. 

 

http://www.coliblite.org/
http://www.coliblite.org/
http://www.coliblite.org/
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Vom citi împreună, în continuare, pentru că cititul: crește capacitatea de focalizare și atenția, 

dezvoltă gândirea analitică, crește imaginația și devii mai creativ, îmbogățește vocabularul și 

capacitatea de exprimare, te ajută să te cunoști pe tine însuți. 

  

Maratonul de povești - 70 de povești pentru 70 de Zile ale Copilului 

Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită în peste 150 de țări ale lumii. 1 Iunie este 

data la care, România și alte 50 de țări, celebrează această zi minunată. 

În 2020 se împlinesc 70 de ani de când această zi se sărbătorește și în România și este cel 

mai frumos timp dăruit copiilor noștri de părinți, bunici, dar și de noi, bibliotecarii. 

Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, sărbătorită pentru a 70 - a oară în țara noastră, în 

anul 2020, 70 de povești, din tot atâtea cărți, scrise de autori celebri, au fost citite cu voce tare de un 

grup de 70 de bibliotecari, într-un Maraton de povești, Live pe Facebook 

https://www.facebook.com/112379383824901/videos/257600808639666/ 

Au participat 70 de bibliotecari din 55 de biblioteci publice, școlare și comunitare din 21 de 

județe și 2 capitale - București și Chișinău, din România și Republica Moldova. Au fost citite 70 de 

cărți și povești - 22 din literatura română și 48 din literatura universală. Au fost create peste 65 de 

materiale audio, video și text pentru ca vizibilitatea proiectului în comunitate să crească și 

evenimentul pe care l-am gândit să fie unul de succes. 

Maratonul de povești transmis live a avut 21.000 de vizualizări, cuprinzând 41.000 de 

minute de vizionare, cu un impact de 

peste 40.000 de persoane, în cele 8 ore 

de transmisie în direct. Cei 70 de 

bibliotecari au reușit să transmită 

farmecul poveștilor citite cu voce tare 

și au fost mai aproape de toți cei care 

iubesc copiii și poveștile. Această 

sărbătoare a copilăriei a fost un prilej 

în plus pentru ca părinții și bunicii, 

sprijiniți de bibliotecari, să petreacă 

mai mult timp împreună cu cei mici, 

oferindu-le daruri de povești citite și 

întâlniri cu personaje magice. 

Județul Sălaj a fost reprezentat de 6 bibliotecari, 5 de la Biblioteca Județeană: Mihaela 

Breje, Fazakas Éva (care a citit un fragment în limba maghiară), Mariana Lucia Marian, Dalia 

Mintaș, Natalia Timuș și Ana Damșa, bibliotecar la Biblioteca Publică Bălan. 

Prin mijloacele și metodele folosite pentru organizarea unui astfel de eveniment, 

bibliotecarii din comune, orașe mici, reședințe de județ și capitale au arătat că țin pasul cu vremurile 

noi și s-au adaptat cu ușurință la noile tehnologii de comunicare online, chiar dacă pentru unii a fost 

un element inedit. 

Proiectul s-a desfășurat cu susținerea Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor 

Publice din România (ANBPR), Bibliotecii Naționale a României, Editurii Cartea Copiilor, Editurii 

Signatura și alte edituri partenere. 

Deși este dedicată celor mici, Ziua de 1 iunie ne face pe fiecare dintre noi, adulții, să ne 

simțim din nou copii, să uităm de griji și să redescoperim bucuria din lectura basmelor și poveștilor 

copilăriei, iar bibliotecile îi așteaptă în fiecare zi cu povești pentru toate vârstele! 

Crăciunul împreună 

Continuând obiceiul Maratonului de povești, am hotărât să lansăm și un Maraton al 

colindelor, amintirilor de altădată, povestind copiilor, dar și adulților, intitulându-l sugestiv: 

Crăciunul împreună. 

https://www.facebook.com/112379383824901/videos/257600808639666/
https://www.facebook.com/112379383824901/videos/257600808639666/
https://www.facebook.com/112379383824901/videos/257600808639666/
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Astfel, 43 de bibliotecari din bibliotecile publice, din județele: Argeș, Brașov, Brăila, 

Dâmbovița, Galați, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Suceava, Tulcea și Vâlcea au pregătit 43 de 

povești, colinde, urări, amintiri despre obiceiurile tradiționale sărbătorilor de iarnă, iar apoi au fost 

postate pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/70depovesti 

Am dat startul în 17 decembrie 2020, ora 17.00, zilnic fiind postate 3-4 înregistrări, iar ultima 

poveste a fost încărcată în 1 ianuarie 2021, 

ora 17.00. 

Din județul Sălaj am avut 8 

bibliotecari: 6 de la Biblioteca Județeană, 

Ana Damșa - Biblioteca Publică Bălan, 

Malica Mezei - Biblioteca Publică Mirșid, 

care au împărtășit din tradițiile și 

obiceiurile de altădată sau au citit o poveste 

copiilor. 

Impactul a fost peste așteptări: 71.758 

vizualizări ale filmelor încărcate, multe 

distribuiri și comentarii. 

Felicitări colegilor bibliotecari pentru 

că au reușit să-și depășească emoțiile, să se 

adapteze vremurilor și-au împărtășit cu noi 

din farmecul locurilor natale, pentru a nu da 

uitării obiceiurile și valorile tradiționale. 

 

Școala de Vară pentru Noii Bibliotecari. Ediția online 

În perioada 3-7 august 2020, prin intermediul platformei Zoom, 32 de bibliotecari, angajați 

ai bibliotecilor publice din România, cu vârsta de până la 35 de ani împliniți sau care lucrează în 

biblioteci de mai puțin de 5 ani, au participat la ediția online a Școlii de Vară pentru Noii 

Bibliotecari. 

Organizată de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, 

această iniţiativă a avut ca scop crearea unei rețele a tinerilor bibliotecari care să-și dezvolte 

creativitatea și capacitatea de a inova în biblioteci. 

Timp de 5 zile, câte 3 ore pe zi, organizată ca un spaţiu informal și virtual, dedicat învăţării 

aplicate şi schimbului de experienţe, de idei şi informaţii, prin intermediul noilor tehnologii, atât de 

necesare în vremurile pe care le trăim, am dezvoltat o rețea de noi bibliotecari, care să inițieze 

strategii de creare a unor servicii noi și inovative de bibliotecă. 

În cadrul atelierelor de lucru, au fost discutate diverse probleme profesionale, mediate şi 

coordonate de profesionişti din biblioteci şi din organizaţii de dezvoltare comunitară. 

https://www.facebook.com/70depovesti
https://www.facebook.com/70depovesti
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Personal, am avut o zi pe care am coordonat-o, împreună cu Claudia Șerbănuță (ANBPR), 

fiind destinată proiectului Coliblite, sub forma unui atelier interactiv: Bibliotecarul - om din cetate, 

la care, alături de Radu Răileanu (Asociația Active Watch), Melania Butnariu (Biblioteca Județeană 

Brașov) și Loredana Stanciu (Biblioteca Județeană Prahova) am desfășurat sesiuni în paralel, 

discutând despre cetățenie activă, cu experiențe practice dobândite în cadrul proiectului. 

Am avut și invitați: Kristine Paberza - Member Engagement Officer at IFLA, sesiune în 

limba engleză, Olimpia Bratu - Manager Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, Mariana 

Harjevschi - Director general Biblioteca Municipală „B.P. Hașdeu” Chișinău, Republica Moldova, 

Crina Popescu - bibliotecară, Biblioteca Comunală Pietrari, Vâlcea, Bogdan Ghiurco - 

freelancer/traducător, Vlăduț Andreescu - bibliotecar, Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” 

Dâmbovița care ne-au împărtășit din experiențele, provocările, decepțiile, împlinirile/neîmplinirile 

lor din activitatea desfășurată în biblioteci.  

Dintre toate atelierele la care am participat, fie ca moderator sau simplu asistent, cel mai tare 

m-a impresionat cursul susținut de 

Nicu Zegheanu, trainer Life 

Business Skills, Timișoara, pe care 

l-am avut ca și mentor la cursul de 

Training of trainers, în anul 2008. 

Și nu avea cum să fie altfel, atâta 

timp cât ne-a împărtășit din 

experiența lui în ce privește 

comunicarea profesională a bibliotecarului, accentul fiind pus pe modul în care ne adresăm 

colegilor, astfel încât să nu lezăm sentimentele lor, dar nici să nu adunăm frustrări și neîmpliniri. 

Pentru mine, ca și bibliotecar implicat în echipa de organizare a Școlii de vară a fost o 

experiență inedită, mai ales că toate activitățile de pregătire s-au desfășurat online. Am fost alături 

bibliotecari, foști bibliotecari sau persoane care lucrează în alte organizații sau instituții care 

colaborează cu bibliotecari, încercând să insuflăm noilor colegi dragostea pentru profesia noastră. 

    

Proiectul Code Kids - 2020 

Copiii fac coding în bibliotecile publice 

 

Al patrulea an de proiect Code Kids în județul Sălaj - un an plin de provocări, de tot felul, în 

care a trebuit să ne adaptăm tuturor cerințelor, în special celor digitale. Unii dintre noi ne-am 

adaptat, alții, bibliotecari și copii, au renunțat și nu îi condamnăm, deoarece și nouă, adulților, ne-a 

fost greu în unele momente, iar lucrul în echipă, întâlnindu-ne fizic, nu se compară cu cel în online. 
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Am început anul 2020, continuând Caravana Brainstorms FTC în județ. În 16 ianuarie 2020 

am continuat vizitele la Bibliotecile Publice din Crișeni și Mirșid, în 20 ianuarie la Biblioteca 

Publică Bălan, în 22 ianuarie la Biblioteca Publică Hida, unde ne-au așteptat cu nerăbdare și coderii 

de la Biblioteca Publică Zimbor, iar în 13 februarie la Biblioteca Publică Benesat. 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 au 

participat la Concursul Național de robotică. 

Scopul Caravanei a fost acela de a face 

cunoscută educația STEM în rândul copiilor 

din Cluburile Code Kids din mediul rural. 

Membrii Cluburilor Code Kids, împreună cu 

elevii școlilor gimnaziale din localitate, au 

avut ocazia să testeze echipamentele 

Clubului de Robotică Brainstorms, să 

analizeze piesele imprimate 3D (breloc, cub 

etc.) și să pună întrebări legate de 

funcționarea și construirea roboților. 

La sfârșitul lunii februarie, ne-am întâlnit împreună coordonatorii de proiect, părinții și 

copiii, dând 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 și în anul 2020 cu 2 grupe de 

copii: grupa de avansați – Ninja Coders, 

unde am avut înscriși 10 copii și grupa 

de începători – Juniorii IT, unde am 

avut înscriși 16 copii. Fiecare grupă are 

câte 2 ambasadori, cu rol de leader, iar 

copiii au vârste cuprinse între 9-14 ani. 
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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. A fost primul 

premiu câștigat de echipa noastră: un FlexiBot. 

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, membrii, programul și activitățile și apoi 

ne-am luat interviuri unii, altora. Am pus o părere 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/CodeKidsRomania/videos/699190987345488 

Pentru acest vlog, echipa a fost premiată cu un Kit robotic. 

La al treilea concurs, fiecare copil a creat un poster în Canva și au 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 rucsacuri, creioane, pixuri sau 

caiete personalizate, toate personalizate cu sigla Code Kids. 

Începând cu luna martie toate activitățile le-am desfășurat strict online, coderii noștri 

participând la webinarii organizate de Fundația Progress, în parteneriat cu Simplon România, CEZ 

Vânzare, Orange România, pe platformele online: Click Meeting, ZOOM, Google Meet, Hopin. În 

cadrul sesiunilor copiii au avut ocazia să discute cu specialiști în IT și robotică, au aflat de la ei ce 

înseamnă programarea și cum pot dezvolta o pasiune și chiar o carieră, pornind de la activitățile 

organizate în clubul Code Kids. 

La grupa de avansați Ninja Coders am reușit să intrăm în activitatea propriu-zisă de 

programare și am început prin a ne crea 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. De 

mare ajutor ne-au fost tutorialele video în care experții le-au explicat cum să le facă un cont și care 

sunt secretele acestei platforme. După ce s-au acomodat cu platforma Scratch, copiii din Clubul 

Code Kids Ninja Coders s-au pregătit de concurs, prin sesiuni live despre modul de lucru în Word și 

regulile de redactare. 

Primul concurs, individual, a pus la încercare creativitatea copiilor. Tema a fost: Cum va 

arăta lumea peste 50 de ani? Folosindu-și imaginația, copiii au putut să își închipuie o lume în care 

tehnologia joacă un rol important și cu ajutorul ei pot face orice, oriunde: la școală, acasă, în spitale, 

orașe etc. Copiii au fost plini de imaginație și am avut 9 eseuri înscrise în Concursul inițiat de 

Fundația Progress, în cadrul proiectului Code Kids - copiii fac coding în bibliotecile publice. 

Suntem foarte bucuroși de premiul al II-lea, obținut de coderul nostru, Mihai Tăut, cu atât 

mai mult cu cât el a concurat cu cei 82 de copii, care au depus eseuri în concurs. 

La următoarea activitate copiii au lucrat în echipe, au făcut sesiuni de Brainstorming și au 

creat animații Scratch, prin care au promovat clubul nostru, de fapt a fost o pregătire pentru 

următorul concurs. 

https://prezi.com/
https://www.facebook.com/CodeKidsRomania/videos/699190987345488
https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/
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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, folosindu-ne de gadget-uri, să facem cunoștință cu App 

Inventor. 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 

și un quiz (test de cultură generală cu întrebări dintr-un domeniu preferat). 

În lunile iulie-septembrie toți coderii au avut ocazia să participe la webinariile organizate 

online, având ca teme de dezbatere: Spiritul de echipă, Ora verde/ecologie, Tehnici de vânzare, 

Public speaking, Leadership, Comunicare. Cursurile au fost susținute de traineri cu experiență, iar 

copiii au avut ocazia să participe gratuit și să își îmbunătățească cunoștințele. 

Activitatea cea mai complexă a fost 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. Având 2 plăcuțe Arduino 

(una de anul trecut), copiii (cu ajutorul specialiștilor de la 

Simplon România și a coordonatorilor Code Kids) au reușit, în 

echipe restrânse, să-și finalizeze proiectele: Stepper Motor 

(Motor pas cu pas), Led Matrix (un montaj în care folosim o 

plăcuță Arduino pentru a controla o matrice de leduri: ex. 

CODE KIDS, NINJA CODERS), Display de temperatură și Prinde lumina (joc de leduri, care se 

aprind într-o ordine aleatorie). 

A patra ediție a Târgului CODE Kids FEST 2020 – Târgul Județean de Știință și Tehnologie 

pentru copii s-a desfășurat cu succes, online, în 27 octombrie 2020, iar copiii au fost răsplătiți pe 

măsură, pentru implicarea lor. Alături de noi, și în acest an, au fost colaboratorii de la Palatul 

Copiilor Zalău - Cercul de informatică, Clubul de Informatică SBCode al Școlii Gimnaziale Simion 

Bărnuțiu din Zalău și Echipa de robotică Brainstorms a Colegiului Tehnic Alesandru Papiu Ilarian 

Zalău. 

Toate cele 4 Cluburi Code Kids participante din județul Sălaj: Ninja Coders - Biblioteca 

Județeană Sălaj, The Magic Coders - Biblioteca Publică Mirșid, Clubul Micilor Programatori - 

Biblioteca Publică Bălan și World of Codes – Biblioteca Publică Carastelec au prezentat exemplar 

proiectele online și au fost premiate de către organizatori - Fundația Progress și Biblioteca 

Județeană Sălaj, atât Cluburile, cât și copiii, în particular. 

Clubul Ninja Coders Zalău s-a calificat la Târgul Național de Știință și Tehnologie, 

desfășurat în perioada 3-4 decembrie, cu proiectul De la Step motor la Cronometru, proiect care a 
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fost îmbunătățit pentru faza națională. Copiii au construit o carcasă pentru cronometru, adăugând și 

un buzzer și, bineînțeles, au modificat și liniile de cod. 

https://www.youtube.com/watch?v=1hGeWzr_qS8&t=9s 

Nu ne-am întors din competiție cu mâinile goale, ci cu premii atât pentru club, cât și 

individuale. 

Pentru cei pasionați de programare, știință sau robotică, evenimentul CODE KIDS FEST 

2020 – Târgul Național de Știință și Tehnologie pentru Copii a fost un moment în care am reușit să 

punem în practică cunoștințele acumulate, timp de 2 ani în Cluburile Code Kids. 

În perioada noiembrie - decembrie 2020 am participat, cu ambele Cluburi, la Competiția 

Națională SuperCoders 2020, concurs organizat 

de Orange, în parteneriat cu Simplon România, 

unde copiii au încărcat o aplicație în Scratch, 

după o tematică propusă de organizatori. Coderul 

nostru, Nagy Ștefan, s-a calificat în primii 50 de 

copii și a fost selectat automat în Academia 

Online (ianuarie - aprilie 2021) 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. 

Acesta a fost anul 2020 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 2.000 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. 

         Coordonatori proiect: Bódis Ottilia 

                                                Mariana Lucia Marian 

Utilizare servicii și tipuri de utilizatori în condiții speciale 

Anul 2020 ne-a schimbat până și vocabularul! Majoritatea evenimentelor și activităților     

le-am organizat în mediul virtual, recunoscând și aici că a fost mult mai dificil, iar satisfacția nu s-a 

ridicat, nici pe departe, la nivelul celei trăite având publicul aproape, privind starea de pe chipurile 

participanților și ascultându-le părerile.  

Astfel, în loc de aplauze și aprecieri, am primit like-uri, comentarii, emoticoane, diverse 

simboluri din paleta pregătită de domnul… internet! Da, sunt și acestea zâmbete, dar lumina de pe 

chipuri și din ochi lipsește! 

Biblioteca noastră nu a blocat nici măcar o zi activitatea pentru public, chiar dacă forma de 

primire și comunicare a îmbrăcat alte și diverse forme! 

Cea mai tristă perioadă rămâne aceea din Starea de Urgență, când, chiar dacă nu ne-am dorit 

asta, am fost nevoiți să închidem porțile pentru accesul comunității. Noi am fost prezenți, atât în 

interior, spre a răspunde solicitărilor de a trimite articole, pagini, informații pe suport electronic, am 

fost în depozite, realizând verificarea și aranjarea colecțiilor (ceea ce nu se putea realiza în perioada 

de normalitate), cât și, pe rând, în muncă la domiciliu, repartizând alte sarcini, pe categorii de 

personal, spre a nu exista riscul contaminării, unii de la alții, creând condiții optime pentru 

distanțare fizică. Am scris și am afișat pentru public toate informațiile necesare, spre a ne găsi și a 

îndrăzni să solicite ajutorul nostru. Ni s-a solicitat să ducem cărți la domiciliu, activitate pe care, în 

condiții de siguranță, o realizăm cu mare drag și seriozitate, dar, din cauza riscurilor care ar fi putut 

să apară și spre a nu crea suspiciuni, am fost nevoiți să refuzăm… 

https://www.youtube.com/watch?v=1hGeWzr_qS8&t=9s
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Nu doar utilizatorii și serviciile de bibliotecă au schimbat modul de raportare, unii la alții, 

adaptându-se, din mers și încercând să se plieze nevoilor, dar și atitudinea bibliotecarilor, în raport 

cu noua și dificila situație, a fost diferită, așa cum, probabil, s-a întâmplat în multe alte domenii.  

Munca la domiciliu mulți nu au cunoscut-o până în 2020. Sistemul de învățământ a fost, cu 

siguranță, cel mai afectat, aici incluzând dascăli, elevi, dar și familiile acestora. Dintr-o dată casele 

s-au schimbat, echipamentele nu au fost suficiente, iar familiile în care sunt mai mulți copii școlari 

și, în multe situații, părinți educatori, învățători sau profesori, au înțeles că spațiul le este insuficient 

pentru ca fiecare să-și poată îndeplini îndatoririle, transpuse în mediul electronic. Nu, nu au fost 

pregătiți, nici formați în acest sens, iar urmările se vor simți pe termen lung. 

Nici bibliotecarii nu au înțeles la fel această activitate. Dacă este corect ceea ce se afirmă în 

statistici că, din totalul populației, doar 5% sunt cei proactivi, cei care au idei proprii și mereu caută 

să găsească soluții, în orice împrejurare, aceștia, de fapt, mână lumea 

înainte, în timp ce cealaltă parte, marea majoritate, execută ceea ce li 

se spune, ne putem considera mulțumiți de faptul că în domeniul 

nostru, situația se prezintă altfel, majoritatea încercând să fie de folos, 

în orice împrejurare, motivul principal fiind, considerăm noi, 

apropierea de informație, de carte și documente pe care, vrând-

nevrând, sunt nevoiți să le prelucreze și, astfel, să mai asimileze câte o 

idee, un sfat, un îndemn, spre a fi în măsură să ofere răspunsuri 

pertinente celor care au încredere în oamenii dintre cărți. S-au străduit, 

mare parte a colegilor, să respecte ceea ce li s-a propus pentru 

activitatea de acasă, dar, trebuie să recunoaștem, că randamentul 

intelectual nu a fost același, afectat, din păcate, de apăsarea 

permanentă a stării de incertitudine și teamă. 

Au fost activități care nu s-au putut desfășura, locuri care nu au 

mai putut primi public (ex. sălile de lectură, atât pentru publicațiile 

periodice, cât și pentru carte, calculatoare, documente audio-video, sau 

spațiile pentru învățare), în funcție de situația epidemiologică locală, 

ne-am adaptat, am schimbat regulile, dar nu am dorit să fim prea 

curajoși, riscând sănătatea personalului și a celor care ar fi dorit să 

poată beneficia de aceleași facilități, ca în vremuri de normalitate. Ne 

învață cărțile că nu este de glumit cu pericolele ce pândesc sănătatea 

populației! 

Prin atitudine, responsabilitate și respect față de indicațiile de specialitate, am încercat în 

toată perioada dificilă pe care am străbătut-o, să le transmitem tuturor nevoia de a fi uniți în efortul 

de a elimina, cât mai mult posibil, riscurile răspândirii virusului care a schimbat viața planetei, 

considerând că nu mai putem fi pasivi la indiferența și comportamentul, de multe ori iresponsabil, al 

semenilor noștri. Educația pentru binele comun este o prioritate națională și mondială, iar 

bibliotecile și bibliotecarii au avut și pot avea în continuare un rol foarte important. 

 

Fiecărei categorii de personal i-au fost stabilite atribuții și sarcini clare, în perioada muncii 

la domiciliu, iar evaluarea anuală va avea în vedere și modul de îndeplinire a acestora. Nu le vom 

aminti aici pe toate, dar, spre a nu se uita cea mai dificilă perioadă sub aspectul activităților, am 

considerat că este potrivit să cuprindem unul dintre modele, cel care s-a adresat profesioniștilor:                                                                                                    

Act Adițional la Fișa Postului Nr. 

Atribuții stabilite prin Dispoziția Nr. 5 din 17 martie 2020, ca urmare a decretării Stării de 

Urgență pe teritoriul României, pentru diminuarea riscului răspândirii bolilor molipsitoare. 

Se stabilește desfășurarea muncii la domiciliu pentru: 

- Bibliotecari 

- Bibliografi 

- Analist programator 
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Activitățile ce se vor efectua de la domiciliu cuprind: studiu individual de specialitate, 

documentare și completare electronică a datelor de interes județean, atât referitor la localități, 

evenimente, cât și reactualizarea și completarea informațiilor pentru lucrarea Sălaj – Oameni și 

Opere, lecturi cu mesaj optimist pentru public, precum și povești și activități interactive pentru 

copii, ce se vor posta pe pagina Facebook a instituției, analiza și selectarea documentelor, atât pe 

suport hârtie, cât și electronic, din toată producția editorială curentă și retrospectivă, în vederea 

completării colecțiilor instituției, alegerea temelor de cercetare pentru Revista proprie I.D.E.I. 

(Informare. Documentare. Educație. Implicare)/2020, elaborarea proiectelor pentru activitățile ce se 

vor desfășura după această perioadă în care activitatea cu publicul este întreruptă, verificarea și 

actualizarea informațiilor de pe site-ul instituției ș.a. 

- verificare și corectare baza de date utilizând programul de bibliotecă TinRead 

- a fost creat grupul de lucru pentru angajații Bibliotecii Județene Sălaj (BJ SJ Dialog), unde 

se va comunica și transmite materialele concepute, redactate, realizându-se și astfel comunicarea 

- fiecare angajat se va deplasa, periodic, pe rând, conform planificării, la 

secția/compartimentul unde-și desfășoară activitatea, în mod normal, pentru schimbarea 

materialelor necesare, precum și pentru luarea documentelor de care are nevoie în munca la 

domiciliu 

- activitățile pot fi completate, la nevoie, la propunerea Consiliului Științific, a conducerii 

instituției, prin comunicare online 

Menționăm, că la nevoie și cu o solicitare prealabilă, instituția va pune la dispoziția 

angajaților care lucrează la domiciliu, laptop funcțional. 

Programul de muncă la domiciliu este de 8 ore/zi, respectiv: Luni-Vineri: 8.00 – 16.00. 

Nerespectarea programului va atrage după sine sancțiuni prevăzute de legislația în vigoare. 

În acest interval orar angajații sunt obligați să stea la domiciliu. Orice modificare sau schimbare de 

domiciliu sau stare de sănătate se anunță, prin e-mail: secretariat_bjs@yahoo.com, sau telefonic: 

0260632007, WhatsApp: 0759813179 

* 

Nu vom putea uita niciodată stările pe care le-am trăit, fiecare, în parte, dar și ca echipă! A 

fost un blocaj emoțional, mintal, de acțiune și interacțiune… nu știai ce să faci, ca să nu-ți fie 

afectată sănătatea fizică, nici cea psihică sau viața spirituală! Chiar și documentația necesară 

continuității în activitatea profesională am redactat-o fără a fi convinși că procedăm corect, dar nu 

existau nici indicații, nici modele sau legislație, care să îndrume. Am acționat potrivit logicii noastre 

și ne bucurăm că am reușit să luăm măsuri potrivite, să nu lipsim comunitatea de acces la informație 

și documentare, protejându-ne, în același timp, atât colecțiile, cât și resursa umană și, bineînțeles, 

oferind încredere și siguranță 

utilizatorilor serviciilor noastre.  

Am fost atenți ca și activitatea 

desfășurată în mediul online să 

respecte criteriile unui profesionalism 

de calitate, să se adreseze, fără 

discriminare, tuturor categoriilor de 

vârstă și interese, făcând eforturi în 

permanență, spre a răspunde în cel 

mai scurt timp posibil tuturor 

solicitărilor.  
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Anul 2020 – „Anul ALTFEL” 

 

Anul 2020 a fost pentru toată lumea, inclusiv pentru bibliotecari, anul ALTFEL. 

Începerea anului nu prevestea nimic nou, eventual, unii 

economiști care vorbeau despre o iminentă criză economică. Dar, 

cum activitatea cu cititorii nu are o tangență atât de mare cu sfera 

economică, astfel de știri erau tratate cu oarecare indiferență. 

Menirea noastră este să le oferim informații cititorilor, să le 

punem la dispoziție cărțile solicitate, să organizăm activități care 

să-i determine pe indeciși să se apuce de lectură. Din acest punct 

de vedere, noile cazuri de pneumonie din China nu păreau să ne 

perturbe activitatea. Aceasta până în luna martie, când a devenit 

din ce în ce mai evident că ceea ce părea a fi o simplă răceală, 

capătă proporții, și se transformă din epidemie în pandemie. A 

fost momentul în care am realizat că munca noastră, așa cum o 

știam până în acel moment, nu va mai fi la fel. A fost momentul în 

care am înțeles că trebuie să ajungem la utilizatorii/cititorii noștri 

altfel decât o făceam până atunci. Cele două luni de stat în casă, 

au însemnat ore de cercetare, căutarea modalităților de promovare 

a cărților și a informațiilor.  

Astfel: am derulat sesiuni de lectură a unor cărți cu tematică 

pascală, cu activități specifice acestei sărbători, pe care am marcat-o altfel decât o făceam în ceilalți 

ani. Pentru categoria de vârstă 0-6 ani, am citit povești scurte, bogat ilustrate, cu conținut atractiv. 

Pentru micuții claselor primare, am prezentat din enciclopedii informații de cultură generală, sub 

formă de curiozități, amuzante și, deopotrivă, capabile să țină trează curiozitatea micilor cercetători. 

Pentru elevii de gimnaziu, am prezentat, săptămânal, recenzia unei cărți potrivită vârstei lor. 

Revenirea la serviciu, cu întreg personalul, a fost pe cât de ciudată, pe atât de așteptată. Ne 

era dor și de colegi, dar foarte dor de copii, eram cu gândul la BiblioVacanța, care din cauza 

pandemiei nu a mai putut fi organizată. Activitățile distractive, poveștile citite, dar și prieteniile, 

care altă dată se legau vara la Bibliotecă, au fost 

amânate pentru vremuri mai liniștite, vremuri în 

care era perfect în regulă să ne strângem mâna în 

semn de recunoștință a prieteniei. Parcul din fața 

Bibliotecii nu a mai răsunat de glasurile zglobii de 

copil, asfaltul a rămas și el curat, pentru că și 

creta, cu care altădată copiii desenau curcubeie și 

flori multicolore, a rămas în găleți în așteptarea 

vremurilor mai bune. 

Zilele au trecut și s-au scurs una câte una 

până în septembrie, când am expus în vitrinele 

secției cărți menite să-i facă pe copii să-și 

amintească de școală. Din păcate, după scurtă 

vreme a trebuit să renunțăm la ea, pentru că, rând pe rând, școlile s-au închis și copiii au trecut cu 

toții în mediul on-line. Din fericire pentru noi, dar și pentru ei, Biblioteca a rămas deschisă, chiar 

dacă cu limitarea anumitor drepturi, noi am rămas la dispoziția cititorilor și le oferim, în continuare, 

cărțile de care au nevoie, fie că sunt cerute la școală, fie că sunt lecturi care încearcă să reducă din 

presiunea zilelor pe care le trăim. Au fost solicitate cărți care să-i ajute pe copii să facă față stresului 

din mediul on-line, să înțeleagă corpul uman și modul lui de funcționare, modalități de relaxare în 

sânul familiei, dar și în natură, departe de agitație, într-un mediu sigur și prietenos.  

Activitatea propriu-zisă a secției s-a modificat, de la circuitele clare de igienizare și 

dezinfectare a spațiului de lucru, până la noile aparate, menite să elimine orice risc de contaminare. 

Soluțiile simple de curățare au fost completate cu altele pe bază de clor/alcool. Activitatea de zi cu 
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zi începe cu igienizarea suprafețelor cu care urmează să intrăm în contact, operațiune pe care o 

repetăm la sfârșitul orelor de program. Măștile folosite în exterior, la intrarea în secție sunt înlocuite 

cu altele. Fiecare carte restituită este dezinfectată și, abia apoi, poate fi pusă la raft sau oferită altui 

utilizator. Aparatul care dezinfectează cărțile oferă garanția eliminării a 99,9% a bacteriilor și 

virusurilor cunoscute. Pot fi sterilizate șase cărți în același timp, fapt care permite o bună gestionare 

a fluxului de carte, atât împrumutat cât și restituit. Un alt aparat, menit să ofere siguranța unui 

mediu de lucru sigur, este cel de purificare a aerului. Acesta elimină particulele patogene din aer, 

eliminând orice risc de contaminare.  

Accesul utilizatorilor printre rafturi este interzis momentan, motiv pentru care priceperea 

noastră e cu atât mai importantă, pentru că trebuie „să citim” dorințele fiecărui utilizator și să le 

oferim exact cartea de care au nevoie. Este mai simplu atunci când solicitările sunt exprimate pe    

e-mail, în acest fel, pregătim titlurile cerute, iar cititorul petrece în secție doar atât cât să-și ia cărțile 

de care are nevoie. 

Anul 2020, în pofida greutăților cu care a 

venit, ne-a învățat un lucru extraordinar – să ne 

adaptăm, să ne reorganizăm și să găsim bucurii în 

lucrurile mărunte. A fost anul în care cu toții am avut 

momente, poate chiar zile, în care ne-am întrebat ce 

contează cu adevărat, a fost anul în care am stat 

departe de cei dragi, pentru a-i putea avea aproape 

după ce vom depăși această criză sanitară. Am avut 

posibilitatea să ne gândim la toate lucrurile 

importante care ne înconjoară, la oamenii minunați, 

care îți sar în ajutor atunci când ai nevoie, la 

bunătatea celor care ajută pe cei mai puțin norocoși. 

Totul este trecător, vom trăi și zile în care vom privi în urmă la acest an ALTFEL, și la toate 

tristețile pe care ni le-a adus, dar vom fi împăcați că am făcut tot ce am putut pentru a-i proteja pe 

cei dragi nouă, pe cei cu sănătate mai șubredă decât a noastră, pe cei mai vulnerabili decât noi. Bine 

ar fi ca acest an să ne fi învățat să fim mai buni unii cu alții, să dăruim atunci când avem mai mult, 

să întindem o mână de ajutor celui care are nevoie și să nu uităm că: ceea ce nu ne doboară, ne face 

mai puternici!!! 

Bibliotecare: Breje Mihaela 

  Fazakas Éva 

         Timuș Natalia 

 

Cum am supraviețuit primului val al pandemiei?! 

Eu zic… că... AM AVUT DE ÎNVĂȚAT… multe lucruri... 

În primul rând… ne-am introdus în limbajul uzual multe cuvinte și expresii… noi (deși cunoscute 

de noi...).  

Cred că sunteți de acord cu toții, că anul trecut pe vremea aceasta, când auzeam cuvântul 

EPIDEMIE, nu tresăream, nu ne inspira frică, era ca titlul unui film documentar, o lecție de istorie, 

titlul unei lucrări, sau în orice caz, a fost un cuvânt pe care l-am folosit foarte, foarte rar… să nu 

vorbim de PANDEMIE… alt cuvânt, pe care, din păcate, îl cunosc și copiii mici deși, cu siguranță, 

nu ar fi trebuit să-l învețe trăind acest coșmar.  

Când am auzit, pe 11 martie 2020, că se închid școlile, mi-am zis, că ăștia nu-s normali, am 

avut doar câteva cazuri în țară!!! Cum să nu meargă copiii la școală!!!??? După asta a urmat un nou 

cuvânt LOCK-DOWN, apoi altele: carantină, izolare, stare de alertă, stare de urgență. Mi-am 

permis să nu le scriu pe toate cu capslock, sunt cuvinte grele, apăsătoare! 

Apoi am învățat un alt lucru… să muncim de acasă. 

Ce poate face un bibliotecar, care este trimis să lucreze de acasă??? Păi, multe. Fiind o secție 

destinată copiilor, ne-am îndesat în straiță multe cărți, cu imagini foarte frumoase… ca să… 
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răspândim cuvântul citit, copiilor, de acasă. Ne-am făcut selecția cu atenție. În prima etapă, ne-am 

înregistrat vocile, citind poveștile din dotare, am pus sigla bibliotecii, coperta cărții, am editat în 

MovieMaker și am postat pe rețelele sociale. Am citit lecturi obligatorii, la care copiii nu puteau 

avea acces altfel. Am citit atât în limba română, cât și în limba maghiară. După o perioadă, copiii 

noștri au dorit să citească și ei, așa că i-am transformat în mici bibliotecari… Pentru că și 

Sărbătorile Pascale le-am petrecut acasă, în casă, am provocat doamnele învățătoare trimițându-le 

câte o scrisoare, în care trebuia să îndemne copiii să ne arate cum s-au pregătit de Paști și să ne 

spună de ce le lipsește biblioteca. Copiii ne-au transmis foarte multe mesaje sensibile și pline de 

emoție, în care ne asigurau că atât noi, cât și cărțile le lipsesc foarte mult. Apoi, am căutat fel și fel 

de jocuri, și descrierea lor, pe care le recomandam celor închiși în casele lor. Am căutat diferite site-

uri care difuzau online teatru de păpuși, sau muzee care ne permiteau în această perioadă să le 

pășim pragul, virtual. Am citit foarte mult, am cercetat, ne-am făcut planuri pentru noi proiecte. În 

momentele în care ajungeam fizic de serviciu, la bibliotecă, am promovat cartea în toate modurile 

posibile, prin colaje de poze, cu cărțile cele mai râvnite, prin filmulețe tematice despre vrăjitori, 

despre elevi cu puteri supranaturale, despre cele mai viu colorate enciclopedii etc. 

Oare ce am mai avut de învățat??? 

Am făcut cunoștință cu noi înșine… Ne-am redescoperit… am învățat SĂ NE citim! Am învățat să 

fim mai buni, să fim mai atenți, nu doar la nevoile noastre ci și la ale altora! Am învățat să fim mai 

profunzi, să gândim în adâncime! Am învățat să ne doborâm fricile! 

Acum știm TOTUL… despre măști, despre dezinfectanți, despre reguli de distanțare, despre 

cum să ne apărăm corpul, imunitatea organismului, despre cum să ne evităm unii pe alții… Trist, 

trist, trist... 

           Fazakas Éva 

 

Rolul bibliotecarului în viața elevului 

Motto: “Suntem singura specie de pe această planetă din câte știm noi, care a inventat o memorie 

comună care nu este depozitată nici în genele noastre, nici în creierele noastre. Depozitul acestei 

memorii se numește ,,Bibliotecă”. (Carl Sagan) 

Biblioteca şi oamenii ce o slujesc (bibliotecarii) îşi au rolul lor, adesea neştiut sau neînțeles 

în societatea contemporană. Biblioteca este sursa de 

informare reală și actuală din viața și lumea elevilor, iar 

bibliotecarul și cadrele didactice trebuie să găsească forme și 

metode de folosire eficientă a cărților, care să fie adaptate 

corect procesului de modernizare a învăţământului. Deşi 

internetul și lumea tehnologiei sunt o provocare, biblioteca 

rămâne o necesitate culturală, un simbol al cunoașterii și al 

progresului. 

Lumea bibliotecii este de multe ori spațiul în care 

elevul se descoperă pe sine, în care învață, studiază, 

cunoaște și privește universul. Cărțile îi oferă acces la 

informație, iar performanțele școlare sunt sporite prin 

prezența elevilor în mod sistematic la bibliotecă. Nu doar 

lectura obligatorie și manualele, dar și noi domenii și arii de 

interes stârnesc curiozitatea elevilor. 

Biblioteca are așadar datoria de a asigura accesul elevilor la 

împrumutul permanent al volumelor necesare, dar și un real 

sprijin în realizarea referatelor școlare, bibliografiilor etc.  

A fi bibliotecar înseamnă, în primul rând, să iubeşti cărţile, să ştii să comunici cu elevii, cu 

cei care deschid uşa bibliotecii. A fi bibliotecar înseamnă să lucrezi cu publicul, să fii veşnic cu 

zâmbetul pe buze şi amabil. Alte aptitudini ale bibliotecarului sunt pasiunea, răbdarea, entuziasmul, 
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o bogată cultură şi nevoia de a fi mereu informat. Bibliotecarul de astăzi este complet diferit, decât 

cel din anii '80, iar biblioteca însăşi a devenit o instituţie mult mai deschisă decât altădată, care ţine 

pasul transformărilor contemporane.  

Orice utilizator, oricât de timid sau supărat ar fi, poate fi cucerit cu un zâmbet binevoitor și 

un salut prietenesc. Este important să deţinem abilitatea de a asculta cu atenţie cerințele cititorului, 

fără a întrerupe, respectându-i opiniile și manifestând dorinţa de a-i acorda ajutor.  

Bibliotecarul trebuie să fie conştient de faptul că relaţia cu utilizatorul reprezintă o 

componentă esenţială a muncii acestuia, pentru că de modul în care cititorii sunt primiţi depinde 

imaginea noastră și a instituției în care activăm. 

Bibliotecarul trebuie să se angajeze: 

• să-i respecte pe toţi utilizatorii săi şi să excludă orice manifestare discriminatorie 

referitoare la apartenenţa etnică, religioasă, rasială, sexuală, de vârstă, şi condiţie fizică a 

utilizatorului; 

• să asigure servicii bine organizate, cu răspunsuri imparţiale şi politicoase; 

• să susţină o politică de servicii şi tratament echitabilă; 

• să asigure respectarea dreptului la confidenţialitate asupra datelor personale şi a 

informaţiei solicitate şi utilizate; 

• să ofere răspunsuri clare tuturor solicitărilor; 

• să permită accesul liber, egal şi gratuit la informare şi să asigure condiţii egale de lucru 

pentru toţi beneficiarii săi; 

• să insufle utilizatorului atenție sporită pentru document și carte. (http://www.bibnat.ro/) 

Bibliotecarul joacă un rol considerabil în pregătirea, formarea elevilor prin informarea lor și 

prin faptul că biblioteca este un loc unde te poţi întâlni și organiza, este locul unde se asigură un 

drept de bază al omului – accesul liber la informaţie. 

Rolul bibliotecarului este și acela de a crea, pentru beneficiarii săi, condiţii normale pentru a 

se dezvolta armonios şi, cred eu, că la 

începutul tuturor faptelor bune şi 

frumoase stă dragostea și respectul 

faţă de copii, dorinţa de a face cât mai 

mult pentru utilizatorii noştri. 

Odată ce elevii pășesc în 

bibliotecă, noi, bibliotecarele, 

încercăm să-i facem conştienți de 

valoarea cărților, să-i determinăm să 

citească pentru a-şi dezvolta 

creativitatea și a avea o imaginație 

mai bogată. Încercăm să le prezentăm 

cărți interesante, captivante cu 

ilustrații care să le atragă interesul și 

curiozitatea. Atragerea copiilor către 

bibliotecă şi către lectură trebuie să 

fie o preocupare permanentă a 

bibliotecarilor. Acest lucru este posibil de realizat prin îndrumarea lecturii, prin desfăşurarea a 

diverse activităţi ori derularea de proiecte educaţionale. În vederea familiarizării cu biblioteca, 

desfăşurăm permanent cu elevii ,,Prima vizită la bibliotecă”, unde ei fac cunoştinţă cu Secția Copii, 

dar și cu celelalte secții ale Bibliotecii Județene. 

Cărţile vor fi răsfoite şi citite cu mult drag și interes de către utilizatorii noştri dacă noi, 

bibliotecarii, împreună cu cadrele didactice vom şti să le ,,deschidem” inima și sufletul către lectură. 

Cartea, este un izvor de emoţie, îl face pe copil să simtă că este personaj din carte, că participă la  

acţiune. Apropierea copilului de carte trebuie să fie cât mai timpurie, pentru a avea efecte pozitive și 

durabile în dezvoltarea limbajului, comunicării, în socializare, în educarea acestuia pe toate 

http://www.bibnat.ro/
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planurile. Ea este o comoară fără preţ, este îndrumătorul care face copilul să se bucure, să râdă şi să 

plângă. O carte îl trimite la alte cărţi şi toate împreună formează baza puternică și de durată a 

culturii unui copil. 

Elevilor trebuie să li se argumenteze faptul că mai presus de orice metodă folosită, de 

oricare mijloc de convingere pentru lectură, în biblioteci mii de cărţi le stau la dispoziţie şi le oferă 

informații despre tot ce îi interesează sau îi pasionează. Şcolarul trebuie ajutat să descopere valoarea 

unei cărți și să devină prieten cu o poveste. Interesul pentru citit nu vine de la sine, ci se formează 

printr-o muncă ce presupune răbdare, perseverenţă, voinţă, ajutați fiind totodată de familie și școală.  

Unii dintre ei sunt curioși să descopere tainele cărţilor expuse în bibliotecă, să afle cum sunt 

așezate cărțile, cum poți să împrumuți o carte, de ce trebuie să citească, cum să aibă grijă de cărți 

sau de ce trebuie să le returneze la timp. 

La școală, copiii întâlnesc în manuale numeroase texte, care nu oferă satisfacția lecturii. Este 

foarte important ca primele experiențe de lectură să lase copilului o amintire plăcută, pentru ca el să-și 

dorească să revină la bibliotecă pentru a-și împrumuta alte cărți. În biblioteca noastră elevii găsesc cărți 

din mai toate categoriile preferate: cărți cu povești și basme, cărți de poezii, cărți de aventură, cărți 

fantasy, cărți în temele filmelor Disney și a desenelor animate actuale, cărți pentru diverse hobby-uri, 

cărți de stimulare a imaginației și a creativității. Toate acestea așteaptă să fie descoperite de către elevi. 

Modul cel mai eficient de promovare a documentelor este accesul liber la raft care permite 

cititorului să aleagă cărţile direct de pe rafturile bibliotecii. Accesul liber prezintă avantaje importante 

pentru orice bibliotecă și utilizator. Acesta din urmă are un contact direct cu cartea şi, mai ales, el o 

descoperă în ansamblul altor lucrări. Astfel aşteptarea pentru obţinerea unei cărţi fiind redusă la maximum. 

Noi organizăm expoziții pe teme diverse, frecvent solicitate, aventuri, călătorii, literatura fantastică etc.  

Bibliotecarii secţiei se implică direct în satisfacerea cererilor de lectură ale utilizatorilor, avându-

se în vedere faptul că elevii, majoritatea vin cu tema propusă, dar nu au o bibliografie stabilită de 

profesori. Pentru a veni în ajutorul învățătorilor și a profesorilor colaborăm cu aceștia selectând cărțile 

potrivite fiecărei categorii de vârstă. Alcătuim liste de recomandare a literaturii române sau universale. 

În munca zilnică cu cititorii, nu o dată m-am convins, că noi, bibliotecarii, suntem cei care, 

în afară de faptul că insuflăm dragostea 

pentru lectură, îi putem ajuta pe elevi să-şi 

soluţioneze mai multe probleme. În felul 

acesta îi atragem mai mult spre bibliotecă, 

ei ştiu că aici este locul unde găseşti 

răspunsuri la foarte multe întrebări care-i 

preocupă, este locul unde te poţi refugia la 

nevoie, unde te poţi relaxa, socializa. Noi 

trebuie să încercăm din toate puterile să-i 

ajutăm pe cei care intră în bibliotecile 

noastre să găsească informaţia de care au 

nevoie, indiferent dacă ea se află în cărţi, 

ziare, reviste sau oricare alt suport. O 

bibliotecă, oricât de dotată ar fi, ea ar rămâne rece şi neînsufleţită, dacă nu i-ar insufla viaţă 

bibliotecarul cu ajutorul creativității sale. Tot el este acela care trebuie să creeze o ambianţă plăcută 

pentru atragerea cititorilor spre lectură. De la aspectul plăcut al bibliotecii şi până la amabilitatea şi 

bunăvoinţa bibliotecarului TOTUL caută să atragă omul spre carte.  

Sunt bucuroasă când văd o mulțime de copii care ne trec pragul magic, îi simt că sunt 

mulțumiți de serviciile noastre, iar acești copii consider că trebuie susținuți, nu trebuie pierduți, iar 

menirea noastră e să-i îndrumăm, să-i sprijinim, să le acordăm maximum de atenție în a-și găsi 

informația necesară și a se dezvolta. E atât de plăcut să lucrezi cu publicul, să ai tangență cu elevii, 

să te bucuri când ești asaltată de mulți dintre ei, îndreptându-și încrederea spre tine, să simți că ești 

prețuită, de toți și, la rândul lor, să simtă și ei la fel, să le transmiți încrederea, pentru că doar așa vor 

veni reveni cu drag. Pentru mine e o plăcere să comunic cu cititorii. Sunt mândră de faptul că 

activez într-o bibliotecă modernă, cu bibliotecari profesionişti. 
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Am așteptat cu mult drag să revin la serviciu, să mă revăd cu colectivul bibliotecii județene 

și să mă bucur de zâmbetele copiilor aflați în vizită la bibliotecă. Revenirea la serviciu a fost pe cât 

de dorită, pe atât de stranie. Suntem cu toții afectați atât pe plan personal, cât și profesional încât am 

fost nevoită să mă adaptez la o serie de restricții, atât în ceea ce privește regimul de circulație al 

persoanelor, cât și condițiile de desfășurare a activităților. Dar, ca întotdeauna, Biblioteca Județeană 

s-a adaptat și acestor vremuri și au fost luate o serie de măsuri pentru protejarea sănătății noastre și 

anume: fiecare zi începea obligatoriu cu purtarea măștii, apoi cu dezinfecția suprafețelor cu care 

intram în contact pe parcursul zilei și, bineînțeles, distanțarea. Totodată s-a găsit o modalitate de a 

asigura și pentru cititori un mediu sigur, în care aceștia să se bucure de lectură. Utilizatorii care vin 

sunt rugați să așeze cărțile pe care le-au împrumutat într-un coș, pentru ca acestea să fie trecute 

ulterior printr-un aparat de sterilizare, special, cu ajutorul căruia cărțile restituite sunt dezinfectate, 

filă cu filă. Un alt aparat achiziționat pentru siguranța noastră este cel de purificare a aerului, care 

filtrează aerul și elimină particulele nocive din încăpere, ajutându-ne astfel să respirăm mai ușor. În 

aceste vremuri, lectura poate constitui un remediu în fața necazurilor, cât și o redescoperire a 

adevăratei bucurii, cartea transformându-se într-un prieten perfect. Nimic nu se compară cu bucuria 

și mulțumirea cititorilor, obișnuiți să găsească la biblioteca noastră cărțile dorite. Așadar, încercăm 

să transformăm distanțarea fizică într-un lucru pozitiv, continuându-ne activitățile noastre esențiale 

în folosul utilizatorilor, conștienți că ,,Biblioteca” o constituie cititorii noștri, pe care îi așteptăm cu 

nerăbdare să pășim din nou, împreună, pe drumul cunoașterii. Astfel încât, solicitările utilizatorilor 

se pot face și pe e-mail, iar noi pregătim cărțile cerute, încât aceștia să nu fie nevoiți să aștepte prea 

mult în secție. Pentru a nu crea situații 

de aglomerare a spațiilor destinate 

publicului, recomandăm și accesarea 

serviciilor online ale bibliotecii. În 

așteptarea lui Moș Crăciun, am încercat 

să menținem legătura cu micii cititori 

printr-o serie de povești magice, astfel 

că în fiecare zi le-am citit câte o poveste 

apoi o postam pe facebook-ul 

bibliotecii. Vreau să amintesc în 

continuare de lucrurile, de care, am fost 

plăcut surprinsă când am pășit în secția 

pentru copii și anume: colecția de cărți a 

bibliotecii s-a îmbogățit, s-a construit o platformă de acces pentru a-i atrage şi surprinde plăcut pe 

copii și s-a realizat un grup sanitar, prioritar pentru noi. Totodată și aspectul sălii de lectură a prins 

alt contur prin platforma de acces, modernă și utilă pentru utilizatori. S-a schimbat și aspectul curții 

interioare aducând mai multe beneficii atât publicului cât și personalului. Îi mulțumim doamnei 

manager, Florica Pop, pentru toată strădania de care dă dovadă, an de an, ca spațiile din fiecare 

secție să fie frumos amenajate, iar publicul nostru să fie mulțumit. Pot afirma că m-am familiarizat 

ușor cu tot ceea ce ține de secție, bineînțeles și cu ajutorul colegelor mele, iar în continuare îmi propun 

să realizez activitățile care au fost pe placul copiilor, iar aici aș putea enumera câteva dintre ele: 

,,Atelierele de Creație”, ,,Degetele Vesele”, ,,Pocalul cunoașterii”, Activitățile din cadrul 

,,Bibliovacanței”, ,,Poveștile cu Mormocel”, ,,Teatrul de păpuși”, în special acelea care i-au ajutat să se 

dezvolte frumos, să socializeze și să-și cultive dragostea și interesul pentru carte. Aici, la Biblioteca 

Județeană Sălaj, ai șansa să dăruiești ce ai mai bun! 

În concluzie, anul 2020 a fost un an atipic, plin de lecții pentru noi toți. Am învățat să 

apreciem clipa în care suntem împreună, în plus, ne-am dat seama că ne putem descurca în diferite 

circumstanțe. Aștept să fim cu toții împreună, sănătoși și cu zâmbetul pe buze şi ca, în curând, să ne 

putem saluta utilizatorii și prietenii bibliotecii, fără măști, fără distanţă şi dezinfectanţi, atunci când 

ne vor călca pragul în căutarea cărților şi a activităţilor îndrăgite de toţi. 

                                                Alina Cristina Chirila 
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CELE MAI CITITE CĂRȚI ALE ANULUI 2020 

(Secția pentru Copii) 

 1. Bătrânul din lună – Grace Lin 

 2. Istoria lui Răzvan – Horea Corcheș 

 3. Fetița căreia nu-i plăcea numele său – Elif Shafak 

 4. Pisicile războinice – Erin Hunter 

 5. Minunata călătorie a lui Nils Holgersson - Selma Lagerlöf 

 6. Puiul de lup singuratic – Holly Webb 

 7. Numără stelele –  Lois Lowry 

 8. Confesiunile unui prieten imaginar – Michelle Cuevas 

 9. Cui i-e frică de computer? 

10. Ca peștele în copac – Lynda Mullaly Hunt 

11. Val și cetatea sufletelor – Ana Alfianu 

12. Matilda – Roald Dahl 

13. O buclă în timp - Madeleine L'Engle 

14. Pif, Paf, Puf – Cezar Petrescu 

15. Pulbere de stele – Neil Gaiman 

16. Minunea – R.J. Palacio 

17. Crăciunozaurul – Tom Fletcher 

18. Marea carte a gândurilor pozitive 

19. Charlie și fabrica de ciocolată – Roald Dahl 

20. Erus și Valea generozității/ răbdării/ iubirii – Alec Blenche 

21. Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi – Nikolae Nosov 

22. Doctor Aumădoare – Kornei Ciukovski 

23. Din cetatea lui Tu în cetatea lui Eu – Mersine Vigopoulou 

24. Întrebări mari de la cei mici – Gemma Elwin Harris 

25. Visătorul – Ian McEwan 

26. Băiatul cu pijamale în dungi – John Boyne 

27. Pax – Jon Klassen 

28. Crenshaw – K. A. Applegate 

29. Ce văd dragonii – Diana Geacăr 

30. Șirul pierdut al timpului – Paige Britt 

31. Magia copacului depărtărilor – Edin Blyton 

32. Vântul bate la ușă – Madeleine L'Engle 

33. A murit Luchi – Otilia Cazimir 

34. Povestea unui omuleț de clasa a IV-a – Judy Blume 

35. Aventurile câinelui păianjen – Andy Mulligan 

36. Epopeea lui Ghilgameș – Alexandru Mitru 

37. Iliada, Odiseea, Eneida – George Andreescu 

38. Magic Lilli – Knister 

39. Rostogol – Lavinia Braniște 

40. Balada unicornilor – Ledicia Costas 

41. Genialii – Anca Nedelcu, Elena Diana Nedelcu 

42. Povestiri istorice – Dumitru Almaș 

43. Dosarul popcorn – Ana Rotea 

44. Făuritoarea de albastru – Lois Lowry 

45. Insula delfinilor albaștri – Scott O'Dell 

46. Războiul care mi-a salvat viața – Kimberly Brubaker Bradley 

47. Olguța și un bunic de milioane – Alex Moldovan 

48. Harriet spionează – Louise Fitzhugh 

49. Micul rege Decembrie – Axel Hacke 

50. Poveste de Crăciun – Charles Dickens 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&biw=1600&bih=876&q=lois+lowry&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MK1MKi9TAjMNk1PMLbRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcuXkZxYr5OSXF1XuYGUEAPHqOktGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi8o6W79-DtAhWQyaQKHd40DykQmxMoATAcegQIFBAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=Ian+McEwan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rMwxiS82Kq9Q4tTP1TcwLLcoTtOSyU620k_Kz8_WLy_KLClJzYsvzy_KtkosLcnIL1rEyuWZmKfgm-xanpi3g5URAIGQkZZJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjF0M2p-uDtAhXLO-wKHWX6DTYQmxMoATASegQIERAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=John+Boyne&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDEvSspVAjPTDbIrsrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcnnlZ-QpOOVX5qXuYGUEAA69ekVGAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjZpvO6-uDtAhXL2qQKHftfAmoQmxMoATASegQIEBAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=jon+klassen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqr8w1zUg2UuLSz9U3SDdMM04x0JLMTrbST8rPzwYTVpk5OaXFJUWJJflFi1i5s_LzFLJzEouLU_N2sDICABD1dmxJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ4cnH-uDtAhVNCuwKHbgABIEQmxMoATASegQIDxAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=jon+klassen&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqr8w1zUg2UuLSz9U3SDdMM04x0JLMTrbST8rPzwYTVpk5OaXFJUWJJflFi1i5s_LzFLJzEouLU_N2sDICABD1dmxJAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiZ4cnH-uDtAhVNCuwKHbgABIEQmxMoATASegQIDxAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=K.+A.+Applegate&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LDK3zDWvUuLUz9U3MEpOtojXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMrvrafgCEQFBTmp6YklqTtYGQHCB-K-TwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjyhsvR-uDtAhVE_aQKHaeqCIEQmxMoATAZegQIIhAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=K.+A.+Applegate&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEw2LDK3zDWvUuLUz9U3MEpOtojXkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axMrvrafgCEQFBTmp6YklqTtYGQHCB-K-TwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjyhsvR-uDtAhVE_aQKHaeqCIEQmxMoATAZegQIIhAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=Judy+Blume&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEuvqkpS4gAxTcyysrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxcnmVplQqOOWU5qbuYGUEADrcUNRFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJqL6Y--DtAhWQ26QKHX0BAe8QmxMoATAQegQIFRAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=Scott+O%27Dell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM6uqKxQgjBTigtNtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyBCfnl5Qo-Ku7pObk7GBlBADN85CFSAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKhZWW_ODtAhUHzqQKHazhCDIQmxMoATAZegQIHRAD
https://www.google.com/search?bih=876&biw=1600&rlz=1C1CHBF_roRO724RO724&hl=ro&q=Scott+O%27Dell&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MM6uqKxQgjBTigtNtWSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyBCfnl5Qo-Ku7pObk7GBlBADN85CFSAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiKhZWW_ODtAhUHzqQKHazhCDIQmxMoATAZegQIHRAD
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Orice ar fi, să nu uităm să râdem! 

 
„Comicul este singurul în măsură să ne dea forța de a suporta tragedia existenței.” 

(Eugene Ionesco, Notes et contrenotes) 

Ziua Mondială a Râsului se sărbătorește în prima duminică a lunii mai a fiecărui an. Tema 

din acest an a fost: „Nu râdem pentru că suntem fericiți, ci suntem fericiți pentru că râdem”. 

Inițiativa de organizare a acestui eveniment îi aparține doctorului indian Madan Kataria, 

care a constatat că râsul sporește capacitatea de concentrare și rezistența la efort, crește încrederea 

în propria persoană și îmbunătățește relațiile cu cei din jur, fapt publicat în 1995, când savantul a 

scris un articol intitulat „Laughter, the Best Medicine” („Râsul, cel mai bun medicament”). 

Cu această ocazie se organizează evenimente care stârnesc râsul, precum spectacole cu 

clovni, picturi pe față, prezentări de povești, spectacole de teatru de păpuși, concursuri de baloane și 

ședințe de râs, colective. 

Chiar dacă în acest an pandemia nu a permis organizarea unor evenimente, Madan Kataria a 

declarat: „Câteva minute dedicate râsului sunt cu atât mai necesare, date fiind actualele restricții și 

îngrijorări”! Deși, în prezent, întâlnirile, petrecerile și spectacolele nu mai au loc, cei interesați de o 

porție sănătoasă de râs pot accesa paginile de socializare ale diferitelor cluburi înființate de adepții 

terapiei prin râs. Potrivit site-ului www.laughteryoga.org, în acest moment există mai mult de 

20.000 de cluburi de râs în 110 țări. 

”Râsul este unul dintre lucrurile cele mai reprimate din toată lumea, din toate erele. 

Societatea vrea să fii serios. Părinții vor ca ai lor copii să fie serioși, profesorii vor ca elevii lor să 

fie serioși, șefii vor ca subalternii lor să fie serioși, comandanții vor ca armatele lor să fie serioase. 

Tuturor li se cere seriozitate… Firește, râsul a fost atât de reprimat încât, chiar dacă viața din jur 

este hilară, nimeni nu râde. Dacă râsul tău ar fi eliberat de lanțuri, ai fi surprins – la fiecare pas, se 

întâmplă ceva hazliu…Viața trebuie luată cu umor! Viața e atât de plină de râs, e atât de 

caraghioasă, atât de amuzantă, încât nu poți să fii serios decât dacă ți-a secat de tot seva. Peste tot 

sunt situații hazlii, dar tu nu vezi niciun motiv de râs. Dacă râsul ar fi eliberat din sclavie, lumea 

întreagă ar fi plină de râs. Ea are nevoie să fie plină de râs; asta ar schimba aproape totul în viața 

omului. 

Nu ai mai fi atât de nefericit cum ești. De fapt, nici nu ești atât de nefericit cum arăți - 

nefericirea plus seriozitatea te fac să arăți atât de nefericit. Nefericirea plus râsul nu te-ar mai face 

să arăți atât de nefericit.” (Osho) 

Dar ce este râsul? Râsul este o formă de expresie a feței umane care exprimă veselie, fiind în 

corelație cu o serie de procese fiziologice. Este reacția normală a unui om sănătos la o situație 

comică, însoțită de o stare de relaxare după constatarea lipsei pericolului sau conflictului, fiind și o 

reacție de autoapărare față de senzația de teamă. După cum spunea 

Viktor Frankl în cartea lui, Omul în căutarea sensului vieții: "Umorul 

este o armă a sufletului în lupta pentru autoprezervare". 

Cu toții râdem - unii mai mult decât alții - dar, în esență, râsul 

este o trăsătură unanimă în rândul primatelor, o acțiune ce ne face să 

ne simțim bine și ne aduce împreună. Oamenii încep să dezvolte 

această abilitate la câteva luni de la naştere, iar pe măsură ce 

îmbătrânim o pierdem constant. Se estimează că adulţii râd de obicei 

între 15 şi 100 de ori pe zi, iar copiii cam de 300 de ori pe zi.  

De ce râdem? Pentru că râsul ne ajută să stabilim relații 

interumane și ne ajută să ne apropiem unii de ceilalți. Râsul este una 

dintre cele mai plăcute senzaţii ale omului, ce aduce multiple beneficii sănătăţii noastre. Când 

râdem, cortexul creierului este activat doar la o secundă de când începem să râdem, expulzând astfel 

toată energia negativă din corp. În acest proces se eliberează endorfinele precum şi hormonul numit 

dopamină, ce este legat de stările de linişte şi calm. 
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S-a demonstrat că râsul ne face mai fericiţi şi mai sănătoşi. Potrivit studiilor, râsetele aduc 

beneficii uimitoare organismului: ajută memoria; dezvoltă imaginaţia; are unele efecte 

asemănătoare meditaţiei; contribuie la întărirea sistemului imunitar, crește nivelul de energie, 

diminuează durerea și protejează de efectele dăunătoare ale stresului; creşte producţia de analgezice 

naturale ale corpului cum ar fi endorfina şi serotonina; astfel, organismul este mai rezistent la 

diabet, hipertensiune sau cancer; elimină impurităţile din ochi atunci când râdem cu lacrimi; 

combate timiditatea, frica şi fobiile; creşte stima de sine; pielea devine mai sănătoasă prin 

eliminarea toxinelor în timpul râsului în cascade; îi ajută pe cei cu probleme cardiace deoarece în 

timpul râsului inima se relaxează şi se lărgeşte; combate insomnia şi ne ajută să slăbim. Sunetul 

unui hohot de râs este mai contagios decât orice tuse sau strănut. Cel mai mare avantaj al acestui 

medicament este faptul că este gratuit și ușor de folosit. 

De asemenea, râsul contribuie la echilibrul emoțional al unei persoane. Orice persoană 

ajunge să vadă partea plină a paharului, să fie optimist în situații dificile, în cazul dezamăgirilor și 

pierderilor, prinde curaj și putere de a găsi noi resurse și speranțe. Chiar și în cele mai dificile 

situații, râsul sau cel puțin un zâmbet pot face o persoană să se simtă mai bine și reușește să 

interrelaționeze mult mai ușor cu cei din jur. Oamenii veseli au resurse mult mai mari de a-și depăși 

problemele și reușesc să-și mențină atât sănătatea fizică cât și emoțională. 

Folosirea umorului ne ajută să avem un anumit control în situațiile înfricoșătoare. În timp ce 

râdem, nu putem simți frica. Râsul cu lacrimi, fiind urmarea unei bucurii purificatoare, ne curăță 

sufletul. Lacrimile de tristețe sunt la fel de purificatoare. Lacrimile de bucurie ca și cele de tristețe 

vin din aceeași sursă. Un proverb idiș ne spune că: ”Săpunul este pentru piele așa cum râsul este 

pentru suflet”. 

În acest moment unic, în care majoritatea activităților sociale sunt suspendate, iar relațiile de 

familie sau de vecinătate interzise, râsul este lucrul de care nu putem fi privați. El ne amintește că o 

altă lume este posibilă. Nu ne mai dictează virusul viața cotidiană, facem mișto de gravitatea lui, ca 

să-i mai știrbim din aroganță. Umorul e un instrument cu ajutorul căruia ne regăsim locul în 

legăturile sociale. Râdem împreună pentru a restabili o complicitate care rupe, preț de o clipă, 

izolarea care ne-a fost repartizată. Râsul ne amintește de solidaritate în fața amenințărilor și 

inconvenientelor izolării. În același timp, e și o reafirmare a bucuriei că suntem încă în viață. A ne 

amuza de circumstanțe periculoase sau care ne întristează ne ajută să nu ne lăsăm păcăliți de 

aparențele lor. Freud o zicea în felul lui: „Uite, asta e lumea care părea atât de periculoasă. O joacă 

de copil - deci cel mai bine o luăm în glumă.”  

Dacă un hohot de râs nu ne scapă de coronavirus, măcar ne mai scapă de povara lui. Râsul 

restabilește o formă elementară de contact uman și ne reamintește că nu suntem nici singuri, nici 

fără apărare în fața pericolelor din lume, restaurează din legăturile sociale periclitate, răstoarnă 

ordinea lucrurilor și afirmă că ele nu sunt atât de serioase precum par. 

Râsul e singurul lucru care ți-a mai rămas în care să fii total… când râzi din toată inima, 

toate părțile ființei tale - fizică, psihică, spirituală – vibrează la unison, vibrează în armonie. 

Râsul are o frumusețe extraordinară, are o imponderabilitate. El te face ușor și asta îți va da 

aripi să zbori. Iar viața e atât de plină de prilejuri… Ai nevoie doar de sensibilitate. Dă-le și altora 

ocazia să râdă. Râsul ar trebui să fie una dintre cele mai valoroase, cele mai prețuite calități ale 

ființelor umane… Să îl reprimi înseamnă să distrugi o calitate umană. 

”Sfatul meu pentru toată lumea este să găsească umor și bună dispoziție în fiecare zi. Nu 

încetăm să mai râdem pentru că îmbătrânim. Îmbătrânim pentru că am încetat să mai râdem… 

Îmbătrânirea este obligatorie. Să crești însă este opțional. Nu este niciodată prea târziu să fim ceea 

ce ne este cu putință să fim.  

Trăiește-ți viața…dar nu te atașa de ea. E un dar temporar. Alege dragostea în locul fricii. 

Opusul dragostei nu este ura. Este frica. Privește lumea cu iubire, râsete, umor și optimism – și toate 

ți se vor întoarce din abundență.” (Ravich) 

Amintiţi-vă să oferiţi un zâmbet cu sinceritate celorlalţi, să fiţi toleranţi şi să nu ezitaţi să 

faceţi o faptă bună. 
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Și, ca să ne descrețim puțin frunțile în aceste vremuri tulburi, vă propunem, la final câteva 

glume:   

- Băi, de când m-am mutat împreună cu prietena mea, am hotărât amândoi să facem cumpărăturile 

pe rând. O zi ea, o zi eu, o zi ea, o zi eu… și tot așa. 

- Tare. Și care e diferența? 

- Păi acum o zi mâncăm, o zi bem, o zi mâncăm, o zi bem…  

Un bărbat intră într-o berărie:  

- Dați-mi o bere, îmi aștept nevasta aici. 

- Brună sau blondă? îl întreabă chelnerul. 

- Nu știu, de abia a intrat la coafor. 

Doi ardeleni se suie într-un tren ca să se întoarcă acasă. După vreo oră de mers, parcă încep să 

bănuiască că au greșit trenul. Când vine controlorul, unul din ei își face curaj și-l întreabă: 

- Domnule, nu te supăra, trenul ăsta mă duce la Cluj? 

- Nu. 

După câteva momente de tăcere, al doilea ardelean întreabă: 

- Dar pe mine? 

Doi olteni, Mărin și Stan, voiau să sape o groapă pentru a sădi un pom. Sapă oltenii ce sapă și la un 

moment dat Stan îl întreabă pe Mărin: 

- Bă, Mărine, dar noi ce facem cu mormanul ăsta de pământ care s-a strâns? 

- Bă, Stane, nici atât nu te duce capul. Păi săpăm o altă groapă pe care o umplem cu pământul din 

prima groapă. 

Heheeeeee 
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Carte, lectură, pandemie 

 
Pandemia ne-a destabilizat pe toți, am fost puși în situația să ne resetăm prioritățile. 

Interesant și semnificativ, în timpul pandemiei de SARS-CoV-2, este faptul că lectura a devenit un 

punct de reper important. Izolarea a contribuit la lectură intensă, fie cea de relaxare, dezvoltare 

personală sau cea de specialitate. Orice carte este o poartă deschisă spre cunoaștere! Philip Roth 

spunea: „Toată lumea încearcă să se schimbe, să se lămurească, să fie tentați, să dețină controlul. 

Cei mai buni cititori caută ficțiunea pentru a se elibera de tot acest zgomot“. Ori, în vremurile astea, 

trăim cu adevărat în mijlocul unui zgomot mediatic infernal. În contextul pandemiei prin care trece 

omenirea, în condițiile izolării, cu impact extrem de puternic asupra existenței noastre, asupra minții 

noastre, căutăm, uneori inconștient, explicații, repere, soluții. Oamenii se refugiază într-o lectură cu 

un subiect care seamănă foarte mult cu ceea ce trăiesc ei în acea clipă, căutând să găsească 

similitudini cu evenimente din alte perioade istorice și modul cum au fost ele depășite, asumate la 

momentul respectiv. E de fiecare dată speranța unui happy-end la finalul lecturii. Deși cărțile sunt 

niște alegorii, iar uneori epidemia și boala sunt doar niște metafore ce dublează adevăratele 

subiecte, oamenii își aleg exact ceea ce le convine. Descoperim în prezent, cărți sau filme, publicate 

sau lansate cu ani sau zeci de ani în urmă, în care lucrurile se petrec aproape identic cu cele din 

viața noastră și, nu putem să nu ne întrebăm - cât este coincidență, ficțiune, anticipație, în ce măsură 

situațiile existențiale sunt repetabile?! 

https://epochtimes-romania.com/news/rasul-si-efectele-benefice-asupra-sanatatii---288129
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Mondial%C4%83_a_R%C3%A2sului
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2s_(act_fiziologic)
http://www.cardiom.ro/?sAction=news&id=2
https://www.libertatea.ro/entertainment/bancuri-glume-bune-2873061
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Modul în care reacționăm la probleme, mai mari sau mai mici, care apar constant pe 

parcursul vieții, este determinat de caracterul fiecăruia dintre noi. În fața marilor necazuri, oamenii 

reacționează diferit. Însă reacțiile sunt alegerile noastre! Noi decidem cum reacționăm! 

Alegem să luptăm, să înfruntăm realitatea și să mergem mai departe sau alegem să ne lamentăm sau 

chiar să renunțăm?! 

Ce am făcut în izolare!? A fost perioada în care, unii ne-am găsit timp pentru lectură, o 

activitate de prea multe ori ignorată. Un filozof anonim spunea că fiecare tragedie are o carte a ei. 

Astfel, pe parcursul anului 2020, când coronavirusul ne-a obligat să ne schimbăm modul de viață, 

am observat o împărțire a utilizatorilor bibliotecii în mai multe categorii: 

- Cei care, pentru a înțelege și a accepta situația actuală, au dorit să citească pentru a cunoaște cum 

au trecut alții prin vremuri asemănătoare sau 

chiar mai grele. Aceștia sunt cei care au solicitat 

spre împrumut următoarele cărți: Ciuma de 

Albert Camus, 1984 de George Orwell, 

Dragostea în vremea holerei de Gabriel García 

Márquez, Epidemiile de-a lungul timpurilor de 

G. Brătescu, Eseu despre orbire de José 

Saramago, Zuleiha deschide ochii de Guzel 

Yakhina, Vaccinarea – Pericole și consecințe; 

eroarea medicală a secolului de dr. Louis de 

Brower etc. 

- Cei care s-au refugiat în paginile cărților fantasy încercând să găsească o altă lume în care nu erau 

îngrădiți de nimeni și nimic și unde imaginația îi purta prin tot felul de lumi magice. Astfel, printre 

preferințele acestui gen se regăsesc titlurile: Seria Tronul de cleștar de Sarah Maas, Prințul nemilos 

de Holly Black, Seria Familia Royal de Erin Watt, Seria Regina Roșie de Victoria Aveyard, și 

binecunoscuta scriere a lui George R.R. Martin, Cântec de gheață și foc. 

- Cei care au încercat să-și păstreze mintea cât mai limpede și, în consecință, s-au orientat spre acele 

scrieri care să-i motiveze să-și atingă potențialul maxim. Vedetele acestei categorii sunt: 

Vindecarea creierului - cum să-ți liniștești gândurile, să ai o minte sănătoasă și să fii stăpân pe viața 

ta de Joseph A. Annibali, Puterea Prezentului de Eckhart Tolle, Atitudinea este totul de Jeff Keller, 

Conversații cu Dumnezeu de Neale Donald Walsch, Tată bogat, tată sărac de Robert Kiyosaki, 

Femei care aleargă cu lupii de Clarissa Pinkola Estés, Arta subtilă a nepăsării de Mark Manson, 

Frica – să înțelegem și să acceptăm nesiguranța vieții de Osho etc. 

- Și, să nu-i omitem pe cei care au ales cărțile care să le dezvăluie poveștile de viață ale unor 

celebrități sau să-și găsească alinare în love-story-uri, 

așteptând cu nerăbdare happy-end-ul: Povestea mea de 

Michelle Obama, Robin Williams de Dave Itzkoff, 

Dieta câștigătoare – cum m-a ajutat regimul alimentar 

fără gluten să ajung numărul 1 ATP de Novak 

Djokovic, În pielea unei jihadiste - o mărturie despre 

filierele de recrutare ale Statului Islamic de Anna 

Erelle, Drumul către libertate - autobiografia unei 

refugiate din Coreea de Nord de Yeonmi Park, 

Maryanne Vollers, Secretul orhideei de Lucinda Riley, 

Trilogia În Țara norului alb de Sarah Lark, Soția plantatorului de ceai de Dinah Jefferies etc. 

În concluzie, în anul 2020, când restricțiile și măsurile de limitare a răspândirii bolii ne-au 

ținut mai mult închiși și ne-au îngrădit libertatea de a ne întâlni unii cu alții, cărțile și lectura ne-au 

oferit acea îmbrățișare caldă și necondiționată atât de necesară, vitală chiar în astfel de momente 

critice. Deci, lectura consumată în exces nu reprezintă un pericol pentru sănătate, ci e chiar 

medicament! 

                                                                                            Echipa Secției Tineri&Adulți 



    I.D.E.I. 
 

71 

Discul de vinil – menestrelul modern 

 

Secția BiblioDivertisment a bibliotecii noastre este cea mai „tânără” secție, aceasta fiind 

înființată abia în anul 2015, ca urmare a modernizării, reorganizării bibliotecii, a spațiilor și 

dotărilor acesteia, a diversificării solicitărilor utilizatorilor noștri. Inițial secția nou înființată a fost 

destinată petrecerii timpului liber pentru toate categoriile de vârstă. 

Astfel s-au creat condiții de utilizare a mai multor calculatoare cu acces la internet, cu 

posibilitatea găsirii pe motoarele de căutare on-line a diferitelor informații utile, de redactare și 

listare de referate sau materiale diverse, de verificare a mesajelor din corespondențele electronice, 

jocuri educaționale, audiții. Utilizatorii sunt supravegheați și ajutați de către bibliotecari.  

În cadrul acestei secții s-a amenajat o sală mai spațioasă destinată audițiilor muzicale (CD-

uri, Discuri de vinil, casete...), vizionării de filme și a altor materiale pe suport electronic sau 

audiovizual, inițiere în lumea dansului de societate, activități diverse cuprinse în proiectele 

bibliotecii, cu parteneri diverși, locali, naționali sau internaționali: Ora să știm, Povești pe o sfoară, 

Să comunicăm în franceză - Mari clasici ai impresionismului, Să exersăm limba română, Vacanțele 

copilăriei etc.  

În acest sens s-au achiziționat, prin proiectele derulate în bibliotecă în parteneriat cu diferiții 

parteneri, din fonduri nerambursabile, materiale necesare desfășurării acestor activități și anume: 

TV plasmă cu diagonală mare, cu suport mobil, combină muzicală, flipchart și hârtia necesară 

utilizării acestuia, aparat de fotografiat performant, diferite materiale necesare unor activități 

practice. 

Acestei forme de organizare a secției i s-a adăugat, prin contopire, Secția Media și cea de 

Presă. Astfel, se poate citi presa cotidiană și nu numai și în format fizic (electronic prin accesul la 

calculatoare), se poate consulta colecția Monitorul Oficial, partea I și partea a III-a, se pot 

împrumuta pentru acasă DVD-uri, CD-uri, casete. Colecțiile electronice ale bibliotecii cuprind: 

8.397 documente digitale și 8 baze de date, din care 2.232 CD-rom, 6.161 DVD-uri, 12 pe alt tip de 

suport și 3.286 documente AV. În total se regăsesc 11.646 unități de bibliotecă, luând în considerare 

și diapozitivele, diafilmele și discurile de vinil.  

Acestea din urmă sunt păstrate în bibliotecă, ca martori ai evoluției și dezvoltării umanității 

și pot fi ascultate în secție la un picup funcțional, individual sau în grupuri organizate. 

Castelele feudalilor din Evul mediu erau adesea vizitate de menestreli, acei poeți și 

muzicieni care, pe versuri acompaniate de un instrument muzical, cântau virtuțile unor cavaleri, 

triumfuri și înfrângeri, sentimente și pasiuni. Astfel s-au transmis vestitele poeme epice „Cântecul 

lui Roland”, „Cântecul Nibelungilor”. Mii de versuri au fost răspândite pe cale orală, făcând ocolul 

Franței sau al Germaniei, adevărate „cărți” scrise doar în mintea menestrelilor și fiind destinate 

numai ascultătorilor direcți. Locul auzului a fost luat de citit atunci când, prin marea invenție a 

tiparului, a permis accesul la tezaurul culturii universale tuturor. Peste secole, auzul devine din nou 

solicitat prin apariția discului. Acesta este o „carte” pentru auz, un menestrel modern.  

Spre deosebire de cel din Evul mediu, menestrelul modern – discul, nu vine singur în casele 

oamenilor și nu le cântă ce vrea el, este adus în mod 

deliberat, cu un anumit scop și dorință, determinate de 

mesajul sonor pe care acesta îl conține. Prin intermediul 

discului, marile creații din domeniul muzicii simfonice 

și de cameră, al muzicii de operă și operetă, al muzicii 

corale, al celei ușoare, al celei populare, îl fac pe 

ascultător să atingă corzile inexprimabile ale simțirii 

compozitorului, să simtă emoțiile autentice fixate în 

limbajul melodic. 

Discul este cel care a deschis granițele culturii 

muzicale. Fără această descoperire importantă, partituri 

celebre ar fi rămas apanajul specialiștilor, fără să poată 
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intra în dialog deschis cu publicul larg. Rafinamentul armonic, echilibrul desăvârșit, amploarea și 

penetranța sunetelor provoacă ascultătorului puternice emoții artistice. Arta marilor interpreți, 

acuratețea intonației, cantabilitatea tonului, ținuta ansamblului, arta dirijorului, forța expresiei, 

interpretarea, de o rară sensibilitate artistică, creează momente de mare tensiune emoțională, toate 

acestea fac ca mesajul discului să-și îndeplinească nobila misiune. Discul a fost și este unul din 

mijloacele de difuzare a valorilor fundamentale ale culturii românești și universale. Discurile de 

vinil sunt opere de artă. Pornind de la copertă care, cel mai adesea, ea însăși este o operă de artă, 

până la faptul că e un produs ce nu poate fi descărcat de pe internet. Când se face referire la un disc 

de vinil se are în vedere și coperta acestuia. Imaginile de pe coperta, care însoțește o înregistrare pe 

discul de vinil, sunt adesea opere de artă care au constituit mari provocări celor care le-au realizat. 

Albumele de referință sunt recunoscute mai întâi după copertă, apoi după unicitatea discului. 

Discurile de vinil sunt diferențiate de ediția sau varianta de editare, de varianta de copertă, de 

varianta de material. Ca și în cazul cărților, există ediții rare, ediții cu autograf, ediții retrase de pe 

piață din diverse motive, ediții limitate. În ultimii ani s-a revenit la audierea discurilor de vinil, tot 

mai mulți melomani preferă sunetul analogic celui digital. 

Povestea înregistrării și redării sunetului pe disc 

Înregistrarea sunetelor cu transmisie pe calea aerului a constituit subiect de cercetare încă 

din secolul al XVIII-lea. Primele aparate au fost utilizate exclusiv pentru studierea vibrațiilor pe 

cale vizuală. 

Un astfel de aparat este fonoautograful lui Scott – 1857. Părțile componente esențiale ale 

acestuia erau: o pâlnie în formă elipsoidală, o membrană și acul scriptor (gravor) așezat în focarul 

ei. Înregistrarea se producea transversal pe suprafața unui cilindru în rotație. 

Redarea sunetelor înregistrate a apărut mult mai târziu, în anul 1877 când francezul Charles 

Cros a prezentat Academiei Franceze ideea sa în lucrarea „Procesul înscrierii și reproducerii 

fenomenului care se percepe cu auzul”. Cros a elaborat înregistrarea fonogramei transversale, idee 

care stă la baza discului fonografic de astăzi. Principiul de funcționare constă în obținerea unei 

înscrieri continue a vibrațiilor provenite de la o sursă sonoră, pe un disc acoperit cu funingine. 

Această înscriere se făcea cu ajutorul unei membrane vibratoare în directă legătură cu un ac 

scriptor. Astfel se obținea o fonogramă, care se traducea printr-o metodă de corodare pe cale 

fotografică pe un material rezistent (metal). Înregistrarea respectivă se reda cu aceeași membrană 

sau cu o alta. 

Primul aparat folosit în reproducerea sunetelor înregistrate a fost fonograful lui Edison – 

1877, „fonograful cu folie de staniol”. Pe tot parcursul anului 1878, Edison a continuat să-și 

perfecționeze fonograful. El înregistra o gamă largă de sunete după care le reproducea. Înregistrarea 

sunetului mai era făcută cu ajutorul acului pe un strat de cositor. În funcție de vibrațiile membranei 

aflate la capătul pâlniei în care se vorbea, acul înregistra pe cilindru șanțuri mai mult sau mai puțin 

adânci. Reluând mișcarea în aceste șanțuri săpate pe cilindru, acul reproducea sunetele care erau 

amplificate cu ajutorul unor cornete acustice. 

În 1887 a apărut „grafofonul” Bell-Tainter cu unele îmbunătățiri esențiale față de modelul 

original. Pornind de la același principiu de înregistrare, schimbând doar procedeul, în același an, 

Emil Berliner, inventează „gramofonul” și obține un brevet german. Acesta va înlocui cilindrul 

folosit de Edison cu un disc, renunțând la imprimarea în șanțuri de adâncimi diferite și folosind 

mișcarea ondulatorie a acului în șanțurile care aveau o adâncime constantă. Astfel, prin procedeul 

numit galvanoplastie, de pe discul înregistrat se obține o copie inversă, un negativ. O adevărată 

revoluție în domeniu este faptul că, prin presare, de pe discul negativ se puteau face copii (pozitiv) 

de discuri, creându-se astfel posibilitatea multiplicării înregistrărilor. 

În 1891 apăruse, în mici magazine și în cafenele, fonograful cu fise, oferind două minute de 

muzică în schimbul unei monede de cinci cenți. 

Industria înregistrărilor comerciale a debutat în 1890. Muzicienii înregistrau pe mai multe 

fonografuri simultan până când s-au produs suficiente cilindre pentru a putea face față cererii. 
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Începând cu 1901, compania „Gramophone” a realizat 60 de înregistrări cu patru vedete ale 

Operei Imperiale din Rusia. Este începutul unei industrii la nivel mondial, ce continuă să se 

dezvolte și azi. În primul deceniu al secolului al XX-lea, în România se realizau înregistrări pe 

ceară, multiplicarea acestora se făcea în Marea Britanie sau Germania. Astfel s-au păstrat vocile lui 

Constantin Nottara, Nae (Nicolae) Leonard, fost tenor, supranumit „Prințul operetei”, Florica 

Cristoforeanu, cântăreață română de operă, operetă și lied și ale altor mari artiști ai vremii. 

În anul 1925 s-a trecut la înregistrarea electrică a discurilor. Prin transformarea vibrațiilor 

sonore ale aerului în interiorul unui microfon se genera curent electric care făcea să vibreze un 

electromagnet și să se pună în mișcare un ac care grava ondulații în șanțurile discului. Cam în 

aceeași perioadă au început să se multiplice discuri și în România, prin filialele unor societăți din 

străinătate. Grupul german „Odeon” a creat o reprezentanță în țara noastră, matrițele fiind trimise de 

la Berlin. Grupul englez „Columbia” a înființat la București o societate – filială cu denumirea 

„Columbia Graphophone Co. Română”, matrițele fiind trimise de la Londra. 

În anul 1933 a luat ființă întreprinderea „Electrecord”, firmă care scoate primul disc în 1934. 

Perfecționările aduse discului de-a lungul timpului au fost posibile datorită progreselor 

realizate în construcția aparatelor de redare. Omenirea datorează apariția picupului englezilor, 

denumire care vine de la „to pick up” = a capta un mesaj, a aduna, a regăsi. Principiul de 

funcționare al picupului este acela de a transforma vibrațiile mecanice gravate pe disc în oscilații 

electrice. Vibrațiile acului produse de ondulațiile șanțului se transmit unei doze electromagnetice 

aflate la capătul tijei unde este acul. Prin deplasarea între polii unui magnet permanent, 

electromagnetul generează un curent electric, care este amplificat și transmis la difuzor, de unde se 

aud sunetele înregistrate. 

Colecția de discuri de vinil a Bibliotecii Județene Sălaj 

Colecția de discuri pe care secția o deține este 

o resursă culturală și educativă care promovează 

valorile românești, în special din lumea artistică a 

teatrului și a muzicii. În cele peste 1.000 de discuri 

sunt păstrate imprimate vocile unor mari actori ai 

scenei românești, a unor mari maeștri români ai 

muzicii clasice, populare, de petrecere, romanțelor sau 

muzicii ușoare. De asemenea există discuri cu 

înregistrările marilor virtuozi români (Ștefan Ruha - 

vioară, Serafim Antropov-Manu - violoncel, Valentin 

Gheorghiu - pian, Adrian Tomescu - pian, Basarab 

Ionel Perlea - pian), cu dirijori de excepție: George 

Enescu, Gherase Dendrino, Mircea Constantin Buceanu, Eugen Lazăr, Mircea Cristescu, Constantin 

Borescu, Emanoil Elenescu...). 

Discurile pe care secția le deține se adresează și copiilor, având înregistrări cu povești și 

basme din literatura română și cea universală, dramatizate și interpretate de mari actori ai teatrului 

românesc, precum și recitaluri de poezie lirică și patriotică. 

Majoritatea discurilor din colecția bibliotecii sunt scoase de Casa de Discuri Electrecord, 

unele dintre ele fiind înregistrate în studiourile proprii, altele doar reeditate la ei. Colecția noastră 

mai cuprinde discuri înregistrate în alte țări cum sunt: Anglia: West Brothers, Bulgaria: Balkanton; 

Record Plant, Belgia: Cultura; Alpha; Eufoda; Sabam TM, Cehoslovacia: Supraphon, Franța: 

Pavane Records, Germania: Amiga; Direct Metal Mastering; Eterna Digital Recording; Eurodisc; 

Eterna Edition, Polonia: Vifon; Phonogram; Pronit; Veri-Ton, Slovacia: Opus, Ungaria: 

Hungaroton; Qualiton; Pepita; U.R.S.S.: Melodia; Teach-In. 

Prezentăm câteva titluri semnificative din colecție: 
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Artiști din Sălaj: 

- Muzică populară (instrumentală): artiști sălăjeni / Folclorica 

- Obiceiuri din Sălaj: Ansamblul Meșeșul – Zalău 

- Mă cunosc că-s sălăjană: colaj de cântece populare / Sava Negrean 

- Jocuri Sălăjene: Clacă de tors din Valea Drăganului 

- Colinde / Nicolae Furdui Iancu; Dinu Iancu-Sălăjanu 

- Inimă, inima mea / Angela Buciu 

- Muzică populară / Ileana Domuța Mastan 

Muzică clasică: 

- Noaptea Cea Mai Lungă (Operă Într-un Act), Doru Popovici - Libretul: Dan Mutașcu), 

este un disc valoros, se regăsește pe piața din Franța 

- Ciprian Porumbescu: Balada pentru vioară şi orchestră; Crai nou                                      

- Dochia, baladă pentru orchestră; Amintiri din Carpați; Petru Rareș, operă 

- Zamolxe: Operă în cinci tablouri pe un libret de Liviu Glodeanu după Lucian Blaga, op. 23 

/ Liviu Glodeanu 

- Motanul Încălțat (operă în trei acte), Libretul: Tudor Mușatescu și Nina Stoiceva (după 

basmul lui Charles Perrault), compozitor Cornel Trăilescu. 

Muzică uşoară: 

  - Muzică uşoară / Gigi Marga 1960 

- Două vieţi de-aş trăi, Jean Păunescu 

- Dacă iubești fără să speri / Mihaela Mihai 

- Toată viața ești tînăr / Doina Spătaru 

- Cântece în limba franceză / Doina Badea 1965 

- Cântec pentru prieteni / Compact; Paul Ciuci 

- Nu uita / Aurelian Andreescu 

- Cip Cirip / Anda Călugăreanu 

- Non pensare a me: Înregistrări originale din Italia / Iva Zanicchi - 1971 

- Cântece în limba germană / Udo Jűrgens 

- Melodii din filme indiene / Narghita 

Muzică de petrecere: 

- Cântec de petrecere, Grigore Kiazim, Folk & Country 

- Cântece de petrecere / Gabi Luncă; Marcel Budală 

- Cântece de voie bună / Gică Petrescu 

Romanţe: 

  - Romanţe / Ştefan Lăzărescu 

- Romanțe / Ștefan Lăzărescu, Maria-Rozalia Gherghel, Alexandru Bojenescu 

- Romanțe și cîntece populare / Ileana Sărăroiu 

Muzică populară: 

  - Nu știu mândrule de știi / Lucreția Horţ 1966 

- La fântâniţă-n Făget: muzică populară / Gheorghe Roşoga 

- Zi-i bade, cu fluiera / Lucreţia Ciobanu 

Colinde: 

  - Colinde (Romanian Carols) / Corul de cameră Madrigal; dirijor Marin Constantin 

- Colinde / Ștefan Hrușcă 

- Ăstor case luminate / corul de copii din Palanca-Stoenești; Colecția George Breazul 

Muzică instrumentală: 

- Preludii nai / Gheorghe Zamfir; Nicolae Licareț 

- Pan - Pipe; Flùte de Pan = Nai / Gheorghe Zamfir 

- Taragot și oboi / Dumitru Fărcaș; Orchestra populară Mărțișorul 

- Melodii la acordeon / Fărîmiţă Lambru 

- Veniți, privighetoarea cântă / Tudor Gheorghe; Alexandru Macedonski 
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- Dansuri și cântece din secolele XVI-XVII / Formația de muzică veche din Tîrgu Mureș 

Dramatizări: 

  - Azilul de noapte / Maxim Gorki; adaptare Vlad Săndulescu, 1966 

- Legende românești: Fata de la Cozia, Movila lui Burcel, 1966 

- Din legendele popoarelor 

- Tom și Huck au plecat pe Missisipi / Mark Twain 

- Aventurile lui Huckleberry Finn / Mark Twain 

- Cetatea de pe stânca verde / Dumitru Almaș; dramatizare de Vasile Chiriță 

- Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte; Prâslea cel viteaz și merele de aur / Petre 

Ispirescu; dramatizare Lucian Belcea, Călin Gruia 

- Măria sa puiul pădurii / Mihail Sadoveanu; dramatizare de Ligia-Mărioara Sadoveanu și 

Gheorghe Rădulescu 

- O scrisoare pierdută (comedie în patru acte) / I.L. Caragiale; regia artistică Sică 

Alexandrescu, ... 

Recital poezie: 

  - Versuri / Tudor Arghezi 

- Versuri / Adrian Păunescu 

Momente vesele și de revistă: 

 - Momente vesele / Toma Caragiu 

 - Bonsoir cuplet / Ștefan Bănică; Stela Popescu 

Nume celebre din lumea artistică românească sunt regăsite înregistrate pe discurile din colecția noastră: 

Muzica clasică: 

- Stela Simonetti, Arta Florescu, Magda Ianculescu, Sanda Şandru – soprane 

- Octav Enigărescu, Vasile Martinoiu, Dan Iordăchescu, Petre-Ștefănescu Goangă, Mihail 

Arnăutu – baritoni, Cornel Stavru – tenor. 

Alte nume mari în muzica clasică românească: Cleopatra Melidoneanu, Traian Grozăvescu, 

Cornel Rusu, Eugenia Moldoveanu, Mihaela Agachi, Dorin Teodorescu… 

Muzica populară și romanțele se regăsesc înregistrate prin vocile următorilor artiști (și nu 

numai): Maria Udrică, Maria Lătărețu, Maria Tănase, Ioana Radu, Gică Petrescu, Ileana Sărăroiu, 

Ionela Prodan, Ana Mandoiu, Ion Cristoreanu, Sofia Vicoveanca, Petre Săbădeanu, Laura Lavric, 

Angela Moldovan, Viorica Bradu, Viorica Ungur, Viorica Flintașu, Maria Peter, Ion Conea… 

Dintre actorii care interpretează diferite roluri în dramatizările din colecția de discuri, 

amintim: Constantin Bărbulescu, Ion Finteșteanu, Nicolae Brancomir, Niki Atanasiu, Constantin 

Ramadan, Florența Cioromella, Septimiu Sever, 

Ștefan Ciubotărașu, George Demetru, 

Alexandru Giugaru, Marcel Anghelescu, Radu 

Beligan, Marcela Rusu, Silvia Dumitrescu-

Timică, Silvia Chicoș, Mircea Bașta, Șt. 

Mihăilescu Brăila, Nicolae Băltățeanu, Colea 

Răutu, George Calboreanu, Nicolae-Botez 

Luchian, Mihai Mereuță, Gheorghe Cozorici, 

Florin Piersic… 

Așa cum focul din sobă sau din șemineu 

creează în jur o atmosferă caldă și prietenoasă, 

aducătoare de confort fizic și sufletesc, în special, 

tot așa se petrece și în cazul ascultării discurilor 

de vinil la picup. Atmosfera de liniște necesară 

audierii se creează în momentul în care se selectează discul de audiat, se poziționează brațul picupului 

pe disc și se găsește poziția cea mai comodă pentru ascultător. Emoția artistică transmisă creează 

acestuia o detașare psihică totală, o transpunere în alt univers, acela al sunetelor în care vibrațiile sonore 

îl învăluie și-l lasă, îl asaltează și îl liniștesc, creându-i profunde trăiri afective. 
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Putem spune că audiția este vernisajul sonor al unei opere artistice și vă invităm să 

descoperiți sau redescoperiți acest „menestrel modern” discul de vinil la biblioteca noastră. 

Bibliografie selectivă: 

1. Aurel Mîșcă, Tehnica sunetului. Înregistrarea și redarea; București, 1971 

2. Teodor Mucica; Minodora Perovici, Universul mijloacelor audiovizuale; București: 

Albatros, 1982 

3. Ervin Șervan, Picupuri și discuri mono și stereofonice; Bucureşti: Editura Tehnică, 1968 

4. https://www.beclockwise.ro/istoria-discului-de-vinil 

5. https://life.ro/cele-mai-cautate-discuri-de-vinil 

6. https://adevarul.ro/cultura/istorie/povestea-vinilului-miscarea-rotatie-avietii 

7. http://discvinil.ro/despre-viniluri 

8. https://discvinil.ro/salut-lume/ 

9. http://www.bjs.ro/ 

                                                                                           Bibliotecar, Veronica Pop 

Cel mai frumos dar este... SPERANȚA 

După ce a luat hotărârea de a picta Cina Cea de Taină, Leonardo da Vinci și-a căutat 

inspirația în oameni, care să întruchipeze tipologiile personajelor din tabloul său. Primul portret pe 

care dorea să-l picteze era al lui Iisus Hristos. Așadar trebuia să găsească un om, a cărui figură să-l 

inspire. Acesta trebuia să fie blând, plăcut, răbdător, cinstit, demn, curajos, încrezător, care trăiește 

în bucurie, credință, speranță, care își respectă cuvântul dat, spunând mereu adevărul și transmițând 

iubirea. 

În căutarea acestui om a pornit Leonardo da Vinci. A bătut el pe la toate porțile, prin 

biserici, prin biblioteci, chiar și prin cârciumi… L-a căutat permanent cu privirea sa ageră. Când 

credea că a găsit omul potrivit, descoperea, de fapt, că se înșela. Totuși, într-un târziu, a întâlnit un 

băiat deosebit, care cânta în corul 

bisericii. În acest băiat a văzut el 

imaginea desăvârșită a lui Hristos. L-a 

invitat la el în atelier și i-a reprodus 

trăsăturile în caietul său de schițe. 

După ani de zile, tabloul „Cina 

cea de Taină” era aproape gata, însă da 

Vinci nu găsea modelul ideal pentru Iuda. 

Într-un târziu, când se aștepta mai puțin, 

pictorul a întâlnit un tânăr îmbătrânit 

prematur, zdrențuros, beat și lungit într-

un șanț. Acesta a fost omul pe care l-a ales. Cu mare greutate, ajutoarele sale l-au dus în atelierul 

său, unde urma să-i fie reprodus chipul. 

Da Vinci începu să picteze, uimit de trăsăturile păcatului, ale ticăloșeniei, ale nepăsării atât 

de bine imprimate pe fața lui. Când tabloul era aproape de finalizat, tânărul, revenindu-și oarecum 

din beție, a deschis ochii și a văzut pictura din fața lui. Un amestec de uimire și tristețe îi apăru pe 

chip și zise: 

- Am mai văzut această pictură! 

- Când? Îl întrebă, surprins, da Vinci. 

- Acum cinci ani, înainte de a fi pierdut tot ce aveam. În acea vreme cântam în corul bisericii 

și duceam o viață plină de vise, iar artistul m-a convins să pozez ca model pentru chipul lui 

Iisus… Cât de departe par vremurile acelea… nu voi mai fi niciodată ce am fost atunci. 

- Tu îți dai seama că te îndrepți spre prăpastie? Ești atât de aproape de hău... Nu poți să 

trăiești așa, fără speranță! A trăi fără speranță înseamnă să încetezi să mai trăiești. Ai nevoie 

https://www.beclockwise.ro/istoria-discului-de-vinil
https://life.ro/cele-mai-cautate-discuri-de-vinil
https://adevarul.ro/cultura/istorie/povestea-vinilului-miscarea-rotatie-avietii
http://discvinil.ro/despre-viniluri
https://discvinil.ro/salut-lume/
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de speranță precum ai nevoie de aer, de apă și de hrană. Ai nevoie să păstrezi speranța în 

sufletul tău, ca o lumină permanentă. Nu trebuie să se stingă niciodată! Ea te luminează în 

întunericul tumultuos al vieții, ea te ține de mână și te trece peste valurile învolburate, peste 

mister și necunoscut, peste greul ce-ți frânge umerii și îți fură bucuria de a fi, peste 

întunericul minții, care îți încețoșează privirea. 

- Am sperat destul! Am visat și am ajuns aici… Să fiu un Iuda! Să pierd tot și să mă pierd pe 

mine! Nu mai există speranță pentru mine… Am pierdut-o pe drum! A fugit de mine, am 

alungat-o eu însumi! 

- Există speranță pentru toată lumea. Ea te va pune și pe tine în mișcare. Dacă vrei să fii fericit 

trebuie să îți hrănești speranța! E acolo, caut-o, sau las-o să te găsească. 

- Dar cum? 

- Săvârșind fapte bune! Tu ai un singur remediu, iar eu ți-l dau în dar, nefericitule! Am să-ți 

reaprind speranța! Acesta este darul meu pentru tine! Consider că cel mai minunat cadou pe 

care îl pot face cuiva este acela de a-i aminti de puterea speranței. Știi, am păstrat fiecare 

poză cu persoanele care m-au ajutat să realizez acest tablou, dorind ca, într-o zi, să le 

răsplătesc, pe fiecare în parte, pentru binele făcut. Astăzi, am șansa să mă revanșez față de 

tine. Tocmai de aceea, te rog să primești în dar aceste poze de la mine. Sunt două fotografii 

cu tine: una este de pe vremea când erai copil, iar cealaltă este cu tine, cel de azi. Privește 

fotografia de când erai copil și vizualizează tot filmul vieții tale până în clipa prezentă. Te 

las puțin singur. O să mă întorc. 

Rămas singur, tânărul a început să-și reamintească 

momente din trecutul său - din frageda pruncie și până în acel 

moment. Privind cea dintâi fotografie, și-a amintit de copilărie și 

și-a dat seama cât a fost de fericit și de vesel, de zglobiu și de 

neastâmpărat, de bun și de înțelegător, de plin de viață, de senin și 

de liniștit. De visător și de motivat! Visa în fiecare zi ceva! Avea 

aspirații și era motivat să facă multe lucruri, care îi dădeau acea 

stare de bine, de frumos, de bucurie de a trăi din plin viața! Trăia 

pentru ceva. Trăia pentru a crea un zmeu, pentru a lua note mari, 

care să o bucure pe mama sa și care să îl facă să-i crească 

valoarea în ochii Ilincăi, cea cu părul de aur. Trăia pentru căluțul 

lui Cezar, care îl purta prin toate colțurile satului, atât pe el, cât și 

pe Ilinca, în timp ce se desfătau în lumina caldă și plăcută a 

soarelui de vară. Și el le zâmbea și se bucura de bucuria lor. Trăia 

pentru a culege cele mai frumoase și gingașe flori din câmpul 

înmiresmat, pentru Ilinca, care mereu zâmbea când i le punea în 

părul de aur. Trăia pentru a-i cânta mamei lui, care de fiecare dată 

îi cumpăra câte o jucărie sau îi pregătea cea mai gustoasă și cea mai plină de dragoste prăjitură din 

lume. Viața lui de atunci era dedicată cuiva. Era motivat mereu, acea motivare care era născută din 

speranța că va obține ceva, un lucru cât de mic: un zâmbet, o bucurie, o privire caldă, o jucărie, o 

prăjitură și așa mai departe. Era în el o energie infinită, care se alimenta cu binecuvântata speranță. 

Asta până când a pierdut-o undeva, într-o zi blestemată. O zi de care nu dorea să își aducă aminte. 

Acea zi i-a furat totul și, mai ales, speranța. Ultima fărâmă 

de speranță… a stins lumina speranței din sufletul său și a 

închis-o undeva departe în străfundurile ființei, făcând-o 

uitată. Astfel, peste toate acele zile scăldate în lumină și 

frumos s-a lăsat întunericul gros și sfâșietor, care l-a 

transformat într-un om fără nimic, fără puterea de a mai 

spera! Și totuși… dacă ar începe să spere în ceva… în ceva 

oricât de mic, de mărunțel, de firav… Ar putea începe să 

se spele pe față! De ce nu? De săptămâni întregi nu s-a mai 
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spălat… Ar avea o față mai umană, cu siguranță. I s-ar vedea mai clar albastrul din ochii săi 

migdalați. Și gura… care seamănă cu a mamei sale… Ar putea să încerce el însuși câteva rețete din 

caietul de prăjituri al mamei sale. De ce nu? Ar trebui să îi cumpere lui Cezar câteva bucăți de turtă 

dulce, cu siguranță că ar fi tare recunoscător, mai ales că în ultimul timp doar l-a înjurat și    l-a 

bătut! Pe el, pe Cezar care l-a purtat atâta în spinare și l-a suportat în cele mai dezgustătoare și 

josnice momente din viața lui! Uite că viața nu s-a sfârșit! Uite că viața acum începe, odată cu 

recăpătarea speranței! Doamne, aproape a fost de el și, totuși, atât de departe! A avut dreptate da 

Vinci! Există speranță pentru toată lumea! Gata! Accept tot trecutul și merg mai departe cu fiorul 

ăsta de speranță, care începe să se reaprindă. Simt că parcă mi se încălzește sufletul, e mai aproape 

de mine… Mai am timp să visez și să sper! Chiar și să pierd! Dar trebuie să o iau de la capăt de câte 

ori e nevoie, căci speranța te ajută să treci peste orice vitregie. E focul lăuntric al sufletului care ne 

ține calzi, buni, blânzi, energici, frumoși, încrezători, deștepți, demni, cinstiți, eroi ai trecutului 

apus, ai zilei de azi și ai viitorului. Să-l hrănim bine, să-l facem puternic să-i placă acolo în sufletul 

nostru și să nu ne părăsească niciodată! Să povestim şi altora de acest foc al speranței care ne ține 

vii în urgii, în ispite, în încercări, în focare de infecții josnice, în sumbrul nopților grele. Să le 

spunem de el și să-i ajutăm să îl repornească, dacă e cazul, pentru că cel mai frumos dar oferit cuiva 

este... SPERANŢA!  

          Denisa Herle 

      

Anul 2020… an de pomină în elaborarea și implementarea 

legilor și ordonanțelor de urgență în pandemie! 

 

Anul 2020 este și va rămâne un an de pomină, după cum foarte bine știm, pentru toți 

oamenii de pe planeta Pământ, pentru că lumea se confruntă cu o boală cu care nu s-a mai întâlnit 

nimeni. 

Întreg sistemul a fost zguduit din temelii din cauza apariției virusului SARS-CoV-2, 

respectiv COVID-19, care a secerat foarte multe vieți omenești, în primul rând, a dat peste cap tot 

ce a funcționat bine până acum și viața oamenilor, în general. 

Am devenit dintr-o dată mai atenți la ce se întâmplă în lume când am văzut imagini pe internet cum 

și-au construit chinezii spital gigant, lucrând cot la cot inclusiv noaptea.  

A apărut apoi haosul din Italia, conștientizând abia atunci că pericolul este tot mai aproape 

de noi. A urmat urgia din Spania, Marea Britanie, Franța, Germania chiar și S.U.A. Marile puteri 

ale lumii erau lovite și anunțau, atenționau prin toate căile de comunicație efectele pandemiei și 

propuneau tot felul de măsuri de protecție, dintre care cea mai importantă: distanțarea socială, mai 

bine zis, distanțarea fizică, masca de protecție și dezinfectanții pe bază de alcool cu concentrație 

peste 70%, biocizi. La început, oamenii au fost afectați psihic, apoi fizic, material și spiritual. Încet, 

încet, ne-am mobilizat puternic toate forțele, cunoștințele, experiența și credința. Știam un lucru: 

sistemul nostru sanitar e la pământ! 

Am sperat în Dumnezeu, am traversat cu pași mărunți, nesiguri, primele semne ale crizei, 

începând cu luna martie când trebuia să înflorim, să prindem aripi pentru că a trecut iarna cu frigul 

și cheltuielile istovitoare. De fapt, a urmat o perioadă mai grea, mai nesigură, sufocantă de-a dreptul 

când auzeam de tot mai multe cazuri de îmbolnăviri după atâtea și atâtea reguli de restricție, pe care 

le-am acceptat și respectat cu sfințenie. Boala și moartea nu iartă, așa că ne-am conformat. Ne-am 

izolat în case, ne-am îndepărtat de copii, familie, colegi, vecini, prieteni, am redus foarte mult 

ieșirile în aglomerație. Ne-am rugat ca toate sacrificiile noastre să fie de bun augur, să ieșim cu bine 

din criza sanitară, psihologică, și economică care ne-a blocat aproape toate activitățile, întâlnirile, 

aspirațiile, visele. Am renunțat aproape la tot, numai să rămânem sănătoși la cap și la trup, alături de 

toți cei dragi nouă. Sigur, unii au fost mai naivi, creduli, nepăsători și s-au crezut invincibili în fața 

bolii, dar, în mare parte, românii s-au conformat legislației în vigoare. Toate normele au fost 

gândite, propuse, aprobate și aplicate pentru binele nostru, al națiunii, și al patriei noastre, în primul 

rând. Aveam nevoie de legi și ordonanțe de urgență corespunzătoare alinierii la cerințele Uniunii 
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Europene, ca să putem beneficia de fonduri speciale alocate pentru combaterea coronavirus. Prin 

instituirea stării de urgență, urmată de starea de alertă pentru câteva luni, au putut fi rezolvate multe 

lipsuri și discrepanțe ale sistemelor sanitar, de apărare și securitate, de educație națională.  

Credeam că, din toamnă, lucrurile se vor apropia de normalitate, s-au deschis școlile, 

grădinițele, oamenii au revenit la muncă, din concedii, dar odată cu începerea școlii și organizarea 

alegerilor locale, s-a creat o aglomerație mult mai mare și, bineînțeles, o creștere alarmantă a 

cazurilor de îmbolnăviri.  

Guvernul a pregătit din timp legislația cu câteva scenarii pentru funcționarea unităților de 

învățământ, iar la apariția unui număr de patru cazuri de elevi confirmaţi pozitiv cu COVID-19 în 

școli s-a trecut imediat la scenariul roșu, adică închiderea lor și trecerea la cursuri în sistem on-line, 

cum am fost obișnuiți în primăvară. 

În data de 28 august 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 790, Ordonanța de Urgență 

Nr. 147/2020, care prevede acordarea de zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în 

situația limitării sau suspendării activităților didactice. Părinții pot solicita acest drept în cazul în care: 

- au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, 

înscriși în cadrul unei unități de învățământ; 

- celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere. 

Prevederile acestei ordonanțe nu se aplică în cazul în care unul dintre părinți se află în una 

sau mai multe dintre următoarele situații: 

- este în concediul pentru creșterea copilului; 

- este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; 

- se află în concediu de odihnă/concediu fără plată; 

- are raportul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului; 

- nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor. 

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent 

cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum 

de 75% din salariul de bază, corespunzător unei zile lucrătoare (ex. fără indemnizația de hrană, 

în cazul nostru, cu toate reținerile: impozit, CAS, sănătate, inclusiv plata contribuției asiguratorii 

pentru muncă, 2, 25% pentru veniturile din salarii și asimilate acestora), dar nu mai mult de 

corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 

asigurărilor sociale de stat, respectiv 5.429 lei pe anul 2020. 

Sumele necesare pentru perioada acordării zilelor libere se decontează din Fondul de 

garantare pentru plata creanțelor salariale, iar la închiderea anului fiscal sumele decontate vor fi 

înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin 

hotărâre a Guvernului. 

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată 

efectiv de părinte. Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale aferente indemnizaţiei se suportă 

din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului. 

Salariații care solicită acest drept trebuie să completeze cererea și declarația pe propria 

răspundere a celuilalt părinte și să depună o copie a certificatului de naștere al copilului. Modelele 

cererii și declarației pe propria răspundere sunt stabilite prin ordin al ministrului muncii și protecției 

sociale, la propunerea A.N.O.F.M. și sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, se 

pot descărca de pe site-ul aici.gov.ro. 

În vederea decontării sumelor pentru plata acestei indemnizații angajatorul trebuie să depună 

cerere la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană în a cărei rază teritorială își desfășoară 

activitatea, însoțită de documente justificative privind condițiile de decontare a indemnizației.  

Cererea și documentele justificative se transmit electronic sau în format letric la agenția 

pentru ocuparea forței de muncă județeană, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății 

contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, iar decontarea sumelor plătite cu titlu de 

indemnizație se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor. 
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Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept în baza 

prevederilor legale. 

Spicuim din Legea Nr. 55/2020 actualizată în luna septembrie care prevede că (vezi Art. 17 

alin. (3) lit. b) din Legea nr. 53/2003 *republicată în luna octombrie 2020 - Codul Muncii), pe 

durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea 

activității în regim de telemuncă sau munca la domiciliu, modificarea locului de muncă sau a 

atribuțiilor acestuia. Aceeași lege spune că activitatea bibliotecilor, instituțiilor muzeale și a altor 

instituții de cultură, precum și evenimentele culturale în aer liber se vor putea desfășura potrivit 

unor regulamente care prevăd măsuri de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al 

ministrului culturii și al ministrului sănătății. În situația nerespectării măsurilor de protecție 

sanitară, activitatea poate fi suspendată prin hotărârea CNSSU pe o perioadă determinată. 

Potrivit Ordinului Nr. 874/2020, pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, 

spațiile comerciale și la locul de muncă a fost instituită obligativitatea purtării măștii de protecție. 

Instituțiile și autoritățile publice, operatorii economici și liber profesioniștii sunt obligați să-și 

organizeze activitatea astfel încât să asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului epidemiologic 

și dezinfectarea obligatorie a mâinilor. 

În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3°C, se recomandă repetarea 

măsurării temperaturii, după o perioadă de 2 - 5 minute de repaus. Dacă se constată menţinerea 

unei temperaturi peste 37,3°C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoanei nu i se permite 

accesul în incintă. 

Dacă temperatura înregistrată nu depăşeşte 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte simptome 

respiratorii, i se permite accesul doar însoţită de către o persoană din sediu şi după înregistrarea 

biroului unde va merge. 

Angajatorul a luat măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării de risc 

pentru fiecare angajat, în funcţie de programul de lucru, specificul activităţii desfăşurate, structura 

organizatorică, structura incintei, iar responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă a realizat 

instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă (SSM). 

Nu știm cât va dura această criză internațională SANITARĂ, în primul rând, de care s-a 

mirat și s-a lovit toată lumea asta, știm că trebuie să ne obișnuim să trăim și cu acest virus, sperăm 

cât de repede să apară VACCINUL și tratamentul corespunzător, iar lucrurile să revină la normal. 

Tuturor ne este dor de socializare, revederi cu toată familia la o nuntă, un botez, o aniversare sau 

pur și simplu la o masă acasă cu neamurile și prietenii noștri, să ne putem îmbrățișa normal și firesc 

copiii plecați de acasă.  

Abia așteptăm să putem renunța la masca de protecție și la distanțarea fizică și la locul de 

muncă, unde, datorită acestor reguli, suntem nevoiți să repetăm un lucru de mai multe ori, dacă 

vorbim mai încet sau mai repede. Important este că ne descurcăm în orice situație, ne înțelegem din 

priviri… 

Suntem încrezători în viitor, în puterea omului de a învinge boala și toate greutățile vieții! 

                                                                              Mariana Tăut 
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GÂNDURI BUNE 

Omul fără aer se sufocă, la fel și sufletul fără bucurie! 

Trecem, individual și colectiv, printr-o perioadă care ne-a dat toate planurile peste cap, care 

ne-a adus, pe lângă grijile cotidiene, frica! Frica în fața unui flagel care s-a răspândit pe tot globul și 

care a ajuns și în casele și inimile noastre. 

Începutul anului ne-a prins aruncând câte o privire, în special pe rețelele de socializare, către 

ceea ce se întâmpla în China. Oameni bolnavi, oameni care se baricadau în case, oameni care picau 

pe stradă... Nu înțelegeam mare lucru și părea că nouă nu ni se poate întâmpla nimic, ei cu lumea 

lor... noi cu lumea noastră... E foarte interesant, cum de multe ori, în situații critice, creierul nostru 

refuză să vadă realitatea. E ca și cum, închizând ochii, pericolul va trece și, atunci când îi vom 

deschide din nou, acesta a trecut și normalitatea a revenit. 

Luna martie 2020, a fost, probabil, pentru marea majoritate a oamenilor, un șoc, o găleată cu 

apă rece, primită direct în față, semnul unei treziri, la o realitate cruntă! Imaginile pe care le 

priveam din Italia, Spania și alte țări europene erau cumplite! Și parcă tot nu înțelegeam cum am 

ajuns aici... și ce s-a întâmplat! Ca și cum peste noapte, ne-am trezit într-un coșmar, coșmar al cărui 

sfârșit e greu de anticipat, după cum la fel de greu de anticipat sunt efectele lui și pierderile… 

Se moare, tot mai aproape de noi, tot mai adânc și, murim, zi de zi, în sufletul nostru, sub 

povara unei dureri care ne-a prins nepregătiți.  

Unii dintre noi au luat și iau această nebunie mai ușor, unii o tratează la mișto, alții sunt 

panicați, ceilalți relaxați. E foarte ciudat, că în fața acestei pandemii, reacțiile și comportamentul 

oamenilor pot fi diametral opuse. Uneori, privind din exterior, nici nu mai știi ce să înțelegi!  

Și totuși, în fața acestei situații, cum facem să ajungem într-o formă de echilibru? Cum 

putem încărca balanța vieții astfel încât să ne adaptăm la această nouă realitate? 

Cu siguranță, avem momente de revoltă!, dimineți în care ne trezim sperând că totul a fost un vis 

urât și, că ieșind pe ușa casei, afară, ne va aștepta viața pe care o cunoșteam. Dar NU ne așteaptă! 

Pentru mine este încă un șoc să văd măști pe fețele oamenilor. E o imagine sumbră, a unui 

film care nu-mi place și încerc, zi de zi, să forțez o cale de a găsi bucurii mărunte care să 

compenseze acest pustiu. Pentru că, pentru mine, chiar dacă nu sunt un optimist din fire, viața fără 

zâmbete este fadă. Masca aceasta acoperă cel mai frumos gest uman! Zâmbetul! 

Din păcate, pare că moare, cu fiecare zi și empatia dintre noi, căci fără zâmbet, fără o 

îmbrățișare pare că fundamentul ființei noastre umane se veștejește! 

La nivel mental și emoțional, toată această stare de îngrijorare, de teamă, de prevenție uneori 

exagerată, de negativitate, de neîncredere în oameni pot duce, în timp, la dezechilibre majore, la 

incapacitatea de a mai face planuri și a rezolva probleme, la irascibilitate, stări depresive, afectarea 

memoriei, la slăbirea motivației, ambiției, voinței… 

Instaurarea fricii este pericolul cel mai mare! Căci frica, paralizează! Și suflet, și viață! 

Să avem gânduri, gânduri bune și de speranță, într-un mâine mai sigur, într-o lume mai 

bună! 

Fruntea sus, ochii la Cer și inima deschisă către Dumnezeu!  

Adina Lazar 

INVENTARIEREA ARHIVEI CURENTE  

Prevederi legislative și noțiuni privind activitatea de inventariere arhivistică 

Prevederi legislative privind inventarierea arhivei curente 

Principalele prevederi legislative legate de activitatea de inventariere a documentelor se 

regăsesc în Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată și Instrucțiunile ei de aplicare. 

Legea Arhivelor Naționale prevede la Art. 9 printre obligațiile creatorilor și deținătorilor de 

documente și pe aceea potrivit căreia: Documentele se depun la depozitul arhivei creatorilor de 
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documente în al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-

primire, întocmite potrivit anexelor nr. 2 şi 3. 

Instrucțiunile privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, la Art.18-

23, aduc informații suplimentare legate de activitatea de inventariere a documentelor la 

compartimente și apoi prelucrarea lor la arhiva unității. 

În cadrul Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj Nomenclatorul aprobat prin Dispoziția nr. 

17 din 17.08.2010 stabilește ca și creatori de documente: A. Compartimentul Contabilitate-

financiar. Resurse umane. Administrativ. Întreținere. Legătorie; B. Serviciul Comunicarea 

colecțiilor. Relații cu publicul. Activități culturale; C. Biroul Dezvoltare. Evidența și prelucrarea 

colecțiilor. Informatizare; D. Asistență metodică. Informare bibliografică și documentare 

marketing. De asemenea, acesta prevede foarte clar denumirea dosarelor precum și termenele lor de 

păstrare. 

Unitățile arhivistice se predau responsabilului cu arhiva, pe bază de inventare, întocmite pe 

compartimente, pe an și în cadrul anului pe termene de păstrare, după modelul prevăzut în Anexa 2 

din Legea nr. 16/1996, republicată. Astfel, inventarul va cuprinde toate unitățile arhivistice cu 

același termen de păstrare, create în decursul unui an, de către un compartiment de muncă.  

Fiecare compartiment va întocmi anual atâtea inventare câte termene de păstrare sunt 

prevăzute în nomenclator, la compartimentul respectiv (Ex.: 5 ani, 10 ani, 30 de ani, 50 de ani, 

permanent). Fiecare unitate arhivistică se trece în inventar sub un număr curent distinct. În cazul 

dosarelor formate din mai multe volume, în inventar fiecare volum va primi un număr curent 

distinct. 

Registrele, condicile și alte documente preconstituite (imprimate-tipizate) se cuprind în 

inventar după dosare. 

Inventarele vor fi tehnoredactate la calculator, scrise la un rând și jumătate și se vor întocmi 

în 3 (trei) exemplare pentru documentele nepermanente și în 4 (patru) exemplare pentru 

documentele permanente. Câte un exemplar din inventare va rămâne la compartimentul care face 

predarea, iar celelalte se predau odată cu dosarele, la arhiva unității, în gestiunea responsabilului cu 

arhiva. 

Unitățile arhivistice neîncheiate în anul respectiv, ca și cele care, din motive justificate, se 

opresc la compartimente, se trec în inventar la compartimentul și anul când au fost create cu 

mențiunea (la sfârșitul inventarului) că au fost lăsate la compartimentul X sau Y, nefiind încheiate 

sau având nevoie de ele. În momentul predării lor ulterioare, în inventar se va menționa acest lucru. 

Dosarele care cuprind documente din mai mulți ani se vor inventaria la anul de început, 

menționându-se în inventar datele extreme, dar, documentele vor avea termenul de păstrare expirat 

după cel mai nou an. 

Inventarierea – operațiunea de bază a activității arhivistice 

Inventarierea este operațiunea arhivistică de luare în evidență a unităților arhivistice după 

ordonarea lor, conform unor criterii stabilite prin nomenclatorul arhivistic. 

Inventarul este un instrument de evidență deosebit de important având o dublă funcționalitate. Pe de 

o parte el cuprinde, sub formă de sinteză, în mod concis și concludent, informațiile unităților 

arhivistice, fiind astfel un instrument deosebit de util activității de cercetare, sub multiplele ei 

aspecte. Pe de altă parte, inventarul este și un instrument de evidență în sens administrativ-

gestionar, cu ajutorul căruia se face predarea-primirea documentelor în administrarea arhivarului 

sau responsabilului cu arhiva, desemnat să asigure păstrarea, conservarea și utilizarea documentelor. 

Inventarierea documentelor la compartimente este o măsură menită să asigure efectuarea 

acestor lucrări, în cele mai bune condiții, de către cei care participă nemijlocit la rezolvarea 

lucrărilor, care cunosc modul de constituire al documentelor, conținutul acestora și implicit valoarea 
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lor. Specialiștii din aceste compartimente cunosc cel mai bine termenii specifici care trebuie folosiți 

corect în inventare pentru a nu denatura înțelegerea sensului lor real. 

Modalitatea de inventariere a documentelor la compartimente pe ani și termene de păstrare 

este perfect aplicabilă de către creatorii de documente și asigură folosirea lor operativă în scopuri 

practice sau științifice, de cercetare. 

Modelul de inventar este unic pentru toți creatorii de documente din țară atât ca formular, 

cât și ca mod de completare. 

Unitățile arhivistice create în anul precedent vor fi perfectate și inventariate în anul în curs, 

urmând să fie predate în al doilea an de la constituire la arhivă. 

Constituirea arhivei curente pe baza nomenclatorului arhivistic, inventarierea documentelor 

la compartimente, pe an și termene de păstrare, prezintă avantajul că permite și selecționarea cu 

operativitate a unităților arhivistice fără importanță documentară sau istorică, eliberând spațiul 

pentru arhiva nou creată. 

Etapele procesului de inventariere 

La întocmirea inventarelor, pentru a evita eventuale greșeli precum și pentru înlesnirea și 

desfășurarea unitară a acestei activități, într-o primă etapă, responsabilul cu arhiva, va multiplica și 

difuza tuturor compartimentelor formularul de inventar, obligându-le în acest fel să răspundă 

rubricilor impuse. 

În a doua etapă, unitățile arhivistice odată constituite, încheiate, certificate, cu toate datele 

copertei corect completate, se grupează pe termene de păstrare, iar în cadrul fiecărei grupe de 

termene se așază mai întâi dosarele și la urmă registrele, condicile și alte documente preconstituite. 

Luarea în evidență a fiecărei unități arhivistice, prin completarea rubricilor formularului de 

inventar, se face în cea de-a treia etapă. Fiecare grupă de termene de păstrare începe cu nr. 1, număr 

ce se scrie concomitent și pe coperta fiecărui dosar, făcându-se astfel corelația dintre inventar și 

documente. Dacă toate celelalte elemente trecute pe coperta unităților arhivistice sunt completate 

corect, atunci întocmirea inventarului reprezintă, de fapt, o transcriere a acestor elemente în 

formularul de inventar. 

Elementele formularului de inventar 

Prin completarea corectă a fiecărei rubrici din formularul de inventar se facilitează 

identificarea operativă și facilă a unităților arhivistice. 

La antet, în partea stângă sus, pe prima pagină, se va trece denumirea instituției și a 

compartimentului care a creat documentele, iar la titlu se va scrie anul creării documentelor și 

termenul de păstrare. 

Prima rubrică a inventarului este reprezentată de numărul curent. Fiecare unitate arhivistică 

trebuie să aibă un număr curent. Fiecare inventar, în funcție de termenul de păstrare, va începe cu 

numărul curent 1. Acest număr curent reprezintă de fapt cota unității arhivistice. 

La a doua rubrică se va trece indicativul unității arhivistice după cum apare menționat 

acesta în nomenclator (Ex.: cifra romană corespunzătoare compartimentului, litera majusculă 

reprezentând subdiviziunea compartimentului de muncă și cifra arabă aferentă conținutului 

dosarelor: IA7; sau numai litera majusculă și cifra arabă: B13; sau numai cifra arabă: 24, în 

funcție de organigrama unității). Dacă la același indicativ au fost create mai multe volume, în 

această rubrică se va repeta indicativul unității arhivistice de câte ori este cazul. 

Rubrica a treia, destinată menționării informațiilor cuprinse în documente, Conținutul pe 

scurt al dosarului, registrului etc., va conține toate informațiile esențiale desprinse din 

documentele respective. Acestea vor fi menționate într-un mod cât mai concis, clar, relevant, fără 

prescurtări și fără a se insera și aprecieri personale ale celui care efectuează inventarierea. În cuprins 

se menționează categoriile de documente și obiectul acțiunii, precum și denumirile oficiale 

complete ale beneficiarilor sau clienților, ca și orice elemente prin care se pot exprima cât mai clar 
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informațiile esențiale din documentele supuse inventarierii. De asemenea, se va mai preciza și dacă 

documentele sunt sub formă de proiect sau copie, iar în cazul unei lucrări aflate în dosar în mai 

multe variante care au constituit etape de lucru, ca urmare a unor avizări succesive ale instituțiilor 

de stat etc., în cuprins, se vor menționa și acestea. 

Inventarul nu este doar o simplă transcriere a denumirilor din nomenclator deoarece acest 

instrument de lucru este un tabel sistematic de probleme formulate generic, pe când inventarul 

nominalizează și concretizează acțiunile, delimitează perioada la care se referă documentele. 

Pentru același indicativ din nomenclator se pot crea mai multe volume care vor forma, 

fiecare, câte o unitate arhivistică și va ocupa în inventar o poziție distinctă, iar în rezumatul fiecăreia 

se va menționa ceea ce îi este caracteristic. Unitățile arhivistice constituite din documente de același 

fel se inventariază în mod succesiv, în ordine cronologică, luând ca element cronologic ziua, 

decada, luna, trimestrul, semestrul etc. după modul de constituire a documentelor.  

În situația în care în cadrul unei instituții volumul documentelor create la anumite 

compartimente într-o zi este foarte mare, acestea se constituie în dosare pe zile asigurându-se astfel 

o arhivare corectă, o regăsire operativă a acestora, precum și selecționarea lor fără dificultate, la 

expirarea termenelor de păstrare. 

Personalul care face inventarierea documentelor trebuie să cerceteze cu atenție fiecare 

unitate arhivistică pentru a se edifica pe deplin asupra conținutului documentelor din componența 

sa, redând succint și cu exactitate problemele principale la care se referă acestea. 

Un alt element de identificare al dosarelor, pe care formularul de inventar îl evidențiază în 

mod exact, îl constituie data sau datele extreme ale documentelor din unitatea arhivistică (data 

primul act și cea a ultimului act din dosar). 

Inventarul mai evidențiază și numărul filelor ce constituie o unitate arhivistică, asigurându-

se astfel un control asupra integrității documentelor cuprinse în unitatea arhivistică, de identificare a 

unui anumit document, evidență gestionară etc. 

La Observații se vor trece eventualele noi cote, precizări privind microfilmarea sau 

interdicția de-a fi cercetate unele unități arhivistice etc. 

Filele inventarelor se numerotează odată cu întocmirea lor. 

Pe ultima pagină a inventarului se vor trece datele privind: numărul filelor inventarului, 

numărul unităților arhivistice pe care le cuprinde acesta, se fac precizări, dacă este cazul, privind nr. 

crt. al unităților arhivistice care au fost lăsate la compartimente sau care au lipsit la preluare. Se va 

mai scrie data predării-primirii, numărul unităților arhivistice efectiv preluate, precum și semnătura 

persoanei care predă documentele și a celei care preia documentele. 

Evidența dosarelor și a inventarelor depuse la compartimentul de arhivă se ține în registrul 

de evidență curentă. 

Ca și concluzie, putem spune că arhivarea documentelor, atunci când este făcută corect și 

conform legislației în vigoare, are un important scop practic cât și de cercetare. 

Bibliografie: 

Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate 

de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul nr. 217 din 23.05.1996; 

Mera, Laurențiu, Îndreptar Arhivistic, Editura Aronda, Cluj-Napoca, 2004. 
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IMPERATIVUL PANDEMIEI ÎN ACUSTICA ÎNȚELEPCIUNII FILOSOFICE 

Pandemia - testul identității 

„Este mai bine să fii o ființă umană nesatisfăcută decât un porc satisfăcut; este mai bine să fii 

un Socrate nesatisfăcut decât un nebun satisfăcut. Iar dacă nebunul sau porcul sunt de altă părere, 

aceasta se datorează faptului că ei cunosc numai o parte a problemei”, propune John Stuart Mill. 

Cheia înțelegerii acestui fragment ar trebui căutată în viziunea sa utilitaristă asupra moralei. 

O acțiune este corectă din perspectiva moralei atâta timp cât ea generează fericire, nu durere. Sigur, 

în înțelesul ideii de fericire și plăcere el distinge plăcerile frivole, de cele înalte. Plăcerile înalte 

dezmiardă cugetul și sufletul, adică tocmai pe acest Socrate, în timp ce plăcerile ușoare sunt 

atribuite porcului sau nebunului amintit de Mill. 

Dar care e legătura dintre ceea ce spune Mill și pandemie? E aceeași cu răspunsul la 

întrebarea: „Care e identitatea mea etică și a acțiunilor mele, dintre cele menționate de Mill, în 

timpul pandemiei? Ce rezultate generează alegerile mele? Cât de satisfăcut sunt în raport cu 

repercusiunile acestora? În definitiv, este mai bine (pentru binele comun) ca anumite dorințe ale 

mele să fie supuse rigorii restricțiilor, autocondamnându-mă, astfel, la un grad mai mare de 

insatisfacție, decât să plătesc scump (eu și cei din jur) – poate cu viața mea sau a celor dragi – setea 

satisfacerii „plăcerilor”. 

Paleta de variante de interpretare este diversă în acest mozaic de cuvinte: 

… Doar o altă variantă: chiar dacă ești conștient (termen impropriu pentru alte specii în afara 

omului) că poți fi primitiv, rămâi evoluat! 

Sau, într-un sens mai propriu, nu fă pe nebunul, rămâi rațional, rămâi moral! Acționează nu 

gândindu-te la satisfacțiile minore de a trece peste cuvântul legii, ci la satisfacțiile mari ale 

împlinirii legii morale! 

Este mai util să „pierzi” o luptă - libertatea și plăcerea de moment - și să câștigi războiul (pe 

termen lung) - cu pandemia! 

Este mai util (și benefic) să gândești decât să acționezi instinctual și reactiv, unde mai pui că 

prudența (proiecția pericolului și estimarea consecințelor) te scapă și de riscurile gratuite la care te 

expune instinctul! 

Este mai util să fii etic, corect, prudent decât să fii pus în situația de a implora ajutor din 

partea celor care, spre deosebire de tine, au ales rațional! 

Și mai simplu. Dacă vrei fericire și nu tristețe, bine și nu rău, plăcere și nu durere, e util să 

apelezi la etică! Și la Mill. În sensul intenționat de Stuart Mill. Cu toate că el remarcă sensul înalt al 

cuvântului „plăcere”, în cazul de față putem să-l atribuim și „plăcerii” fizice ca lipsă a durerii fizice. 

Știm că îmbolnăvirea presupune, sau poate presupune, reacții dureroase ale corpului. De ce să 

suferim, dacă putem să nu suferim? Care e utilitatea suferinței dacă aceasta putea fi evitată? Vom 

comenta și problema suferinței pentru a fi aproape și de cei suferinzi fizic și sufletește. 

Tot Mill ne învață că cea mai mare virtute a unei ființe este sacrificiul personal în favoarea 

binelui colectiv. Altruismul și compasiunea sunt atribute care dau rang ființei. Ca ființe raționale, 

cum ne place să ne autoproclamăm, trebuie să facem dovada acestui „dat” prin alegerile care ne 

definesc mai fidel decât vorbele. Mill subliniază mereu binomul sus – jos, intelectual – senzorial și, 

aplicând șablonul logic, își creează categoriile de oameni în funcție de locul din care aceștia își 

culeg împlinirea, fericirea, bucuria și plăcerea. 

Așadar, „mai bine un Socrate nesatisfăcut, decât un nebun satisfăcut”… 

Socrate, poate cel mai frumos chip al profunzimii, modestiei, decenței, bunului simț, cumpătării, 

sevă vitală pentru discipolii săi, Platon și Aristotel, salvează aparenta dezordine de pe chipul lui cu o 

frumusețe morală rară. Condamnat la moarte pentru „coruperea”/iluminarea tinerilor, un personaj care 

nu „propovăduia” confortul intelectual, ci, mai degrabă, „reflexul” cercetării și interogării constante a 

realităților de zi cu zi, moare înainte de apus, sorbind „cu poftă” licoarea morții, propunând și o jertfă de 

mulțumire zeilor că i-a vindecat sufletul de povara comuniunii cu acest trup.  

…Să fim de aceeași părere cu Stuart Mill și să „cunoaștem ambele părți ale problemei”! 
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Tot în contextul pandemiei și, poate, al interiorizării ideii de viață și calitate a ei, ne amintim 

de Heidegger și de cuplul romantic pe care îl propune între corp și timp. Pornind de la cele două 

armonii, zburdăm pe câmpul propriei înțelegeri și încercăm să ne răspundem, cu propriile simțiri, 

întrebărilor momentului. 

Observăm că sceptrul morții recunoaște superioritatea clepsidrei care, la rândul ei, cu 

răbdare finită, reușește să o țină în șah, până la ultima mutare a timpului. Timpul, beția conștientă 

dintre două necunoscute, stabilește intervalul de referință pentru degradarea ființei, a corpului care 

este o consecință a inerției nemuririi. Unde începe timpul și din ce se consumă? Dacă n-ar fi timp, 

cine l-ar înlocui, în ce vreme am fi, în locul cui am trăi? Dar corpul, cel mai perisabil tabel cu 

elemente, cum își măsoară viața dacă nu prin intervalul naștere-moarte? Admitem că există cele 

două certitudini sau, mai bine spus, o întâmplare și o condamnare a întâmplării, dar cum numim 

spațiul dintre două margini, înghesuit în convenția ideii de timp? Mai departe, cum înghesuim 

timpul în conturul unui corp? Îl distribuim egal în fiecare cotlon al corpului? Îl distribuim 

diferențiat, lucru care dă șansa bolii să erodeze părțile private de timp? Dar dacă ar fi inundate de 

timp, i-ar asigura nemurirea sau agonia eternă? Ce e timpul, până la urmă? Ce e pandemia și veșnic 

titrata „luptă cu timpul”? Ce face vaccinul pentru un corp bolnav de timp, prea mult sau prea 

puțin… Să fie soluția pentru boală, timpul? Dar pentru corp, tot timpul? Care timp și din 

disponibilitatea cui ni-l arogăm? Poate că timpul este, de fapt, un spațiu finit care ne-a împărțit 

fiecăruia o bucată ajustabilă pe care să o umplem cu propria poveste care se stochează în umbra 

timpului, dincolo de lumina conștienței. Să fie corpul singurul întreg pe care-l acceptăm ca sigur, 

din perspectiva numeroaselor opțiuni pe care le avem de a înțelege „succesiunea putințelor de a fi”?  

Să ne imaginăm că am fi privați de tot ce înseamnă bucurie, tristețe, uimire, împlinire, suferință, 

altfel spus, am simți liniar și am fi nemuritori. Sau, am avea șansa de a fi cum suntem de fapt, 

îngrămădiți laolaltă cu agonia și extazul, într-un bulgăre de timp. Care e oportunitatea pentru care 

am opta acum și, mai ales, de ce? Vrem să aspirăm spre ideal? Foarte bine! Când ajungem la 

răspunsul celui de-al 10-lea „de ce?” vom fi găsit calea armonizării corpului cu timpul. 

Bucuria interogației este fereastra pe care o deschide lumina cunoașterii ce urmărește să 

brodeze cele mai fine țesături ale înțelegerii. Când ne pierdem în frigul propriei amorțiri, puterea 

minții e singurul medicament salvator care probează pasiunea pentru viață, în strânsul unui corp. 

  

GÂNDUL ZILEI… SAU PERSPECTIVĂ ASUPRA ETICII 

PE TIMP DE PANDEMIE 

În demersul de conștientizare și identificare, comentare și propunere de comportamente 

ecologice în contextul actual al pandemiei, apelăm la soluțiile iluminatoare ale gânditorilor care au 

rolul de a ne ghida pașii în direcția responsabilizării individuale astfel încât să construim împreună 

dezideratul armoniei colective. Schimbarea la care putem spera este cea individuală, singurul loc pe 

care, cu adevărat, îl putem controla rămâne propria persoană. Dorința de a reseta mentalitatea 

maselor devine un proces cu un rezultat aproape nul, în absența unor instrumente care să permită 

acest lucru. Astfel, în perioada pandemiei, 

schimbarea individuală stă sub semnul 

coercitiv al îmbolnăvirii care joacă acum un 

rol modelator. Ceea ce învățăm despre noi și 

despre interacțiunea cu ceilalți se vrea a fi 

înțeleasă ca achiziție pe termen lung, cu efect 

de ecou în anii următori. Seva care pătrunde 

fiecare împrejurare de rol și statut a fiecăruia 

dintre noi trebuie să conțină un gând pe care 

să-l purtăm la braț prin reliefurile timpurilor. 

Revenind la intenția de a oferi un posibil 

ghidaj, amintim imperativul categoric al lui 
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Kant care nu trebuie văzut doar ca o sursă de principii morale, ci și, sau mai ales, ca un test pentru 

principiile pe care deja le avem. De ce am face apel la ideile gânditorilor pentru a ne ghida cursul vieții? 

În primul rând, pentru a reuși să ieșim cu bine din aceste piscuri ale întâmplării de a fi amenințați cu 

suferința sau pieirea, iar cele mai propice momente pentru schimbare vin tocmai pe acest fond de frică și 

suferință. În al doilea rând, pentru a „putea pretinde” același tip de comportament din partea celor din 

jur, demonstrând, nu doar scontând, un comportament definit prin înțelegere, compasiune, 

disponibilitate și eleganța morală de a acționa în folosul valorii de bine universal și adevăr. 

Imperativul categoric al lui Immanuel Kant spune: „Acţionează conform acelei maxime care 

vrei să capete valoare de lege universală!” În contextul actual, datoria fiecăruia dintre noi este de a 

acționa etic, deci echitabil și echidistant, în sensul cel mai propriu al acestei exprimări. Datoria mea în 

calitate de prieten, coleg, vecin și concitadin este de a implementa acest imperativ care poate salva 

vieți, asumând inclusiv restrângerea libertăților pe care le aveam înainte de izbucnirea pandemiei. 

Datoria mea este să acționez conform principiului echității, respectând atât reglementările 

legale, cât și un set de norme etice autoimpuse. Ceea ce învățăm acum se decantează sub formă de 

interogație pe termen lung: ce persoană ar trebui să devin, nu neapărat ce acțiuni ar trebui să 

întreprind astfel încât să nu fiu eu picătura care umple paharul sațietății agoniei? 

Sigur, nu puteam să izolez prima parte a întrebării fără să ofer un răspuns măsurabil legat de 

acțiunile concrete pe care trebuie să le asum astfel încât să-mi ofer o minimă garanție a reușitei. 

Acest tip de interogație se poate extinde și în sfera vieții de zi cu zi unde întâlnirea dintre 

etică și profesionalism, spre exemplu, în zona de competență a fiecăruia, poate monetiza reușita sau 

nereușita unei lucrări sau a unui contract. În susținerea acestei afirmații, invoc viziunea tranșantă a 

filosofului Kant care propune fiecărei ființe raționale aceeași rețetă independentă de împrejurare: 

„Ele (n.n. regulile) nu sunt dependente de context sau de scopurile particulare pe care le urmărim, ci 

au o valoare universală, trebuind să fie adoptate de toate ființele raționale”. Inevitabil ajung, 

pornind de la pregătirea mea de bază, să numesc această situație, comunicare. 

Etica, conform DEX, „reprezintă un ansamblu de norme în raport cu care un grup uman își 

reglează comportamentul pentru a deosebi ce este legitim și acceptabil în realizarea scopurilor”. 

Fiecare dintre noi poate numi cel puțin o situație, mai recentă sau mai îndepărtată în timp, de 

încălcare a normelor etice în modul de raportare, sub aspectul comunicării, între propria persoană și 

cei din jur cu care alegem sau nu, explicit sau tacit, să stabilim o relație de comunicare fie ea 

verbală sau nonverbală. Știm că prin intermediul cuvintelor transmitem doar o mică parte din 

mesajul intenționat (sau nu) pe care ajunge să îl recepteze interlocutorul. 

Pentru că în etică suntem pe un tărâm în care nu se spune cum ar trebui să faci, ci spre ce ar 

trebui să aspiri este destul de greu să te ghidezi după ceva care, până la urmă, devine solubil ca sens. 

Cum evităm această stare de obtuzitate? În comunicare și nu numai, consider că fiecare dintre noi 

trebuie să aibă libertatea de a-și alege principiul etic la care simte să își raporteze existența și 

atitudinea, dar și ce grilă de analiză aplică pentru monitorizarea și evaluarea interacțiunilor pe care 

le întreprindem. Sigur, pornind de la premisa reală de a fi o masă eterogenă de entități, probabil că 

nu este necesar să măsurăm cu aceeași riglă așteptările, realizările, caracterele și modul în care 

devin virtuoși sau „sinuoși” cei din jur. În acest fel, fiecare individ va putea să se situeze de acea 

parte a „lumii” care va fi în concordanță cu credințele sale cele mai înalte. 

În lumea cărților, una dintre cele mai importante funcții de care o bibliotecă face uz este 

aceea de a facilita accesul la cunoaștere prin intermediul cuvântului scris, lucru care îi sporește 

responsabilitatea față de ceea ce transmite. Rolul ei formator este de a interfera cu preocupările cele 

mai diverse de cunoaștere ale celui care receptează mesajul expus, în vederea însușirii unor 

informații și nu numai. Eficiența comunicării se poate măsura în feedback-ul venit din partea celor 

pe care, generic, îi putem numi public dacă vă găsim aici, în spațiul online, sau utilizatori, dacă vă 

întâlnim căutând cunoașterea printre rafturile bibliotecii. 

La raftul de filosofie, ne așteaptă în tăcere îndreptare pentru acțiunile noastre. Să răsfoim, 

așadar, gândurile cele mai valoroase și să le permitem să ne inspire! 

         Ioana Florica Gale 
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ÎN CLOPOTNIȚA PREZENTULUI RĂSUNĂ UN TRECUT PANDEMIC 
  

…Din jurnalul unei etape: Starea de urgență 

Preliminarii 

Încă nu e momentul să ieșim din case, dar asta nu înseamnă că nu putem călători virtual sau, 

mai mult decât atât, că nu e momentul potrivit pentru a ne 

documenta viitoarele escapade în natură. Iar pentru că 

biblioteca înseamnă călătoria neîncetată cu locomotiva minții, 

vă propunem să vă alăturați nouă și să facem o primă oprire 

prin locurile de poveste ale județului Sălaj, în primul rând ca să 

le cunoaștem (mai bine), iar apoi pentru a le include în 

opțiunile noastre de vizitare, atunci când situația o va permite. 

Imperativul momentului rămâne „Stați acasă!”, venim noi 

înspre voi, cu vehiculul numit carte. Intenția noastră este de a 

vă oferta cu câte ceva din gama noastră de produse culturale 

disponibile în fondul nostru (inclusiv sufletesc) ca mai apoi să nuanțăm ideea implicării civice active 

în relansarea/resuscitarea economiei naționale, prin intervenția individuală la nivel local. Astfel, vă 

propunem să vă îndrăgostiți de meleagurile sălăjene, să vă mândriți cu ele și mai apoi să vă implicați 

în promovarea și salvarea lor, vizitându-le și recomandându-le și altora să o facă. 

Unul dintre cele mai grăitoare elemente identitare ale județului Sălaj, un județ ce își trage 

numele din latinescul „silva/-e” care înseamnă pădure/păduri, este prezența numeroasă a bisericilor de 

lemn, care-i face Sălajului un renume din a fi amintit ca „un județ al bisericilor de lemn”, un fapt, de 

altfel, deloc întâmplător dacă legăm materia primă – lemnul – de construirea acestor lăcașuri de cult. 
  
Câteva date 

Conform datelor culese de profesorul Leontin Ghergariu și regăsite de cercetătorii 

contemporani într-un manuscris din 1976, numărul bisericilor din 

lemn aflate pe teritoriul vechiului județ Sălaj și aduse până aproape 

de zilele noastre, inventariază nu mai puțin de 147 de biserici în 

1900, 121 de biserici în 1908, 114 în 1976, iar în prezent (e posibil 

să nu fie cele mai recente date) avem 68 de biserici de lemn, pe 

lista monumentelor istorice din Sălaj. Scăderea constantă a 

numărului de biserici de lemn cunoaște deopotrivă cauze naturale 

(lemnul este un material perisabil), accidentale, istorice, sau au fost 

relocate, mutate în alte părți ale țării, cu scopul de a fi expuse în 

cadrul Muzeelor cu specific etnografic. Majoritatea acestor biserici 

au fost construite între secolele XVII-XVIII, în general din lemn 

de esență tare, - stejar - și mai rar din lemn de fag. Un detaliu 

sugestiv legat de tehnica de construire și materialele pe care le 

aveau la dispoziție este acela că inclusiv cuiele necesare prinderii diferitelor componente erau 

confecționate din lemn. 
  

Îndeletnicirile strămoșilor sălăjeni – bucuria de a crea „frumos” 

Fără a pretinde o abordare exhaustivă și specializată a subiectului, prezentăm câteva idei 

regăsite în bibliografia consultată, care arată că, pe lângă agricultură, care era preocuparea de bază a 

locuitorilor spațiilor rurale ale județului Sălaj, exista și componenta artistică a meșteșugului în 

gospodărie, tâmplăria și pictura. Bisericile de lemn, care reprezintă materializarea îndemânării, a 

talentul și a priceperii în mânuirea dălții și a pensulei, vorbesc și despre identitatea spirituală a celor 

care le-au produs. În multe situații meșteșugarii, unii dintre ei atât de virtuoși, dar și modești în 

…pregătire, nu au îndrăznit să-și încresteze iscălitura în grinda neuitării, chiar dacă posteritatea îi 
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recomandă ca artiști și promotori ai specificului tradițional sălăjean. Să amintim și de locurile care 

se știu a fi „furnizoare” de lucrători în lemn și anume, Guruslău unde existau trei astfel de persoane, 

o persoană în Borla și două în Borza. Mai știm că meșteșugarii sălăjeni confecționau oale de lut, 

furci, lopeți, roabe, coșuri împletite, mături de nuiele s.a. 

Știați că…? 

· Sfinții Mihail și Gavril sunt patronii spirituali ai celor 

mai multe biserici de lemn din județul Sălaj? 

· Există o hartă (vezi foto) a bisericilor de lemn din 

județul Sălaj? 

· În volumele prezentate și în fondul Bibliotecii Județene 

Sălaj există micromonografii ale acestor obiective 

turistice sălăjene? 

La finalul acestui scurt și sumar periplu general legat 

de prezența bisericilor de lemn pe teritoriul județului Sălaj, vă ademenim cu o selecție de câteva 

povești vizuale – fotografii – ale acestor monumente, regăsite, de asemenea, în sursele consultate. 

                                                                                          Ioana Florica Gale 

Interviu pentru CAIETE SILVANE 

Perspectivele consumului cultural în pandemie 

Cultura a fost și este în continuare unul dintre cele mai grav afectate domenii de criza creată 

de pandemia cu noul tip de coronavirus. S-au închis teatre, cinematografe, muzee și biblioteci. Tot 

ce ține de artele spectacolului a tras cortina. Odată cu contextul pandemic, principalele dificultăţi pe 

care le înfruntă instituţiile şi organizațiile de cultură (fondurile insuficiente, incoerența cadrului 

legislativ, infrastructura tehnică şi culturală deficitară, lipsa de personal, interesul scăzut al 

publicului pentru manifestările culturale ş. a.) s-au acutizat. 

Prognoza de consum cultural în contextul pandemiei Covid-19 s-a aflat în atenţia 

specialiştilor de la Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Cel mai recent studiu 

publicat, denumit „Tendințe ale consumului cultural în pandemie”, a relevat frecvența cu care au 

fost practicate activitățile specifice consumului cultural non-public şi a urmărit în ce măsură a 

afectat pandemia interesul românilor de a participa la activități culturale. 

Potrivit studiului, se poate observa o creştere a procentului celor care au declarat că în anul 

2020 au citit cărţi, comparativ cu anul precedent. În ultimele șase luni, 14% dintre respondenţi au 

declarat că au citit cărţi zilnic, 22% au declarat că citesc cărţi o dată sau de câteva ori pe săptămână, 

12% au pretins că citesc lunar, 11% au citit cel puţin o dată în ultimele şase luni, în timp ce 41% au 

susţinut că nu au citit în perioada menţionată. A crescut procentul celor care citesc cărţi zilnic, cu 

5% faţă de anul 2019 şi procentul celor care citesc o dată sau de câteva ori pe săptămână, cu 9% 

faţă de 2019. Surprinzător, cititul este preferat vizionării de filme prin streaming video, 14% dintre 

respondenţi au citit în fiecare zi, față de 10% care s-au uitat la filmele de pe serviciile de difuzare 

online. 

În ceea ce priveşte ziarele şi revistele pe format de hârtie, cifrele nu sunt încurajatoare. Doar 

5% respectiv 2% dintre respondenți au citit zilnic ziare sau reviste, 17% respectiv 14% au răspuns 

că le citesc o dată sau de câteva ori pe săptămână, 7% respectiv 13% au declarat că lunar citesc 

ziare şi reviste, 8% respectiv 9% au lecturat ziare sau reviste cel puţin o dată în ultimele şase luni. 

63% respectiv 62% dintre intervievaţi nu au citit ziare sau reviste în ultimele şase luni. 

Studiul a măsurat intenția de a participa la evenimente culturale în următoarele şase luni şi a 

relevat cifre îngrijorătoare chiar şi în perioadele de activitate normală. 

14% dintre respondenţi au declarat că intenţionează să viziteze muzee, expoziții sau galerii 

de artă, indiferent de cum va evolua situaţia generată de pandemie. 31% au declarat că plănuiesc să 

viziteze muzee, expoziții sau galerii de artă, dacă situaţia generată de pandemie ar rămâne la fel sau 
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s-ar îmbunătăţi. 55% au declarat că nu intenţionează să viziteze edificiile culturale menţionate, 

indiferent de situaţia generată de pandemie. 

11% dintre respondenţi au declarat că vor merge la biblioteci pentru a împrumuta cărți sau 

pentru lectură, indiferent de evoluția epidemiologică, 20% au declarat că intenţionează să ajungă la 

biblioteci dacă situația generată de Covid-19 rămâne la fel sau se îmbunătățește, în timp ce 69% nu 

îşi propun să meargă la o bibliotecă publică pentru a citi sau a împrumuta cărți, indiferent de situaţia 

generată de pandemie. 

Studiul „Tendințe ale consumului cultural în pandemie” s-a bazat pe un sondaj de opinie pe 

diverse teme legate de cultură, efectuat pe un eșantion reprezentativ naţional de 2.000 de 

respondenţi. 

Revista „Caiete Silvane” își propune să releve impactul pe care criza sanitară îl are asupra 

instituțiilor culturale precum și perspectivele consumului cultural în pandemie. În acest sens, am 

stat de vorbă cu: Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Daniel 

Mureșan, directorul ziarului Magazin Sălăjean, Corina Bejinariu, managerul Muzeului Judeţean de 

Istorie şi Artă Zalău, Florica Pop, managerul Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj și prof. 

univ. dr. Traian Vedinaş de la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universității 

„Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca. Le-am adresat tuturor următoarele întrebări: 

  

1. Cum vedeţi cultura şi rolul ei în această perioadă? 

R. Indiferent de vremuri, rolul culturii este esențial în viața omului! În cele mai negre și apăsătoare 

perioade pentru omenire, au fost balsam, alinare și îndemn spre încredere: cuvântul scris, pe toate 

tipurile de suport, culoarea presărată de artiști în tablouri nemuritoare, datinile și tradițiile, muzica, 

dansul, piesele de teatru, filmele… toate comori ale culturii naționale și mondiale. 

Referitor la activitatea bibliotecilor în această dificilă perioadă, după ani de zile în care, inovând 

mereu servicii, colecții, activități pentru toate categoriile de public, spațiile erau neîncăpătoare, în 

anul 2020 am trăit cu greu distanțarea, ne-a lipsit entuziasmul, bucuria și zâmbetul copiilor, energia 

și inițiativele tinerilor, îmbrățișarea bunicilor, care își găseau un loc plăcut, ofertant pentru 

comunicare, socializare, participând la diverse întâlniri cu noi, bibliotecarii, în secțiile noastre sau în 

diverse locații unde îi întâmpinam cu daruri culturale pe gustul și interesul lor. Considerăm, după 

cum ne mărturisesc în numeroasele mesaje, că le e tare dor de noi și de întâlnirile memorabile, 

tuturor, de la cei mai mici, la cei ninși de ani. Biblioteca noastră nu a fost închisă, nicio zi! Am fost 

aici și am încercat să răspundem, în alte condiții, bineînțeles, solicitărilor. Spre a înlătura sau a 

diminua cât mai mult posibil riscurile infectării cu virusul care ne-a blocat viețile, am reușit să 

achiziționăm, destul de repede, Sterilizatoare pentru cărți și Purificatoare pentru aer în toate spațiile 

unde publicul are acces și interes (Secția Tineri & Adulți, Secția pentru Copii, Sala de Lectură, 

BiblioDivertisment), utilizatorii serviciilor noastre având încredere că sunt mai protejați.  

Lumea a avut mare nevoie de biblioteci în această perioadă, chiar mai multă decât în situația de 

normalitate, iar motivele sunt simplu de înțeles: lipsa spectacolelor, a activității teatrale, chiar a 

posibilității de exprimare a credinței, imposibilitatea de a petrece timp în localuri, sau la evenimente 

organizate, închiderea școlilor și absența întâlnirilor cu prieteni, grupuri, sau chiar cu familiile ș.a. 

S-au împrumutat foarte multe cărți la domiciliu, s-au scanat sau digitizat o multitudine de 

documente, fragmente, pagini, opere… care s-au trimis spre cei care aveau nevoie de acestea. Am 

organizat numeroase întâlniri și cursuri online.  

Biblioteca publică este locul cel mai potrivit pentru educație, cunoaștere, informare, 

participare la multitudinea de activități, evenimente, ateliere, workshop-uri, cursuri pentru 

dezvoltarea personală și/sau profesională ș.a., în mod liber, gratuit, într-un program generos și 

adaptabil solicitărilor de toate tipurile. Având o gamă atât de variată de oferte, nu poate fi înlocuită 

de nimeni și de nimic! A rezistat în toate vremurile, în situații dificile, cu viziune și implicare 

majoră în viața comunității. Am fost foarte ocupați și virtual, chiar a fost mult mai greu, pregătirea 

materialelor pentru mediul electronic a acaparat mai mult timp și atenție. 

2. Poate funcţiona cultura online? Are acelaşi impact? 
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R. Într-un anume fel cultura funcționează și online, a funcționat și înainte de pandemie, iar noi am 

fost foarte pregătiți sub acest aspect, atât prin echipamente, cât și prin perfecționarea personalului, 

în acest sens. Ne-am bucurat să fim de folos, să ținem cursuri online pentru multe alte categorii care 

nu s-au descurcat în lumea tehnologiei avansate. 

Întâlnirile noastre cu publicul au continuat online, dar, indiferent cine ce ar spune, impactul 

nu este același, chiar dacă, în prima parte, lumea părea atentă și preocupată, pe parcurs a intervenit 

oboseala ochilor, dureri de cap, saturația de a privi mereu și mereu spre un ecran rece. Actul cultural 

are nevoie de prezență, altfel se trăiește emoția, se împărtășesc gândurile, se comunică între 

participanți. Omul are nevoie de interacțiune cu semenii săi, izolarea nu este benefică nici minții, 

nici sufletului, nici trupului! Am existat, dar… nu am trăit, am consumat, dar nu am avut gust, am 

fost mult mai lipsiți de viață! 

3. Cum a afectat pandemia activitatea instituţiei dumneavoastră? 

R. Am folosi un cuvânt simplu pentru a caracteriza această perioadă – gol, un imens pustiu în 

interiorul nostru și al secțiilor pe care ne-am străduit să le facem atractive! Am fost nevoiți să 

renunțăm la proiecte majore, la parteneriate și colaborări, deoarece, din luna martie, deplasările în 

țară și străinătate au fost interzise, sau reduse foarte mult. Nu exista nicio garanție că se vor putea 

realiza, nu exista limita în timp a finalizării acestei situații neplăcute. Întâlnirile profesionale, 

schimburile de bune practici în județ, în țară și în lume, au fost, de asemenea, reduse doar la ceea ce 

am reușit să realizăm online. Coordonarea din punct de vedere metodologic și profesional a 

bibliotecilor publice de pe raza județului Sălaj, activitatea din Centrele metodice din județ, formarea 

profesională a bibliotecarilor sălăjeni, precum și evenimentele sau activitățile cultural-educative, 

informaționale ș.a. au fost toate limitate la discuții sau întâlniri virtuale. 

Am încercat să rezistăm, cel mai important aspect a fost în acest an sănătatea tuturor, 

personal și public, fiind atenți la nevoile de informare ale comunității și răspunzând, prin toate 

mijloacele posibile, tuturor solicitărilor. 

4. Cum apreciați perioada din perspectiva consumului cultural? 

R. Din păcate, anul acesta ne-a determinat să vizionăm, să vizităm, să învățăm, să interacționăm mai 

mult online, ne-am mutat preocupările normale pe… ecran, fie laptop, calculator, tabletă, TV, 

telefon. Calitatea nu a fost aceeași, diversitatea nici așa. Același mod nesănătos de a sta așezat și a 

privi, nu poate dărui bucuria participării la un spectacol, unde privești în direct emoția și vibrația 

artistică, la o piesă de teatru, unde este important fiecare detaliu pentru buna înțelegere a mesajului, 

vizita la muzee te pune în contact direct cu piese, epoci, având posibilitatea să adresezi întrebări 

specialiștilor… activitățile culturale, în ansamblu, au menirea de a provoca publicul, nu doar să 

privească, ci să și participe, să se familiarizeze cu teme și opinii diferite, să-și verifice modul de 

gândire, nivelul de cunoaștere, calitățile și aptitudinile creative, chiar să se descopere și să-și 

formeze alte și alte abilități, să-și găsească prieteni, potriviți pentru a comunica pe anumite domenii 

de interes. Rolul întâlnirilor culturale este imens! Dacă majoritatea oamenilor din România și din 

lumea întreagă au reușit să depășească perioada cea mai dificilă din istoria omenirii, fără grave 

probleme psihice, meritul credem că este, în primul rând, al ofertei culturale, pregătită cu dăruire, 

talent și profesionalism de toți cei care au perseverat sau își desfășoară activitatea în toate domeniile 

vieții culturale, fie în instituții, fie particular, individual. 

5. Cum aţi caracteriza implicarea autorităților în sprijinul culturii? 

R. Dacă ne gândim la faptul că au fost închise Teatrele, interzise spectacolele, în timp ce toate 

magazinele și Mall-urile au funcționat aproape în permanență, putem înțelege foarte ușor care este 

interesul autorităților, de la nivel central, în primul rând, deoarece, în această situație de excepție, 

cei din local s-au supus ordinelor venite de la… centru! Considerăm că nu se înțelege îndeajuns 

rolul, rostul și importanța activității culturale în viața unui neam, precum și în a fiecărui cetățean, în 

parte. Da, înțelegem cu toții pericolul momentului, dar nu e bine că s-a blocat total accesul la 

evenimente culturale, mai ales că există săli imense, unde, cu limitarea numărului de persoane, cu 
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distanțare și respect pentru toate regulile stabilite, se putea continua. De mult prea multe ori cultura 

se pare că… încurcă, uitându-se cât dăruiește! 

6. Ce schimbări majore credeți că va aduce contextul pandemic în privința domeniului 

cultural? 

R. Am dori să credem că schimbările majore vor fi benefice pentru cultură, cu toate ramurile sale, 

deoarece aceasta cuprinde și reprezintă viața spirituală a unui popor. Din câte auzim, însă, din țară, 

cu gândul la o posibilă criză economică puternică, unii se grăbesc să închidă, să limiteze, să 

desființeze secții, filiale, segmente sau chiar instituții publice de cultură, considerând, în 

necunoașterea și incultura lor, că acestea doar consumă, nu produc, că nu sunt rentabile! Să nu se 

obișnuiască lumea cu această absență, devenind comozi și crezând că totul se poate realiza… 

online! Artiștii, actorii, profesioniștii din instituțiile de cultură au nevoie de public, spre a-și putea 

oferi munca și talentul, spre a se putea bucura de zâmbete și aplauze, altfel, există riscul de a nu mai 

progresa, de a se reorienta și atunci cine să mai posteze cultură gratis, online!? Pentru adevărata 

cultură este și va fi nevoie mereu de susținere financiară! Ar fi de dorit ca după această perioadă 

neprielnică, în mod special, domeniului cultural, autoritățile de la nivel central, județean, local, 

precum și toți cei care pot să se implice, să investească mult mai mult în acest sector, marginalizat și 

uitat de prea multe ori. Motivele ar fi multe, dar ne vom opri doar la acestea: în cele mai grele 

perioade din viața pământească educația și cultura au salvat omenirea; un om educat respectă reguli, 

îi pasă de semenii săi, iar cel cu o bogată cultură știe să fie de folos, să se ajute singur și să-i ajute și 

pe ceilalți. 

Ignoranța distruge, cunoașterea salvează și înalță! 

Oricât de sec și șters ar părea totul în jur, pata de culoare peste toate este pictată de CULTURĂ! 

                                                      Florica Pop 

 

O invitaţie la Grădina Botanică din Jibou 

 

Într-un an dificil, când întâlnirile au fost restricţionate, iar activităţile cu public numeros aproape 

imposibil de realizat, noi, cei de la Jibou, având aproape atâta frumuseţe, îndemnăm spre descoperirea 

mirajului florilor în viaţa noastră. Cu o carte în mână, îndrăzniţi să intraţi pe poarta magică a unui loc 

binecuvântat din judeţul Sălaj şi, cu siguranţă, petrecând câteva clipe în mijlocul naturii, admirând şi 

făcând cunoştinţă cu frumuseţi şi cuvinte, veţi pleca mult mai plini de viaţă şi mai răbdători. 

Aerul vioi îmi descrețește fruntea, iar florile îmi zâmbesc. Verdele crud de primăvară poartă 

amprenta picăturilor line ale trandafirilor îmbobociți, precum un curcubeu pastelat ce apare printre 

norii mătăsoși, catifelați, desenați într-un peisaj de cristal din pricina vremii ploioase. Cerul își 

desface lacrimile peste întinderea noroasă și cenușie a comunei urbane Jibou, precum în poeziile 

bacoviene. O carte poate fi comparată cu o floare, de 

exemplu, un trandafir. 

(Plouă cu iubire divină peste sufletele care știu să 

dăruiască dragoste. Viața este mult prea scurtă pentru a 

ne permite emoții negative, nu știm clipa când trecem în 

eternitate). 

Atmosfera emană energie vegetală. Florile sunt 

vii, au viață, sunt foarte sensibile și gingașe. Ne 

comunică informații prețioase. Puțini sunt cei care văd 

florile și natura vegetală ca pe propria reflecție ce îi ajută să cunoască emoțiile celorlalți. Plantele 

înmagazinează energia a tot ce le înconjoară și transmit pulsul Grădinii, precum adună cărţile 

înţelepciunea. 
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Au fost dăruite ca un medicament spiritual și sunt balsam pentru suflet împreună cu cărțile. 

Într-o lume ostilă precum o junglă, în care cei 

mai puternici rezistă, florile înseninează și au 

mesaje criptate doar pentru cine le apreciază și 

cunosc universul cuantic al parteneriatelor 

dedicate gingășiei, frumosului, bunului simț. O 

întreagă estetică a sensibilității și a 

sentimentelor nobile, inspirațiile poeziei, a 

valorilor morale pentru explicarea fenomenelor 

invizibile dintre oameni, florile sunt decodoare 

de agresori. Plantele cunosc de la o poștă 

inamicii lor. Am o admirație față de flori, ele 

prind contururi în suflete abia când se înțelege lecția de superioritate, pe care din glastră, sau 

plantate în grădini botanice, ne-o predau la școala vieții. Ele nu sunt egoiste, te invită mereu să le 

simți pulsul, le vezi petalele prin care își exprimă forma de viață. Dacă ne uităm la mușcate sau 

mimoze, ori alt tip de flori, toate au personalitate, transmit indirect mesajul de a le admira, sunt 

imbatabile. Cele mai frumoase cadouri de la 

Divinitate sunt numai pentru cei care iubesc 

florile și le cunosc vocabularul subtil și discret al 

emanațiilor de emoții dincolo de cuvinte, unde 

sensurile parcă rămân în suspans, așteptând o 

logică matematică aranjată în logaritmi și matrici 

traduse în ecuații cu rezultatul între viață și 

moarte, subtitrate prin cartea gesturilor florale. 

Celor care, într-o perioadă apăsătoare, nu 

ştiu unde îşi pot alimenta sufletul şi gândul cu o 

stare benefică, le recomandăm să treacă pe la 

Bibliotecă, iar apoi să poposească la Grădina Botanică din Jibou, privind cu atenţie petalele 

multicolore ale miilor de flori, vor lua apoi cu ei un gând curat și un buchet de flori pe care le vor 

dărui mamelor, bunicelor, prietenelor, fiicelor, soţiilor… Prețuire pentru binele suprem, pentru 

aceste leacuri ce purifică şi vindecă. Zilnic să nu uităm că aproape de noi sunt cei mai credibili 

sfătuitori: natura şi biblioteca. 

Iulia Longodor, bibliotecară, Jibou 

Articole manuscris – Vasile Caba (selectiv) 

Menționăm că în multele noastre deplasări prin județul Sălaj, am primit, în urmă cu câțiva 

ani, un manuscris consistent, care conține scrieri ce nu au reușit să vadă lumina tiparului, vremea în 

care au fost scrise nefiind atât de prielnică publicării, mai ales că autorul intrase într-un con de 

umbră, așa cum se întâmpla și atunci, probabil din cauza nesupunerii față de regim sau a rostirii 

unor cuvinte care atingeau imaginea acestuia.  

Multe texte sunt ilizibile, din cauza timpului, precum și a scrisului de mână foarte mărunt. 

Am selectat câteva din pagini și am încercat să le descifrăm. Cei care vor fi interesați de conținutul 

integral al acestui manuscris pe care Biblioteca Județeană Sălaj îl deține, îl vor putea consulta la 

Sala de Lectură a instituției, având regim special. 
 

AUTOBIOGRAFIE 

Subsemnatul Dr. Caba Vasile, fost advocat, dom. în Oradea, str. Breiner Bela nr. 46 apart. 3 

m-am născut în Comuna Șoimuș, „Raionul” Jibou, Regiunea: Cluj în anul 1883, Septembrie 23. 

Tatăl meu a fost preot în această comună, trăind din veniturile acestei comunități. Am fost 4 frați: 

unul preot, al doilea comerciant, o soră casnică și eu. 
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Școala primară am terminat-o în comuna natală, iar liceul 4 clase în liceul din Șimleu 

Silvaniei iar restul la Beiuș, unde am luat bacalaureatul în 1908. M-am înscris la facultatea de drept 

din Budapesta, unde mi-am luat și doctoratul, ca apoi să continuu la facultatea de filozofie litere. În 

anul 1913 am studiat la facultatea de litere din Berlin, iar în decursul războiului fiind scutit de 

armată m-am stabilit în Viena. Aici am studiat 3 ani, pregătindu-mi și în litere doctoratul. 

În 1918 am venit acasă, m-am stabilit advocat în Cluj, unde am practicat advocatura până în 

1932, când m-am mutat la Oradea, deoarece soția mea a fost înaintată în grad ca medic, transferată la 

Oradea. Aici am continuat cu practica advocaturei, până în 1948 când am fost deblocat, fără motive.  

Politică am făcut numai în 1919 când am fost ales deputat democrat-naț., dar din acest an 

/20/ nu am mai fost membru în vreun partid politic. În 1958 am fost arestat de către Securitatea din 

loc., pe motiv că am fost deputat și niște vorbe neserioase, ca urmare condamnat 8 ani, dar la 14 

Ianuarie anul curent am fost grațiat și pus în libertate. De prezent stau fără avere, care mi s-a 

confiscat, fără pensie, care mi s-a tăiat și fără serviciu. 

Însă vreau să muncesc, mă simt în vigoare deplină pentru a-mi asigura existența prin munca proprie. 

Cu respect: Dr. Caba Vasile 

Trilogia Silvaniei 

(“Toți Doamne și toți trei”) 

     Dr. Caba Vasile 

Bocșa, Bădăcin, Băsești* 

Cunoscute din vechime, 

Sate curat românești, 

De domni și de țărănime. 

 * Trei comune din Silvania (Județul Sălaj), prima a lui Simion Bărnuțiu, a doua a lui Iuliu Maniu și 

a treia a lui Pop Gheorghe de Băsești. 

Din Bocșa martir Bărnuțiu 

Se făcu preot la Blaj, 

Ca să fie bine norodului, 

Spre paloș și de curaj. 

 

Bădăcinul cu pravila, 

Răsfoia mereu la coduri, 

Să poată-ndruma spre bine, 

Nedreptăți și nenorocuri. 

Badea Gheorghe din Băsești, 

Sculânduse-n zori de zi, 

 

 

Își lucra pământurile 

Neamul să-și poată slăvi. 

 

Toți zoreau să-ndrepte răul, 

Și sclavia seculară, 

Pe care dușmani barbari, 

De veacuri ne-o-ntăbulară. 

Să le lucrăm zi și noapte, 

Ogoarele-nțelenite, 

Ei să huzurească-n bine, 

Strămoșii trăiau ca vite. 

I.  

     Bate vânt vijelios, 

Peste munți și peste țări, 

Căci popoarele-asuprite, 

Răbdau prea multe poveri. 

Le sleia vlaga în oase, 

N-aveau ce pune pe masă, 

Nici seara, nici dimineața, 

Nici la câte-o nuntă-leasă. 

Ș-atunci din munți craiul Iancu, 

Porni-ncetișor spre Blaj, 

Să hotărască norodul, 

Soarta marelui mesaj. 

 

Orașul până-n câmpie, 

Numai pene de cocoși 

Ungaria se temea 

Să n-o facă cocoloși. 
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Au adus și regimente, 

În câmpia libertății, 

Să nu putem asculta, 

Glasul jertfitor vieții. 

 

Tribuna au risipit-o, 

Să n-o poată urca nimeni, 

Ca să răsune cuvântul, 

De la inimă la inimi! 

Nu era cum s-auzim, 

Glasul lui Bărnuțiu profetul, 

Pornit din Iașiul Moldovei, 

Cu deviza patruzecișioptistul. 

  

Dar din Blaj plecând ca preot 

L-au adus în catedrală, 

Ca să răsune de-aici 

Cuvântarea-i magistrală. 

  

A urcat încet amvonul, 

A-nceput ca să cetească, 

Ce-așteaptă de multă vreme, 

Vrednicia românească. 

Căci drepturi noi nu aveam, 

Numai iobăgia cruntă, 

Slugi la stăpânii venetici, 

Viața ne era o trudă. 

Dar cum toate au sfârșit, 

Și ea trebuia să piară, 

Să răsară soarele 

Și peste-a noastră hotară. 

Libertate și pământ, 

În Biserică și școală, 

Pe pământul românesc, 

Dreptatea să dea năvală. 

Să sosească și la noi, 

Nu exploatare, foame, 

Să se-mbogățească zbirii, 

Clipa dulce-a izbăvirii. 

Popoarele lumii-ntregi, 

Scuturau lanțul robiei, 

I-e ca și la noi acum, 

Să-nvârtim hora frăției. 

Din Carpați până la Tisa, 

Să dispară barbaria, 

Nedreptatea, iobăgia, 

Umilința, sărăcia. 

Să plesnească obezile, 

Hoți, spânzurătorile, 

Cu toate corvezile, 

Darea, zăciuielile. 

Nu le mai putem răbda, 

N-au copiii hrana lor, 

Nici zdrențe să-și apere, 

Talpele picioarelor. 

Drepturile noastre sfinte, 

Sunt călcate în picioare, 

De barbari veniți pe-ascuns, 

Să ne calce țara-n floare. 

S-au strecurat ca și șerpii, 

Unde odihnesc strămoșii, 

Să ne ia Transilvania, 

Murim pentru ea cu toții. 

Fraților veniți, grăbiți, 

Să cucerim libertatea, 

Morții din pământ ne cheamă, 

Să îndreptăm strâmbătatea. 

Și de vreau să stea aici, 

Așa cu puțini la număr, 

Și ei să poarte povara, 

Cum am dus-o noi pe umăr! 

Să fie egalitate, 

Și la bine și la rele, 

Să nu suferim tot noi, 

Să tragă și ei la ele. 

Pământul baronilor, 

Să se-mpartă în bucăți, 

Tuturor să ne ajungă, 

Să nu le mai fim argați. 

Ca ei numai să comande, 

Noi să asudăm și sânge, 

Prin curțile înflorite, 

Bietul neamul nostru plânge. 

Așa va fi-atunci dreptate, 

Când vor veni lângă noi, 

Să trudească zi și noapte, 

Pe lângă pluguri cu boi. 
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Atunci vor mânca mai bine, 

Nu numai fripturi, sarmale, 

Va fi bună uneori, 

Și mămăliga cu sare. 

Să vadă și ei ce-i truda, 

Zoala, asudatul, munca, 

Prea mult au umblat în zale, 

Fără să facă nimic. 

Cei cuconi și jupânese! 

Numai se plimbau mereu, 

Călare și în călese, 

Ș-apoi să râdă de noi, 

Așa ne-au sfidat întruna, 

De ani mulți, ba chiar și sute, 

Ca să nu ne ridicăm, 

Peste ei ca și un munte! 

Că atunci se prăvălesc, 

În mocirla lor din stepe, 

De unde nu au scăpare, 

Ca din gura berzei șarpe! 

Însă visul lor de veacuri, 

Se sfârșește ca poveste, 

De-a ne face pe toți unguri, 

Ca să grăim ungurește. 

 

* 

 

Conți, baroni se adunară, 

Să vadă ce-i de făcut, 

Că “valahii” se-nmulțesc, 

Dar unguri nu-s de văzut! 

În zadar au făcut școli, 

Grădinițe de copii, 

Cu învățători din Pesta, 

Cărți pe gratis, jucării. 

 

Școlile lor au rămas, 

Goale, le vizita vântul, 

Pe când dincolo, sub paie, 

Graiul nost’ lua avântul. 

 

Au încercat cu revizori, 

Să ne-nchidă școlile 

Că nu-s bune, potrivite, 

După cum cer legile. 

 

Școala să fie mai mare, 

Ridicată și din piatră 

Nu învălită cu paie, 

Și numai cu o fereastră. 

 

Iar învățătorul școlii, 

Să aibă tot lângă școală, 

Casă bună, luminoasă, 

Nu cocioabă, loc de boală. 

 

Satele noastre sărace 

Nu puteau zidi la curți 

Cum putea Statul să facă 

Noi eram săraci, dar mulți. 

 

Bună era și a noastră, 

Numai nu avea șindrilă, 

Să-i schimbăm fața de-afară, 

N-aveam cale posibilă. 

 

Știau că suntem săraci, 

Că nu putem face față, 

Pentru asta se trudeau, 

Să fim scoși din fortăreață. 

 

Se trimiteau copilașii, 

La școală arpadiană, 

Ca să uite glasul scump, 

Ce-au supt de la dulcea mamă. 

 

Să se-nmulțească barbarii, 

Cu ifose din Asia, 

În pornirea de-a domni, 

Scumpa Transilvania. 

 

Ei o mână de păgâni, 

Veniți cu carnea sub șea, 

Să ne urmărească-ntruna, 

Ca uliul pe-o rândunea. 

  

În Biserică au vrut, 

Să cântăm și noi pe “Ișten” 

Că atunci când călcam pragul, 

Să batem și noi din pinten. 

 

Zurbagii având norocul, 

Ca să-i sprijinească Roma, 

Din păgâni rătăcitori, 

Ne-încrezători ca Toma. 
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Au speculat o coroană, 

Pe care s-o fure-n urmă, 

Kosuth fugarul lor laș, 

S-o considere diurnă. 

 

S-acopere buduhala, 

Mint c-a îngropat-o-n sol, 

Pe când adevărul este, 

Kosuth a dat-o de gol. 

 

Fugind în Italia, 

Vindea din ea bucățele, 

Din care trăia luxos, 

Din aur fin și mărgele. 

El ca trădător de neam, 

Pui slovac din Slovacia, 

Să-și trădeze-apoi stăpânul, 

Bădăhirea “Ungaria”. 

Și totuși strigau în lume, 

Că-s cei mai mari papiștași, 

După furtul de coroană, 

Calviniști și protestanți. 

 

Nu se rușinează-n veci, 

De potlogării, mici crime, 

Caută să amăgească, 

Cu ce nu au din vechime. 

 

Din barbari, barbari se nasc, 

Și din sălbatec la fel, 

Ale Europei daruri, 

Nu se potrivesc cu el. 

 

Căci aierul ce l-au supt, 

Pe podișuri mongolice, 

Se pune de-a curmezișul, 

Doctrinelor catolice. 

 

Au căutat să profite, 

Asta le-a fost socoteala, 

Că de nu se cufundau, 

Nu-i putea opri zăbala. 

 

De Goți fugeau ca iepurii, 

Nime nu putea să-i vadă, 

Știu toporii ce-au pățit, 

La Lech Hunii-n debandadă. 

 

 

 

Așa au ajuns la Roma, 

Care nici nu-i cunoștea, 

Dar știind că sunt păgâni, 

Voia a-i încreștina. 

  

Să nu se-nchine la broaște, 

La șopârle, lună, stele,  

Să s-apropie de Crist, 

Nu trăind ca jivini rele. 

 

Astfel le-a trimis coroană, 

Vaticanul prin Silvestru, 

Lui Ștefan ca să nu cadă, 

Din dezastru în dezastru. 

 

Coroana a fost frumoasă, 

Nu văzuse numa-n vis, 

Crezând că punând-o-n cap, 

Zbura ca în paradis. 

 

Dar tribul nu-l asculta, 

S-a încreștinat puțin, 

A trebuit să-și orbească, 

Și propriul fiu, Imvin. 

 

Și din ce-a fost criminal, 

Fiului său făcând vânt, 

Oropsiții și bigoții, 

Îl numesc orbiți de “Sfânt”! 

 

Pe noi ne sileau să credem 

În popi veniți din străini, 

Cu cari nu ne-nțelegeam, 

Ca și florile cu spini. 

 

Nici ei nu înțelegeau, 

Dar coroana îi silea, 

Să nu creadă orișice, 

Lăsând păgânătatea. 

 

Nu cu inimă au mers, 

Să se facă papistași, 

Numai ca cei înstăriți, 

La săracii de nănași! 

 

Nouă ne-aduceau la sate, 

Călugări în reverenzi, 

Pe când noi eram creștini, 

Din-nainte... ce să vezi! 
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Asta nu-i durea prea mult, 

Numai limba din biserici, 

Asta voiau să ne-o fure, 

Fie și prin popi nevolnici. 

 

Dar i-a bătut Tatăl Sfânt, 

Din ce au vrut să ne facă, 

Au rămas tot singurei, 

Ca la unguri “gură cască”! 

 

Noi nu ne dăm legea noastră, 

Nici pentru nimic în lume, 

Mai bine murim cu toții, 

Cei ce minciuni de ar spune. 

........................ 

Povestindu-ne durerea, 

A cerut cu sfințenie, 

Să o știe ori și cine, 

Toată lumea să o știe. 

  

Nedreptățile de veacuri, 

Asupriri și barbarii, 

Se vor răzbuna cumplit, 

Peste morți și peste vii! 

 

Dacă nu-ncetează crima, 

Barbaria cu sclavia, 

 

 

Vom scula lumea întreagă, 

Să vadă nemernicia! 

 

Cum ne zugrumă viața 

Cu lanțurile-n picioare, 

Iar ei calcă toată ziua, 

De pe floare, tot pe floare. 

 

Să știe că până-n capăt, 

Vom muri pentru dreptate, 

Dar atunci și ei dispar, 

Din propriile păcate. 

 

Hai fraților să strigăm, 

Să ne-audă toată lumea 

Că noi pentru libertate 

Vom trece pusta și culmea. 

 

Noi suntem popor Roman, 

Din Decebal și Traian, 

Nu vom suporta nicicând, 

Asuprire de tiran! 

 

Vom scula morții din groapă, 

Și pe Horea din mormânt, 

Și totuși ne-om câștiga, 

Dreptul nostru cel mai sfânt! 

Libertatea! 

* 

II.  Din Bădăcin și Șimleu a plecat spre Târnava, 

Ca un cunoscător de legi, mereu ca să ne apere, 

Învârtind coduri, pravile, peste legi fără de legi, 

Să descopere abuzuri, multe dureri și povere. 
 

A-nceput ca-părător, să oprească nedreptăți, 

Țărănimea noastră multă aruncată-n temnițe, 

Pentru că nu le-au lucrat pământurile la timp, 

Ci că se gândesc într-una numai la răzmerițe. 

 

Cum să răstoarce puterea nesătulă și haină, 

Să le-mpartă averile, conacele, câmpurile, 

Să aibă și ei vatra lor, să nu fie cerșetori, 

Căci pământul e făcut pentru toate limbile. 

 

„Să stăpâniți tot pământul” a zis Tatăl Cel Ceresc, 

Lui Adam și Eva-n rai să aibă ce să împartă, 

La toată lumea flămândă care muncește din greu, 

Fără griji și foamete, lumea să rămâe dreaptă! 

 

Cine vrea să samene pentru el sau pentru alții, 

Să nu-l împiedece nimeni în strădania spre bine, 
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A zori către mărire este dorință fierbinte, 

Și omului de credință, ori și când i se cuvine. 

 

Cei puternici fac legile, cât mai bune, cât mare rele, 

Se gândesc ca să le fie numai spre binele lor, 

Nu pentru cei în mizerii s-aline durerile 

Ci numai pentru cei tari, să placă-mbuibaților. 
 

Ca să poată apăsa norodul ca-n juguri vite, 

Nu-i doare soarta amară, a celor ce n-au nimic, 

Sub a soarelui lumină numai ei au drept la trai, 

Împovărat, obijduit, părăsit, tratat nemernic. 
 

Să slujească, să zolească, zi și noapte fără preget, 

Scormonindu-le pământul, să sporească în rodire, 

Dar nu pentru el, cel umil, trudnic și fără putere, 

Hambarele să le umple spre-a zbirilor fericire. 
 

A-nceput neamul să miște, să se facă auzit, 

Peste țări și peste mări să-i pătrundă jalbele, 

Nevăzute, ne-auzite, căci erau oprite-n drum, 

Numai prin zbor mai treceau, păsări călătoarele. 
 

Dar a apărut deodată ca o luminoasă stea, 

Scotus Viator celebrul, cu simț de-adevăr, valoare, 

Cu dorința de-a afla suferințele de veacuri, 

A neamului asuprit și porniri de-exterminare. 
 

Prin scrisul său luminat a răscolit lumea toată, 

Ce provoacă indignare, cerând drepturi pentru toți, 

Căci acei ce le-aveau, sunt moșteni prin naștere, 

Fără judecată clară, declasați, degenerați. 

 

Ei ne învârteau destinul, căutând să ni-l destrame, 

Știind bine că trecutul lor n-a fost decât minciună, 

Peste veacuri de obidă neamul ținându-l în lanțuri, 

Ca să ne înghită iadul, fără parte de lumină. 

 

Ura lor era o boală ce nu avea lecuire, 

Sângele, sânge rămâne, iar sălbatecul barbar, 

Oricât or schimba la blănuri, ei rămân tot ce au fost, 

Un popor ce bate-n loc și la ce-i nobil, refractar. 
 

Cultura din Europa pentru el e numai silă, 

Nu poate să însușească, ce repugnă barbariei, 

Dovezile sunt de față, le cunoaște lumea-ntreagă, 

Flori răsărite-n zăpadă, mărturii sălbăticiei! 

Ca la Ip ca și la Treznea* în pornirea dornică, 

Să verse sângele nobil al celor ce niciodată, 

N-au căutat să le ceară decât ce era al lor, 

Nu sălbăticie, groază de la fiară blestemată. 
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 * Comunele Ip și Treznea sunt situate, prima în centrul Silvaniei, județul Sălaj, pe linia ferată 

Marghita – Șimleu Silvaniei, azi centru industrial petrolifer, împreună cu Uileacul de Barcău, iar a 

doua tot în Silvania, în apropierea orășelului Jibou, la Est. În septembrie 1940 cu ocazia cedării 

Ardealului de Nord, conform verdictului de la Viena, ambele comune au fost victimele unui măcel 

îngrozitor, organizat de armata ungară năvălitoare. În Ip, într-o singură noapte, ofițeri cu soldați în 

subordine, au surprins populația din casă în casă, în somn împușcând ca în iepuri pe oricine găseau 

viu în paturi. Astfel s-au adunat 167 morți: femei, bărbați, tineri, bătrâni și copii în leagăn. Sângele 

curgea din casă-afară, în valuri, spre bucuria câinilor vagabonzi… 

Toate victimele au fost îngropate în groapă comună și rămasă dovadă eternă a barbariei atavico-

hunică, de-o sălbăticie și cruzime fără pereche, nici în junglele africane dintre homofagi și aceasta în 

veacul al XX-lea al culturii și civilizației, care însă de unguri nu se leagă ca nuca de părete… 

La câteva zile după crimele oribile arpadiene, viteze de la Ip, s-a repetat alt măcel tot așa de 

oribil, drept poligon de țintă a lor, 60 de Români – femei și bărbați, copii de orice vârstă, fetele după 

violare, de către adevărate bestii umane și culmea, după infernul aranjat să cânte imnul lor național, 

în semn că: „a magyarok istene” (Dumnezeul unguresc), i-a ajutat să obțină o astfel de victorie ca să 

poată stârpi olahăii din Transilvania... acesta-i ungurul sălbatec, asiatic și crud, viperă... 

  

C-au ucis copii în leagăn, bărbați, fete și femei, 

Sorbind sângele din cupa suferințelor de veacuri, 

O sută șasăzeci și șapte Români fără nicio vină, 

Părinți cu copii și frați, că nu le cântau osanaluri! 

  

Operatorii sălbatici au fost făcuți fără nume, 

Dispăruți, trimiși departe ca să se astupe crime, 

Făr-asemănare-n lume, bestialități feroce, 

Nici în jungla africană nu le mai poți da de urme. 

 

* 

Dar înainte de toate după luare de pildă, 

Ne-am străduit să trimitem deputați în casa țării, 

Să ne spună durerile și să le-audă omenirea, 

Strigătele din infern să le ia tăria firii. 

  

S-au opus din răsputeri ca să nu ne ridicăm, 

Să zărim măcar o rază, fie chiar și-n depărtare, 

În nădejdea izbăvirii din cumplitele năcazuri, 

Încleștate între lanțuri, oblogite-n disperare. 

  

Să n-ajungă la lumină, nici să servească de probe, 

Înaintea judecății să nu se înfățișeze, 

Nici avocați să nu aibă, să citească paragrafi, 

Nime să nu le ghicească și nici să le descifreze. 

  

Soarta însă s-a-ndurat și-ntinzându-ne o mână, 

Am reușit prin minune, s-avem mai mulți deputați, 

Cari în Parlamentul Pestei au tunat și fulgerat, 

Până s-a deschis zăgazul, când eram mai disperați. 

  

Voiau să ne închidă școli, să ne amuțească graiul, 

Dulce ca fagur de miere de la stupul mamei Roma, 

Să-l schimbăm cu idiomul răgușit și-mpungător, 

Lepădându-ne părinții, credința sfântă și mama. 
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Dar Maniu cu vocea-i tunet din parlamentul lui Arpad, 

A făcut ca să se-audă cauza sfântă și dreaptă, 

Și-n țările luminate, cu putere de-ndreptare, 

Să le sfareme idolul, cum n-ar fi fost niciodată. 

  

Războiul cuprinzând globul pentru atâtea nedreptăți, 

A suflat goarna sculării și pentru-nvierea noastră, 

Suferințe seculare pretindeau imperios, 

Să nu ne mai poticnim azi de minciuna lor măiastră. 

  

Sfârșitul a fost dezastru așa cum s-a prevăzut, 

De profeții suferinții, cum din veacuri îl visară. 

Între multele blesteme li s-au întunecat creierii, 

Căutau să se ascundă în găuri de șerpi, scorbură. 

  

Ș-apoi ce-a urmat să știe, se cunoaște peste tot, 

Îngroparea unei lumi vechi, ce-aștepta de mult pedeapsă, 

Tronuri prefăcute-n țăndări, ce de mult trosneau în vânt, 

Au dispărut ca și fulgii, jucând ca-n teatru farsă. 

  

După anii de sclavie petrecuți în oprimare, 

A bătut și ceasul nostru, chemându-ne la viață, 

Neamul a venit la Bălgrad, oraș pe-a cărui câmpie, 

Horea-fost zdrobit în roată, zguduind lumea cu greață. 

  

Ce a fost ca să s-audă și să știe lumea-ntreagă, 

Barbaria și crimele suferite de-un popor, 

Cum o pleavă din Asia, pripășită-n glia noastră, 

Caută să-și facă țară, prin fărădelegi, omor. 

  

Biruința din Apus și puncte patrusprezece, 

Cu autodeterminarea ne-au deschis drum izbăvirii, 

Ca să ne împlinim visul, cel dorit din moși strămoși, 

Unindu-ne pe vecie, pe culmile fericirii. 

 

* 

Punctele wilsoniene, 

Au cutremurat pământul, 

Chemându-l la viață nouă, 

De l-un capăt până-ntr-altul. 
  
Neamul unul fiecare, 

Să-și facă legile lui, 

Toate să s-alăture, 

La porunca sângelui. 

  

Așa la Alba Iulia 

Ne-am adunat toți cu toții. 

Ardeleni și ungureni 

Foști iloți ai suferinții! 

Căpeteniile noastre, 

Cu sânge-au scris pe hârtie, 

Oropsind-o pe cea veche, 

Istorie pe vecie. 
  
Uniți pentru totdeauna, 

Cu dorita noastră mamă, 

De care ne-a despărțit, 

Basarabia fără seamă. 

  

Într-un glas sfânt de unire, 

Am pecetluit pe veci, 

Dorul cu ce-au murit 

Strămoșii nemângâiați. 
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S-a format primul consiliu 

Dirigentul cu Maniu, 

Până la alegerile, 

Generale de întâi. 

  

Vaida Voevod stegarul, 

Prim-ministru și cu Iorga, 

Președinte-n parlament, 

Seninând la Paris trenga. 

  

Ne-au asigurat pe veci, 

Unirea fericitoare, 

Să ne reocupăm locul, 

Într-a lumii mari popoare. 

  

Fericit copilu-n fașe, 

Fiu al României Mari, 

Vesel, liber și zglobiu 

Să nu știe de barbari! 

 

III 

Badea Gheorghe din Băsești, 

Cu buzunarele deschise, 

Ni le golea totdeauna, 

Pe-a neamului interese. 

  

La alegeri publicații, 

Erau multe de făcut, 

Însă oricând era lipsă, 

Nime’ nu l-a întrecut. 

  

Însă când mergea la vot, 

De alegători urmat, 

Îi spărgeau capul cu fiere, 

Nu-l lăsau de deputat. 

  

După alegeri spitalul, 

Era singura salvare, 

Altfel urmau funerarii, 

Cu pomeni de-nmormântare. 

  

Dar Badea Gheorghe voinicul, 

Avea șapte vieți în piept, 

Inimă mare de aur, 

Era ca ei, mai deștept. 

  

Pe spate-și lua sub haină, 

Table de ținc laminate, 

Ca să simtă mai puțin, 

Loviturile-aplicate. 

  

Își asigura și capul, 

Iarna la fel sub căciulă, 

Însă căciula-i zbura, 

În stupida-nvălmășală. 

  

Atunci apoi curgea sânge, 

Nobil sânge românesc, 

Ca să se bucure zbirii, 

De cela ce-i încălzesc. 

Sistemul era acesta, 

De a provoca scandal, 

Ca să se poată alege, 

Unul guvernamental. 

  

Astfel barbariile, 

Urmate fără sfârșit, 

Ne druncinau viața, nervii, 

Încât eram de perit. 

  

Badea Gheorghe le răbda, 

Cu putere de martir 

Rugând cerul ca să treacă, 

Să treacă ș-acest potir. 

  

Pline de otrăvi și lacrimi, 

Neșterse, însângerate, 

Urmele dușmanului, 

Dureroase, neuitate. 

  

Ne-au pătruns până la sânge, 

Făcându-ne viața chin, 

Badea Gheorghe suferea, 

Cu neamul tot în suspin. 

  

A bătut și ceasul mare, 

S-a-mplinit și profeția, 

Neamul Transilvaniei, 

S-a strâns la Alba Iulia. 

  

În frunte cu Badea Gheorghe, 

Care-a condus adunarea, 

A lăsat ca să grăiască 

Durerea lui Iancu, Horea. 

  

Vorbind și aleșii-n rând, 

Publică decretul mare, 

Decât care nu s-a scris, 

Nicicând pe sub mândrul soare. 
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Badea Gheorghe-nduioșat, 

Cetește între sughițuri, 

Ce n-a auzit lumea încă 

De la Mureș, Someș, Crișuri. 

  

Ș-apoi închinându-se, 

Cere să-l sloboadă-n pace, 

Că a văzut mântuirea 

De neam, ceriul se desface. 

...................... 

Și apare Avram Iancu, 

Cu armadia de Moți, 

Tunuri multe de cireș, 

Și-l urmează toți cu toți. 

  

Salvele de bucurie 

Fac să cutremure munții, 

Conții și baronii fug 

Le crapă păreții curții. 

  

 

Nu știau cum să dispară, 

Chiar și-n gaură de șarpe 

Îi zdronțăia conștiința, 

Și blestemele de moarte. 

  

Vlădicii Hossu și Cristea, 

Trei cu Vaida-Voevod, 

Duc decretul al Sinaia, 

Dușmanilor noștri prohod. 

  

De acuma înainte, 

Avem România Mare, 

Transilvania-i pe veci, 

Unită cu tot ce are. 

  

Dorința lui Badea Gheorghe 

Nu peste mult se-mplinește, 

Cimitirul din Băsești, 

L-a primit și-l ocrotește. 

* 
 

Maniu a murit martir, 

În beciuri de pușcărie, 

Bătut și batjocorit, 

De vremelnica urgie (stalinistă). 

  

Flămânzit și torturat, 

De infernală măsură, 

Îngropat noaptea-n comun, 

Ocnaș cu călușe-n gură. 

Poporul rămas orfan, 

Îi sfințește amintirea, 

Ca unui părinte drag, 

Așteptându-i învierea. 

  

Azi, toți trei se odihnesc, 

În pământul strămoșesc, 

Cu misiunea împlinită, 

Ș-aici pe noi ne păzesc. 

 

 [Fără titlu] 

Porolissum a fost un oraș înfloritor cu îndoită calitate, situat în drumul negustorilor de sare 

către apus și castru militar de primă importanță. Orașul atinge o prosperitate nevăzută de altele, prin 

veacul II, III și IV e.n. înainte de năvălirea puhoaielor de la Răsărit. Situat pe versanta estică a 

prelungirii Meseșului către râul Someș, la hotarul apusean al Daciei, sub Măgura căciulă și Citera 

ajunge în urma intensificării comerțului către Vest, de numără până la 35.000 locuitori, cei mai 

mulți foști militari, negustori veniți pentru câștig și schimburi negustorești cu triburile barbare care, 

trecând pe aici, pe la hotarele Imperiului Roman, căutau să adune lucruri, obiecte necunoscute până 

atunci, din argint și aur. 

Încă din veacul al doilea era orașul canalizat, avea apeducte care aprovizionau din izvoarele 

Meseșului cu apă de izvor populația. Avea piață mare pentru desfacerea mărfurilor și alimentelor. 

Băile descrise erau cu apă caldă pentru sănătatea publică, iar mai jos se ridica, după stilul de la 

Roma, Amfiteatrul. Aici se organizau petreceri poporale și lupte de gladiatori. 

Este singurul oraș din Dacia care a fost vizitat de împărat roman, afară de Sarmizegetuza 

cucerită în 105 de Traian. 
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Comandantul Legiunii XIII Gemina, având garnizoana aici, i-a ridicat statuie împăratului 

Caracala la a cărei târnosire a asistat. Impresia cu care s-a întors la Roma a fost deosebit de fericită 

atât pentru viitorul Daciei, cât și a Imperiului Roman întreg, căci a scăpat o vorbă la plecare. 

Adresată legiunii: „stăpânirea noastră aici va fi eternă!” 

O descriere amplă a orașului va apărea în „Monografia Silvaniei”, lucrarea „Pastium” (?) 

Porolissum (fragment) 

 

Peste creasta Meseșului saltă cunună de mint 

Un vultur o ține-n gheare alintat mereu de vânt 

Când o ating razele schinteiază diamante 

Care strălucesc în jos până-n Tisa, mai departe. 

Pe pământul strămoșesc se renasc dorinți fierbinți 

Dogorite la căldură din inime de părinți 

Pe altarul tău de jertfe, jertfelnice pocăinți 

Pentru care-ți datorăm eterne recunoștinți. 

A ta este lauda și mărirea veșnică 

Pentru că ne-ai ocrotit mândria cea trainică 

Peste care nu s-așterne nici uitarea, nici moartea 

Ca s-o lăudăm întruna fie ziua ori noaptea. 

Tu ești Porolissum sacru, citadelă fermecată, 

Care ne-ai păstrat în vatră comoara cea mai bogată 

Câți n-au trecut pe la tine să-ți scormonească-n adânc 

Cu merit sau întotdeauna cu un scop îndoielnic 

Să-ți ridice diademe, brățare și fibule 

Aninate de grumazul unor patriciane  

Purtate pe la teatre și luxoase reflectoare 

Cucerind inimi plăpânde și ușor încrezătoare. 

Multe din ele-au ajuns în mâini negre și murdare, 

Altele tezaur scump în saloane diafane 

Iarăși altele-n piețe obiect de licitații 

Vândute și revândute și cu prețuri de strigații. 

Dar dacă noi, epigonii, nu ne-am făcut datoria, 

Rămâne ca să și-o facă, cu mândrie, urmășia!  

   Două surori (Măgura Șimleului Silvaniei și Măgura din Moigrad) 

Măgura Șimleului Silvaniei 

Două surori gemene 

Ambele asemene 

Amândouă vădane 

Născute din cremene! 

Deși de-aceeași măsură 

Dar nu de-aceeași făptură 

Nici nu de-o progenitură 

Abia la-o-aruncătură 

Ca-n Dunăre geamandură. 

Una-n vale pe rug mură 

Alta-n vârf căciulă sură 

Nime-n lume nu se-ndură 

Nici de-ar vrea nu le mai fură. 

Nici Turcul, nici Tătarul, 

Nu le-am mai găsit tezaurul 

Însă dacă îl găsea 

Aspru îl mai jumulea. 

Îl ascundea-n bătătură, 

La mare adâncătură, 

Să-l găsească nu putură 

Nimeni nici nu îndrăzniră, 

Să iasă-n curți, călcătură, 

În nopți grele cu chiciură 

Și în zile cu grea volbură. 

Atunci urcă zmeu-n sus 

Pe Măguri, de spate adus, 

În spate cu-ncărcătură 

Aur și auritură. 
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Cine mergea-n urma lui? 

Cățălul pământului 

C-o falcă-n cer și pământ 

Mai negru ca un mormânt. 

Cu niște dinți 

Ace-n suliți 

Unghiile ca de fiară 

Ascuțite iarnă, vară. 

Când începea și schincea 

Pădurea mi-o îndoia 

Când începe și schincește 

Frunzele le ofilește. 

Dacă țipă mai strident 

Creapă pământu-n deșert. 

Atunci sus pe Măgură 

Zmeul mergând lin negură 

Cu barda lui cea mai nouă 

Creapă mura drept în două. 

Se deschide un abis 

Care pe-ambii i-a închis. 

Coborând într-un bârlog 

Unde-i zmeoaica la foc 

Lângă căldări și cazane 

Aur, pietre, diafane. 

Zmeul își golește sacii 

Îl ajutară toți vracii 

Învârtește și sucește 

Până toate le topește 

Le varsă într-un bidon 

Din bidon trec în filon 

Ca omul să-l afle greu 

Chiar de l-a căta mere. 

Zmeu-ncepe a cânta 

Cu întreaga hada sa 

Aurul în lume-i plagă, 

Omul nu vrea să-nțeleagă, 

Ceai mai grozavă otravă 

Pururi mărul de gâlceavă. 

Dar și zmeoaica cânta 

Hada toat-o ajuta 

Aur, aur, piatră dragă, 

Omul după tin-aleargă 

Ziua noaptea ne-ncetat 

Un câine după vânat. 

Tot mereu te urmărește, 

Și chiar dacă se orbește. 

Dar cântecul din străfunduri 

Este apucat de vânturi 

Purtat peste munți la poale 

Unde tot norodul moare 

După străluciri în soare 

Din aur și de răzoare! 

Toți doresc căruț de aur 

Să fie tras de-un balaur 

Să se urce toți în el 

Ca gâze pe-un firicel 

Însă aurul mișel 

Îi înșală cum vrea el. 

Colo sus în Pericei 

Cântă fete și flăcăi 

Dar și-n satul cel vecin 

Lângă Șimleu, Bădăcin. 

Măgura, tu mamă bună, 

Dă aur nu mătrăgună 

Dă-ne aur cu găleata 

În ulcioare, cu covata, 

Să ne plătim dările 

Și toate nevoile. 

S-alungăm poverile 

Și toate nevoile. 

Dă-ne aur și cercei 

Să ne cumpărăm purcei 

Purceii să ne dea hrană 

Aurul în veci ne cheamă. 

Fie neamuri sau străini 

De departe sau vecini 

Fie tineri sau bătrâni 

Buni de rugă sau de fugă 

Soarta pe toți să ne-ajungă. 

Zmeul mare în cor mut 

Aduce sorții tribut 

Propunțând aspru blăstăm 

Pe care îl cunoaștem: 

Învârte-te și te suci 

Ca apa printre uluci 

Să tot zbori să nu te culci 

Nici pe paie, perini dulci 

Umplute cu puf și fulgi 

Căci departe ai s-ajungi! 

Zboară peste sat, orașe, 

Unde-i copilaș în fașe 

Cu perceptorul la ușe 

În mână cu multe fișe 

Dacă vrea să bată doba 

Ca să vândă garderoba. 

Galbenule ca mătasa 

Ce poți sparge cas-aleasa 

Fă-te rotogol pe masă 

Cu melodia frumoasă. 

Perceptorul nenișorul 

Îți iubește glas sonorul 

Te privește, te înșfacă, 
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Ca să te vire-ntr-o tașcă. 

Deși suma ne-adunate 

Nu sunt nici pe jumătate 

Te păstrează tot, întreg, 

Ca un prea viteaz strateg. 

Căci foarfeca lui cea mare 

Nu taie metalul tare 

Îți păstrează-ntegritatea, 

Valoarea și banitatea. 

Pentru el e mult mai bine 

Să numere cum îi vine, 

Decât una-ntotdeauna. 

Nu stai mult nici la cassar 

Cu urechi ca de samsar 

Cu ochelari ca de șarpe 

Nu vede nici de-aproape 

Căci când vine-n luna-ntâia 

Ca să plătească chiria 

Și slujbașilor simbria. 

Mânuie greșit aurul 

Dând și doi în loc de unul 

Când apoi leafa întreagă 

Nu poate lipsa s-o dreagă! 

Iar Mitică și Costică 

Luând suma frumușică 

Repede trec vis-a-vis 

La crâjma „În paradis”. 

Aici fac o masă mare 

Cu lăutari și mâncare 

Apar și două fetițe 

Subsuori cu perinițe 

Iar motanul Lae-chiorul 

Să-și puie la punct taraful 

Făcând doi pași înainte 

Că așa e mai cu minte 

Ș-apoi unul înapoi 

Să fie mai cu forfoi, 

Închinându-se mereu 

Ca un prea plecat lacheu 

Zdrăngănindu-și strunele 

Gâdilind urechile. 

Începe un chefuleț 

Ca-ntre pisici pe undeț 

Ce durează până-n zori 

Când apar diregători. 

Unul dregător de rond 

Cel’lalt hotărî-n fond 

Ei dresează un proces 

Pentru ce-a ținut deschis 

Nerespectând orele 

Orele de-nchidere. 

Tu din tejgheaua bogată 

Sari la comisar în jantă. 

Procesul se îndulcește 

Și dregătorii să ierte! 

Cheful re-ncepe în toi 

Împreună cu cei doi 

Se satură dolofanii 

Ca-n hambare șobolanii 

Și-apoi pleacă cu dispreț 

Ca ne-nvitați la ospăț. 

Șefii pe jos, sub fereastră 

Casa-i de inim-albastră. 

Altă zi de dimineață 

Badea Ghiță-i la piață 

Vinde brânză la o țață 

De-un galben piesă aleasă 

Ca să i-o ducă acasă 

Dregătorului pe masă. 

Iar acasă badea Ghiță 

Vrea să-și mărite-o fetiță 

Însă n-are bani de-ajuns 

Face la primar recurs. 

Deși târgurile-oprite 

Să-i dea un bilet de vite. 

Primarul mușcă-n mustață 

Dar totuși îi face față 

Când îi cade în chimbar 

Un galben de fix sutar. 

Primarul pleacă acasă 

Să stea cu ai săi la masă 

Pe drum intră la o țață 

A inimei lui aleasă. 

Să-i lase ceva de masă 

Să nu creadă că o lasă 

Intră și în crâșmuliță 

Să tragă o dușculiță 

Dar când iasă-n strad’-afară 

Îl întâmpină Ion scară 

Îi cere o hârțulie 

Vorba fiind de mișie. 

Socotește ce mai treabă 

Scapă galbenul în iarbă 

După ce ajunge-acasă 

Pune șerparul pe masă 

Caută îl scotocește 

Dar nimic nu mai găsește. 

Întreabă pe primărița 

Nici ea nu-i află dorința 

Când apoi coastele ei 

Trosnesc ca de obicei. 

Altă zi elevi de școală 

Găsesc galbenul sub smoală 

Îl duc directorului 
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Bun învățătorului. 

El promite tuturor 

Că dacă vor da cu zor 

Dacă-i prășesc păpușoiul 

Îi adună de jos fânul 

Îi seceră și tot grâul 

Le va arăta aurul 

Le va esplica și senzul 

Toată noima, adevărul. 

Să știe cum să trăiască 

Aur cum s-agonisească! 

Astfel școala cade-n umbră 

Copiii la ea nu mai umblă 

Șefii ajunși la renume 

La avere și la bun nume 

De ce să trudească oare 

Când scăpară de ce-i doare! 

Parvine și Curiosul 

Părintele Lăcomosul 

Vrea ca și el să-l cunoască 

Să-l chiar și blagoslovească, 

Să-l ceară pentru altar 

Să fie din dar în dar 

Însă toate-s în zadar 

I-alunecă-n buzunar 

În buzunarul din spate 

Căci deșertăciuni sunt toate!  
 

Text scris în 1935 

 

 

Horea la Cizer 

„Bună sara, măi frățini!” 

Dă binețe intră-n crâjmă 

Horea lăsând calu-n curte 

Privind ager pe sub cujmă. 

„N-ați văzut jandarmi pe-aici, 

Sau oameni de-a-mpărăției, 

Ca să știți că io-s fugit, 

De prigoanele urgiei?!” 

„Mă caută zi și noapte, 

Pentru ce am îndrăznit, 

Să cer drepturi neamului, 

Pe pământul lui cel sfânt!” 

„Că doar-aici s-au născut, 

Moșii și strămoșii noștri, 

Nu au fost vântură țară, 

Vagabonzi printre sihaștri!” 

„Nu ca cei ce-au năpustit 

Flămânzi cu carnea sub șauă, 

Alungați din Asia, 

Să ne fure mândra țară!” 

 „Munții clocotesc întruna, 

Sub povara legilor, 

Și a lanțurilor grele 

Greutăți picioarelor!” 

 „Ș-acum dacă am ajuns, 

Pe-aici tot de frați am dat, 

Ca să aflați și voi costul, 

Luptelor de neuitat!” 

Localnicii s-adunară, 

Cu toții în jurul lui, 

L-au cinstit c-o cupă plină, 

Cum se-ntinde fratelui. 

L-ar fi ascultat mereu, 

Toată noaptea până-n zori, 

Dacă muncile de mâine, 

Nu-i chema între „Prigori”! 

Unul cu casa mai mare, 

L-a invitat pe la sine, 

Calul l-a băgat în grajd, 

Horea să se simtă bine. 

Așa a stat ca ascuns, 

Mai multe zile întruna, 

Când se pomeni-ntrebat, 

De fruntași și popa Pugna: 

 „Este drept ce-am auzit, 

Că mânuiești bine dalta? 

În sat nu prea avem maieștri dăltoși, 

Nici dac-am ridica plata!” 

     * o comună în Silva (județul Sălaj), situată între Crasna și Ciucea 

„N-avem loc de închinare, 

Cum se cuvine să aibă, 

Toți creștinii deopotrivă, 

Vrem să fim oameni de treabă!” 

„Că topoarele-ntr-o noapte 

Ne-au aprins lăcașul sfânt, 

Nu i-ar ierta Cel de Sus, 

Nici în negrul lor mormânt!” 

„Astăzi suntem nevoiți, 

Să ridicăm sfânta? 

Într-o casă părăsită 

După cât nici nu-i permisă!” 

„Am fi foarte bucuroși, 

Știindu-te priceput, 

Să-mplinești, Horea, dorința, 

Satului nenorocit!” 
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Părintele, Onorate, 

Bucuros de vorbe bune, 

Am să cioplesc ziua, noaptea, 

Lăcaș credinței străbune!” 

„Văd că lemne aveți bune, 

Cu sârgă le-ați adunat 

Aș fi păcătos, păgân, 

De nu v-aș fi ascultat!” 

„Iar de plată nu e vorbă, 

Mi-a plăti și Cel de Sus 

E bun și îndurător, 

Gândul Lui de nepătruns!” 

„Numai frații să m-ajute 

Singur nu răzbesc de tot, 

Vreau să vă fac treabă bună 

Nu ca și un bleg-vandroc” 

„Dalta-o-am adus la mine, 

E prietenul meu cel bun 

Cu ea mi-am făcut și casa 

Și Biserica «din drum»!” 

„Vouă cum să nu vă fac, 

Fraților mai necăjiți 

Să-mi îndulcesc pribegia 

Să mă uit ce pătimiți!” 

„Încă mâine-ncep măsura 

Locului ce-ați hotărât 

Să ridicăm casa sfântă 

Pe veci semn nebiruit!” 

„Lemnul îi fratele nostru, 

Cu el ne-ncălzim, mâncăm, 

Din el clădim case sfinte 

Altă putere n-avem!” 

Mare bucurie-aduci 

Satului năpăstuit 

Zise părintele molcom 

„Te-om răsplăti înzecit!” 

Ș-a-nceput să dăltuiască 

Talpele de fundament 

Din zori până-n asfințit 

Și forme de ornament. 

Că numai o vară-ntreagă 

I-a ajuns ca s-o ridice 

Să grăiască peste veacuri 

Despre isprăvuri biblice. 

Târnosirea s-a făcut 

Cu alai și mare pompă 

De Vlădișul locului 

Cu popi în mare ținută. 

Horea privea din vecini 

Peste geamuri sărbătoarea 

Să nu-l găsească jandarmii 

Că nu-i aflase cărarea. 

Sara după ce-au trecut 

Și-ntors acasă vecinii 

Au făcut o masă mare 

Cu Horea eroul zâlii. 

Horea cu o cupă plină 

Prin glasul său de martir 

Și erou al nemuririi 

Lăudă frații în șir. 

Pe toți cari i-au ajutat 

Gândului său cel mai bun 

Ca să strălucească-n veci 

După obicei străbun! 

Neamul să se fericească 

Pismuindu-l lumea-ntreagă 

De ce n-are mult în suflet 

Nici un ne-am cu orice vlagă. 

Suferința milenară 

Ne-a împrumutat puteri 

Care știe să suporte 

Orice lovituri, dureri! 

Când apoi s-a pregătit 

Ca să plece din Cizer 

L-au petrecut mic și mare 

Ca pe-un arhanghel din cer. 

Iar la marginea pădurii 

Despărțindu-se de frați 

Ridicând o mână-n sus 

Le spuse: „Nu vă lăsați!” 

Chiar de murim câte unul 

Neamul nu poate peri, 

Orice vor mai încerca, 

Orice vor mai iscodi! 

Căci Traian și Decebal 

Ne păzesc și ne ajută 

Deci să nu vă spăriați 

Ca de-o broască, ca de-o ciută! 

Va veni apoi socoata 

Și răsplata sângelui 

Când se va topi-ngâmfarea 

Puterea păgânului. 

Însă până pe atunci 

Vom mai răbda multe, multe, 

Până când va bate ceasul 

Bălaurul să ne înfrunte! 

Dar va cădea în adânc 

Prăbușit ca piatra-n mare 

De unde în veci de veci 

Nu va mai găsi sculare. 

Ultimele-mbrățișări 

Cele din urmă cuvinte 

Au răsunat ca predica 

Lui Christos sus de pe munte! 
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Măgura de la Moigrad - Porolissum (fragment) 

Măgură, măgura mea, 

Inimă de legătură 

Între vechile hotare 

Care marginea o țară 

Pacea noastră-nvie iară 

Mai tare ca odinioară. 

După secole de ani 

Petrecuți între dușmani 

Înrăiți și pehlivani  

Mai răi decât șarlatani 

Toți i-au pus cununi de spini 

Și cei mai puțin haini 

Nu-i puteai socoti prieteni 

Stăteai granit, munți de pini 

Fără ca să te închini. 

Măgură, dragă, Măgură 

Îndură-te și te îndură 

Să ne spui ce-a fost în lume 

Noi te știm numai pe tine 

Nici nu cunoaștem alt nume. 

Spune-ne, Măgură, spune 

Să știm ce ne-așteaptă mâine, 

Și de-i rău și de e bine 

Totul de la tine vine! 

Ascultați, dar, dragii mei 

Funigei și ghiocei 

Să vă spun deci ce știu eu 

Din adânc trecutul meu. 

Era mare-mpărăția 

De la mare prin Slavia 

Din Carpați până-n Leșia 

Cu un braț în Panonia 

Spălându-l Dunărea 

Prin Carpați cu marginea. 

Și împărați mari avurăm 

De, căci și azi mai tremurăm 

Burebista renumitul 

De el fugea inamicul 

Când își lua barda-n mână 

O aruncă drept în lună 

Iar când încerca și arcul 

Străpungea cu el tot latul! 

Decebal rege mai blând 

Nu era de-așa avânt 

Învins spontan de Traian 

Ultim rege dacian. 

Amândoi pe-aici trecură 

Cu oștiri către hotară 

Să scoată dușman afară 

Să nu năvălească-n țară! 

Norodul a mulțumit 

Liniștit și fericit 

Are pășuni și șosele 

Cu multe vite pe ele. 

Numai când sosesc barbarii 

Începe ora durerii 

Torturilor, nimicirii 

Lacrimilor și pieirii. 

Căci aprindeau satele 

Și toate orașele. 

Sângele curgea șiroaie 

Ca în vechile războaie. 

Dar cred că e de-ajuns 

Din tot ceea ce v-am spus 

Pe când noapte lumini curmă 

Din lac iese-o zână-n spumă 

Să-și caute copilașii 

Copilașii drăgălașii 

Alergând printre desișuri 

Peste văi și luminișuri 

Să meargă cu ei în luncă 

După flori pentru bunică, 

Ca să-i facă o cunună 

Pentru buna lor cea bună. […] 

 

Nostalgia lui Bărnuțiu 

Măria-Ta, iartă-mă! 

Dacă-ți fac o rugăminte 

Cu sfială și umilă 

Dar din inimă fierbinte 

Sunt bolnav și slăbănog 

Încep să gândesc la moarte, 

Căci oamenii pe pământ 

Pătimim aceiași soarte. 

Vreau să mai revăd o dată 

Locul unde m-am născut 

O soră și neamul care 

I-am iubit și prețuit. 

Vreau să odihnesc alături 

De biserica străveche 

Să-i ascult dangănetele 

Și de rugă, și de veghe. 

Când vin seara de la munci 

Cântând fete și flăcăi 
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Să mă ridic din mormânt 

Să apar iar între ei. 

Să le spun că glia-aceasta 

Pe care-o muncesc de veacuri 

Va fi a lor în curând 

Printre alte idealuri. 

Iar când steagul nostru sfânt 

Peste tot va fâlfâi 

De la mare pân la Tisa 

Și dușmanul va fugi. 

Voi ruga Tatăl Ceresc 

Să o ție-n veșnicie 

Puternică și frumoasă, 

Scumpa noastră Românie! 

A venit și văr Ionel* 

Să mă ia în grija lui 

Să uit suferințele 

Și durerea Neamului! 

Măria-Ta, iartă-mă! 

Dacă m-a furat inima 

Peste văi și peste munți 

Mi-a răvășit și odihna.  

(fragment scris în 1930) 

*Rugăminte lui Bărnuțiu către Domnul Moldovei în Iași, unde 

era profesor de drept privat la Universitate 

** Ioan Maniu, tata marelui erou național: D. Iuliu Maniu 

Spiridușii (fragment) 

Lângă vale casă neagră, 

Nu-i chiar departe de drum 

Dacă nu te uitai bine 

N-o puteai vedea nicicum. 

Paiele ce-o-acopereau 

Erau negre ca de zgură 

Fără horn, fără cenușe 

Fumu-n tăciuni le făcură. 

Aici trăia moș Ilie 

Singurel ca și un cuc 

De când l-a lăsat băbuca 

Îngropată sub un nuc. 

Ziua nu se arăta 

Zăcea ca într-un mormânt 

Lumea îl încuraja 

Îl bănuia de demult. 

Numai noaptea-l cercetau 

Cei cu năcazuri în valuri 

Să le-ajute, să le-ntoarcă 

Norocul în alte laturi. 

Și numai la miezul nopții 

S-apropiau de intrare 

Când spiridușii veneau 

Mieunând peste hotare. 

Atunci moș Ilie-n grabă 

Deschidea ușa și geamul 

Să poată intra la fel 

Bucuria și elanul. 

Spiridușul lui cel ager 

Apărea în miez de noapte 

Nu singur, ci în ceată 

Venind peste văi, hârtoape. 

Se urcă în vârful casei 

Ceilalți așteptau pe jos 

Până primeau ordine 

Pentru drumul păcătos. 

De odată dinspre drum 

Se aud pași tumultuoși 

Repede apare-o fată 

Și doi feciori făloși. 

Moș Ilie-i cunoaște 

Vin a doua Vinerea 

Încărcați cu bunătăți 

Căutând fericirea. 

Bună sara moș Ilie 

Am adus tot ce dorești 

Să ai numai inima 

Viața să ne-o-nveselești! 

Draga mea o văzu ieri 

Când trecea pe lângă noi 

Cum se uită-n curte, grajd 

Ce nu făcea mai apoi. 

Văd că spiridușul mare 

I-a sucit oleacă capul 

Altfel nu aș înțălege 

Ce vede azi chiar și satul. 

Nu o dată sau de două 

Ci de patru ori văzui 

Cum venea și iar trecea 

Ca nici când și drept să-ți spui. 

N-am ieșit afară-n curte 

Ca să văd ce va mai face 

Vine muma-n sagă oare 

Sau vrea să se împace. 

Bine Ioane, iată cum 

Semnele sunt arătoase 

Astăzi Spiridușul mare 

Va face lucruri frumoase. 
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Ai adus bandele roșii 

Unul la piciorul stâng 

Spiridușului în coadă 

Să zboare mâncând pământ. 

Ea ciocni la fereastră 

Să deschidă ca să-i spună 

Că orice-ar face în lume 

Va secera mătrăguna. 

De la ea va trece drumul 

Miorlăind urât pe casă 

La logodnicul bogat 

Nu-ndrăsnesc afar’ să iasă. 

Banda roșie o lasă 

Aruncată peste trepți 

Înmuiată în leșia 

Colea-n vatră, ce-o vedeți! 
 

Comoran Vărzare 

De sus de pe Guruiețe* 

Și astăzi se vede bine 

O movilă ridicată 

Unde-a fost casă-n vechime. 

La margine de pădure 

Între fagi mari și platani 

Se ascundea căsulia 

Ca gâze-ntre bolovani. 

La-nceput numai colibă, 

Dar apoi casă mai mare, 

Aici locuia tihnit 

Comoran zis și Vărzare 

Trăia ca în pustnicie 

Nu vedea oameni cu anii 

Când îl căutau tâlharii 

Sau să nu-i afle dușmanii. 

Prin pădure-n jos la vale 

Un izvor în rariște 

Ce tenta pe orișicine 

La popas pe pagiște. 

Nu avea pe nime-n lume 

Căci iubita-i soțioară 

A retezat-o curând 

Ciuma-a tot secerătoare. 

Avea numai două capre 

Legate de colțul ușii 

Pe cari le alimenta 

Cu frunzar și iarba vacii. 

Mergând seara la izvor 

Cu ulcioare după apă 

Aude ceva suspect 

Neobișnuit în iarbă. 

Vede dintr-un ascunziș 

Cum dispare o femeie 

Însă nu-i dă atențiune 

Parc-ar fi fost o schinteie. 

Dar când zgomotul tot crește, 

Se îndreaptă către surză 

Să vadă ce poate fi 

Ori, adevărat surpriză! 

Se oprește-nmărmurit 

Văzând copilaș în iarbă 

Lângă el o pisicuță 

La grumaz cu fundă albă! 

Se apleacă jos îndată 

Ridicând copilu-n brață 

Fuge cu el către casă 

Să-l așeze pă ungheață. 

Aici era căldicel 

Spuzarul copt pe sub spuză 

Laptele fiert într-o oală 

Ce de la capre îl mulsă. 

Pisica mânca lapte 

Dintr-o oală de pe vatră 

Iar copilul suge bine 

Dintr-o țâță de la capră. 

Comoran devine tată 

Are două vietăți 

Îi crește ca pe ai săi 

Cum ar avea doi băieți. 

Anii trec în zbor de șoimi 

Peste coliba zgurată 

Nime n-ar fi spus c-aici 

Ar fi fost trai rău vreodată. 

Copilul s-a făcut mare 

Este botezat Lupuț 

Era bun, ascultător, 

Din fire foarte drăguț. 

Îi ciobănea caprele 

Ducându-le la pășune 

Peste văi, peste coclauri 

La ierburi din ce mai bune. 

Pleca dis de dimineață 

Se re-ntorcea pe răcoare 

Ca să cruțe caprele 

De muște și de dogoare. 

Într-o zi caldă de vară 

Când turma se odihnea 

Lupuț aude prins somn 

Cum un ied se junghia. (fragment) 

*Parte de hotar în comuna natală, Șoimuș. Silvania, jud. Sălaj 
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Bărcăul 

Bărcăule tu te-ndoi 

Ca opinca la gurgoi 

Mâzgâlind lanuri și rât 

Ca un balaur urât 

Când treci jos pe la pridvor 

Grăbește mai repejor 

Cruță-ne galițele 

Purceii, oițele. 

Aruncă-ți secera-n foc 

N-ai avea la ea noroc 

Să ne seceri grâu-n pîrgă 

Pâinea-n veci să nu ne-ajungă! 

Săcat-au izvoarele 

Și toate păraiele 

Copiii să aibă pâine 

Nu numai azi, ci și mâine! 

Bărcău tu-n zile senine 

Spălai arama în spume 

Adunai auru-n ciur 

Pentru dușmanii din jur. 

Astăzi, însă, nu mai ești 

Bălaurul din povești 

………………… 

Splaiul ielelor din rai 

Feți frumoșilor din plai. 

 *Un râuleț care izvorăște în „Muntele de aramă” trecând prin 

Reg. Crișana, năvălind cu Crișurile spre Tisa 
 

Crasna 

Crasna vale frumușică 

De nimic nu ai frică 

Nici de ploi cu puhoi 

Nici de multele nevoi. 

Din izvoarele bogate 

Prin păraiele-nfundate 

Năvălești în jos spre vale 

Peste grădini și livade. 

Din Crasna până-n Acâș 

Tu te răzvrătești furiș 

Pe urma ta nu rămâne 

Nici un bob de grâu de pâine. 

Așa bietul nost’ vecin 

Pururea plin de venin 

I-ai trecut barbar prin rădăcini 

Lăsându-i pietriș, mărăcini. 

Dar de treci și pe la stână 

Cu valurile-ți în spumă 

Răscolești răzoarele 

Nimicind culturile. 

Deși căpătași porunci 

Să nu te joci ca și pruncii 

De la Mihai Vodă Bravul 

Care ț-a măsurat vadul. 

Căci din Praga pân’ la tine 

N-a auzit vorbe bune 

Nici tu nu vrei să-l asculți 

Făcându-te mai cu minți. 

Pe când vara-n fapt de seară 

Peștișorii zburdă iară 

Broaștele cântă din liră 

Mii de vietăți s-adună. 

Gâze mari, gâze mai mici 

Sutași vechi, cosași voinici 

Și de-ncep să cânte-n cor 

Parcă țin mare sobor. 

Țârâitul lor aleargă 

Cu zafirul de pe baltă 

Până-n jos, colo departe 

Unde țara se desparte. 

Dar de hăul glas coboară 

Lințoliul? nopții coboară 

Toate cată alinare 

Pe sub tufe fiecare. 

Dimineața când răsare 

Nu vezi gâze pe cărare 

Numai furnica-i în trudă 

Dând tuturor bună pildă. 

Crasnă, rămâi hotar țel, 

Bună, blândă ca un miel. 

Lasă câmpul să-nflorească 

Neamul să ne fericească! 

*Râu în județul Sălaj 

  

În cimitir 

Am venit să-ți sărut crucea 

Lăsată în părăsire 

De toți cei ce te-au iubit 

Dar eu n-aveam nicio știre. 

Ca-n zilele de restriște 

Sorocită de destin 
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N-am fost între cei dintâi 

Nici ultimul peregrin. 

Două cruci cunosc pe lume 

Ce s-’asamăn între ele 

A ta pe care-o sărut 

Și-a scumpei mamei mele. 

Unite prin suferințe 

Și dureri nebănuite 

Din fragedă tinereță 

Nu puteau fi-ntrezărite. 

Pământul ț-a fost oglinda 

Care-ți contura viața 

Dar umbra lui niciodată 

Nu ț-a reținut prezența. 

Lasă-mă să odihnesc 

Lângă crucea ta la umbră 

În liniștea nopților 

Când liniștea e mai sombră. 

Să resimt fiorii dulci 

Cari ne-au bucurat odată, 

Personificând durerea 

Scumpă cruce și uitată! 

Pe cel deal… 

Pe cel deal îndelungat 

Mere domnul mălai cald 

Și cu doamna mămăligă 

Amândoi într-o tileagă 

Domnul mălai cald cântă 

Mămăliga-l ascultă: 

Mămăligă tu ești moale 

Repede ajungi în foale 

Eu copt bine sunt mai tare 

Că nu plec nu-i de mirare! 

Mălai dacă nu ești cald 

Să rămâi în deal pe gard 

Mânce-te pasărele 

Ciorile și turturele. 

Nu ești vrednic de muiere 

Mămăligă nu te duce 

Că te-oi scălda-n lapte dulce 

Și la maică-ta te-oi duce 

Când or face nucii mere 

Și cireșii porumbrele. 

……………. 

Decât să-mi faci zile negre 

Mai bine fără muiere! 

Am o pipă și-un jașcău 

Nu mă dau pe-un fi birău! 

  

Silvania* 

Silvania noastră-i leagăn 

În lume nu are seamăn 

Frumoasă și-mbelșugată 

De dușmani invidiată. 

Ea-i leagănul dacilor 

Dacilor, romanilor, 

Și al strănepoților 

Azi daco-românilor. 

De la ei porunci avem 

Ce primirăm să ținem 

Limba, legea și moșia 

Pentru noi Evanghelia. 

Limba noastră cea duioasă 

În lume cea mai frumoasă 

Merge-n fruntea altor gințe 

Drumul ei e tot-nainte! 

Să ne cânte-n veci din surle 

Dușmanii oricât să urle 

Faima noastră cea străbună 

De la Roma cea bătrână! 

Legea Codului Roman 

Stăpân pe globul uman 

Dă dreptul fiecăruia 

Dar al lui, nu al altuia! 

Iar mândrul vultur roman 

Mai falnic din an în an 

Ne-a dat armă nouă-n mână 

Să păzim glia străbună. 

Chiar cu moartea morților 

Nu numai a viilor! 
…………… 

Silvanie leagăn știut 

Scoală-ți morții din mormânt 

Să scoatem afară hoții 

Să ne liberăm cu toții! 

Silvania să rămâie 

Leagăn sfânt de bucurie! 
…………… 

Și cu toții dimpreună 

Să împletim o cunună 

Dar pentru Porolissum 

Eroilor din Castrum 

Că ne-au păstrat neamu-ntreg 

Peste-atâta timp vitreg. 

*Adică fostul județ Sălaj. 

Scrisă la 1 mai 1918. 
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Someșul* 

Someș, Someș apă lină, 

Du-mă în țara vecină 

Că acasă n-am hodină 

Ca și frunza în furtună. 

Du-mă-n Țara Voivodală 

Că aici nu am tihneală 

Aici-i numai barbarie 

Și o grea nemernicie! 

Hai, că io-s gata de ducă 

Nime-n lume nu ne-ajungă 

Nici domnul cel mânios 

Ca un șerpe veninos. 

Că ne bate cu țepi, suliți 

Cu spânzurători pe uliți 

Nici domnul cel nesătul 

Veșnic flămând și fudul 

De ne stoarce și ne mulge 

Din vine sânge ne suge 

Că ne mână ca pe boi 

Și ne mulge ca pe oi! 

Ș-apoi vină înapoi 

Nu singur, ci amândoi 

Varsă-ți valurile toate 

Peste curțile-mbuibate 

Nu lăsa vatră pe vatră 

Nici în temelie piatră 

Cum n-avem noi foc în vatră 

Când câinii din prag ne latră 

Dușmanul Țară deșartă 

Valurile tale-n spume 

Hoiturile să le-adune 

Ca să saturi ciorile 

Și sălbăticiunile! 

Someș, rămâi credincios 

Nu un păgân păcătos 

Cu apele tale-n stânci 

Tot mai mari, tot mai adânci. 

Nu ne lăsa jalea-n casă 

Și foametea după masă 

Că destul amar ne-a fost 

Și în sărbători cu post. 

Someș, Someș apă lină, 

Adă-ne tu iar odihnă 

Ca pe malurile tale 

Să nu fie întristare 

Numai flori și-ndestulare 

De la mic până la mare! 

 

*Râu în Silvania, județ Sălaj. Se varsă în Tisa, în Ungaria. 

Ciocârlia 

Ciocârlie, ciocârlie 

Vorbă bună în pustie 

De câte ori te-am rugat 

Să nu cânți neîncetat 

Mai cu seamă când ți-e bine 

Că de rău nu-ți știe nime! 

Ci te-nalți mereu în sus 

De la Răsărit l-Apus 

Cântecul tău ne răsună 

În triluri de voie bună. 

Dar când iarna stai în drum 

Unde nămeții s-adun 

Zgribulită și flămândă 

Ca pisicuța plăpândă, 

Așteptând să treacă sanii 

Trase de căluți mândrenii 

Sătui de fân și ovăz 

 

Alergând din deal în șăs 

Cum ar fi urmați de lupi 

Pișcați de zbici ca de stupi 

Bucuria ta-i mai mare 

Ca furnicii pe cărare. 

Tu sătulă de mâncare 

Te închipui soacră mare. 

În loc ca să te ciulești 

Nu te-ascunzi, ci te mândrești 

Sus pe vârf de rămurea 

Ca în lume nimenea. 

Nu mai încetezi cu triluri 

Auzite peste vârfuri 

Ori în loc să fi tăcut 

Trilul te-a și petrecut! 

Morala: Dacă ai mâncat rahat, taci din 

gură, măi fârtat! 
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Abandon 

Porumbel tu, ce tot zbori 

Ziua, noapte și în zori? 

Numai tu singur porți vina 

Dacă te doare inima. 

Porumbița supărată 

Rămâne-n veci ne-mpăcată 

De când te-a surprins pe casă 

C-o altă mândră aleasă! 

Porumbelule cel drag 

Num-atunci vii până-n prag 

Când știi tu că pisica doarme 

Ori, poate, ți-e tare foame? 

Sau când vrei să duci în cioc 

Fără frică de mâcioc 

Boabe de grâu, miez de pâine, 

Să aibă puii și mâine. 

Dar mâncarea pentru pui 

N-o primește, ca să știi! 

O aruncă jos în curte 

Pentru vietăți mărunte. 

Puișorii-i crește ea 

Le dăruie dragostea. 

Îi hrănește și grijește 

Cu de toate ce găsește 

Căci orice vrei face-n lume 

Inimă n-are la tine 

I-ai rănit-o ca de moarte 

S-o vindeci nu se mai poate. 

Ș-apoi nici nu vrea mai mult 

Să te vadă prin ținut 

Nicăiri să te mai vadă 

Nici în sat, nici în ogradă. 

Să dispari din fața ei 

Ca aburi și funigei. 

Morala: Blăstămul soțiilor, moartea 

abandonilor! 

 

Urgia 

Nori grei ai tăriilor 

Ploilor, vânturilor 

Binelui, dezastrelor 

Frigului, căldurilor 

Cum veniți neîncetat 

Ziua, noaptea pe-nserat 

Fără să vă fi rugat 

Nicicând nu v-am așteptat. 

Nici cel codru înfigurat 

Nici șesul cel bălsamat 

Nici orașe sau vreun sat 

Fie cât de-ndepărtat 

Căci veniți fără de veste 

Când lumea se odihnește 

Omul în munci se trudește. 

Ogoarele le muncește 

Ca furnica și albina 

În frunte cu neodihna 

Asigurând secerișul 

Nu ca veselul grelușul. 

Dar voi veniți fără milă 

Peste munți, casă umilă 

Rupând crengile în codru 

Tot dărâmați fără modru 

De umpleți râurile 

Invadați câmpiile 

Nimicind recoltele 

Porumbul și grânele 

Ca vara lăcustele 

Înmulțind năcazurile 

Totuși nu vă blăstămăm 

Dimpotrivă vă rugăm 

Codrul cu pădurile 

Crengile și frunzele 

Cuștile și casele 

Văile, câmpiile 

Și toate culturile 

Sămânța și roadele 

Să ni le lăsați în pace 

Ca feciorii, fete sărace 

Nu ne răvășiți liniștea 

Nici ogorul, nici rariștea 

Căci ogorul ne dă hrană 

Cum face o bună mamă 

Rariștea hrană la oi 

La viței ca și la boi 

Nu ne-aduceți sărăcie 

Ca blăstămul grea urgie! 
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Biblioteca digitală și impactul acesteia în vremuri dificile 

 

Așa după cum am mai amintit în paginile anterioare, bibliotecile, prin personalul calificat și 

informat în permanență asupra noutăților ce vor interveni în evoluția societății, au fost cele mai 

pregătite să facă față trecerii activităților în mediul virtual, pe care, fără să ni-l dorim sau imaginăm, 

l-am preîntâmpinat. Imediat ce s-a înțeles și în țara noastră importanța internetului și a comunicării 

electronice, au fost gândite proiecte pentru regăsirea informațiilor necesare și utile, pe suport digital. 

Prin anul 2004 am vorbit de nevoia unui Catalog Național Digital, fiind parte, împreună cu 

Biblioteca Națională a României și Biblioteca Județeană Panait Istrati Brăila din primul proiect cu 

finanțare, dedicat acestui demers.  

Încă de atunci am beneficiat de anumite facilități și echipamente, cu ajutorul cărora am 

început procesul de digitizare. Deoarece s-a constatat că presa este mult mai supusă degradării, 

decât alte documente, datorită calității hârtiei, primul pas a fost digitizarea presei locale. 

Din păcate, neavând un scanner performant, am fost nevoiți să desfacem paginile ziarelor, 

iar un program pentru transformarea și regăsirea informațiilor am reușit să achiziționăm mult mai 

târziu. Cu toate greutățile și limitele permise de echipamentele existente, solicitările pentru articole 

din presa veche au fost multe, uimirea celor care aveau nevoie de astfel de informații fiind mare, 

văzând preocuparea noastră pentru digitizare și punerea pe suport electronic a informațiilor, în mod 

special, de interes local și județean. 

Începând cu anul 2017, prin sprijinul acordat de Consiliul Județean Sălaj, am reușit să 

achiziționăm încă o imprimantă dedicată programului de digitizare, iar activitatea aceasta este 

permanentă.  

În anul 2020 am înțeles, mult mai bine ca înainte, cât de important este să avem informații 

pe suport electronic. Sunt cărți importante, foarte solicitate, care se pot utiliza în acest mod, reușind 

astfel să răspundem tuturor celor, care, în aceeași perioadă de timp, au nevoie de aceeași carte! 

Nicio bibliotecă nu va reuși vreodată să dețină un număr suficient de exemplare din titluri care se 

regăsesc, de exemplu, în bibliografia școlară! Soluția - digitizarea și regăsirea textului pe suport 

electronic!  

Ar fi timpul ca Sistemul Național de Biblioteci să-și pună sursele și resursele la lucru, cu un 

scop comun: punerea la dispoziția publicului a informațiilor din cărți, nu doar pe suport hârtie, cât și 

electronic, astfel încât, în orice loc din țară sau din lume s-ar solicita anumite date, cărți, 

documente… acestea să se poată regăsi, în cel mai scurt timp posibil, prin programe speciale și 

conlucrarea tuturor tipurilor de biblioteci. S-a pornit acest demers, de multă vreme, dar nu putem să 

ne considerăm mulțumiți de coordonarea activității de digitizare în plan național. 

Poate că problemele dificile din anul 2020, ne vor ajuta să înțelegem că nu este suficient să 

digitizăm fiecare, ce și cât poate, ci ar fi de interes să ne adunăm ideile, spre un scop comun. 

Costurile ar fi, astfel, mult mai mici, iar nevoia de resurse umane, limitată. 

Bibliotecile sunt depozitarele memoriei omenirii, prin urmare, au obligația de a se adapta și 

a găsi soluțiile potrivite pentru a-și oferi averea adunată de-a lungul istoriei. Pentru aceasta va fi 

nevoie de o strategie națională realistă și viabilă, la care să-și dea concursul specialiști din mai 

multe domenii, iar administrația de la toate nivelurile: local, județean, național să înțeleagă că este 

nevoie și de resurse financiare, spre a oferi servicii de calitate și a răspunde în timp util solicitărilor 

tot mai diverse ale publicului, care are dreptul legal la cunoaștere, informare, dezvoltare personală 

și profesională, fiind astfel de folos națiunii întregi. O informație potrivită, primită la timp, poate 

schimba vieți! 

 

Previziuni culturale 

Cum ne vom raporta la anii ce vin, după ce în anul 2020 ne-au răsunat, mult prea mult, 

intens și amenințător, îndemnurile spre izolare, distanțare… noi cei cărora publicul numeros ne 

dădea nota maximă, realistă la evaluările anuale?! Ne dăm seama că imaginația și creativitatea 

noastră sunt blocate, neștiind cum va arăta pământul și locuitorii săi în lunile și anii care vin. 
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Nimeni nu mai rostește acum cuvântul pozitiv ca înainte, ci cu panică și deznădejde! Am dori să 

rămânem optimiști, în gândire, negativi la testele pentru virusul nemilos! Să putem elimina unele 

cuvinte din vocabularul uzual... 

Calendarul nostru cultural va cuprinde, de această dată, două categorii de activități și 

evenimente, unele care se vor organiza cu public, dacă va fi posibil, iar altele vor continua 

desfășurarea, comunicarea și colaborarea din mediul online.  

Obişnuiţi cu proiecte de amploare, în colaborare cu alte instituţii, asociaţii, organizaţii, 

fundaţii atât din ţară, cât şi din alte părţi ale lumii, ne simţim neîncrezători în revenirea la vremurile 

în care deplasările erau numeroase, întâlnirile profesionale diverse şi interesante, toate cu scopul de 

a ne pune ideile în comun, spre oferirea a tot mai multe servicii pentru beneficiarul final-

utilizatorul, publicul de toate vârstele. 

Cum arată calendarul şi planul nostru pentru anul următor: 

- activităţile de bază: cercetare, documentare, achiziţie, prelucrare, catalogare, 

constituire bază de date locală… nu au fost şi nu vor fi afectate, se pot realiza 

- expozițiile pot fi organizate și promovate, în ambele moduri 

- omagierile și comemorările pot fi marcate 

- comunicarea poate găsi punți spre buna înțelegere 

- cursurile, da, până și acestea se pot organiza 

- evaluări, raportări, parteneriate… le-am făcut și pe acestea şi online 

- informații din documente, fie scanate, pozate, digitizate… doar să ajungă la 

beneficiar, le-am pregătit şi le vom oferi pe toate în orice moment şi situaţie 

- dezbateri profesionale, schimb de experienţă - limitat 

- prezentări tematice, în funcţie de evenimentele zilnice, se realizează  

- lecturi pentru toate vârstele, cu şi fără public… posibil  

- teatru de păpuşi, cartea vorbitoare… mai dificil online 

- … multe variante analizăm, în funcţie de interesul publicului 

 Din observațiile noastre am concluzionat: în prima parte a acestei stări dificile, privirea și 

atenția tuturor categoriilor de public a fost orientată în mai mare măsură spre mediul virtual, dar, pe 

măsură ce timpul a trecut, școlile au lucrat doar online, s-a simțit o saturație, iar numărul curioșilor, 

sau al celor care apreciau și comentau postările, a început să scadă. Oricât am crede că activitatea în 

mediul virtual o va putea înlocui pe cea normală, față în față, observăm, cu toții, contrariul.  

Sunt atât de multe lucruri care nu au același efect, cum ar fi jocul cu copilașii, aici, la 

bibliotecă, împreună… îmbrățișarea bunicilor care vin să-ți transmită bucuria că încă sunt sănătoși 

și nu au cui să spună asta… expresia celor care, neavând un adăpost, numai la bibliotecă mai găsesc 

un loc plăcut, o vorbă bună, un sfat spre a simți că nu sunt singuri… căutarea printre rafturi, 

deschizând o multitudine de cărți, spre a găsi ideile de care este nevoie pentru un examen, un 

concurs, pentru buna informare sau documentare… statul de vorbă cu paginile și cuvintele!!! Mult 

prea multe aspecte fac diferența între normalitate, întâlniri sau comunicări în direct și mediul 

virtual, poate comparând o floare artificială cu una din natură, vom înțelege: lipsește esențialul-

VIAȚA! 

  

Nevoile actuale ale instituțiilor de cultură 

Nu doar în această perioadă, la care nimeni nu s-ar fi aşteptat vreodată, instituţiile publice de 

cultură au fost marginalizate, în multe locuri nefiind susţinute financiar, atât cât ar fi necesar, spre a 

fi performante, aceste inconveniente au fost sesizate chiar şi în vremuri fără probleme economice. 

Aspectele care ţin de spaţiile de funcţionare, dezvoltarea colecţiilor de documente, organizarea unor 

evenimente culturale de amploare, dotarea cu echipamentele necesare ş.a. au legătură directă cu 

bugetul alocat, an de an. 

Management de calitate - în fruntea unei instituţii publice de cultură este foarte important să 

fie selectați profesionişti, care cunosc importanţa culturii în viaţa fiecărui cetăţean şi a unui popor. 
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Înainte de a conduce, ar fi potrivit ca posibili candidați să fi demonstrat competenţele absolut 

necesare, în domeniul spre care își îndreaptă atenția.  

Resursa umană competentă - în procesul educaţional şi de formare a omului conştient asupra 

rolului său în societate, fiecare angajat dintr-o instituţie publică de cultură trebuie să fie selecţionat 

pornind de la mai multe criterii decât în orice alt post. O conducere care dorește performanță va 

alege persoane cu potențial, pornind de la o bogată cultură generală, până la dorința permanentă de 

autoperfecționare, de căutare a ideilor inovative în comunicarea cu publicul, spre a atrage un număr 

tot mai mare și divers de utilizatori. 

Neimplicarea politicului în organizarea dirijată a concursurilor pentru ocuparea posturilor 

sau promovare, precum nici în cel al numirii managerilor, cum, din păcate, se întâmplă în multe 

locuri. În fiecare domeniu, în parte, cei mai buni specialiști, având și calități organizatorice și 

administrative verificate, ar trebui să fie în frunte! 

Implicarea comunităţii de la nivel local, judeţean, naţional în luarea deciziilor legate de 

dreptul legal, gratuit şi nediscriminatoriu la cunoaştere, educaţie, informare, formare 

personală/profesională, relaxare în cadrul instituţiilor publice de cultură. 

Au fost şi sunt multe situaţii în care este încălcată nu doar Legea Bibliotecilor, ci şi dreptul 

şi accesul neîntrerupt şi nelimitat al cetăţenilor la informare, iar comunitatea nu reacţionează, lăsând 

toată răspunderea în sarcina angajaţilor din instituţii. O mare putere de convingere au întotdeauna 

cei care se exprimă, stopând abuzurile şi nedreptăţile. 

Nevoile culturale ale comunității se pot schimba, mereu și mereu… managementul 

instituțiilor publice de cultură, în consonanță cu întreg personalul angajat aici, dacă respectă 

criteriile competenței și dăruirii pentru semeni, le pot previziona și preîntâmpina pe acestea. 

Cunoscând foamea și setea zilei de mâine, poți pregăti încă de azi merindea!  

Cultura trebuie să fie vizionară! 

 

Educația vârstelor - prioritate locală și națională (ceilalți depind de mine!) 

Am spus și am insistat mereu pe nevoia unui program național de educație a poporului 

român. Nu este suficient ceea ce se face în instituțiile de învățământ. Acolo este o altfel de 

pregătire, mai mult teoretică, iar practica efectuată în anumite domenii, pregătește copiii și tinerii 

pentru anumite profesii. Educația tuturor pentru respect, responsabilitate, grijă pentru cei din jur și 

pentru avuția națională, aceasta nu s-a realizat, așa cum ar fi necesar. 

Noi, lucrătorii din instituțiile de cultură, având în jur atât de multe informații, trâmbițăm, 

prin toate mijloacele posibile, încercând a conștientiza poporul asupra importanței de a fi atenți unii 

cu ceilalți, a sensibiliza opinia publică cu privire la faptul că sunt momente, cum trăim și în prezent, 

în care indiferent ce ai acumulat ca individ, pregătire, grade, funcții, avuții… nu ai cum să te bucuri 

de toate acestea, fără a-ți păsa de ceilalți. Boala, mai ales cea transmisibilă, nu ține seamă de statut 

social, de aproape nimic, decât de responsabilitatea în raport cu semenii. Nu se poate închide ușa 

unui virus, atâta timp cât sunt foarte mulți cei care nu cred, nu le pasă, nu respectă cele mai 

elementare măsuri de protecție și precauție. 

Educația pentru a nu provoca, voit sau inconștient, niciun rău celorlalți, ar trebui să devină 

prioritate națională! Altfel, toate sunt în zadar! Ne-a învățat și pandemia! 

Cum se poate realiza aceasta?! Nu ar fi atât de dificil, numai să se înțeleagă câtă importanță 

are să previi, costurile, altfel, fiind mult mai mari și greu de suportat, de la persoană, la familie, 

neam, țară și, bineînțeles, mult mai departe! 

Se poate porni de la constrângeri, deși nu așa ar fi de dorit. Să nu se ofere nimic, de la 

dreptul de a duce copilul la grădiniță, medic… până la accesul în magazinul de unde se cumpără 

pâinea cea de toate zilele! Libertatea înseamnă respectarea regulilor şi neatingerea drepturilor 

celorlalţi! Nimeni nu e stăpân nici pe aer, nici pe apă… sunt bunuri comune! 

Lecții de bază pentru toate vârstele, cu examen obligatoriu, zi de zi, în diverse situații. Nu 

avem oameni pregătiți, care să formeze comportamente și să educe caractere!? Avem cărți, foarte 

multe și foarte bine documentate. Se pot face seturi, broșuri care să se distribuie gratuit. Multe se 



    I.D.E.I. 
 

119 

pot face, nu de informații ducem lipsă, ci de bunul-simț al tuturor! Din acest motiv, numai lipsirea 

de anumite drepturi și facilități, în schimbul respectului pentru locul în care trăiești, natura care-ți 

oferă aerul pentru respirație, omul de lângă tine, care nu are nicio vină că tu nu ești educat! 

Cine va avea curajul să își educe poporul, va fi cel cu viziunea cea mai luminoasă! Fără asta, 

munți de nesimțire se vor așterne peste avutul națiunilor, îngropându-le în mocirla indiferenței! 

Darnica natură începe să se răzbune… să-i ascultăm plânsul! 

Formarea omului care să biruie, conştient şi responsabil, timpul, poate începe de aici, de la 

Bibliotecă! Singura instituţie publică deschisă spre toţi şi oferind de toate! Cine închide biblioteci, 

blochează dreptul la lumina din noi!  

Nota bene: Viitorul unei națiuni depinde de viitorul bibliotecii publice! 

 

Din destăinuirile unei biblioteci… 

Cuvintele se ceartă în paginile timpului, le aud spunând și că nu am fost destul de insistentă, 

că nu mi-am scos în lume toate podoabele de preț, ca să picur aur în fiecare casă, în toate cutiuțele 

cu valori și lăzi de zestre, în toate băncile păstrătoare de bunuri neperisabile ale lumii! Totuși, eu 

am fost mereu aici și te-am chemat, OMULE, în șoaptă sau cu glas apăsat, am încercat chiar să te 

împiedic de atâtea ori, dar… unii doar au ascultat, mi-au deschis poarta și au pătruns în împărăția 

înțelepciunii, în timp ce alții, mult prea mulți, au întors capul, plecând mai departe, convinși că nu 

au nevoie de mine, nici de voi, vorbe rostite de mari gânditori ai vremurilor, presărate cu atâta 

dărnicie spre a ajuta, a îndruma, a convinge… egoismul a prins tot mai mult contur, fiecare fiind 

atent doar la propriile-i 

nevoi, de parcă totul s-ar 

învârti în jurul fuduliei 

sale! Glasul înţelepciunii 

a fost acoperit, tot mai 

mult, de cel al 

acumulării de bunuri 

şi… imagine! A şti a fost 

înlocuit cu a avea, a 

respecta cu a avea 

tupeu, lumea intrând 

într-o competiţie 

nedreaptă, în care ajung 

în vârf exact cei care calcă şi pe cadavre pentru a-şi atinge egoistele scopuri… cui foloseşte această 

alergătură, atâta timp cât eu văd pe stradă doar trecători apăsaţi de coşmarurile ce-i bântuie, cu chip 

uman, dar fără expresia umanităţii pe chip!? Ceva foarte important s-a pierdut şi, spre a ne aduce 

aminte că am neglijat tot datul firesc, bătându-ne joc de natură şi cultură… lovitura primită de 

întreaga omenire, este doar o lecţie, multe altele vor urma… opreşte-te, dragul meu trecător, citeşte, 

pătrunde şi înţelege adevăratul sens al călătoriei tale pe sub soare! Mai ai o şansă! 

Da, copilul meu, sufăr și mă-ntreb cum să-ți vorbesc, spre a înțelege semnele amare ale 

timpului, poate o să-ți răsune mai credibil în simțuri și atenție dacă vorbele-mi vor fi tot simple, 

dar… rimate:  

Din Cetatea Înțelepciunii 

Vrednic glas au prins străbunii 

Îndemnându-ne pe toți 

Să fim vrednici a-nțelege: 

EDUCAȚIA e lege! 

Omul care-i învățat 

Trece mai ușor prin toate 

De la leagăn, pân’ la moarte, 

Orice viscol îl atinge 

Informat fiind, învinge, 

Stând drept în fața furtunii, 

Răspunzând, cu drag, chiar urii, 

Poartă de grijă mereu 

Spre-a-și feri semenul său 

De-orice boli molipsitoare 

S-ar abate pe sub Soare! 
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Noi purtăm gând luminos: 

Să avem traiul frumos, 

Chiar dacă mai distanțați, 

Ne putem simți ca frați 

Azi mai înțelepți ca ieri, 

C-am trecut prin mari dureri! 

În 2020, cerul a fost înnorat 

Sufletul întunecat, 

De doruri și așteptat… 

Zâmbetul blocat sub măști, 

Privind mereu la ferești 

Străzile mai mult pustii 

Fără râset de copii 

Și pericolul, vezi bine, 

Încă e prezent în lume! 
 

IISUS s-a născut, din nou, 

Se va face El ecou 

Al nădejdii de mai bine 

Peste întreaga omenire! 

Lecția trebuie învățată 

Viața lumii răscumpărată, 

De n-am înțeles mesajul 

Și vom mai rătăci calea 

Va reveni răzbunarea: 

Un popor needucat și necivilizat 

Care nu-i unit în fapte 

Și nu cunoaște a sa CARTE, 

Riscă vântul să-l orbească, 

Praf străin în ochi să-i arunce 

De-a uitat de a sa Cruce! 

Citește, române drag 

Și fii stăpân, nu pribeag! 

Ridică-ți a ta privire, 

Nu accepta asuprire! 

Învață să citești omul 

Și să nu îl pui pe tronul 

Țării tale, sfinte-n veac, 

Pe cel ce n-are ales toiag, 

Nefiindu-i neamul drag. 

Dragostea când va domni, 

Iar cei aleși vor citi 

Că nu merită a fi-n frunte 

Dacă nu au IDEI multe 

Despre cum să schimbe-n bine 

Soarta poporului ce-i ține! 
 

Boala ce-a picat pe lume 

Multe are a ne spune: 

Nu putem fugi de rele 

Neluptându-ne cu ele 

Cu arma înțelepciunii, 

Așa cum ne-au spus străbunii, 

Cele rele să se spele, 

Cele bune să se-adune, 

Să pornim în Noul An 

Cu nădejdea că se mai poate 

Să le îndreptăm pe toate, 

Pornind de la sănătate, 

Având oameni competenți în mase: 

Din coadă de câine, nu faci sită de mătase! 

Atenți la prostul fudul și la vorbele, precum: 

Frâul de aur, nu face calul mai bun! 

Cu ochii mereu de veghe, 

Cum spune cel învățat: 

În țara orbilor, chiorul este împărat! 
 

Să vină ani luminoși, 

Să fim cu toți sănătoși, 

Calea s-o vedem, cea dreaptă, 

Răspunzând la ce ne-așteaptă, 

Cu credință și nădejde 

Sperând, poate, a-nțelege: 

Grâul, din pleavă, se-alege! 

Peste-anul ce-a trecut greu, 

Ne rugăm Lui Dumnezeu 

Să ne-ntărească pe toți 

De la bunici, la nepoți 

Grija tuturor să poarte 

Ca să putem avea parte 

De ani buni, cu sănătate 

Cântând, din nou, LIBERTATE! 

Casa fie-ne iar plină 

De zâmbet și de LUMINĂ! 
 

Pentru întreaga ROMÂNIE 

Am vrea să facem o Magie 

Deschizând Cărțile, o mie… 

Cu descântece îndeajuns, 

Ca să scăpăm de virus! 

Să recăpătăm speranța, 

Să ne recâștigăm viața, 

Cu zâmbet și-mbrățișare 

Cuprinse-n a noastră urare: 

Să fim cu toți sănătoși, 

Norocoși și luminoși, 

Să ieșim în Primăvară 

Imunizați și fără teamă! 

Iar la anul care vine, 

BIBLIOTECILE fie pline! 

 

     Sfetnicul de serviciu la poarta spre înţelepciune 
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OMAGIU  

NICOLAE LABIȘ – 85 de ani de la naștere 

A vorbi despre Nicolae Labiș este precum ai privi o lebădă, ai admira Cerul înstelat, ai 

îmbrățișa puritatea, credința în Adevăr, Drept, Frumos! O Stea ce a strălucit pe Cerul literaturii și 

spiritualității românești, fiindu-i pecetluită mult prea devreme soarta, poate exact din cauza 

destinului ce-i deschidea cale printre marile genii! Și totuși, nu i-au știrbit lumina! 

Multe păreri s-au rostit despre tânărul poet, împins mult prea devreme în brațele nemiloasei 

plecări fără întoarcere! 

Vă reamintim câteva dintre acestea: 

Labiș nu era poet numai în fața filei albe, ci 

prin toată existența, prin toată figura sa, prin prezența 

simplă. Și nu era numai poet, ci, înainte de aceasta, o 

puternică personalitate, de om plenar, un om dotat, în 

care firea și-a pus de la început mari speranțe și, care 

s-ar fi realizat în domenii multiple, dacă timpul și 

împrejurările i-ar fi dat ocazia să o facă… Era omul 

unei realizări globale, o personalitate bogată, 

plurivalentă, care pricepea mai bine și mai repede decât alții esența situației cu care era confruntat. O 

superioară putere de adaptare îl destina să fie cel dintâi în toate, în lume ca și în singurătate, în postura 

de elev, ca și în aceea de magistru, la petrecere și în cea mai severă asceză, în fața unui eveniment 

politic ca și a unuia natural, în tristețe și în entuziasm, în citire ca și în scriere, cu Tolstoi în față sau 

cu un consătean din Mălini, în necruțare ca și în adorație, în vigoare ca și în fragilitate, pe obcinele 

Stînișoarei sau pe bulevardele Capitalei; ceva îl ducea înainte, îl afirma, îl impunea atenției. (Lucian 

Raicu în volumul Nicolae Labiș, Ed. Eminescu, 1977, pag. 7-8). 

… vina lui Nicolae Labiș… nu este alta decât aceea de a se fi născut la o răscruce de istorie și de a 

fi scris în epoca unei utopii în care a crezut cu convingere până când evenimente zguduitoare, 

dramatice, petrecute la nivel continental și universal aveau să-i spulbere definitiv convingerile. 

(Florentin Popescu, în volumul Nicolae Labiș, monografie, Ed. Vestala, București, 2006, pag. 5). 

Nicolae Labiș, în volumul Timpul asasinilor. Documente și mărturii despre viața, moartea și 

transfigurarea lui Nicolae Labiș, Ed. Libra, București, 1997, autori Cezar Ivănescu, Stela Covaci 

… în scrisul lui Labiș se simte cutremurul unei conștiințe 

Erau și-n acele vremuri, ca întotdeauna, din păcate, conștiințe trufașe și suflete de slugă. 

Această carte e clar că nu putea fi scrisă în comunism, deoarece dezvăluirile aruncau săgeți de 

moarte asupra epocii de aur, în care cei care nu se supuneau, sfârșeau… împinși sub tramvai sau în 

alte multe accidente, aparent banale! 

Scrisul genialului tânăr deranja, astfel încât, avertizată, cenzura comunistă, în complicitate 

cu critica literară (offf, de parcă ne-am aminti și de-un alt geniu inegalabil, nu-i așa, distrus exact 

prin complicitatea marilor săi, aparent, admiratori, criticii literari de vază ai vremii!), nu puteau 

admite astfel de versuri revoltate, găsind, printr-un mizerabil gest, ieșirea atât de timpurie de pe 

scenă a poetului care promitea atât de mult, fără a putea, însă, să-și vândă cugetul curat și sufletul 

înflăcărat de idealuri nobile, robiei comuniste. 

După Labiș, copilul de geniu care a rupt vraja malefică a iluziilor interesate și de tot felul, 

adevărata istorie a poeziei românești, de la bocetul ancestral la avangardism nu a mai putut fi 

falsificată… Labiș a fost, pentru scurt timp, întruparea spiritului poeziei românești, unica întrupare 

„aleasă” de destin și menită a fi validată de istorie. 

Eram în vis, cadavru în raclă și în groapă, 

Simțeam în nară izul putreziciunii mele 

Dar auzeam tăcerea cum sapă, cum tot sapă 

În moartea mea, să scoată comori de gând și stele (Versuri dictate Stelei Covaci) 
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Labiș îmi mărturisise adeseori că trebuie să-și asculte rațiunea și să plece cât mai grabnic 

din capitală. Ceruse, într-o scrisoare către părinți, să-i pregătească o cameră pentru popas mai 

lung de reculegere. Nu mai avea nici un motiv să rămână în capitală. Fusese dat afară din serviciu, 

banii încasați pe primul volum îi cheltuise pe toți, era nemulțumit de prima lui cărțulie de poezie, 

considerând-o depășită. Volumul în pregătire, Lupta cu inerția, era primit în redacții cu multă 

reținere. Mereu era sfătuit să facă modificări, să scoată poeziile incomode. În organizația U.T.M. i 

se cerea excluderea (a câta oară?)... El nu credea, nu putea-logic-să priceapă că fiara, pajura, 

gaița comunistă nu iese la luptă dreaptă, cinstită pe câmp deschis, în văzul lumii. Nu știa că ea te 

urmărește noaptea prin cețuri și mâzgă, te ademenește viclean prin “hrube trudnice”, “în lumea 

alcoolurilor tari”. 

Ultima poezie, dictată fiind la Starea de Urgență, lui Aurel Covaci: 

Pasărea cu clonț de rubin 

S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat. 

Nu mai pot s-o mângâi. 

M-a strivit 

Pasărea cu colț de rubin. 

  

Iar mâine 

Puii păsării cu colț de rubin, 

Ciugulind prin țărână, 

Vor găsi poate 

Urmele poetului Nicolae Labiș 

Care va rămâne o amintire frumoasă. 

Mânat de destin, poetul a alunecat, atras sau împins într-o bună zi de la noi, de cei 

neputincioși, în hăul ireversibil, dar a rămas până în ultima clipă “drept precum o spadă”, “teribil și 

onest”, generos, tandru și necruțător. 

Presimțiri… 

Pentru ce-am plecat, 

Unde mă îndrept? 

S-au întunecat 

Sensurile-n piept. 

Doar o flacără 

Mă cheamă acolo 

Sub straturi de nea 

Și vreau să treacă 

Liniștea mea. (Dor) 

Monografii și volume consacrate poetului: 

Ștefan Bitan, Labiș, Albatrosul ucis, 1970; Moartea unui poet, Gheorghe Tomozei, 1972; Lucian 

Raicu, Nicolae Labiș, 1977; Ion Bălu, Nicolae Labiș, 1982; 

Gheorghe Tomozei,… Urmele poetului Labiș, 1985; Cezar 

Ivănescu și Stela Covaci, Timpul asasinilor. Documente și 

mărturii despre viața, moartea și transfigurarea lui Nicolae 

Labiș, 1997; Florentin Popescu, Irimie Străuț, O moarte 

care dovedește ceva, 2001 și Ultima graniță a terorii, 

2003; Portik Imre, Hora morții, 2005; NICOLAE LABIȘ, 

monografie, 2006. 
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Lui NICOLAE LABIȘ 

Cruce de flori 

   fratelui meu, Nicolae 
  

   Atunci, vântul morții viscolea în alai 

      Zăpadă și sânge printre roți de tramvai. 

      Tras de palton și împins nemilos, 

      Peste tampoane reci cu capul în jos, 

      Vedea îngrozit cum zburau înapoi, 

      Scântei scăpărate din părul vâlvoi. 

      Cine era, Doamne, cine era 

      Păgânul acela care-l tot împingea? 

   Atunci, în lunga lui noapte de dor, 

      Spera să se-amâne ultimul zbor, 

      Nu accepta cumplita osândă, 

      Măduva ruptă, osia frântă. 

      Dar rugul aprins de roșia stea 

      Îi ardea trupul, sufletul ardea, 

      Zi după zi și noapte de noapte, 

      Așa cum prevestise el în carte. 

   Atunci, un înger i-a dăruit aripa nemuririi, 

      Ca sufletul liber să zboare 

      Spre oaza mult visată, 

      De la izvorul mântuirii ... 

      Din jarul trupului, stins în pământ, 

      Din cenușa rămasă-n țărână, 

      Adusă târziu, la noul mormânt, 

      A răsărit, deodată, mălinul. 

         Tăiat de atâtea ori 

     De coasele unor neștiutori, 

Mălinul  a  înălțat,  iară  și  iară, 

   Trei ramuri, cruce de flori în primăvară. 

  

Maria Margareta Labiș  
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Precum un CRIST 

Cornelia Violeta Popescu 

Soarele și Luna i-au ținut cununa, când, abia desprins din brațele tremurânde ale sorei sale, 

Margareta, care-i veghea agonia, Nicolae se încredința nemuririi celei visate. 

Era în cea mai lungă noapte a anului 1956, 21 spre 22 decembrie, după douăsprezece zile de 

la accidentul în care o mână criminală l-a tras de palton și l-a împins de pe scara tramvaiului. 

Premoniția unei nopți de coșmar ce trebuia împlinită ca un dat al sorții l-a urmărit permanent pe 

tânărul poet, care s-a simțit zdruncinat de “clonțul toamnei reci” (“Clonț”). Nu a fost doar o 

noapte, ci douăsprezece de calvar, cât numărul de opriri de pe drumul crucii, paralizat pe un pat de 

spital, condamnat să vadă cum mor rând pe rând “iubirile moștenite din bătrâni” (“Începutul”) și 

primele iubiri, căprioara și albatrosul, “mierlele și vulturii din nori,/ și mieii blânzi și râșii iuți și 

ageri/ … mielul alb cu capul bucălat” (“Maturizare”), “cerbii și păsările mari de sărbătoare” 

(“Primele iubiri”), “codrii cu brazii și munții din slavă” (“Bucurie”) și “florile de pe plaiul 

bătrân”. Toate s-au topit ca ceara, “crâmpeie de idei neterminate…/ Și cântecul sunat pe jumătate/ 

Despre un tărâm ce încă nu-i descris” (“Ceară”), în timp ce sufletul se înălța spre locurile natale în 

căutarea ozonului proaspăt din pădurile de brad - “Aur și-argint sângerat de zvâcnirea/ Crudelor 

bronhii căscate” (“Baladă”). 

Poetul cu sclipiri de geniu abia împlinise 21 de ani pe 2 decembrie. Devenit incomod, 

puterea străină ce stăpânea destinele țării i-a confiscat timpul pentru desăvârșirea operei.  

Dimensiunile suferinței la care a fost condamnat pot duce cu gândul la calvarul unui 

mucenic. 

Premoniția destinului 

Tânărul Labiș are viziuni pline de fior, răvășitoare, zguduitoare ale sfârșitului dramatic la care 

va fi supus: “Umbra mea își clatină/ Limpedele var;/ Vine ca o datină noapte de coșmar” („Clonț”). 

Momentul crimei devine obsesiv: „Ești rău .../ Dar te-am văzut și-n vis se făcea/ Cum 

cineva pe oameni îi lovește...../ Dar parcă mă-nfioară o presimțire/ Și-mi tot repet blestemul ...” 

(„Omul comun”). 

În întâmpinarea destinului, va fi măcinat de veninul implacabilului: „Mergeai tăcut, poate 

fugeai săgeată,/ După o poruncă-n tine încuiată .../ Dar trăsnet lung se coborâse din tării ..../ Cine 

ești, ori ce ești,/ Abur ori duh străveziu de poveste,/ Care-ai pătruns și îmi macini mereu/ Trupul și 

sufletul meu? („Fior”). 

Cunoașterea adevărului 

Exprimat profetic, susținerea adevărului a fost componenta esențială a menirii sale, 

atrăgându-i condamnarea la moarte. 

Ca un săgetător al zodiei sale, a militat pentru cunoașterea și dezvăluirea adevărului. 

Maturizarea timpurie îi va permite dezvoltarea intuiției și a accesului informațional de excepție în 

pătrunderea lumii, convins că viitorul însuși este “un univers ce-și crește înțelepciunea” („Schițe 

pentru umanism proletar”). Călăuzit de steaua polară, caută adâncul cunoașterii și găsește adevărul 

în lumea purității, dincolo de mizeria lumii: “Dar îți trimise rază înaltă stea polară/ Menindu-ți 

cugetarea în sensuri să-ți împartă” („Momente biografice”). 

Poetul stăruie în sondarea profundă a adevărului, cu care se identifică și care îl conduce spre 

marile idealuri: „Eu sunt spiritul adâncurilor/ Trăiesc în altă lume decât voi” („Sunt spiritul 

adâncurilor”). Păstrarea prudenței în gândire ocupă un loc important în strategia de luptă: “Să ne 

păzim cu grijă de al uitării val,/ Cunoașterea culeasă cu trudă din afară,/ Dacă am pierdut o dată 

un adevăr vital,/ Îl regăsim mai greu a doua oară” („Lupta în atac”). 

Adevărul l-a condus spre puritatea și integritatea ființei umane. În ultimul an al vieții 

mărturisea: „Sunt 20 ani și încă unul/ N-aș vrea niciunul să i-l dau minciunii” („Sunt 20 ani”). 

Lupta cu inerția 

Cu simțurile ancorate în universul uman, Nicolae Labiș rostește adevărul în mod firesc, într-

un timp în care libertatea de opinie era un delict foarte grav: „Pășeam pe muchia zării și pe-nceput 



 
 

126 

de drum./ Lumina albă-n mine își clocotea furtuna,/ Urechile-mi, deschise spre infinit acum, Ca 

două scoici de-argint sunau întruna” („Clio”). 

Inerția vremii sale devine o mare provocare pentru poet. La „vârsta de bronz”, când 

“Clopote grave sunară trezirea/ Generației”, primește impulsul de a denunța relele timpului. Ca un 

curajos “Luptător în atac”, se va angaja în “lupta dublă” cu o societate incapabilă să se deschidă 

spre marile valori umane: “În secolul acesta nervos, mai ales,/ Oamenii sunt mai nestabili decât 

principiile./ N-am să mă pot dezobișnui niciodată/ Să denunț și prostia, greșeala, păcatul și lenea” 

(„Schițe pentru umanism proletar”). 

Desăvârșind curajul, își va face din această virtute o armă de luptă: “săgețile gândirii.../... 

învelișul aspru al trăirilor să-l spargă/ Și să răsară adevăruri noi” („Imn”). Păstrând conștiința 

dublului tăiș al spadei ca simbol al cuvântului divin, poetul acționează încrezător: „Tragem 

cugetarea din teacă afară!” („Vârsta de bronz”). 

Nemurirea 

Visul nemuririi a traversat omenirea din vremuri străvechi, a incitat mintea umană și a 

născut diverse ritualuri pentru împlinire. Poetul Labiș nu s-a supus niciunui ritual, el avea înscris în 

suflet adevărul nemuririi în care a crezut cu tărie și bucurie: „Iar visele noastre spre rod înmiit/ În 

cei care vin se-altoiesc, și iubirea./ Avem bucuria de-a spune murind/ Că suntem mai veșnici decât 

nesfârșirea/… Căci noi, numai noi, îndrăznim să simțim/ A nemuririi bucurie grozavă” 

(„Bucurie”). După profunde meditații, poetul identifică sursa cosmică a nemuririi, de care se simte 

legat prin acel axis mundi, arborele lumii, pe care îl numește în mod surprinzător osie, cu valențe 

premonitorii: „Osia mare trece prin mine/ Osia mea este numai o parte/ Din marea osie, fără de 

moarte./ Osia mea nu se frânge nicicând” („Primele iubiri”). 

Învierea 

Dacă trebuie să mori ca să poți învia, poetul crede că trecerea în nemurire este calea către 

înviere: „Gândurile, mâinile ridicau tăcere/ Și melancolie densă și putere/ Spre multiplicata față ce 

mă cere/ Pentru veșnicie, pentru înviere” („Confesiuni”). Cu o singură condiție: nealterarea, 

păstrarea purității: „Și totuși în suflet rămân/ Același copil din căpița de fân” („Dans de 

odinioară”). Intuirea acestui ideal îl stăpânește încă din copilărie, unde pădurea de acasă are 

valoarea întâiului rai cunoscut, cu puteri purificatoare: „Plecările din tine-n alte lumi/ Să nu le iei 

nicicând drept despărțire/ Și-n foșnetul luminii din frunzișuri/ Mă faci din nou nevinovat copil” 

(„Rapsodia pădurii – Încheiere”). 

Poetul însuși veghează la împlinirea spirituală a semenilor: „Nu vom lăsa visele sfinte/ Să se 

topească în pori,/ .... Pentru ce-i viu în noi toți,/ Pentru ucișii, ucisele,/ Oameni, păziți de orori/ 

Viața și visele!” („Versuri de dimineață”). 

Prin ultimele cuvinte șoptite, ce par a fi un testament, poetul și-a dorit să rămână o amintire 

frumoasă. Cum altfel ar putea să fie cel ”Înmugurit din lut și stea/ În dimineața tulbure de iarnă!” 

(„Momente biografice”), cu „Pletele sărate cu luciu mineral” („Înaintea serii”), „frunte arcuită și 

doi ochi/ Amețitori țintind întreaga țară/ Obrajii-n linii aspre, hotărâți/ Și gura hotărâtă și amară/ 

Care-a rostit: - E foarte rău așa./ Va trebui să schimb și voi schimba” („Bilanț”)? 

Anul acesta, în noaptea dintre 1 spre 2 decembrie, poetul ar fi împlinit 85 ani. 

În semn de adâncă prețuire, i-am recitit poeziile, lăsându-mă în voia duioșiei sau a revoltei, a 

lucidității sau a visului, a durerii sau a bucuriei, a groazei sau a compasiunii, a înaltelor trăiri („Eu 

nu mai sunt, e-un cântec tot ce sunt” – „Primele iubiri”), descifrând noi sensuri din taina nemuririi. 

“Sub zenit/ Am să fiu fericit/ Când cineva,/ Descifrându-mi litera și inima mea,/ Va putea fi 

privit/ Râzând, ori rânjind,/ Ori plângând” („Confesiuni”) 

  

21 oct. 2020 
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     MĂLINI 

Pe chipul tău adânc crestat în piatră 

A mai căzut o dată o frunză: 

O lacrimă-mpietrită pe obraz. 
 

În ochiul tău, mereu atât de tânăr, 

Se zbate-o căprioară lovită de necaz. 
 

O inimă atât de caldă, de copil, 

Bate-n secret, adânc, în satul ei, Mălini. 
 

Un văl uşor, de abur, trimite Soarele în nor. 

“Pasărea cu clonţ de rubin” sfâşie cerul, 

Lăsând în urma ei un mare dor! 
 

O căprioară, parcă-n zbor, 

Îşi lasă-n urmă numele-i sonor... 

LABIŞ! 

Cornelia Violeta Popescu/ „Alb.Violet”, Editura Betta, 2015 

 

Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Maica Benedicta 

100 de ani de la naștere 

 

Anul 2020 marchează, între evenimentele sale culturale, aniversarea a o sută de ani de la 

nașterea celei care avea să devină cărturar, dascăl de vocație, cercetător, istoric literar, eseist, 

comparatist, academician, om al cetății, rugător smerit, aleasă făptură omenească, Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga. A văzut lumina zilei la 20 august 1920, atunci când Secolul avea 20 de ani 

(1920), după cum avea să mărturisească într-un interviu, parafrazându-l pe Victor Hugo. 

Zoe Dumitrescu-Bușulenga a făcut parte dintr-un neam ai cărui strămoși au fost oameni 

iubitori de țară, de cultură și ctitori de biserici. 

Străbunicul patern, Nicolae Jipa, descendent al 

unei familii de mari negustori români din Șcheii 

Brașovului – ctitori ai bisericii <<Sfântul 

Nicolae>> din Șchei -, se bucurase de o 

pregătire culturală aleasă, avându-l ca 

preceptor pe Gheorghe Barițiu, unul din corifeii 

Școlii ardelene. Străbunicul meu vorbea patru 

limbi străine și iubea filosofia. Am până astăzi o 

<<Istorie a filosofiei grecești>>, care i-a 

aparținut. (...) Era atât de legat de patria lui, de România, încât în fundul butoaielor sale - 

transportate de carele lui nenumărate spre Regat, Valahia, cum se zicea atunci – vâra publicațiile 

românești din Ardeal; și așa ajungeau, altfel ar fi fost cu neputință. 

Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol, părinții Zoei Dumitrescu-Bușulenga, au fost colegi de 

facultate. S-au căsătorit după terminarea studiilor, în 1917, (...), i-a cununat la Iași, bătrânul Leu 

de la Șișești, Vasile Lucaci, care venise de peste munți și a fost primit cu mare entuziasm. 

Tatăl, Nicolae Dumitrescu, și-a servit țara în Primul Război Mondial, grav rănit fiind în 

teribilele lupte de la Mărășești. Cu mare emoție a relatat Zoe Dumitrescu-Bușulenga despre 

participarea tatălui său la Marea Unire de la Alba Iulia: Era acasă la noi o fotografie mare făcută în 

momentul marii solemnități de la Alba Iulia, în momentul Unirii. Erau de față Regele Ferdinand, 

Regina Maria,(...) Miron Cristea, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș și alți fruntași ai Unirii. Alba Iulia a 

avut un mare rol, rolul principal poate în acest mare moment al istoriei noastre, în acest moment 

hotărâtor al istoriei noastre. Și în fața lor vorbește un tânăr ofițer, în numele invalizilor de război. 
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Era tatăl meu, care-și pierduse pe front umărul, care fusese lovit și în cap, dar care era mânat de 

un mândru atașament față de pământul pe care sângele lui îl luase, pe care îl iubea foarte mult și 

pentru care se dusese la luptă. A fost rănit la Mărășești în primele zile ale războiului. Tatăl meu 

ținea acea fotografie ca pe o relicvă sfântă! Era „Alba Iulia” scris pe ea. (...) Pentru el, patria, țara 

erau sfinte. Zicea: <<Mi-am dat trupul pentru ea și deci nu pot să nu iubesc pământul ăsta, în care 

e și sângele meu.>>(...) Dar taică-meu pentru Ardeal avea o mare dragoste. Zicea: <<noi am 

câștigat Ardealul.>> Ardealul este centrul patriei; aici este inima care bate, care a bătut, care s-a 

luptat pentru Unirea cea Mare a României. 

Rămas, așa cum a mărturisit Zoe Dumitrescu-Bușulenga, cu o invaliditate, Nicolae 

Dumitrescu a devenit, după război, președintele Asociației Invalizilor, Orfanilor și Văduvelor de 

Război (IOVR), aflată sub patronajul Reginei Maria. Din Asociație făceau parte și invalizi ca 

Perpessicius, Ion Jalea, sculptorul, și medici ca dr. Vasile Voiculescu (poetul), cu care tata a rămas 

prieten toată viața. (...) S-a specializat în Dreptul Muncii, (...) a lucrat la Geneva, la Bureau 

International du Travail, de sub conducerea lui Albert Thomas. Apoi, (...) a fost numit subsecretar 

de stat la Ministerul Muncii, Sănătății și Asigurărilor Sociale în guvernul Maniu din 1928. 

Iar fratele acestuia, Vasile, general, a luptat atât în Primul Război Mondial, cât și în cel    

De-al Doilea, fiind cunoscut ca eroul de la Sevastopol și decorat de două ori cu Ordinul Mihai 

Viteazul, fiind singurul ofițer care și-a adus înapoi divizia sau regimentul. I-a pus pe sanie și i-a 

salvat pe toți. Răsplata primită pentru faptele lor, după instaurarea regimului comunist, a fost cea 

aplicată tuturor personalităților din perioada interbelică: ...tata, ascuns ani de zile, cu pământul, 

casa și pensia luată... cu fiica, cea mică, eliminată din liceu pentru origine nesănătoasă, iar cea 

mare cu specialități burgheze: Engleza, Germana, Istoria artelor, Drept Internațional 

(responsabilitatea întreținerii familiei, căzând de-acum pe umerii ei). Vasile Dumitrescu a fost 

condamnat drept criminal de război și torturat îngrozitor. A ieșit din închisoare o zdreanță de om și 

a murit curând după aceea. Un alt unchi, pe linie maternă, Mihail Costin, a luptat în rezistența 

anticomunistă din munții Vrancei. Trădat fiind, a fost înconjurat la moșia din Blidari de către 

securitate și ciuruit de 100 de gloanțe. Mătușa mea (...) a suferit închisoare pentru a spune unde e 

soțul ei, iar băiatul cel mare, Nicușor, deși era minor, a făcut închisoare la minele de plumb. 

Despre copilăria sa, doamna Zoe Dumitrescu-Bușulenga a mărturisit că s-a desfășurat într-o 

atmosferă de liniște, de bunăstare și chiar de euforia unei vieți patriarhale, a tramvaielor cu cai și 

a felinarelor cu gaz aerian. În lumea familiei domneau rânduielile vechi, cu vizite oarecum 

protocolare, cu onomastici sărbătorite ca adevărate recepții. A crescut într-o casă, a surorii tatălui 

său (Zoe), în care se respira cultură. Se citea mult, se făcea muzică, se discuta filosofie. La 

îndemână i-au stat două biblioteci: una a mamei, de literatură română și de literatură modernă, alta a 

tatălui, de Drept și Filosofie, dar și de literatură franceză din secolul al XVIII-lea. 

Vremea școlii? Tristă vreme. Nu mi-a plăcut defel. Și nu pentru că ar fi întâmpinat dificultăți 

într-ale învățării, căci, de citit, a învățat să citească la vârsta de trei ani și ceva (iar odată descoperită 

taina aceasta de către părinți, tatăl său o urca pe un taburet și îi spunea nume proprii: primul... 

EMINESCU, apoi KANT, SCHOPENHAUER, pe care l-a rostit mai greu, dar l-a rostit în cele din 

urmă), ci pentru că școala necesita sculatul de dimineață și făcutul lecțiilor după-amiază, ceea ce o 

împiedica de la acel viciu nepedepsit adică cititul pentru sine și ascultatul muzicii. 

Până la școală a epuizat toată literatura pentru copii, în școala primară, la Pitar Moș, a 

descoperit Bibliothèque Rose și cărțile contesei de Ségur, ca și poveștile Fraților Grimm, care au 

familiarizat-o cu limbile respective. După zece ani, clasicii și toată opera lui Molière, la 12 ani, 

Voltaire, Descartes la 15 ani, apoi Auguste Comte, explicat de tatăl său, care s-a ocupat și de 

educația sa muzicală. Iar mama, cu care naviga prin literatură, i-a inoculat o etică strictă a vieții de 

familie și a comportamentului social. Iar pioasa mea tanti Zoe m-a introdus în rânduielile 

duhovnicești, care mă călăuzesc mai cu seamă până astăzi (la formarea sa duhovnicească a 

contribuit și bunicul din partea mamei, Gheorghe Apostol, care a fost preot). Limba engleză a 

învățat-o singură, pe la 10-11 ani, iar ca să-l poată citi în original pe Dante, s-a apropiat și a învățat, 

tot singură, limba italiană, pe la 18 ani, și limba spaniolă, pentru a putea citi romanul lui Cervantes 

despre Don Quijote. 
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Bucuriile firești care i-au presărat anii copilăriei și ai adolescenței, au fost sporite de 

binecuvântarea de a cunoaște numeroase personalități ale culturii române. Ilustrul Tudor Vianu - 

bătrânul doctor Vianu, a fost camarad de război cu tatăl Zoei Dumitrescu-Bușulenga; Miron Cristea, 

primul patriarh al României, pe atunci episcop al Caransebeșului, pe brațele căruia copila de trei ani 

a adormit, la nunta unchiului său, Vasile Dumitrescu (care s-a căsătorit cu nepoata de soră a lui 

Miron Cristea, Elena Antal); la șapte ani, pe Iuliu Maniu, pe care l-a văzut în fața porții casei, când 

a venit să depună cărțile de vizită membrilor guvernului său: (...) Și eu în poartă, înțepenită, 

încremenită! El, drăguț, cu ochii lui albaștri, avea ochii albaștri, foarte gentil. Eu, fără grai...; pe 

Mircea Eliade, prin 1935 sau 1936, când o pleiadă de tineri melomani s-a dus să-l vadă la o 

conferință (conferință care făcea parte dintr-un ciclu muzical, lui Mircea Eliade revenindu-i 

misiunea de a vorbi despre Edvard Grieg), la sala Dalles, pe cel care i-a fermecat prin al său roman, 

Maitrey; și, cum Mircea Eliade a vorbit enorm despre cultură, dar foarte puțin despre Grieg, Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga a îndrăznit a-i face o stângace epigramă, care a circulat o vreme în cercul 

prietenilor săi: Ai vorbit astăzi despre toate/ De Italia, India, ca amic/ Al Indienilor – de Buda.../ 

Cum a rămas însă cu Grieg?; această epigramă autoarea i-a trimis-o prin anul 1969, la New York, 

într-o scrisoare, rămasă, din păcate fără răspuns, în care și-a mărturisit inocentul păcat al tinereții; 

pe George Enescu, a cărui apariție era înconjurată ca de vrajă. E singurul om pe care l-am întâlnit 

și care mi s-a părut a trăi simultan pe două planuri: unul, acela al realității imediate, în care se 

desfășura cu sfială, cu modestie și cu o urbanitate perfectă. Altul, cel în care se complăcea cu toată 

ființa lui, în care nu puteai pătrunde, dar pe care-l simțeai muzical și fluid ca o aură în jurul 

persoanei lui. Nimeni nu-l putea explica, din cei pe care i-am simțit fascinați. Sau tot ce încercăm 

să explicăm devine vorbă goală și nesemnificativă în exprimarea noastră. 

Cu deosebit respect și cu multă prețiozitate vorbea de cei care au contribuit la formarea sa 

intelectuală din timpul liceului, urmat la Școala Centrală din București, insistând asupra unor nume, 

Elena Rădulescu-Pogoneanu (absolventă a Școlii Normale de la Sèvres, soție a profesorului Ion 

Rădulescu-Pogoneanu, fidel discipol maiorescian și editor al unor opere ale maestrului, Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga mărturisind că însăși se simte, prin această legătură, discipol maiorescian) și 

fiica acesteia, Anina Rădulescu-Pogoneanu. (...) gravitatea doamnei (Elena Rădulescu-Pogoneanu) 

(...) părea tinereții noastre asprime ori răceală. Abia mai târziu am înțeles rigorile acelui spirit 

ales, care încerca să ne educe după normele fixate de teoria și practica unei pedagogii milenare, 

îmbinate cu cerințele vremii noastre. 

Zoe Dumitrescu-Buşulenga a fost înscrisă la Conservatorul Pro-Arte, la clasele de pian și de 

vioară și la școala de balet și euritmie de la Maison des Français, pregătindu-se astfel pentru o 

carieră muzicală, dar visul i-a fost întrerupt brusc în vara anului 1937, când, în urma unui meci de 

volei, a făcut hemoptizie. Au urmat doi ani de tratamente în sanatorii și operații, iar pentru a nu 

întrerupe legătura cu cartea, tatăl său i-a trimis, chiar de ziua sa, un colet cu opera lui 

Schopenhauer, <<ca să-l înțeleg mai bine pe Eminescu.>> Am socotit atunci hotărârea sa drept 

foarte crudă. Dar azi îi binecuvântez și hotărârea, și amintirea, care m-au făcut ceea ce sunt. 

Au urmat, apoi, anii facultății, ani de acumulare enormă de material de lectură, cu studii 

juridice și filologice, finalizate fiecare cu o teză de doctorat: Evoluția noțiunii de suveranitate, 

studiile juridice (teză pe care însă n-a putut-o susține decât oral, căci între timp a venit fatidicul an 

1944), iar ca filolog-comparatist, teza Renașterea – Umanismul – Dialogul artelor (1970). 

În această perioadă a participat la cursurile marelui George Călinescu, această personalitate, 

viforoasă, fascinantă, scânteietoare, cu care a lucrat, apoi, la Catedră, ca asistentă, și după aceea, la 

Institutul de Istorie Literară pe care îl conducea. Omul oferea o mare bucurie intelectuală. O forță 

explozivă îl caracteriza și prezența lui devenea fulgurantă în acele momente ale <<comerțului>> 

cu idei. Obișnuia să povestească, înflăcărându-se de pasiunea cu care auditoriul îl urmărea. Atunci 

când noi, tinerii, îi acordam niște ochi uimiți, totul devenea spectacol sclipitor, prin bogăția 

imagistică, prin vârtejul asociațiilor de idei. Deținea darul inimitabil al improvizației. Vianu 

impunea rigoare; Călinescu sugestiona fantezia creativă, specifică spiritului literaturilor romanice 

pe care le cutreierase genial. Dubla lor prezență în cultura noastră relevă interesantele aspecte, 
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descinderea neconformistă a sufletului românesc. Având noi înșine imense posibilități înăuntru, 

filtrând totul printr-o sită critică severă, nimic din tot ceea ce este creator nu ne sperie, nu ne 

clintește. Deși colaborarea cu George Călinescu a fost scurtă, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a păstrat 

numeroase amintiri: Îl revăd la locuința sa, unde o scară interioară, manevrată după placul 

amfitrionului ducând spre o cameră dintr-un etaj de sus, îi permitea să se refugieze oricând între 

cărți și idei. Puțini au avut ocazia să intre în micul lui sanctuar, în acea <<hulubărie>> a 

inteligenței. Rețin ziua când ne-a purtat ca într-o excursie prin podul casei sale pe noi, cei câțiva ce 

veniserăm să-l vizităm. Descopeream uimită o bibliotecă imensă, foarte îngrijită. Amuzat, m-a 

invitat să deschid, la întâmplare, câteva din cărțile acelea puse, aparent, în ordine. Aveau filele 

încă netăiate. Ne-a explicat că n-avusese vreme să le parcurgă: <<Să știți însă că le-am intuit, de 

vreme ce se găsesc aici!>> 

Preocuparea pentru filologie, a rămas statornică în viața Zoei Dumitrescu-Buşulenga, prin 

îmbrățișarea carierei didactice vreme de 34 de ani (1948-1982), la catedra de Literatură Universală 

și Comparată a Universității din București, iar peste ani, a văzut în această schimbare a drumului 

său, degetul Providenței asupra sa: A fost o intervenție a providenței în viața mea. Eu trebuia să 

merg pe această cale, nu pe aceea, nu aș fi făcut nimic cântând – poate încântam un public în sală-, 

dar cu ceea ce am făcut eu am format suflete și asta era esențial. Am comunicat cu tineretul, am 

transmis tineretului tot ceea ce știam eu - și știam câte ceva, - le-am dat cultură universală, am 

încercat să-i ridic până la nivelul culturii universale. (…) pentru ființa mea lăuntrică, eu sunt o 

ratată, pentru că eu n-am dorit cariera de profesor. Am detestat-o! Nu-mi plăcea școala nici de 

frică, și nici cariera de profesor. Când am ajuns profesor, am fost zdrobită, deznădăjduită! Acum 

însă recunosc mâna Proniei în drumul pe care am fost condusă. S-a urmărit ceva cu mine, nu ce 

voiam eu – succese muzicale sau să-mi rezolv în sonorități iubirea pentru această mare artă. (…) 

Într-adevăr, suntem conduși de Sus, suntem conduși bine, împotriva voinței noastre, care uneori 

șchioapătă. Esențial e să ne supunem voii lui Dumnezeu și poruncilor Lui, iar cu mine s-a 

întâmplat acest lucru.  

Soț i-a devenit, în anul 1949, Apostol Bușulenga, cu care fusese colegă la cursurile de 

doctorat în Drept Internațional între anii 1944-1946, adăugându-și astfel o familie de macedo-

români, tot atât de serioasă și de unită: Cei 45 de ani de căsnicie s-au întemeiat pe prietenie și 

încredere, soțul meu fiindu-mi sprijin și ocrotitor, nepunând niciun obstacol carierei mele, foarte 

încărcate și acaparatoare. 

Dificultățile prin care a trecut în primii ani ai instaurării regimului comunist, când a trebuit 

să-și întrețină familia, au determinat-o să intre la Institutul Maxim Gorki, unde puteai să intri, nu te 

întreba nimeni nici de origine, nu-ți cerea nimeni biografia, dimpotrivă, nu trebuia să spui ce studii 

ai pentru că alții nu aveau studii. A primit un post la Editura de Stat, care fusese Editura Univers. 

Debutul editorial a avut loc în anul 1963, cu monografia despre Ion Creangă, căreia îi 

urmează cea dedicată lui Mihai Eminescu: …am ținut să înfățișez un Eminescu privit cu dragostea 

și venerația care i se cuvin. Am scris pentru tinerii care nu-l cunoșteau, pentru vârstnici, ca să nu-l 

uite. 

Pare de necrezut, dar în acele vremuri de restriște, în care promovarea ateismului era una din 

principalele sarcini ale educării tinerei generații, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a reușit să introducă  

Biblia în cadrul programei de studiu a studenților…dragă, sunteți niște inculți, le spunea. Cea mai 

mare carte a lumii este Biblia. Avem atâtea biblii splendide, ediții extraordinare. Au tradus-o și în 

engleză, avem Biblia de Martin Luther. Aceasta-i parte a lumii. Acolo-i înțelepciunea 

fundamentală. A noastră, a românilor, este una din sursele fundamentale ale spiritului european. 

Cum puteți s-o dați afară? Atunci tăceau.; a purtat în permanență la gât o cruce grecească despre 

care le spunea ca era un trifoi cu patru foi; de Biserică nu s-a despărțit nicio clipă, cununând 17 

perechi și botezând 11 copii; a scris Prefața la cartea Cântarea Cântărilor în traducerea lui Ioan 

Alexandru, a prezentat Biblia lui Șerban Cantacuzino, acest monument al limbii române, care stă ca 

o piatră de hotar în dezvoltarea limbii și a culturii românești, una din importantele noastre cărți de 

vizită, în cadrul umanismului european, a fost prima femeie care a vorbit în Sinod. Într-o vreme în 

care (…) Goga, Rebreanu și Blaga erau interziși, în care Eminescu era reinventat ca socialist, Zoe 
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Dumitrescu-Bușulenga a găsit curajul și inteligența de a face o literatură comparată în așa fel 

încât studenții să înțeleagă adevărurile neoficiale din spatele mesajului oficial. Astfel a reușit să 

salveze integritatea operei și gândirii lui Eminescu, să-l scoată pe Titu Maiorescu din umbra lui 

Constantin Dobrogeanu-Gherea, să-i promoveze neconvențional pe Mircea Eliade și Mircea 

Vulcănescu. 

Se spune că o vorbă bună, pe un om rău îl poate face bun, iar o vorbă rea, pe un om bun, îl 

poate face rău, iar Domnia Sa a experimentat aceasta, când, în tumultul evenimentelor, găsea o oază 

de liniște în practicarea rugăciunii: Dă, Doamne, un gând de dragoste și de pace pentru toți oamenii 

lumii! Și spuneam asta continuu. Nu știți cât bine mi-a făcut - și lăuntric, dar și pentru semenii mei 

– fiindcă, fatalmente, rugându-te lui Dumnezeu, capeți conștiința alterității. Există și celălalt. 

În toate interviurile pe care le-a acordat, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a insistat asupra 

necesității de a avea modele, căci un popor fără modele nu poate trăi, se prăbușește. (...) În 

Renaștere, viitorii mari pictori măturau ani de zile atelierul maestrului, îi pregăteau culorile. Asta 

este numai pentru spiritele superficiale umilitor. În esență, e o devenire, o înnobilare continuă. 

Astăzi, spre marea durere a sa, tânărul nu mai e tentat să urmeze modélele, ci módele. În ceea ce o 

privește, modelele sale au fost Tudor Vianu și George Călinescu: Vianu avea această vocație cu 

totul rară la dascălii moderni: aceea de a fi și a deveni foarte repede model. În clipa în care îl 

întâlneai îți impunea un respect extraordinar. Era o răceală aparentă; știai că acolo, la distanță, e 

modelul și simțeai că ar fi nobil de stabilit ca țel atingerea acestui model. (...) Am tot timpul 

senzația că-l continui pe Vianu. Poate imperfect, dar cu sentimentul de pietate absolută față de 

imaginea profesorului meu (...) Dacă mă întâlneam cu Tudor Vianu pe tărâmul unor predilecții 

comune și a unei formații analoage, apoi înclinarea mea spre discurs, farmecul și atracția elocinței 

m-au apropiat de celălalt mare model al vieții mele științifice, de Călinescu. 

Multele conferințe susținute peste hotare au fost un prilej de a face cunoscute valorile 

literaturii române și frumusețea artei noastre tradiționale, unde totul se află sub semnul armoniei, 

fără nicio urmă de stridență. Astfel o întâlnește undeva în apropierea Parisului pe Maica Alexandra - 

Principesa Ileana - cea care nu pregetase în momentele grele ale războiului să îmbrace uniforma 

asistentelor de Crucea Roșie, cea care construise la Bran un spital, unde făcea de toate, de la 

îngrijirea bolnavilor la procurarea hranei și la spălatul geamurilor și al podelelor. Cea care se 

întâlnea cu unii capi comuniști, de la care obținea, de fiecare dată, dreptul de a trimite pachete, 

pentru câte cineva dintre cei care sufereau în închisori chinuri greu de imaginat. Și iată România, 

într-o chilie de maici din Paris, pe care Maica Alexandra a aranjat-o rustic, aidoma unui interior de 

casă tipic românesc. În ciuda vitregiilor vremii care au ținut-o departe de țară, Domnița Ileana nu 

numai că nu și-a uitat limba, dar vorbea într-o românească fără cusur. Dragostea de țara sa, pe care 

a iubit-o cu credință și patos până în ultima clipă a vieții, a mânat-o pe Maica Alexandra să ducă un 

petec de Românie până în îndepărtata Americă, pentru că ea a ctitorit acolo mănăstirea numită Noul 

Văratec, cu hramul Schimbarea la Față. Apoi, a purtat cu sine în pribegie, cel mai scump tezaur, 

caseta cu pământ românesc cules de la Bran chiar de ea, casetă ce se află astăzi în Catedrala 

Bisericii Episcopale din New York, în Capela dedicată cultului ortodox. Pe o plăcuță de bronz ce 

poartă vechea stemă a României, sunt încrustate cuvintele: << În memoria părinților mei, Regele 

Ferdinand și Regina Maria, precum și a tuturor celor care s-au sacrificat pentru țară. Aici se 

găsește o părticică de pământ românesc liber.>> 

Revenind la subiectul lucrării, Zoe Dumitrescu-Bușulenga a declarat că aceste conferințe, 

susținute în universitățile străine, nu pot fi egalate de sentimentele pe care le avea atunci când 

vorbea în fața publicului din țara sa, cu atât mai mult atunci când conferința era susținută în cetatea 

lui Eminescu: Am vorbit în multe universități străine, în lumea veche și în lumea nouă, dar 

niciodată n-am avut covârșitoarea impresie de a mă afla undeva, sub niște ochi veghetori și 

exigenți din sală și, ca să zic așa, de deasupra sălii. Pentru că, pe de o parte, mă găseam 

confruntată cu un public extraordinar, un public rar în ce privește dorința de a înțelege exact pe 

vorbitor, deci nu numai de a se instrui, ci de a pătrunde firul ideii, de a înțelege sinteza pe care o 

faci. Adică, un public foarte pregătit și în același timp, (...), foarte pretențios, foarte exigent. Aveam 
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senzația că stau în fața unui judecător foarte acut în ce privește sentințele pe care le putea 

pronunța. Și, pe de altă parte, simțeam că eram privită de ochii celor care au făcut de fapt și 

<<Junimea>>, și <<Convorbiri literare>> și tot ceea ce înseamnă această mare tradiție ieșeană. 

Pe când se afla la conducerea Institutului de Istorie și Teorie Literară George Călinescu, Zoe 

Dumitrescu-Bușulenga a simțit gustul amar al distrugerii muncii, al distrugerii valorilor românești, 

căci comunismul, ca orice dictatură ce năzuiește la instituirea unei noi ordini sociale, trebuia să 

lichideze vechile instituții. Așa se face că dintr-un moft al președintelui, (care se plimba cu mașina 

prezidențială pe acolo, Asta e casa lui Călinescu? - întrebarea președintelui, Dar câte case are 

Călinescu ăsta? - exclamarea primarului capitalei), Institutul a fost supus numeroaselor șicane din 

partea autorităților, acestea constând din mutările forțate, de patru ori în șase ani, mutări soldate cu 

fișe, cu fotografii distruse, călcate în picioare, cu însușiri de bunuri din patrimoniul cultural (toți 

râvneau la o oglindă venețiană, oglindă în care, probabil, se vor fi văzând mai frumoși, mai puri, 

mai cinstiți!). Iată la ce a dus disprețul pe care mai marii vremii l-au manifestat față de orice act 

cultural! 

După o carieră didactică ce a însumat aproape 35 de ani, Zoe Dumitrescu-Bușulenga s-a 

retras într-un mod cu totul atipic din activitate: ca șef de catedră avea dreptul să profeseze până la 

65 de ani, ca academician până la 70, dar s-a pensionat... la 61 de ani!!!, deoarece nu a putut să 

treacă peste durerea provocată de indiferența studenților săi în ceea ce privește cultura greco-latină: 

Doamna Zoe, ce tot ne bateți capul cu prostiile astea (un seminar despre Orestia de Eschil),(...) 

Dați-ne și nouă, frate, să citim împreună cu dumneavoastră pe ăștia, venezuelenii ăștia (apăruse 

atunci Un veac de singurătate.) Dați-ne pe ăștia moderni, Umberto Eco, să-i citim pe ăștia. (...) am 

încremenit. N-am putut să mai spun un cuvânt. (...) mi-am pus haina pe spate, (...), mi-am luat 

cărțile,(...), am ieșit, m-am dus direct la Decanat și am cerut pensionarea. 

După Revoluția Română din 1989, a devenit vicepreședinte al Academiei Române și 

director al Accademia di Romania din Roma, unde voia să refacă modelul fondatorilor acesteia, 

Pârvan – Iorga. Tot în această perioadă, a fost supusă mai multor atacuri mediatice venite, cum se 

întâmplă de cele mai multe ori, din partea celor cărora le-a fost, odinioară, binefecătoare. Dar, 

precum se cuvine, i-a iertat pe toți: N-am dat replică niciodată (...). I-am iertat pe toți (...), pentru 

că vreau să sting urile, resentimentele și tot ce înveninează relațiile umane, încălcând porunca 

iubirii aproapelui. Și, mai cu seamă, fiindcă nu putem opri extensia răului decât opunându-i binele. 

Creștinește e să binecuvântezi pe cel ce te blestemă. Dar nu aceasta a fost marea durere a Zoei 

Dumitrescu-Bușulenga, ci aceea de a vedea răsturnată scara valorilor, de a vedea contestată 

valoarea Marelui Poet Național, Mihai Eminescu, steaua fixă a cerului culturii românești, așa cum 

obișnuia să îl numească. A-ți contesta prima valoare a spiritualității neamului înseamnă a reteza 

piramida și, cu asta, am terminat cu <<efectul de piramidă>>, cu ceea ce înseamnă echilibru, 

armonie. Dacă-l dăm jos pe Eminescu, probabil, o să urmeze Brâncuși. Enescu... Și rămânem cu 

tinerii actuali care produc câteva poezii pe zi și sunt foarte mulțumiți de marea lor operă. La toate 

acestea s-au adăugat întristarea provocată de degradarea limbii române și a promovării galaxiei 

televizorului în detrimentul Galaxiei Gutenberg. Frumoasa noastră limbă, atât de bogată, atât de 

nobil mlădiată de marile talente, de la Eminescu, la Arghezi, Blaga, Ion Barbu și până la Nichita 

Stănescu, Ioan Alexandru (...), trece printr-un grav proces de degradare care pare și ireversibil. 

După câte noutăți citesc și aud cu tristețe, îmi dau seama tot mai clar de generabilitatea 

fenomenului, încurajat de <<prestațiile>> lingvistice ale presei și televiziunii, care sărăcesc, 

slăbesc și vulgarizează limba. Și fenomenul cel mai periculos este că nimeni nu mai citește. În 

schimb, se scrie! Dar cu ce conștiință scriitoricească? Nu se mai știe… Chiar dacă cea mai 

costisitoare îndeletnicire, sub raportul timpului este lectura, s-a declarat întotdeauna cetățean al 

Galaxiei Gutenberg, sfidând mijloacele vizuale, care sub aparența destinderii, a privirii fără efort, 

năucesc mintea, nerămânând cu nimic. Cartea-i cuvântul! Ce frumos spune Maxim Mărturisitorul: 

<<Cuvântul este rouă, este apă, este izvor și este râu!>> O splendoare! Mă refer la cuvântul scris, 

cuvântul cel curat care-i rouă, și izvor, și lacrimă. Lectura este ceea ce face pe om. Cititul este 

cultură, iar ceea ce auzim la aparatele (...) radio, T.V., este aproape zero. În raportul dintre cuvânt 

și imagine, cuvântul fixează, cuvântul precizează, clarifică, revii asupra lui, se-ncheagă, se leagă, 
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în perioade, în fraze, în sentințe... Imaginea îți năucește mintea. Nu rămâne nimic. Căci studiul dă 

sens vieții și structurează armonios personalitatea. 

Vremurile pe care le-a trăit, n-au fost vremurile pe care oricine și le-ar fi dorit după 1989: 

Timpul în care trăim este foarte ciudat. Pretutindeni pe planetă doar dizarmonie, lipsă de unitate, 

învrăjbire și mai cu seamă o tendință de secularizare cum n-a mai fost alta, provocată parcă, de 

forțe oculte. Dar n-a încetat nicio clipă să creadă că țara aceasta, așezată, nu întâmplător, de 

Dumnezeu la răspântie de drumuri, având, parcă o misiune, țara aceasta, mică, umilă, smerită, dar 

atât de activă în felul ei, va redeveni ceea ce a fost: mare în vremea lui Ștefan, grandioasă în 

vremea Primului Război Mondial. (...) Poporul meu este un popor în care am mare încredere și eu 

cred că se va izbăvi, dacă-l regăsește pe Dumnezeu – și nu se poate să nu-L regăsească, pentru că 

ceea ce nu este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu și eu nădăjduiesc în Dumnezeu. 

În ultimii ani ai vieții, după moartea soțului său, s-a retras în liniștea Mănăstirii Văratec, 

acolo unde se primenește amintirea și se perindă veșnicia. Amintirea, întrucât a fost adusă aici cu 

mulți ani în urmă de către prietena sa, Valeria Sadoveanu (care avea aici o casă, căci după moartea 

soțului său, Mihail Sadoveanu, autoritățile comuniste i-au confiscat casa, transformând-o în muzeu). 

De atunci, nu s-a mai despărțit de Mănăstirea Văratec, participând la adevăratele șezători literare ce 

aveau loc aici, alături de alte personalități ale literaturii române: Valeriu Anania, Valeria 

Sadoveanu, Ștefana Velisar Teodoreanu (soția lui Ionel Teodoreanu), Profira Sadoveanu, Teodora-

Didica Sadoveanu. Printre prețioasele amintiri se numără și cea legată de o viețuitoare a mănăstirii, 

Maica Pelaghia, (avea 102 ani), care și-i aducea aminte pe Eminescu și pe Creangă, pe când se aflau 

la Văratec, pe poet și-l amintea îmbrăcat în veston albastru, iar pe Creangă în haina lui de șiac. 

Dorul după veșnicie o determină pe Zoe Dumitrescu-Bușulenga să intre în cinul monahal, fiind 

călugărită de Părintele Justin Pârvu și primind numele de monahie, Benedicta: Cred că un 

intelectual creștin e firesc să-și petreacă ultimii ani ai vieții în chinovie, la fel cum se întâmpla pe 

vremuri. Mai cu seamă soțiile rămase singure se retrăgeau la mănăstiri. Era o frumoasă 

obișnuință, mai ales în lumea boierească. Aici, la apusul soarelui, la bătaia clopotului, cânta 

Lumină lină, amintindu-și, poate, de Mihai, cel care voia a fi înmormântat în apropierea unei 

mănăstiri de maici, ca să asculte în fiecare seară glasul maicilor cântând Lumină lină. Privind cerul, 

Maica Benedicta îi spunea maicii care o îngrijea: Măicuță, să știi că Mihai ne ocrotește. Și, dacă 

toată viața și-a arătat dragostea și prețuirea față de marele poet (Mărite Mihai Eminescu, întregul 

nostru neam se pleacă în fața ta - astfel îi ura, la fiecare aniversare), ultimul său gând, atunci când 

se afla pe patul de spital, în pragul Marii Treceri, a fost îndreptat către Eminescu: Să-l apărați pe 

Mihai!, le spunea prietenilor ce se aflau în preajmă-i. A închis ochii la 5 mai 2006 și a fost 

înmormântată, așa cum a cerut prin testament, la Putna, la câțiva pași de mormântul Sfântului 

Ștefan cel Mare și de bustul lui Mihai Eminescu. 

         Repere biografice. Premii și distincții. Opera 

- Profesor universitar (1971), șef al Catedrei de Literatură Universală și Comparată (1975) la 

Universitatea din București 

- Visiting Professor la Universitatea din Amsterdam (1972) 

- Director al Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” din București (1973) 

- Membră în Comitetul Executiv al Asociației Internaționale de Literatură Comparată (1973-1979) 

- Membru corespondent al Academiei Române (1 martie 1974) 

- Președinte al Comitetului Național Român de Literatură Comparată (1975) 

- Membră a Academiei de Științe și Studii Europene din Franța (1988) 

- Membru titular al Academiei Române (22 ianuarie 1990) 

- Vicepreședintele Academiei Române (2 februarie 1990 – 18 februarie 1994) 

- Director al Accademia di Romania din Roma (1991-1997) 

- Membră a Academia Europe din Londra (1993) 

- Directoare a revistei Synthesis și a Revistei de Istorie și Teorie Literară 
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Distincții: 

- Ordinul bulgar Sf. Metodiu și Chiril (1977) 

- Ordine al Merito della Repubblica Italiana în grad de Comandor (1978) și în grad de Grande 

Ufficiale (1996) 

- Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România (1986, 1989) 

- Premiul internațional Herder (1988) 

- Premiul Adelaide Ristori (1993) 

- Ordinul național Pentru Merit, în grad de ofițer (2003) 

- titlul de Doctor Honoris Causa al Universității 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (2005) 

Opera 

- Ion Creangă, Ed. Pentru Literatură, București, 1963 

- Eminescu, Ed. Tineretului, București, 1964 

- Surorile Brontë, Ed. Tineretului, București, 1967 

- Valori și echivalențe umanistice. Excurs critic și comparatist, Ed. Eminescu, București, 1973 

- Sofocle și condiția umană, Ed. Albatros, București, 1974 

- Renașterea, umanismul și destinul artelor, Ed. Univers, București, 1975 

- Eminescu – cultură și creație, Ed. Eminescu, 1976 

- Istoria literaturii române. Studii, Ed. Academiei Române, București, 1979 (ediție coordonată 

de Zoe Dumitrescu Bușulenga, care a fost și autoarea unor studii din cuprinsul cărții) 

- Periplu umanistic, Ed. Sport-Turism, București, 1980 (însemnări eseistice despre Grecia, 

Italia, Anglia, Suedia, Olanda, Franța) 

- Itinerarii prin cultură, Ed. Eminescu, București, 1982 

- Eminescu și romantismul german, Ed. Eminescu, București,1986 (ed. a 2-a, Ed. Universal 

Dalsi, București, 1999) 

- Muzică și literatură, (în colaborare cu Iosif Sava), Ed. Cartea Românească, București, 1986 

(vol.II, 1987; vol. III, 1994) 

- Eminescu. Viață – Creație – Cultură, Ed. Eminescu, București, 1989 

- Eminescu și muzica (în colaborare cu Iosif Sava), Ed. Muzicală, București, 1989 

- Ștefan Luchian, 1993 (în colaborare) 

- Miorița (ediție îngrijită și prefațată de Zoe Dumitrescu Bușulenga) 

- Caietul de la Văratec. Convorbiri și cuvinte de folos, Ed. Lumea Credinței, București, 2007 

- Contemporanii mei. Portrete, Ed. Niculescu, București, 2008 

- Să nu pierdem verticala. Interviuri și dialoguri, Ed. Nicodim Caligraful, Putna, 2013 

- Credințe, mărturisiri, învățăminte. Interviuri și dialoguri, Ed. Nicodim Caligraful, Putna, 2013 

- Eminescu. Orizontul cunoașterii, Ed. Nicodim Caligraful, Putna, 2016 
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Regina Maria – Marea Doamnă a Diplomației Românești 

 
„Astăzi, mai mult ca oricând, în momentul în care lumea trece prin așa o criză de sălbăticie 

și revoltă, trebuie să fim statornici și să căutăm cu trăinicie tot ceea ce ne unește, nu ceea ce ne 

dezbină” – sunt cuvinte scrise la 1936 de către Regina Maria, frecvent citate, care se potrivesc tare 

bine și astăzi. Trăim timpuri la fel de tulburi, primejdioase, din care nu se știe cum vom ieși, în ce 

lume ne vom trezi. Iar în vremuri tulburi, care ne pun la grea încercare credințele și valorile noastre, 

cele mai de folos „arme” ne vor fi iubirea, compasiunea, solidaritatea, ajutorarea celor aflați în 

suferință, adică binele pe care îl putem face în fiecare zi a vieții noastre. 

Alteța Sa Regală, Principesa Maria Alexandra Victoria s-a născut la 29 octombrie 1875, la 

Eastwell Park, în comitatul Kent din Anglia. Astfel, Principesa Maria era nepoată a Reginei 

Victoria a Marii Britanii și a Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. 

Principesa Maria, sosește în România, ca soție a Principelui Moștenitor Ferdinand, a fost 

învățată să se identifice cu poporul ei adoptiv. Pe o cupă de argint oferită de municipalitatea 

Capitalei, exponat care se găsește la Muzeul Național al României, este gravată inscripția: „Bine ai 

venit mireasă de Dumnezeu aleasă spre a patriei cinstire”. De asemenea, la venirea în țară, poetul 

George Coșbuc îi dedica Reginei Maria poezia Închinare, în care îi ura să devină un „al doilea 

soare“ pentru România - Să-Ți fie drumul cu noroc!  

Bine-ai sosit într'acest loc,    

Să-I fii al doilea soare!   

Străin el până ieri Ți-a fost,  

Dar el Îți dă azi adăpost,   

Și Tu-i dă lui splendoare!   

Fire energică și voluntară, femeie frumoasă și inteligentă, mamă a șase copii, Maria i-a 

fascinat deopotrivă pe români și pe străini. Calitățile ei remarcabile au transformat-o repede într-o 

figură publică, iar naturalețea sa i-a cucerit pe români. Inteligentă, frumoasă, plină de curaj și de 

hotărâre, viitoarea regină participă de la început la viața culturală românească și își leagă numele de 

multe proiecte sociale și culturale. 

Marele Război i-a oferit Reginei Maria șansa de a se afirma public ca un lider al poporului său 

și chiar ca un lider internațional, într-o vreme în care, femeile nu erau bine primite sau văzute în viața 

politică. Regina Maria se impune din ce în ce mai mult în culisele vieții politice românești, dar face și 

un gest curajos, pe care nicio față regală nu-l mai făcuse până atunci: ea coboară din lumea Palatului 

Regal în lumea oamenilor de rând. Acest gest a contribuit decisiv la crearea unui adevărat mit al 

reginei, dar și la atingerea unei cote de popularitate pe care monarhia nu le mai avusese până atunci. 

Primul Război Mondial o transformă în erou național - participă activ pe front, încurajează 

răniții și soldații din cele mai fierbinți puncte de luptă, nu se teme nici de gloanțe, nici de epidemii 

(de tifosul exantematic sau gripa spaniolă), de răni sau de sărăcie. Nu numai că nu s-a temut, dar a 

privit apropierea de poporul său ca pe un privilegiu pe care alte capete încoronate nu l-au avut: 

„Războiul rămâne pagina ei, pagină cu care se poate făli, pagină care se va așeza în istorie la loc de 

cinste. O găsim în tranșee printre combatanți în 

rândurile înaintate, o găsim în spitale și în toate 

posturile sanitare printre răniți și bolnavi. O găsim de 

față la toate adunările care încercau să facă puțin 

bine. Nu a cunoscut frica de gloanțe și de bombe, 

cum nu a cunoscut teama și scârba de molimă sau 

nerăbdarea față de eforturile așa de des inutile, 

provocate de dorința ei de mai bine. Regina Maria și-

a îndeplinit datoria pe toate fronturile activităților 

sale, dar mai presus de toate pe acela al încurajării și ridicării moralului acelora care o înconjurau și 

care au trebuit să decidă, în cele mai tragice momente, soarta țării și a poporului său.” (Constantin 

Argetoianu - Pentru cei de mâine: Amintiri din vremea celor de ieri) 
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Astfel, Maria primește atribute ca „Mama Regina“, „Mama răniților“ sau „Regina-soldat“ 

(ea a și fost comandant onorific al Regimentului 4 Roșiori, care i-a purtat numele și a cărui 

uniformă a îmbrăcat-o). A înființat organizația „Regina Maria“ prin care s-a dezvoltat o rețea de 

spitale în Moldova, dar și serviciul de ambulanță. Această imagine extraordinară a unei regine care 

nu se teme de moarte a fost folosită inteligent în primăvara lui 1919, în negocierile de recunoaștere 

a granițelor României Mari. 

De asemenea, a devenit cunoscută în epocă drept principesa artist, regina scriitor, regina 

infirmieră, dar mai ales REGINA DIPLOMAT. Personalitate charismatică, s-a bucurat de o 

mediatizare internațională deosebită. Talentat diplomat, a reușit să dea o nouă imagine României, 

punând-o pe harta Europei și a lumii. După război, Regina vizitează Franța și Marea Britanie, 

trimisă de Rege și susținută de clasa politică, pentru a pleda cauza României la Conferința de Pace 

de la Paris. Iar România avea nevoie de cei mai buni emisari pe lângă puterile victorioase pentru a 

obține recunoașterea unirii. Oricărui om politic român i-ar fi fost imposibil să egaleze renumele 

Reginei în lume și puterea ei de convingere. Ionel Brătianu însuși spunea că „Maria a reușit în 

câteva zile ceea ce politicienii n-ar fi reușit într-o lună întreagă“. 

Vizita din Franța din martie 1919 a rămas emblematică. Cazată la Ritz, Regina Maria era 

asaltată pretutindeni - începând cu sosirea la Gară și terminând cu serile de la Operă. Peste tot se 

auzeau strigăte de „Vive la Reine!”, „Vive la Roumanie!”, inclusiv pe stradă. Succesul extraordinar 

al Mariei era alimentat sistematic din țară. Pe lângă întâlnirile extrem de importante cu președintele 

francez, Raymond Poincaré, cu președintele american, Woodrow Wilson, sau temutul premier 

francez, Georges Clemenceau, guvernul român i-a cerut suveranei să se întâlnească cu cât de mulți 

ziariști îi este omenește posibil. Astfel, Salonul Reginei de la Ritz a fost transformat în sală de 

presă. Lucru nu tocmai simplu, după cum povestește Regina în jurnal, la 6 martie 1919: „Vă puteți 

imagina cum este să fii prins ca într-o cușcă de aproximativ 40 de ziariști adevărați, toți agățându-se 

de tine și punându-ți întrebări?! Mi-am dat toată silința. I-am privit pe toți drept în ochi, m-am 

folosit de toate limbile pe care le știam și am vorbit pentru țara mea. Mai întâi, i-am primit pe 

francezi, apoi italieni, apoi pe englezi și americani. Mai târziu, jos în hol, pe toți ceilalți. Și... Slavă 

Domnului! Sper că am făcut mult bine țării mele!”. Niciodată România nu beneficiase de o presă 

mai favorabilă, iar problemele românești ce se discutau în cadrul Conferinței de Pace, de o 

vizibilitate mai mare. 

După dejunul cu Raymond Poincaré, Președintele Franței, este invitată să treacă în revistă 

garda de onoare de la Palatul Élysée, această considerație nu i se mai făcuse niciodată până atunci 

unei regine prin căsătorie. Apoi, este primită oficial ca membru corespondent al Academiei de Arte 

Frumoase din Paris, singura femeie printre bărbații acestei instituții. Vizita sa la prim-ministrul 

francez, Georges Clemenceau, a devenit legendară - într-o epocă în care femeilor le era limitată 

implicarea în politică sau societate, Regina Maria a cutezat să îi ceară omului de stat francez 

ajutorul pentru revenirea Transilvaniei și a Banatului la România. 

Cât despre recunoașterea noilor granițe în urma Conferinței de 

Pace de la Paris, nimeni nu va putea spune vreodată ce a contat mai 

mult: negocierile apăsate ale premierului Brătianu sau farmecul 

irezistibil al Reginei Maria, care mărturisește: - „N-am venit în 

România, ca, după 20 de ani, să renunț la Coroana României… Eu 

de țara asta nu mă despart. Înțeleg aspirațiunile ei și le 

îmbrățișez… Altă patrie decât România nu am”. Regina Maria a 

continuat să pledeze cauza României și să promoveze valorile țării 

dincolo de granițe, dragostea pentru România fiind una cu ființa sa. 

,,Regele uneori mă socotea prea îndârjită, prea categorică, dar eu 

aveam o presimțire că atitudinea mea va fi odată și odată forța țării 

mele, simțeam că va veni ziua în care poporul îmi va mulțumi că 

am fost atât de aprigă la luptă...” (Regina Maria, Povestea vieții mele). 

Voiajul reginei Maria la Paris și Londra, din martie-aprilie 1919, a dus la o schimbare radicală a 

imaginii României în Europa și chiar în lume. 
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A urmat apoi vizita în Statele Unite ale Americii, din octombrie – noiembrie 1926, în 

compania copiilor ei, Ileana și Nicolae, moment ce reprezintă apogeul popularității sale, de fapt, 

apogeul popularității unui reprezentant al statului român în lume. Peste tot în Statele Unite, Regina 

și suita au fost primite de oficialități, dar și de mulțimi entuziaste. Pentru mulți americani, 

evenimentul vizitei Reginei României a fost unul care i-a marcat pentru totdeauna. S-a scris mult 

despre acea vizită, chiar după ce trecuseră ani buni. „De ce am venit aici? Ei bine, am fost la 

Conferința de Pace de la Paris după război, și ei mi-au pus această întrebare și le-am spus - fiecare 

țară are nevoie de o față; deci când vă adunați cu toții pentru deliberări, vreau ca România să aibă o 

față. Sunt aici să fiu acea față, să fac România ceva mai personal decât statistici și hărți” - afirma 

Regina Maria în timpul vizitei din Statele Unite. Unii comentatori au vorbit de „frisonul regalist“ pe 

care Regina Maria l-a provocat în Statele Unite. Cucerește totul! Publicul american o primește 

spectaculos. Cercurilor de afaceri new-yorkeze Regina li s-a adresat cu avangardistele cuvinte: 

„Oameni de afaceri americani, veniți și investiți în țara mea”! Azi, ne e aproape imposibil să ne 

imaginăm cât de iubită a fost Regina Maria și cât de mult bine a făcut ea României. Vizita în 

America a Reginei Maria rămâne un exemplu de diplomație regală și poate sluji ca încurajare sau 

model ori de câte ori ne simțim marginali ori provinciali ca națiune. Întâlnirile pe care le-a avut cu 

șefii de stat și de guverne de la Paris, Londra, Bruxelles, Washington au rămas în istorie, pot fi 

considerate momente legendare ale diplomației românești. Talentul Reginei Maria în politica 

externă este un bun exemplu pentru diplomații și oamenii politici de azi, despre cum trebuie 

construite și dezvoltate relațiile diplomatice și politice. 

Regina Maria a României a avut un rol crucial în destinul și evoluția României, întărind 

relațiile României cu Occidentul, fiind considerată cea mai frumoasă față a diplomației românești. 

Walter Long, prim lord al Amiralității, cu care s-a întâlnit la Londra, o caracteriza ca fiind și cel mai 

bun ambasador pe care România îl putea avea, „cel mai bun propagandist pe care l-am văzut 

vreodată”. 

Scriitoarea engleză, Virginia Woolf, i-a comentat memoriile, în 1934, spunând despre 

Regina Maria a României că „era primul cap încoronat care știa să scrie și care a făcut ceva ce 

nimeni nu mai făcuse înaintea ei: a deschis cușca aurită în care erau închise capetele încoronate și a 

coborât în stradă”. 

Un adevărat personaj de film, o Lady Di a României, o englezoaică ce a simțit și a trăit 

românește ca nimeni alta, pe care ar trebui să o punem în valoare, să-i fructificăm imaginea și 

virtuțile, pentru că Regina Maria „s-a așezat ca ctitoriță a României întregite și ca una din cele mai 

mari figuri ale istoriei noastre naționale.” (Constantin Argetoianu - Pentru cei de mâine: Amintiri 

din vremea celor de ieri). 

Simțind că i se apropie sfârșitul, a adresat o scrisoare țării și poporului român: “Eu am ajuns 

la capătul drumului meu. Dar înainte de a tăcea pentru veșnicie vreau să-mi ridic pentru ultima dată 

mâinile pentru o binecuvântare. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele, 

frumoasă țară, care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe 

care am văzut-o întregită, a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veșnic 

îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită 

și pricepută. Și acum vă zic rămas-bun pe veci! Dar mai presus de toate, amintește-ți poporul meu, 

că te-am iubit și că te binecuvântez cu ultima mea suflare”. 

Francezul, Henri Prost, care a locuit în România între 1931-1950, nota la moartea Mariei:  

„Sfârșitul său a avut un ecou dureros în întreaga țară. Dintre toți membrii familiei regale, ea era de 

departe cea mai iubită. Când apărea în public, era întâmpinată cu interminabile ovații, de o 

sinceritate emoționantă. Era pentru toți obiectul unei profunde venerații. La aflarea veștii morții 

sale, numeroși români au avut sentimentul că apusese mare parte din forța spirituală a țării lor”. 

Regina Maria a României a fost, în multe privințe, un exemplu - prin inteligență și cultură, 

prin farmecul și forța prezenței sale, prin frumusețea și eleganța ei, prin devotamentul față de țară și 

față de familie, prin talentul de „ambasador irezistibil“, prin exemplaritatea destinului ei, prin felul 

în care a întruchipat un adevărat mit feminin. Nicolae Iorga scria despre Regină: „Niciodată, 
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desigur, o Regină n-a impus mai mult în afară de rangul ei suprem. Regalitatea vitejiei și milei de 

oameni o fac să poarte totdeauna o coroană nevăzută, care e mai scumpă decât toate juvaierele 

lumii”. 
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București, Ed. Integral, 2018 

                                                                                                                     Dalia Mintaș 

In Memoriam 

Într-o perioadă de început a unui an de spaimă, groază, neîncredere, nesiguranţă… atunci 

când, închişi în case şi neîntâlnindu-ne, ca în vremuri blânde, unii cu alţii, spre a mai şti ce se 

întâmplă în viaţa culturală a urbei, a judeţului, a ţării, cuvintele ni se blocaseră, asemeni drumurilor 

şi gândurilor, urmăream, doar prin mijloacele de informare pe suport electronic ce se mai transmitea 

pentru a ne păstra sănătatea. 

La puţin timp de la declanşarea Stării de 

Urgenţă, în acel martie de care nu ne vom aminti 

niciodată, fără a avea regrete şi multe amintiri ale 

planurilor şi visurilor blocate, o ştire ne-a făcut să 

tresărim, să ne spălăm cu apă rece, să ne frecăm bine 

ochii, sperând că astfel ne vom trezi din coşmarul care 

anunţa că, un prieten devotat Cuvântului, a plecat… 

printre aştri! 

S-a dus, Daniel, singur şi tăcut, fără să spună de 

ce, cine l-a supărat, sau… cine l-a chemat!? Nici măcar 

nu i-am putut fi aproape, spre a-l conduce pe acel drum, 

care nu mai cunoaşte calea de întoarcere… Drum bun, 

suflet profund şi sensibil! Scrie, printre Stele şi cere, te rugăm, milă şi blândeţe pentru Cartea 

Pământului! Noi, te păstrăm, în gând, în cuvânt, în cărţile pe care le mângâiem, spre a ne cere 

iertare, că nu am avut curajul să încălcăm regulile şi să venim cu o floare… Veşnică şi nepătată, fie-

ţi memoria, prieten fidel al Cuvântului Lumină! 

Daniel Hoblea 

HOBLEA, DANIEL-AUGUSTIN - poet, eseist, traducător. N. 4 noiembrie 1964, Buciumi - m. 24 

martie 2020, Zalău. 

Viaţa şi activitatea: a urmat cursurile Institutului Agronomic din Cluj-Napoca (1984-1988); 

licenţiat al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, Universitatea de Vest Vasile 

Goldiş Arad - filiala Zalău (2007). A debutat în revista Napoca Universitară 

în 1986. A fost referent la Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Sălaj, 

redactor la Ed. Caiete Silvane, secretar de redacţie la revista Caiete Silvane 

și secretarul cenaclului Silvania din Zalău. Cenacluri frecventate: Napoca 

Universitară, Zalmoxis, Silvania. A participat la Simpozionul Naţional 

Zalmoxis, în anul 1995, cu lucrarea Încreştinarea dacilor (încercare din 

perspectivă meta-istorică). Premii: Diplomă de Onoare Oameni se seamă ai 

Sălajului (Zalău, Biblioteca Județeană Sălaj, 2014). Colaborări: Scrieri şi 

studii tradiţionale (Bucureşti), Poesis (Satu Mare), Arca (Arad), Poezia (Iaşi), Pagini literare 
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(Constanţa), Singur (Tîrgovişte), Caietele Balcanica (Brăila), Tribuna, Zalmoxis, Napoca 

Universitară, Nu (Cluj-Napoca), Altarul Banatului (Timişoara), Archeus, Glasul de Nord, Nord 

Literar (Baia Mare), Lumea Carpatică (Suceava), Viaţa Românească (Bucureşti), Dava 

(Chişinău), Versmondó (Budapesta - Ungaria), Observatorul (Toronto - Canada), Gazeta de 

Duminică, Magazin Sălăjean, Graiul Sălajului, Sălajul Orizont, Transilvania jurnal, 

Hepehupa, Jurnalul Sălajului, Silvania, Origini - Caiete Silvane, Caiete Silvane. A fost 

redactor la Ed. Zalmoxis şi la revistele: Napoca Universitară, Nu, Patria (Cluj-Napoca), 

Informaţia Sălajului, Origini - Caiete Silvane. Opera: Invazia formelor (Cluj-Napoca, Ed. 

Zalmoxis, 1996), Securea de diamant (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2000), Poemus (Zalău, Ed. 

Caiete Silvane, 2008), Gâlceava himerelor (Bucureşti, Ed. Herald, 2008; Zalău, Ed. Caiete 

Silvane, 2015 - ediţie revizuită şi adăugită). Prezent în antologiile: Orizonturi 25 (Cluj-Napoca, 

1988), Amintiri despre nori (Cluj-Napoca, Ed. Orizont, 1991), Silvania ’90 (Cluj-Napoca, Ed. 

Clusium, 1995), Fehér fekete: Kortárs szilágysági román költők antológiája / Alb negru: Poeţi 

contemporani sălăjeni, antologie (volum bilingv, Zalău, CCVTCP Sălaj, 1998), Poeme - Versek - 

Gedichte (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2004), Zece Poeţi - Tíz költő. Poeme, Versek (Zalău, Ed. 

Caiete Silvane, 2006), Iuliu Suciu - Poeţi sălăjeni ai Cenaclului Silvania (Zalău, Ed. Silvania, 

2008), Primăvara Poeziei - A Költészet Tavasza (Zalău, Ed. Caiete Silvane şi Revista Hepehupa, 

2009), Primăvara Poeziei 10 - A Költészet Tavasza 10 (Zalău, Ed. Caiete Silvane şi Revista 

Hepehupa, 2010), Primăvara Poeziei - 11 - Költészet Tavasza (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2011), 

Antologia ARTGOTHICA (Sibiu, 2011), Primăvara Poeziei - A Költészet Tavasza XII-XIX 

(Zalău, Ed. Caiete Silvane, 2012-2019), Poeme pentru Caiete Silvane (Zalău, Ed. Caiete Silvane, 

2017), 18 poeți - antologie (Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori sălăjeni, 2020), 

Primăvara Poeziei - A Költészet Tavasza 2020 (Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis, 2020). 

Volume traduse: René Guénon - Simbolismul crucii (Oradea, Ed. Aion, 2003), Nikolai Berdiaev - 

Despre menirea omului (Oradea, Ed. Aion, 2004), René Guénon - Metafizică şi cosmologie 

orientală (Bucureşti, Ed. Herald, 2005), Marea Triadă (Bucureşti, Ed. Herald, 2005), Demiurgul 

şi alte studii tradiţionale (Bucureşti, Ed. Herald, 2005), Ezoterismul lui Dante (Oradea, Ed. Aion, 

2005), Stările multiple ale fiinţei (Oradea, Ed. Aion, 2006), Introducere generală în studiul 

doctrinelor hinduse (Bucureşti, Ed. Herald, 2006), Frithjof Schuon - Ochiul Inimii (Bucureşti, 

Ed. Herald, 2008), René Guénon - Autoritate spirituală şi putere temporală (Bucureşti, Ed. 

Herald, 2010), René Guénon - Simbolismul crucii (Bucureşti, Ed. Herald, 2012), René Guénon - 

Stările multiple ale fiinţei (Bucureşti, Ed. Herald, 2012), René Guénon - Ezoterismul creştin 

(Bucureşti, Ed. Herald, 2013), René Guénon - Scrieri pentru Regnabit (București, Ed. Herald, 

2017), René Guénon - Lumea modernă (București, Ed. Herald, 2018). 

Din sensibilele-i versuri: 

Nimeni nu știe 

Nimeni nu știe de unde vine 

departele-aproapele 

doar eu, fecior-bătrân de zeu 

îi mai cerșesc mirările. 

  

Nimeni nu știe unde își plânge 

lumina înfrângerile 

doar eu, copil de curcubeu 

îi mai aud vaierele. 

Nimeni nu știe dacă pe piatră o doare 

sărutul razei de soare 

doar eu, departele-aproapele 

îi mai alin rănile. 

     Ah, măreție! 

Somn adânc în pietre 

în pământ 

tremur mut în toate 

în cuvânt. 

 

Malurile surdele, crudele 

sunt ca valurile, lâncede 

ochiul, singurul ochi 

a murit de deochi. 

Ah, măreție 

soață de noapte zurlie 

iartă-ne de toate morțile 

deschide-ne toate porțile! 
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Balada amurgului 

Venit-a Amurgul 

la marele ospăț al clipelor 

ca un rege veni (Regele timpului 

călare pe sufletul de ceară al lumii) 

nimeni nu-l primi... 

Rege-regișor cu toiag de nor 

cu ochii de dor 

ce pe noi ne dor 

bine-binișor îndărăt te-ntoarnă 

în cel veac de iarnă 

pleacă dă-ne pace 

și nu te întoarce 

că venirea ta 

e vaier de stea. 
  

Învață-mă 

Ce liniște-i în jur 

și ce înalt 

sub cerul de aur și ani 

îmi flutur cuminte vremelnicia 

- rana ce mă învață să zbor - 

rând pe rând 

toate sunt vrednice să fie 

învață-mă, Doamne, calea 

spre mine însumi 

învață-mă să fiu 

precum zarea-și toarce taina 

(o, bucurie ne-ncăpută-n cuvinte 

rostește-te neînchipuito 

și în acest poem) 

                       Din volumul – Securea de diamant 

*

Invazia formelor 

Apoi au venit formele 

rostogolite înotând râzând 

pe sub ape vânând supraviețuind 

aici și acum. 

Prea târziu au răsunat clopotele 

și noaptea a venit 

cu măștile ei de gheață 

și a stat până târziu 

și n-a mai plecat. 
  

Oamenii s-au ascuns în pietre 

vin formele vin formele 

cu noapte cu tot cu stele 

fugiți fugiți. 

Prin carnea pietrelor fugeau oamenii 

străini sub cerul de lespede 

fugeau fugeau 

prin marele mormânt. 
  

(statui de os statui de carne 

paiațe învelite-n piele 

de vânzare de vânzare 

într-o pivniță aruncate 

stau cu ochii scurși din ele) 
 

Cronofobie 

Nașterea în mormintele timpuri 

timpul-om timpul-mormânt timpul-lumină 

oamenii-orologii au curs printre aștri 

 

 

 

 

vine seara să înmormânteze timpul 

muzica ființelor pe catafalc 

îndurare 

vine seara cu mine cu tot 

îndurare 

vine seara timpului 

în orologii îndurare 

o, mare nimic! 
  

Epilog 

Îți vorbesc despre ziua 

când la umbra copacului 

nu mai creștea luna 

ci șarpele esențelor 

când pietrele curgeau în flori 

șiroind pe amiezele noastre sticloase 

din criptele-ți adânci 

se-nvolburau biserici și râdeai 

cutremurându-mi mormântul 

(singurul ochi 

ce ți-a visat reîntregirea) 
 

atunci ai luat sfârșit 

cu tot ce-mi era înălțare 

- peste cuvânt zăceau dihănii 
 

singur printre lumânări stinse 

pribeag încolțit de uitări 

mai port cu mine cenușile voastre. 

Din volumul – Poemus 
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Viorel Varga 

În presa sălăjeană nu mulţi au fost cei care au slujit cu credinţă şi devotament o perioadă atât 

de îndelungată, precum Viorel Varga. Era pensionar 

de o vreme, dar, aşa după cum se ştie, profesioniştii 

adevăraţi, nu se pot despărţi niciodată definitiv de… 

dragostea de-o viaţă. Cine-i poate îndepărta?! Doar 

pasărea aceea neagră, care-i cheamă spre un alt zbor, 

sus, departe, tare departe de lumea pe care, privind-o 

cu ochi iscoditori, o descifrau pentru ceilalţi, 

surprinzând-o în diverse nuanţe, aşa precum sunt 

anotimpurile, în curgerea şi circuitul lor continuu.  

Nu o fi înţeles bine trilurile, credea, poate, că, în vremuri de restrişte, va reuşi să smulgă o 

pană, un fulg măcar, să îl transforme în speranţă pentru o altfel de Primăvară, nu ca aceea care ne-a 

sărăcit sufletele… dar, toamna l-a răpit definitiv, iar anotimpurile ce vor trece de acum peste 

pământ, nu vor mai aşterne, în nisipul timpului, iniţialele… V. V. 

 

VARGA, VIOREL (pseudonime: Viorel Vărgescu, Vasile Prodan) - jurnalist, poet. N. 14 aprilie 

1950, Prodănești - m. 18 septembrie 2020.  

Viața și activitatea: a urmat cursurile Facultății de Filologie din Cluj (1971-

1972), Facultatea de Litere din București (1972-1974), Institutul Politehnic din 

București, secția mecanica fluidelor (1974-1977). A debutat în presa scrisă în 

anul 1969, în ziarul sălăjean Năzuința, 

însă cea mai mare parte a carierei sale 

jurnalistice de peste 30 de ani se leagă 

de cotidianul Graiul Sălajului, de unde 

s-a și pensionat. Cenacluri: a frecventat 

cenaclurile Silvania (Zalău), Echinox 

(Cluj-Napoca), Junimea, Clepsidra, Luceafărul (București). 

Premii: Diplomă de Onoare Oameni de seamă ai Sălajului 

(Zalău, Biblioteca Județeană Sălaj, 2010). Colaborări: 

Tribuna, Steaua, Luceafărul, România literară, Viața 

românească, Cronica, Convorbiri literare, Familia, 

Ramuri, Tomis, Amfiteatru, Vatra, Năzuința, Graiul 

Sălajului etc. A fost tradus în limbile rusă și sârbă. 

Opera: Trecerea (București, Ed. Eminescu, 1971), 

Niciodată departe (București, Ed. Albatros, 1976), Fericit cel care (București, Ed. Albatros, 

1978), Aproape destin (București, Ed. Albatros, 1984), O vârstă a florilor (București, Ed. Ion 

Creangă, 1987). Prezent în volumul Iuliu Suciu - Poeți sălăjeni ai Cenaclului Silvania (Zalău, Ed. 

Silvania, 2008). 
 

Spre veşnică amintire, câteva gânduri din Cartea sa de poezie: 

 Geneză 

E ca și cum aș locui-ntr-un astru – 

Din naștere străin de forma sa 

De-i invers zborul nu mă doare 

Aripa cade spre-a se înălța. 
 

Popoare mari de frunze pretutindeni 

Ridică-n slăvi cânturi vesperale, 

Parcă sunt orb și intru prin lumină 

Propriu-mi trup cărându-l în spinare. 

 

 

 

 

O, dă-mi putere graiul să-l unesc 

Cu graiul celor de o seminție 

Când neștiute toate pier 

Urcând din moarte spre pruncie. 
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Părelnic drum 

Cantabila tăcere se destramă 

Precum bastardul nopții-n zori de zi 

Tu pururi fără de prihană 

În frâie umbra nu mi-o răstigni 
  

Și nu-mi cerși aripă pentru zbor 

Nici vâsle pentru-ntoarcerea târzie 

Două lumini într-una dor 

Și ard întruna-n sihăstrie 
 

Dar iată maratonu-ncepe 

Nicicând sfârșind și mișcătoare 

Nisipuri doar vor mai pricepe 

Părelnic drum, simplă eroare 

Tu să nu-mi spui că-i câmpul ud 

Ori răsturnat în amăgire 

Trec păsări albe dinspre sud 

Și îmi aduc veșmânt de mire 
 

Tu să nu-mi spui c-a-nmugurit 

Amurgul din surâsul tău 

E-un maraton fără sfârșit 

Părelnic drum – păreri de rău. 
 

 

Aștept un tren 

Plângând călcam pe trandafiri 

Când ai plecat ca o-ndurare 

La spartul nunții fără miri 

Și fără somnul din ulcioare 
 

De-atunci aștept un tren pe care 

Pustiul nu l-a-ntors din drum 

Și calc pe spini, pe flori amare 

Și nu pot înțelege cum 
 

Mi-s vitregite harpele de strune 

Și-mi torc genunchii sute de cărări 

Când clopotele-ncep să sune 

Zac înmormântat în patru zări 

Și-aștept un tren, de unde-anume? 

Din volumul - Aproape destin 

 

 

     *

Pentru cel care iubește această țărână 
 

Pentru cel care iubește această țărână 

Anotimpurile sunt porți deschise; 

Și tu vei intra și tot ce crește din tine 

Iubit va fi ca o floare bengală 

În mijlocul apei. 
 

Pentru cel care iubește această țărână 

Soarele scutură pulberi de flori 

Cu un ceas mai devreme; 

Și el va ieși încărcat de miresme 

Într-o lume de lumină 

Unde viața deopotrivă-i sămânță-ncolțită și fruct. 
  

            * 

 

 

Pentru cel care iubește această țărână 

Drumul ducând spre Cetate 

I se coace odată cu grâul; 

Și eu cu mersul ca un dans în poiană 

Mai aproape tot mai aproape 

De sufletul ei vin, dăruindu-mă. 

 

 Din volumul - Niciodată departe 

 

 

Din nou la Prodănești 
 

Eu vin cu imnuri noi pe buze 

Cum vine umbra către seară 

Sorbit cu totul de lumina 

Acestor zori de primăvară. 
 

Cer și pământ cu funii agățate 

De clopotele celor patru zări 

Pe dealuri sate transilvane 

Netemătoare de uitări 

 

Și pruncii faguri de lumini 

Pururi vestind neprihănire 

Ca niciodată să n-apună 

Clipa plătită cu-nfrunzire. 
 

Eu vin cu floarea florii-ntâi 

Și cred în dulcea ta osândă 

Nu-i prea devreme, a plesnit 

În țarină sămânța blândă. 
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Poetul 

        Lui Ioan Alexandru 

Ca un somn de copil la cântatul cocoșilor 

Sporind lumina spre rodul pământului trece 

Vântul nu-i șterge lacrima 

Nici moartea cântul 

Sufletul său în iubire petrece 

  

Spicul îi pare o frază cu boabe-n cuvinte 

Un sărut este o lume cucerită de fluturi 

Și crini 

Alături de el dorul e flacără 

La care râvnești să te-nchini 

  

Deasupra păsările privesc truda adâncă 

Triste și singure 

Dar cu un zbor mai presus 

Iubind binecuvântarea înaltului 

Pentru cei rămași, 

Iubind odihna țărânei 

Pentru cei care s-au dus. 

  

Numele Patrie rămâne în laudă 

Fântânile limpezite 

Mierea și vinu-n potire! 

Minunat e să fii numai mireasmă 

La alesele nunți 

Sporind lumina – 

Poetul 

În cetate de-a pururi este mire. 

 

 

 

Cântec pentru întoarcere 

Înainte ca ochii păsărilor 

Să se întunece 

Atingându-se de noapte 

Înainte ca umbra mea să apună 

Podidită cu raze prea lungi 

Înainte ca toate inimile tinere 

Să-și pună semn de jăratec 

Eu voi veni 

Eu cel de vârsta prorelor oarbe 

Și toți mă vor pofti 

La tăierea vițelului gras 

Cu vorbe care s-ar potrivi 

Buzelor mele 

Ca pe o binecuvântare 

Până când vremea 

Își va lăsa neputincioasele mâini 

Să cadă în beznă. 

                Din volumul - Fericit cel care 

 

 

 

  

 

 

* 

 

Istorie 

De fiecare dată ne întoarcem 

lângă toamna scuturată de elegii. 

În trupul căzut din zboruri 

gemene 

se nasc alți ziditori 

ai Spațiului Mioritic 

ce-și strigă destinul pe nume. 

O, și câte mituri 

vor aprinde inimile lor 

și câte zâmbete de piatră 

vor adormi pe lespedea neuitării 

dăruindu-le felii din furtuna 

seninului. 

 

 

 

 

Rămas bun 

Se-ndepărtează gândul de-așteptarea 

acestor clipe de orbire blândă 

nebănuită e și mult prea crudă 

tăcerea ta de jar în care-mi arzi chemarea. 

  

Chiar dacă pleci împrăștiind răsfrângeri 

dumnezeiești de-albastre printre șoapte 

în palma mea va mai rodi o noapte 

și-n ochiul tău vor plânge încă îngeri... 
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Mă întorc 

Mă întorc lângă țărmul unde 

pasc hergheliile mele de cânt 

unde ascult germinația stelelor 

unde mă dor mâinile celor trudiți la câmp. 

Unde vin cerbii cu noaptea în coarne 

să limpezească laptele norilor ca pe o 

                                             binecuvântare 

unde rotirea timpului fierbinte 

din fibrele vârstei îmi face icoane de soare. 

Mă întorc lângă țărmul cu iarbă albastră 

să-mpovărez dimineața cu cea mai pură lumină 

și poate voi rămâne în zodia balanței nins 

la fel ca mărul bunicului din grădină. 

Trecere 

Am început în liniștea sonoră 

să-mi caut chipul 

cum caut ecoul buzelor 

când murmură blesteme 

dar n-am găsit decât aceste 

contururi zdrențuite 

ce răsucesc amurgul în 

foșnete sure 

și câteva tăceri colorate 

cu un glas de greier. 

 

Peregrin 

Fie încă departe vremea 

în care păsările se rup 

de pe cruci uscate 

și fac ultimul zbor 

prin dragostea noastră. 

Aproape 

de marginea publică a sufletului 

chipurile aplecate în sângele tău 

scutură plopii din care 

cade atâta liniște peste 

anotimpul iertărilor 

încât ploile fug prin lume 

să-și caute bărbații. 

 

Din volumul - Trecere 
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Autori sălăjeni - cărți editate în 2020 

în colecțiile Bibliotecii Județene Sălaj 

  

● *      *      * 11 prozatori - antologie - Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj. Zalău, Ed. Caiete 

Silvane, Colecția Scriitori sălăjeni 

● *      *      * 18 poeți - antologie - Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj. Zalău, Ed. Caiete 

Silvane, Colecţia Scriitori sălăjeni 

● *      *      * Arta în Grădină: Simpozionul Internațional de Arte Vizuale Arta în Grădină. 

ediția a VIII-a, 2019. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

● Băcueț-Crișan, Dan: Elemente de cultură materială medievală (sec. XIII-XV) din Depresiunea 

Silvaniei și zonele învecinate. Cluj-Napoca, Ed. Mega; Zalău, Ed. Porolissum 

● Băcueț-Crișan, Dan; Bejinariu, Ioan: Așezarea medievală timpurie de la Marca Sfărăuaș I 

(jud. Sălaj) - contribuții arheologice la cunoașterea olăriei modelate la roata rapidă din 

Depresiunea Silvaniei. Cluj-Napoca, Ed. Mega; Zalău, Ed. Porolissum 

● Blaj, Viorica: Suflet de duminică. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis 

● Bodea Sălăjan, Silvia: Colecționarul de oglinzi – antologie.  Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția 

Poesis 

● Boldea, Sorin Ioan: Hoinărind prin Malta. București, Ed. Artemis 

● Boldea, Sorin Ioan: Pe maluri mediterane israeliene. București, Ed. Artemis 

● Borz, Cristian: Jurnal de șantier. Reabilitarea Casei Memoriale Iuliu Maniu de la Bădăcin. 

Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria 

● Burghele, Camelia: Șapte povești din Țara Silvaniei. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Ethnos 

● Caba, Florian: Cel mai vânat general: 21 de ani sub anchetă penală - 11 ani urmărit penal, 2 

vol. Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan 

● Cioban, Victor-Horațiu; Szabó Attila: Colecția de artă clasică a Muzeului Județean de Istorie și 

Artă Zalău - Klasszikus művészet a Zilahi Történelmi és Művészeti Múzeum 

gyűjteményében. Zalău, Ed. Porolissum 

● Ciurean, Codin-Cristian: Localitatea Hășmaș - studiu monografic. Zalău, Ed. Caiete Silvane 

● Covaciu Norbert: Az a fél flakon sör, Oradea, Ed. Várad 

● Croitoru, Grigorie M.: Misterele Pădurii Ruginoasa. Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană 

● Damian-Bicăzan, Bianca-Patricia: Maestrul Ioan Chezan la trei sferturi de veac. Zalău, Ed. 

Caiete Silvane, Colecția Didactica 

● David, Dan C.: Fotografii care nu se mai fac (Luna, o pisică din argint). București, Ed. Betta 

● David, Dan C.: Scrisori din California (Glissando). București, Ed. Betta 

● Dobrinean, Ligia: Universul numerelor: caiet de lucru - clasa a IV-a. Zalău, Ed. Școala Noastră 

● Florea, Petroniu: Pildele Domnului Iisus Hristos, 2 vol. Zalău, Ed. Episcopiei Sălajului Credință 

și viață în Hristos 

● Gáspár Attila: Édesanyám nyíló rózsa. Anyák napi énekek gyermekeknek. Zalău 

● Gáspár Attila: Éljen a magyar szabadság! 42 magyar ének szabadságharcainkról. Zalău 

● Gáspár Attila: Perecsenyi sugár torony: 150 szilágysági népdal, népies dal. Zalău, Ed. Caiete 

Silvane 
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● *      *      * Liebling înainte de finală - Fundația Ateneul Cultural Ștefan Goanță, ediție îngrijită 

de Irina Goanță. Timișoara, Ed. David Press Print 

● Hîrza, Radu Călin: Frăția camerei de chibzuință. Zalău 

● Hîrza, Radu Călin: Vocile - poem dramatic în patru acte. Zalău, Ed. Ordo Ab Chao 

● Horvath, Florin: Testament din țara lucrurilor ascunse. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția 

Roman 

● Hurducaciu, Voichița: Jocul cuvintelor și al culorilor, ediția a 2-a, revăzută și adăugită. Zalău  

● *      *      * Istorie și civilizație în Sălajul istoric - coord.: Gavra, Augustin-Leontin; Porumb-

Ghiurco, Ciprian-Marian; Năprădean, Horațiu-Traian. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția 

Memoria; București, Ed. Eikon 

● Jurcă, Ildiana: Fișe de antrenament și teste practice de limba și literatura română pentru 

clasele V-VIII - auxiliar curricular. Zalău, Ed. Școala Noastră 

● *      *      * Képzőművészet Zsobokon. A Kalotaszegi Alkotótábor 1996-2020. Artă Plastică la 

Jebucu. Tabăra de creație din Țara Călatei 1996-2020 - redactor Szabó Attila. Zalău, Ed. 

Caiete Silvane, Colecția Arte Vizuale; Cluj-Napoca, Ed. Művelődés 

● Medve, Aurel: Nume de locuri în comuna Năpradea. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția 

Monografii 

● Mihalca, Virgil: Cetăți medievale din județul Sălaj. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția 

Memoria 

● Moldovan, Florin: Taina Întrupării Domnului în Alexandria primelor veacuri creștine. Zalău, 

Ed. Caiete Silvane, Colecția Eseu 

● Musca, Elena: Meșteșugurile sălăjene de la medieval la contemporan. Zalău, Ed. Caiete 

Silvane, Colecția Memoria 

● Oros-Podișan, Ioan: Alertă la Poliția judiciară. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria 

● Oros-Podișan, Ioan: Când voi fi doar amintire. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis 

● Papp Lajos: Kaplony a történelem forgatagában (helyismeretek és egyebek). Zalău, Ed. Asante 

● Pop, Florica (coordonator): Dobrin, nume de legendă. Zalău, Ed. Silvania 

● Pop, Marin: Corneliu Coposu sub lupa securității – declarații, corespondență, conferințe și 

scrieri inedite. București, Ed. Vremea 

● Pop, Marin; Săbăceag, Daniel-Victor: Colectivizarea agriculturii în Sălaj. Contribuții 

documentare (1949-1962). Cluj-Napoca, Ed. Mega; Zalău, Ed. Porolissum 

● *      *      * Primăvara Poeziei - A Költészet Tavasza 2020. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția 

Poesis 

● Pușcaș, Vasile: Dictatul de la Viena: Transilvania și relațiile româno-ungare (1940-1944). 

Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană 

● Rusu, Maria: Preparate culinare: aperitive și salate. Zalău 

● Săbăceag, Daniel-Victor; Pop, Marin; Vlasin, Dan-Gheorghe: Cartea de aur a județului Sălaj 

(1933-1937). Cluj-Napoca, Ed. Argonaut 

● *      *      * Sălajul la Centenar, ediția a II-a, revizuită și adăugită. Volum coordonat de prof. 

univ. dr. Traian Vedinaș. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii 



    I.D.E.I. 
 

147 

● Sărăcuţ-Comănescu, Teodor: Augustin Buzura. Bio(biblio)grafii contemporane (perioada 

1960-1980), ediţia a doua adăugită şi îmbunătăţită. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori 

sălăjeni 

● Săuca, Daniel: Aș vrea să vă rog. Zalău 

● Săuca, Daniel: Leprozar. Gânduri de zi și de moarte. Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană 

● Szabó M. Attila: Magyar oktatási intézmények a Magura aljában. A szilágysomlyói 

gimnázium története. Zalău, Ed. Asante 

● Șerban, Radu - Reamintiri. Zalău, Ed. Caiete Silvane; Florești, Ed. Limes 

● Thököly Vajk: Padláda (Lădoi). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis 

● *      *      * Tradiții, arte și literatură: compendiu de activități culturale, vol. 6 - Fundația 

Ateneul Cultural Ștefan Goanță, coordonator Goanță, Irina. Timișoara, David Press Print 

● Tricu, Ana: Am rădăcinile-n pământ. Deva 

● Vedinaș, Traian: Onisifor Ghibu: Viaţă şi idealuri sociale, ed. a 2-a revizuită și adăugită. Cluj-

Napoca, Ed. Școala Ardeleană; Zalău, Ed. Caiete Silvane 

 

Au mai apărut: 

● Bodea Sălăjan, Silvia: Sechestrați de corona. Florești, Ed. Limes 

● Contraș, Cristian: Freamătul edenului scorburos - scurtă preistorie. Cluj-Napoca, Ed. 

Colorama 

● Taloș, Mirel: Strania poveste a unui pian. București, Ed. RAO 

● *      *      * Antologia de proză polițistă 2020 (prezent în volum Ioan-Vasile Bulgărean). 

București, Ed. Ministerului Afacerilor Interne 
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CALENDAR  CULTURAL  MINIMAL – 2021 

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 1946 - Alina Diaconu, scriitoare - 75 de ani 

*2 ianuarie 1961 - Alexandru Crișan, artist plastic - 60 de ani 

 3 ianuarie 1951 - Rosa Montero, scriitoare spaniolă - 70 de ani 

 4 ianuarie 1931 - Nora Iuga (Eleonora Almosnino), scriitoare - 90 de ani 

 5 ianuarie 1846 - Rudolf Christian Eucken (m. 1926), filosof german, laureat al Premiului Nobel   

pentru Literatură - 175 de ani 

 6 ianuarie 1881 - Ion Minulescu (m. 1944), poet și prozator - 140 de ani 

*6 ianuarie 1946 - Teodor Topan (m. 2006), profesor, poet - 75 de ani 

*8 ianuarie 1873 - Iuliu Maniu (m. 1953), jurist, om politic - 148 de ani 

11 ianuarie 1941 - Emil Satco (m. 2007), istoric - 80 de ani 

11 ianuarie 1946 - Eugen Uricaru, scriitor, scenarist, diplomat și istoric - 75 de ani 

*11 ianuarie 1956 - Veres Piroska, subinginer - 65 de ani 

12 ianuarie 1951 - Johann Lippet, scriitor - 70 de ani 

12 ianuarie 1961 - Corin Braga, romancier, critic literar - 60 de ani 

13 ianuarie 1951 - Nigel Cox (m. 2006), scriitor neozeelandez - 70 de ani 

*14 ianuarie 1961 - Ioan Vasile Bulgărean, ofițer, poet - 60 de ani 

15 ianuarie 1850 - Mihai Eminescu (m. 1889), poet, prozator, jurnalist - 171 de ani 

16 ianuarie 1946 - Graham Masterton, scriitor și editor britanic - 75 de ani 

17 ianuarie 1946 - Abdelwahab Meddeb (m. 2014), eseist și scriitor francez de origine tunisiană -    

75 de ani 

18 ianuarie 1848 - Ioan Slavici (m. 1925), scriitor - 173 de ani 
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18 ianuarie 1921 - Yoichiro Nambu (m. 2015), fizician american de origine japoneză, laureat al 

Premiului Nobel pentru Fizică - 100 de ani 

18 ianuarie 1941 - Sabina Ispas, filolog, scriitoare - 80 de ani 

18 ianuarie 1961 - Mihail Pavlovici Șișkin, scriitor și jurnalist rus - 60 de ani 

19 ianuarie 1921 - Mészöly Miklós (m. 2001), scriitor maghiar - 100 de ani 

21 ianuarie 1951 - David Marusek, scriitor american - 70 de ani 

*21 ianuarie 1931 - Iuliana Lascu (m. 2010), învățătoare - 90 de ani 

*21 ianuarie 1941 - Dumitru Mureșan, poet - 80 de ani 

23 ianuarie 1971 - Robert Lazu Kmita, scriitor, filosof, eseist - 50 de ani 

*23 ianuarie 1936 - Oláh V. Margit, profesoară - 85 de ani 

*25 ianuarie 1946 - Radu Ulmeanu, profesor - 75 de ani 

25 ianuarie 1931 - Ion Hobana (m. 2011), scriitor - 90 de ani 

25 ianuarie 1961 - Miguel Martins Abrahão, scriitor brazilian - 60 de ani 

26 ianuarie 1941 - Adi Cusin (m. 2008), poet - 80 de ani 

26 ianuarie 1946 - Jonathan Israel, scriitor britanic - 75 de ani 

*29 ianuarie 1881 - Ady Lajos (m. 1940) - profesor, istoric literar, scriitor - 140 de ani 

29 ianuarie 1946 - Irina Nicolau (m. 2002), folcloristă și eseistă - 75 de ani 

❖  

 8 ianuarie 1896 - Paul Verlaine (n. 1844), poet francez - 125 de ani 

 9 ianuarie 1946 - Countee Cullen (n. 1903), scriitor american - 75 de ani 

18 ianuarie 1971 - Karl Kurt Klein (n. 1897), teolog, filosof și scriitor german din România - 50 

de ani 

28 ianuarie 1996 - Iosif Brodski (n. 1940), poet, eseist și dramaturg rus, laureat al Premiului Nobel- 

25 de ani 

  

FEBRUARIE 

• 

 4 februarie - Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului 

 2 februarie - Ziua Europeană a Siguranței pe Internet - prima zi de marţi din februarie 

13 februarie - Ziua Mondială a Radioului 

14 februarie - Ziua Sfântului Valentin 

19 februarie - Ziua Națională Constantin Brâncuși (celebrată din 2016) 

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 - 169 de ani 

 1 februarie 1951 - Albert Salvadó, scriitor din Andorra - 70 de ani 

*1 februarie 1951 - Vasile Ioviță, preot - 70 de ani 

 2 februarie 1951 - Emil Druncea (Enache Druncea), scriitor - 70 de ani 

*2 februarie 1926 - Vasile Lucăcel (m. 1983), profesor - 95 de ani 
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 5 februarie 1896 - Nicolae Bagdasar (m. 1971), filosof, membru corespondent al Academiei 

Române - 125 de ani 

 6 februarie 1891 - Adrian Maniu (m. 1968), scriitor - 130 de ani 

 9 februarie 1971 - Igor Ursenco, scriitor, jurnalist, traducător - 50 de ani 

11 februarie 1941 - Cornel Mihai Ionescu (m. 2012), filolog, eseist, traducător - 80 de ani 

*12 februarie 1866 - Augustin Paul (m. 1920), jurnalist, scriitor - 155 de ani 

*12 februarie 1971 - Gheorghe Sas, profesor - 50 de ani 

*14 februarie 1931 - Constantin Anton (m. 2016), profesor - 90 de ani 

*14 februarie 1971 - Alice Valeria Micu, poet, jurnalist - 50 de ani 

15 februarie 1851 - Spiru Haret (m. 1912), matematician, astronom, pedagog - 170 de ani 

15 februarie 1861 - Charles Édouard Guillaume (m. 1938), fizician elvețian, laureat al Premiului 

Nobel pentru Fizică - 160 de ani 

15 februarie 1921 - Valeriu Emil Galan (m. 1995), prozator - 100 de ani 

16 februarie 1951 - Mihail Grămescu (m. 2014), scriitor - 70 de ani 

*16 februarie 1936 - Nicolae Breje, profesor - 85 de ani 

18 februarie 1896 - André Breton (m. 1966), scriitor francez - 125 de ani 

21 februarie 1921 - John Rawls (m. 2002), filosof și autor american - 100 de ani 

22 februarie 1946 - Zsidó László, matematician maghiar originar din România - 75 de ani 

22 februarie 1936 - Bodor Ádám, scriitor - 85 de ani 

22 februarie 1971 - Arnon Grünberg (Marek van der Jagt), autor olandez - 50 de ani 

24 februarie 1941 - Mihai Elin (m. 2010), poet și traducător - 80 de ani 

25 februarie 1951 - Eugen Șendrea (m. 2016), scriitor, istoric - 70 de ani 

❖ 

*4 februarie 1946 - Suba Lajos (pseudonim Persuba) (n. 1886), poet - 75 de ani 

14 februarie 1821 - Petru Maior (n. 1756), istoric, filolog și scriitor - 200 de ani 

17 februarie 1971 - Miron Radu Paraschivescu (n. 1911), poet, eseist și publicist - 50 de ani 

*17 februarie 1946 - Nagy Ottó (n. 1903), scriitor bisericesc, lingvist - 75 de ani 

23 februarie 1821 - John Keats (n. 1795), poet englez - 200 de ani 

25 februarie 1971 - Theodor Svedberg (n. 1884), chimist suedez, laureat al premiului Nobel - 50 de ani 

28 februarie 1971 - Paul Henry de Kruif (n. 1890), microbiolog american de origine neerlandeză - 

50 de ani 

*29 februarie 1996 - Kós Károly (n. 1919), etnograf, muzeograf - 25 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 
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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 

o 

 1 martie 1837 - Ion Creangă (m. 1889), scriitor - 184 de ani 

 1 martie 1951 - George Vulturescu (Pop Silaghi Gheorghe), scriitor - 70 de ani 

 2 martie 1931 - Emilian Drehuță (m. 2011), autor și economist - 90 de ani 

 2 martie 1931 - Mihail Gorbaciov, conducător al Uniunii Sovietice și laureat al Premiului Nobel 

pentru Pace - 90 de ani 

 3 martie 1941 - Radu Mareș (m. 2016), prozator - 80 de ani 

*3 martie 1941- Radu Gh. Mihai Trif, medic veterinar - 80 de ani 

*4 martie 1936 - Viorel Hodiș, profesor - 85 de ani 

*6 martie 1961 - Györfi-Deák Elisabeta Simone, profesoară, scriitoare, traducătoare - 60 de ani 

*7 martie 1931 - Mitruly Miklós (m. 2019), folclorist - 90 de ani 

 7 martie 1946 - Daniel Goleman, scriitor, psiholog și jurnalist - 75 de ani 

* 9 martie 1946 - Boda Iosif, sociolog, analist politic - 75 de ani 

*9 martie 1931 - Simion Cotoi (m. 2015), medic - 90 de ani 

*10 martie 1856 - Petre Dulfu (m. 1953), scriitor, pedagog - 165 de ani 

13 martie 1891 - Felix Aderca (m. 1962), poet, estetician, eseist - 130 de ani 

*13 martie 1951 - Kovács Kuruc János, profesor - 70 de ani 

13 martie 1941 - Mahmoud Darwish (m. 2008), poet palestinian - 80 de ani 

*17 martie 1861 - Hegedüs Sándor (m. 1925), scriitor - 160 de ani 

18 martie 1921 - Bartolomeu Anania (Valeriu Anania) (m. 2011), cleric ortodox român și scriitor - 

100 de ani 

19 martie 1941 - Virgil Măgureanu, sociolog - 80 de ani 

22 martie 1951 - Richard J. Terrile, om de știință american - 70 de ani 

*25 martie 1966 - Mariana Petrache, scriitoare, fermier - 55 de ani 

25 martie 1881 - Bartók Béla (m. 1945), compozitor maghiar - 140 de ani 

26 martie 1931 - Mircea Ivănescu (m. 2011), scriitor - 90 de ani 

26 martie 1911 - Tennessee Williams (m. 1983), dramaturg american - 110 ani 

*26 martie 1946 - Virginia Lucia Zanc, medic - 75 de ani 

27 martie 1871 - Heinrich Mann (m. 1950), romancier german - 150 de ani 

27 martie 1941 - Antònia Vicens, scriitoare spaniolă - 80 de ani 
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*28 martie 1946 - Gavril Puie, electrician, poet popular - 75 de ani 

*29 martie 1946 - Onuc Cozar, profesor - 75 de ani 

29 martie 1941 - Constanța Buzea (m. 2012), poetă - 80 de ani 

29 martie 1941 - Joseph Hooton Taylor Jr., fizician american, laureat al Premiului Nobel pentru 

Fizică - 80 de ani 

29 martie 1946 - Gilbert Hottois (m. 2019), filosof - 75 de ani 

30 martie 1746 - Francisco de Goya (m. 1828), pictor și grafician spaniol - 275 de ani 

30 martie 1941 - Ion Bulei, istoric - 80 de ani 

31 martie 1933 - Nichita Stănescu (m. 1983), poet - 88 de ani 

31 martie 1596 - René Descartes (m. 1650), filosof german - 425 de ani 

31 martie 1891 - Ion Pillat (m. 1945), poet și publicist - 130 de ani 

*31 martie 1996 - Bianca-Alexandra Lucaciu (Cezara Mihail), scriitoare - 25 de ani 

*31 martie 1921 - T. Teodor Gal, pedagog - 100 de ani 

❖ 

 4 martie 1971 - Constantin Cândea (n. 1887), profesor universitar doctor inginer în chimie - 50 de ani 

 9 martie 1971 - Ion I. Agârbiceanu (n. 1907), fizician - 50 de ani 

17 martie 1921 - Nikolai Egorovici Jukovski (n. 1847), matematician rus - 100 de ani 

18 martie 1871 - Augustus De Morgan (n. 1806), matematician britanic - 150 de ani 

*19 martie 1871 - Salamon József (n. 1790), profesor, scriitor, preot - 150 de ani 

20 martie 1946 - Henry Handel Richardson (Ethel Florence Lindesay Richardson) (n. 1870), 

scriitoare australiană - 75 de ani 

23 martie 1921 - Jean-Paul Laurens (n. 1838), pictor și sculptor francez - 100 de ani 

24 martie 1946 - Barbu Alexandru Știrbey (n. 1872), om politic, membru de onoare al Academiei 

Române - 75 de ani 

26 martie 1946 - Alexandru Zirra (n. 1883), compozitor și pedagog - 75 de ani 

29 martie 1971 - Perpessicius (Dumitru S. Panaitescu) (n. 1891), istoric și critic literar, folclorist, 

eseist, poet și editor al operei eminesciene, membru titular al Academiei Române - 50 de ani 

30 martie 1946 - Victor Ion Popa (n. 1895), dramaturg - 75 de ani 

31 martie 1971 - Marius Bunescu (n. 1881), pictor, organizator al Muzeului Național de Artă - 50 de 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 

 4 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 
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15 aprilie - Ziua Internaţională a Culturii 

18 aprilie - Ziua Internaţională a Monumentelor și Siturilor Istorice 

19-24 aprilie - Săptămâna Naţională a Bibliotecilor 

22 aprilie - Ziua Internațională a Planetei Pământ 

23 aprilie - Ziua Internaţională a Cărţii și a Dreptului de Autor (Copyright) 

Ziua Bibliotecarilor din România 

23 aprilie - Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj - 50 de ani de funcționare 

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 1881 - Octavian Goga (m. 1938), poet - 140 de ani 

 2 aprilie 1936 - Csukás István (m. 2020) - scriitor maghiar - 85 de ani 

 4 aprilie 1946 - Spiró György, scriitor maghiar - 75 de ani 

*4 aprilie 1946 - Eugen Teglaș (pseudonime: Almășanu, Mureșanu, Pădureanu etc.) (m. 2008), 

profesor, jurnalist - 75 de ani 

 5 aprilie 1951 - Nedim Gürsel, scriitor turc - 70 de ani 

 8 aprilie 1911 - Emil Cioran (m. 1995), scriitor - 110 ani 

*8 aprilie 1956 - Meleg Vilmos, actor, regizor - 65 de ani 

*9 aprilie 1946 - Corina Horvath Bugnariu, artist plastic - 75 de ani 

 9 aprilie 1821 - Charles-Pierre Baudelaire (m. 1867), poet francez - 200 de ani 

10 aprilie 1951 - Mircea Scarlat (m. 1987), critic literar - 70 de ani 

*10 aprilie 1906 - Sztankóczy György (m. 1984), statistician, redactor de lexicoane - 115 ani 

11 aprilie 1871 - Theodor Pallady (m. 1956), pictor - 150 de ani 

*12 aprilie 1956 - Melania Pintea, educatoare - 65 de ani 

12 aprilie 1941 - Grigore Man (m. 2012), scriitor și om de cultură - 80 de ani 

13 aprilie 1886 - Nicolae Tonitza (m. 1940), pictor și grafician - 135 de ani 

*13 aprilie 1881 - Papp Viktor (m. 1954), critic muzical, compozitor - 140 de ani 

14 aprilie 1886 - Tóth Árpád (m. 1928), poet, traducător - 135 de ani 

15 aprilie 1931 - Tomas Gösta Tranströmer (m. 2015), scriitor și psiholog suedez, laureat al 

Premiului Nobel pentru Literatură - 90 de ani 

15 aprilie 1946 - Agárdi Péter, scriitor, critic și istoric literar maghiar - 75 de ani 

15 aprilie 1961 - Carol Greider, biolog, laureată a Premiului Nobel pentru Fiziologie sau 

Medicină- 60 de ani 

*15 aprilie 1936 - Petru Conțiș, învățător - 85 de ani 

*16 aprilie 1966 - Kovács Irina-Elisabeta, profesoară - 55 de ani 

16 aprilie 1871 - John Millington Synge (m. 1909), dramaturg irlandez, poet, prozator și culegător 

de folclor - 150 de ani 

16 aprilie 1896 - Tristan Tzara (Samuel Rosenstock) (m. 1963), poet și eseist - 125 de ani 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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16 aprilie 1951 - Ioan Mihai Cochinescu, prozator, scenarist, regizor - 70 de ani 

18 aprilie 1901 - Németh László (1975), scriitor - 120 de ani 

19 aprilie 1951 - Pierre Lemaitre, scriitor francez - 70 de ani 

20 aprilie 1851 - Eduardo Acevedo Díaz (m. 1921), prozator, politician și jurnalist uruguayan - 

170 de ani 

*20 aprilie 1956 - Elena Abrudan, eseist, critic literar, traducător, scriitor - 65 de ani 

*20 aprilie 1926 - Nagy Károly (m. 2010,) contabil, istoric local - 95 de ani 

21 aprilie 1951 - William Totok, scriitor german, originar din România - 70 de ani 

23 aprilie 1961 - Andrei Kurkov, scriitor ucrainean - 60 de ani 

24 aprilie 1846 - Marcus Clarke (m. 1881), scriitor australian - 175 de ani 

24 aprilie 1911 - Eugen Jebeleanu (m. 1991), poet și traducător - 110 ani 

*25 aprilie 1941 - Vasile Popa, inginer - 80 de ani 

*26 aprilie 1951 - Rodica Lucia Blaga, profesoară - 70 de ani 

*26 aprilie 1946 - Ioan Seleși, actor, prezentator, maestru de ceremonii - 75 de ani  

26 aprilie 1951 - Kukorelly Endre, scriitor maghiar - 70 de ani 

29 aprilie 1951 - Bogdan Ulmu (m. 2016), scriitor, publicist, regizor - 70 de ani 

❖ 

 3 aprilie 1946 - Gheorghe Nichifor (n. 1886), matematician și pedagog - 75 de ani 

 6 aprilie 1971 - Igor Fiodorovici Stravinski (n. 1882), compozitor, muzician - 50 de ani 

 8 aprilie 1946 - Ilarie Voronca (Eduard Mărcuș) (n. 1903), poet - 75 de ani 

 9 mai 1946 - Pompiliu Constantinescu (n. 1901), critic literar - 75 de ani 

11 aprilie 1971 - André Billy (n. 1882), prozator, critic literar și istoric literar francez - 50 de ani 

12 aprilie 1971 - Igor Tamm (n. 1895), fizician, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică - 50 de ani 

12 aprilie 1971 - Wolfgang Krull (n. 1899), matematician german - 50 de ani 

18 aprilie 1971 - Alexandru Lascarov-Moldovanu (n. 1885), jurist, avocat, prozator și publicist - 

50 de ani 

21 aprilie 1971 - Nicolae Bagdasar (n. 1896), filosof, membru corespondent al Academiei 

Române- 50 de ani 

22 aprilie 1996 - Mircea Ciobanu (Mircea Sandu) (n. 1940), eseist, romancier, poet - 25 de ani 

27 aprilie 1521 - Fernando Magellan (n. 1480), navigator portughez - 500 de ani 

  

MAI 

• 

 1 mai - Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor Muncii 

 2 mai - Învierea Domnului (Sfintele Paști) 

 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 



    I.D.E.I. 
 

155 

 9 mai - Uniunea Europeană: Ziua Europei 

 9 mai - Ziua Națională a Tatălui (a doua duminică din luna mai) 

10 mai - România: Ziua Adolescenților 

10-16 mai - Săptămâna Internațională a Voluntariatului (a treia săptămâna a lunii mai) 

14 mai - Ziua națională de cinstire a martirilor din temnițele comuniste 

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 

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 

31 mai - Ziua Mondială fără Tutun 

o 

 1 mai 1896 - Mihai Ralea (m. 1964), psiholog, sociolog și eseist - 125 de ani 

 1 mai 1901 - Szerb Antal (m. 1945), scriitor, istoric literar maghiar - 120 de ani 

 1 mai 1921 - Vladimir Colin (Jean Colin) (m. 1991), scriitor - 100 de ani 

 1 mai 1946 - Adriana Bittel, prozatoare și publicistă - 75 de ani 

 1 mai 1946 - Melisa Michaels (m. 2019), scriitoare americană - 75 de ani 

 3 mai 1961 - Leon-Iosif Grapini, scriitor - 60 de ani 

 5 mai 1846 - Henryk Sienkiewicz (m. 1916), scriitor polonez, laureat al Premiului Nobel pentru 

Literatură - 175 de ani 

 5 mai 1936 - Lázár Ervin (m. 2006), scriitor maghiar - 85 de ani 

 6 mai 1871 - Christian Morgenstern (m. 1914), poet, scriitor și traducător german - 150 de ani 

*7 mai 1766 - Budai Ézsaiás (m. 1841), preot, scriitor, filolog - 255 de ani 

 7 mai 1776 - Berzsenyi Dániel (m. 1836), poet maghiar - 245 de ani 

 9 mai 1895 - Lucian Blaga (m. 6 mai 1961), filosof, scriitor, traducător - 126 de ani 

*11 mai 1961 - Márkus László, profesor de psihologie, artist plastic - 60 de ani 

*15 mai 1847 - Ioniță Scipione Bădescu (m. 1904), gazetar, poet - 174 de ani 

15 mai 1891 - Mihail Bulgakov (m. 1940), scriitor rus- 130 de ani 

15 mai 1901 - Xavier Herbert (m. 1984), scriitor australian - 120 de ani 

15 mai 1911 - Max Frisch (m. 1991), scriitor și arhitect elvețian - 110 ani 

*15 mai 1926 - Aurel Martin (m. 1993), critic literar, istoric literar, traducător - 95 de ani 

17 mai 1901 - Pompiliu Constantinescu (m. 1946), critic literar - 120 de ani 

*20 mai 1914 - Corneliu Coposu (pseudonim Dr. C. Sălăjanu) (m. 1995), jurist, om politic - 107 ani 

*20 mai 1941 - Fábián Csaba Béla (m. 2019), matematician, economist - 80 de ani 

20 mai 1921 - Wolfgang Borchert (m. 1947), scriitor german - 100 de ani 

20 mai 1946 - George Lusztig (Gheorghe Lusztig), matematician american, originar din România - 

75 de ani 

21 mai 1921 - Andrei Dmitrievici Saharov (m. 1989), fizician rus, laureat al Premiului Nobel 

pentru Pace - 100 de ani 
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21 mai 1880 - Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu) (m. 1967), scriitor - 141 de ani 

23 mai 1871 - Garabet Ibrăileanu (m. 1936), critic și istoric literar, eseist, pedagog, redactor 

literar și romancier - 150 de ani 

23 mai 1891 - Pär Lagerkvist (m. 1974), scriitor suedez, laureat al Premiului Nobel pentru 

Literatură - 130 de ani 

24 mai 1971 - Cristian Presură, fizician, inventator, autor și cercetător - 50 de ani 

*25 mai 1876 - Victor Deleu (m. 1939), jurist - 145 de ani 

25 mai 1946 - Janet Morris, scriitoare - 75 de ani 

27 mai 1971 - Kaur Kender, scriitor eston - 50 de ani 

❖ 

 3 mai 1971 - Alexandre Vialatte (n. 1901), scriitor, critic literar și traducător francez - 50 de ani 

10 mai 1971 - Mihail Jora (n. 1891), muzician, compozitor și dirijor, membru titular al Academiei 

Române - 50 de ani 

11 mai 1696 - Jean de La Bruyère (n. 1645), moralist francez - 325 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 

10 iunie - Ziua Eroilor Neamului (Înălțarea Domnului) 

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 

 1 iunie 1796 - Nicolas Léonard Sadi Carnot (m. 1832), fizician francez - 225 de ani 

 2 iunie 1816 - Constantin A. Rosetti (m. 1885), om politic și publicist - 205 de ani 

 1 iunie 1956 - Mircea Cărtărescu, poet, prozator, critic literar și publicist - 65 de ani 

*3 iunie 1956 - Ioan Abrudan, profesor - 65 de ani 

*3 iunie 1961 - Radu Emil Sestraș, profesor - 60 de ani 

 5 iunie 1871 - Nicolae Iorga (m. 1940), istoric, critic literar, memorialist, academician și om 

politic - 150 de ani 

*8 iunie 1946 - Ana Pop, restaurator - 75 de ani 

*9 iunie 1861 - Gáspár Ferenc (m. 1923), medic, prozator - 160 de ani 

*10 iunie 1936 - Vasile Rusu, scriitor - 85 de ani 

*12 iunie 1951 - Aurel V. David, sociolog, istoric militar - 70 de ani 

*12 iunie 1946 - Onuc Nemeș-Vintilă, profesor - 75 de ani 
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13 iunie 1911 - Luis Walter Alvarez (m. 1988), fizician american, laureat al Premiului Nobel 

pentru Fizică - 110 ani 

14 iunie 1931 - Abody Béla (m. 1990), scriitor maghiar - 90 de ani 

*14 iunie 1951 - Teodor Ardelean, profesor, cercetător științific - 70 de ani 

15 iunie 1941 - Hagen Kleinert, fizician - 80 de ani 

16 iunie 1961 - Rui Zink, scriitor de origine portugheză - 60 de ani 

*17 iunie 1901 - Nyiszli Miklós (m. 1956), medic, memorialist - 120 de ani 

*18 iunie 1936 - Artemiu Iosif Vanca, inginer - 85 de ani 

*19 iunie 1936 - Maria Prune Gruici, artist plastic - 85 de ani 

19 iunie 1899 - George Călinescu (m. 1965), critic literar, publicist, poet, romancier, dramaturg - 

122 de ani 

*21 iunie 1946 - Ștefan Poienaru, inginer - 75 de ani 

*22 iunie 1916 - Fodor László (m. 2014), profesor, instructor popular - 95 de ani 

*24 iunie 1801 - Ioan Alexi (m. 1863), preot, lingvist - 220 de ani 

*25 iunie 1926 - Livia Tudor (m. 1979), medic - 95 de ani 

28 iunie 1811 - Kriza János (m. 1875), etnograf, poet, traducător - 210 ani 

29 iunie 1921 - Frédéric Dard (San Antonio) (m. 2000), scriitor francez - 100 de ani 

29 iunie 1946 - Dora Pavel, poetă și prozatoare - 75 de ani 

29 iunie 1961 - Marian Moșneagu, istoric - 60 de ani 

*29 iunie 1936 - Zsisku János József (pseudonim Jánosi Zsolt) (m. 2009), preot, poet - 85 de ani 

30 iunie 1911 - Czesław Miłosz (m. 2004), poet și romancier polonez, laureat al Premiului Nobel 

pentru Literatură - 110 ani 

*30 iunie 1946 - Corneliu Sebastian Sârcă (m. 2010), jurnalist, scriitor - 75 de ani 

❖  

 6 iunie 1946 - Gerhart Hauptmann (n. 1862), dramaturg german, laureat al Premiului Nobel 

pentru Literatură - 75 de ani 

  7 iunie 1821 - Tudor Vladimirescu (n. 1780) - om politic - 200 de ani 

11 iunie 1946 - Sofia Nădejde (n. 1856), publicistă și prozatoare - 75 de ani 

15 iunie 1971 - Wendell Meredith Stanley (n. 1904), chimist american, laureat al Premiului Nobel 

pentru Chimie - 50 de ani 

18 iunie 1921 - Eduardo Acevedo Díaz (n. 1851), prozator uruguayan - 100 de ani 

18 iunie 1971 - Paul Karrer (n. 1889), chimist elvețian, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie - 

50 de ani 

22 iunie 1946 - Alexe Procopovici (n. 1884), lingvist și filolog român - 75 de ani 

22 iunie 1971 - Gheorghe Bujorean (n. 1893), botanist - 50 de ani 

  

IULIE 

• 

Vacanţele Copilăriei - concursuri, vizionări, expoziţii 

 1 iulie - Ziua Mondială a Arhitecturii 

 4 iulie - Ziua Crucii Roşii Române 
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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 1946 - Marcel Luca (Dumitru Luca) (m. 2013), scriitor - 75 de ani 

 1 iulie 1946 - Dan Verona, poet, prozator și traducător - 75 de ani 

 7 iulie 1951 - Daniela Caurea (m. 1977), poetă - 70 de ani 

*7 iulie 1951 - Lucia Fati (m. 2005), profesoară, artist plastic - 70 de ani 

 8 iulie 1621 - Jean de La Fontaine (m. 1695), poet francez - 400 de ani 

 8 iulie 1941 - Elisabeta Isanos (m. 2018), scriitoare - 80 de ani 

*9 iulie 1946 - Ioan Tomole, profesor - 75 de ani 

10 iulie 1871 - Marcel Proust (m. 1922), romancier, eseist și critic francez - 150 de ani 

10 iulie 1931 - Alice Munro, scriitoare canadiană, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură - 90 de ani 

*11 iulie 1961 - Meleg Attila, actor păpușar - 60 de ani 

12 iulie 1951 - Petru Bogatu (m. 2020), scriitor din Republica Moldova - 70 de ani 

*14 iulie 1966 - Vasile-Marcel Lucaciu, profesor, poet, critic literar - 55 de ani 

*14 iulie 1951 - Gheorghe Dorel Trif, inginer - 70 de ani 

*15 iulie 1751 - Gyarmathi Sámuel (m. 1830), medic, lingvist, profesor - 270 de ani 

15 iulie 1941 - Ágh Attila, scriitor și filosof maghiar - 80 de ani 

15 iulie 1941 - Rodolfo Fogwill (m. 2010), scriitor și sociolog argentinian - 80 de ani 

16 iulie 1941 - Dag Solstad, scriitor norvegian - 80 de ani 

16 iulie 1961 - Paulus Hochgatterer, scriitor și psihiatru austriac - 60 de ani 

17 iulie 1941 - Hilary Bradt, scriitoare britanică - 80 de ani 

18 iulie 1951 - Dan Grădinaru, prozator, critic și istoric literar român - 70 de ani 

19 iulie 1896 - A.J. Cronin (Archibald Joseph Cronin) (m. 1981), romancier scoțian - 125 de ani 

19 iulie 1946 - Stephen Coonts, scriitor american - 75 de ani 

21 iulie 1821 - Vasile Alecsandri (m. 1890), scriitor - 200 de ani 

22 iulie 1951 - Patriarhul Daniel (Dan Ilie Ciobotea), patriarhul Bisericii Ortodoxe Române - 70 de ani 

*22 iulie 1926 - Vadász Zoltán (m. 1989), actor - 95 de ani 

*22 iulie 1896 - Lábass Juci (m. 1932), actriță - 125 de ani 

*23 iulie 1941 - Virgil Gheorghe Oșan, medic - 80 de ani 

*24 iulie 1831 - Péterfalvi Szathmáry Károly (m. 1891), scriitor, profesor - 190 de ani 

27 iulie 1921 - Eugen Coșeriu (m. 2002), lingvist, membru de onoare a Academiei Române - 100 de ani 

*29 iulie 1951 - Mátyus Éva, inginer constructor - 70 de ani 

*30 iulie 1971 - Zsigmond Attila, preot, istoric de artă - 50 de ani 

❖ 

 1 iulie 1971 - William Lawrence Bragg (n. 1890), fizician australian, câștigător al Premiului 

Nobel pentru Fizică - 50 de ani 
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10 iulie 1971 - Olga Sturdza (n. 1884), sculptoriță - 50 de ani 

13 iulie 1921 - Gabriel Lippmann (n. 1845), fizician francez, laureat al Premiului Nobel pentru 

Fizică - 100 de ani 

16 iulie 1946 - Dumitru Bagdasar (n. 1893), medic neurochirurg, profesor la Facultatea de 

Medicină din București, a pus bazele școlii românești de neurochirurgie - 75 de ani 

16 iulie 1796 - Camille Jean-Baptiste Corot (m. 1875), pictor francez - 225 de ani 

21 iulie 1921 - Leon C. Cosmovici (n. 1857), biolog român, membru corespondent al Academiei 

Române, fondatorul învățământului de fiziologie animală din România - 100 de ani 

*25 iulie 1996 - Wagner Ernő (Ernest) (n. 1935), istoric - 25 de ani 

26 iulie 1971 - Theofil Sauciuc-Săveanu (n. 1884), istoric, membru corespondent al Academiei 

Române - 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 1916 - Coriolan Gheție (m. 1990), jurist, filosof - 105 ani 

*2 august 1808 - Simion Bărnuțiu (m. 1864), filosof, om politic - 213 ani 

 2 august 1946 - Ilie Danilov (Leo Divinal) (m. 2012), scriitor - 75 de ani 

*3 august 1941 - Fodor Levente, pictor, grafician, sculptor - 80 de ani 

 3 august 1961 - Valentin Dolfi, poet - 60 de ani 

 4 august 1961 - Barack Obama, politician american, al 44-lea președinte al Statelor Unite (2009-

2017), laureat al Premiului Nobel - 60 de ani 

 6 august 1881 - Alexander Fleming (m. 1955), bacteriolog scoțian, laureat al Premiului Nobel 

pentru Fiziologie și Medicină - 140 de ani 

 6 august 1941 - Cezar Ivănescu (m. 2008), scriitor - 80 de ani 

 8 august 1931 - Roger Penrose, matematician și fizician englez, laureat al Premiului Nobel pentru 

fizică - 90 de ani 

10 august 1946 - Jean Renaud Gabriel Camus, scriitor francez - 75 de ani 

*10 august 1941 - Nicolae Mocuța, medic veterinar, 80 de ani 

*12 august 1936 - Papp Béla, profesor, instructor popular - 85 de ani 

*12 august 1731 - Tordai Sámuel (m. 1801), preot reformat, scriitor, traducător - 290 de ani 

15 august 1771 - Walter Scott (m. 1832), scriitor scoțian - 250 de ani 

15 august 1931 - Richard F. Heck (m. 2015), chimist american, laureat al Premiului Nobel pentru 

Chimie - 90 de ani 

16 august 1921 - Ovid S. Crohmălniceanu (Moise Cohn) (m. 2000), critic și istoric literar român - 

100 de ani 

*16 august 1951 - Aurel Pop (Paul Strepol), analist programator - 70 de ani 

18 august 1941 - Ilie Motrescu (m. 1969), scriitor - 80 de ani 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Medic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neurochirurgie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Neurochirurgie


 
 

160 

19 august 1881 - George Enescu (m. 1955), compozitor - 140 de ani 

19 august 1946 - Ioan Adam, critic și istoric literar - 75 de ani 

20 august 1901 - Salvatore Quasimodo (m. 1968), poet și traducător italian, laureat al Premiului 

Nobel pentru Literatură - 120 de ani 

21 august 1871 - Leonid Andreev (m. 1919), scriitor rus - 150 de ani 

23 august 1941 - Dumitru Tiutiuca, eseist, critic și istoric literar - 80 de ani 

24 august 1951 - Orson Scott Card, scriitor american - 70 de ani 

*25 august 1966 - Avram Fițiu, inginer - 55 de ani 

27 august 1871 - Theodore Dreiser (m. 1945), scriitor american - 150 de ani 

*29 august 1856 - Bíró Lajos (m. 1931) - entomolog, etnograf - 155 de ani 

29 august 1891 - Mihail Cehov (m. 1955), scriitor rus - 130 de ani 

30 august 1871 - Ernest Rutherford (m. 1937), fizician și chimist din Noua Zeelanda, laureat al 

Premiului Nobel pentru Chimie 

31 august 1821 - Hermann von Helmholtz (m. 1894), medic și fizician german - 200 de ani 

31 august 1961 - Ioan Gyuri Pascu (m. 2016), muzician, scriitor, actor - 60 de ani 

❖ 

 8 august 1921 - Juhani Abo (Johannes Brofeldt) (n. 1861), scriitor și jurnalist finlandez - 100 de ani 

13 august 1946 - Herbert George Wells (n. 1866), scriitor englez - 75 de ani 

15 august 1921 - Tomás Morales Castellano (n. 1884), poet spaniol - 100 de ani 

  

SEPTEMBRIE 

• 

 8 septembrie - Ziua Internaţională a Alfabetizării 

 9 septembrie - Ziua Mondială a Frumuseţii 

 9 septembrie 1940 - Masacrul de la Treznea - 81 de ani 

13 septembrie - Ziua Pompierilor din România 

14 septembrie 1940 - Masacrul de la Ip - 81 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 

 1 septembrie 1951 - Timothy Zahn, scriitor american - 70 de ani 

 1 septembrie 1961 - Krzysztof Szatrawski, scriitor polonez - 60 de ani 
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 1 septembrie 1961 - Tonino Benacquista, scriitor francez - 60 de ani 

*2 septembrie 1951 - Vasile Burian, învățător - 70 de ani 

*2 septembrie 1951 - Gheorghe Gavrilă, istoric literar - 70 de ani 

  4 septembrie 1881 - George Bacovia (m. 1957), poet - 140 de ani 

 5 septembrie 1946 - Lily Brett, scriitoare australiană - 75 de ani 

*5 septembrie 1941 - Mostis Árpád, profesor - 80 de ani 

 5 septembrie 1941 - Rachid Boudjedra, scriitor algerian - 80 de ani 

 9 septembrie 1951 - Gabriel Stănescu (m. 2010), scriitor - 70 de ani 

*9 septembrie 1936 - Dan C. David, inginer, scriitor - 85 de ani 

11 septembrie 1861 - Juhani Aho (m. 1921), scriitor și jurnalist finlandez - 160 de ani 

12 septembrie 1901 - Abafáy Gusztáv (m. 1995), scriitor și istoric literar - 120 de ani 

*17 septembrie 1861 - Nicolae Bran (m. ?), pictor, profesor - 160 de ani 

17 septembrie 1946 - Eugen Pavel, lingvist, filolog, critic literar - 75 de ani 

*19 septembrie 1901 - Pasternak József (Joe Pasternak) (m. 1991), producător de filme - 120 de ani 

20 septembrie 1951 - Javier Marías, scriitor spaniol - 70 de ani 

21 septembrie 1911 - Alexandru Jar (m. 1988), scriitor - 110 ani 

22 septembrie 1941 - Murray Bail, scriitor australian - 80 de ani 

*23 septembrie 1951 - Grigore Grigoruț, profesor - 70 de ani 

*23 septembrie 1946 - Gheorghe Moga, profesor - 75 de ani 

24 septembrie 1896 - F. Scott Fitzgerald (m. 1940), scriitor american - 125 de ani 

24 septembrie 1941 - Stelian Brezeanu, istoric - 80 de ani 

24 septembrie 1941 - Lucia Hossu-Longin, autoare și regizor - 80 de ani 

*26 septembrie 1971 - Dan Anastasiu Pop (m. 2014), fizician, sportiv - 50 de ani 

27 septembrie 1871 - Grazia Deledda (m. 1936), scriitoare italiană, laureată a Premiului Nobel 

pentru Literatură - 150 de ani 

29 septembrie 1901 - Enrico Fermi (m. 1954), fizician italian, laureat al Premiului Nobel pentru 

Fizică - 120 de ani 

❖ 

 3 septembrie 1971 - Alexandru Borza (n. 1887), botanist - 50 de ani 

 5 septembrie 1921 - Adrian Marino (m. 2005), critic, istoric și teoretician literar - 100 de ani 

21 septembrie 1971 - Bernardo Houssay (n. 1887), medic și fiziolog argentinian, laureat al 

Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină - 50 de ani 

23 septembrie 1971 - James Waddel Alexander II (n. 1888), matematician american - 50 de ani 

septembrie 1321 - Dante Alighieri (n. 1265), scriitor italian - 700 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 
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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 1911 - Miron Radu Paraschivescu (m. 1971), poet, publicist, eseist - 110 ani 

 4 octombrie 1941 - Anne Rice, scriitoare americană - 80 de ani 

 5 octombrie 1941 - Nicolae Constantinescu, etnolog, antropolog, folclorist - 80 de ani 

 6 octombrie 1951 - Adonyi Nagy Mária (m. 2015), scriitoare - 70 de ani 

 *8 octombrie 1956 - Nicolae Man, artist plastic - 65 de ani 

*11 octombrie 1906 - Schön Dezső (m. 2000), scriitor, publicist - 115 de ani 

*11 octombrie 1966 - Cristina-Georgeta Teieru, profesoarǎ - 55 de ani 

*12 octombrie 1941 - Gheorghe Indrecan, artist plastic - 80 de ani 

12 octombrie 1896 - Eugenio Montale (m. 1981), scriitor italian, laureat al Premiului Nobel pentru 

Literatură - 125 de ani 

12 octombrie 1951 - Peter Goldsworthy, scriitor australian - 70 de ani 

* 12 octombrie 1781 - Wántza Mihály (m. 1854), actor, scenograf, pictor - 240 de ani 

*13 octombrie 1966 - Nagy Ágnes-Magdolna, învățătoare - 55 de ani 

16 octombrie 1961 - Marc Levy, scriitor francez - 60 de ani 

*17 octombrie 1941 - Nicolae Gudea (m. 2019), istoric - 80 de ani 

20 octombrie 1946 - Elfriede Jelinek, scriitoare austriacă, laureată a Premiului Nobel pentru 

Literatură 

21 octombrie 1891 - Perpessicius (Dumitru S. Panaitescu) (m. 1971), istoric și critic literar, poet, 

cercetător și editor al operei eminesciene - 130 de ani 

22 octombrie 1846 - Dimitrie Brândză (m. 1895), medic, naturalist și botanist - 175 de ani 

22 octombrie 1881 - Clinton Joseph Davisson (m. 1958), fizician american, laureat al Premiului 

Nobel pentru Fizică - 140 de ani 

22 octombrie 1811 - Liszt Ferenc (Franz Liszt) (m. 1886), compozitor, pianist - 210 ani 

25 octombrie 1881 - Pablo Picasso (m. 1973), artist plastic spaniol - 140 de ani 

26 octombrie 1901 - Constantin C. Giurescu (m. 1977), istoric - 120 de ani 

28 octombrie 1961 - Ion Maria, poet - 60 de ani 

29 octombrie 1961 - Dan Perjovschi, scriitor - 60 de ani 

*29 octombrie 1931 - Formanek Gyula (m. 2015), farmacist - 90 de ani 

30 octombrie 1871 - Paul Valéry (m. 1945), scriitor francez - 150 de ani 

*30 octombrie 1961 - Nicolaie Pop, inginer - 60 de ani 

30 octombrie 1941 - Theodor Wolfgang Hänsch, fizician german, laureat al Premiului Nobel 

pentru Fizică - 80 de ani 

30 octombrie 1951 - Jenny Randles, scriitoare britanică - 70 de ani 
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31 octombrie 1881 - Eugen Lovinescu (m. 1943), critic și istoric literar, teoretician al literaturii și 

sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier și nuvelist - 140 de ani 

❖  

 3 octombrie 1971 - Lester Germer (n. 1896), fizician american - 50 de ani 

 7 octombrie 1946 - Emanoil Bucuța (Emanoil Popescu) (n. 1887), scriitor și bibliograf român, 

membru corespondent al Academiei Române - 75 de ani 

*12 octombrie 1996 - Valentin Dărăban (n. 1948), profesor - 25 de ani 

13 octombrie 1971 - Kemény János (n. 1903), scriitor maghiar, redactor și preot reformat - 50 de ani 

18 octombrie 1871 - Charles Babbage (n. 1791), matematician, filosof și inventator de mașini de 

calcul - 150 de ani 

23 octombrie 1971 - Lucian Valeriu Bologa (n. 1892), medic, istoric al medicinii, fondator al 

școlii de istoria medicinei din Cluj - 50 de ani 

29 octombrie 1911 - Joseph Pulitzer (n. 1847), jurnalist și editor american - 110 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 

18 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 

*2 noiembrie 1941 - Nicolaie Lung, profesor - 80 de ani 

*2 noiembrie 1941 - Iustinian Petrescu, geolog - 80 de ani 

 3 noiembrie 1901 - André Malraux (m. 1976), scriitor și om politic francez - 120 de ani 

*3 noiembrie 1936 - Ștefan I. Vădean, preot - 85 de ani 

*4 noiembrie 1741 - Gyöngyössi János (m. 1818), poet, preot reformat - 280 de ani 

 6 noiembrie 1880 - Mihail Sadoveanu (m. 1961), scriitor - 141 de ani 

 8 noiembrie 1946 - Fănică-Voinea Ene (Fănică Ene), scriitor și jurnalist - 75 de ani 

*8 noiembrie 1916 - Alexandru Dragomir (m. 2002), filosof - 105 ani 

10 noiembrie 1951 - Werner Söllner (m. 2019), scriitor german de origine română - 70 de ani 

11 noiembrie 1791 - Katona József (m. 1830), scriitor maghiar - 230 de ani 
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11 noiembrie 1821 - Feodor Dostoievski (m. 1881), scriitor rus - 200 de ani 

*11 noiembrie 1886 - Varga Márton (m. 1952), horticultor - 135 de ani 

12 noiembrie 1961 - Nadia Comăneci, gimnastă - 60 de ani 

*12 noiembrie 1941 - Nicolae Costruț, profesor - 80 de ani 

15 noiembrie 1911 - Alexandru Ciorănescu (m. 1999), scriitor, lingvist - 110 ani 

15 noiembrie 1961 - Metin Kaçan, scriitor turc - 60 de ani 

19 noiembrie 1921 - Dinu Pillat (m. 1975), scriitor, critic și istoric literar - 100 de ani 

19 noiembrie 1941 - Boris Marian (Boris Mehr), poet și publicist român - 80 de ani 

*22 noiembrie 1861 - Kovácsy Béla (m. 1931), medic veterinar - 160 de ani 

22 noiembrie 1901 - Vasile Alexandrescu-Urechia (n. 1834), istoric, scriitor, membru fondator a 

Academiei Române - 120 de ani 

26 noiembrie 1901 - Mihail Drumeș (m. 1982), scriitor - 120 de ani 

27 noiembrie 1896 - Giovanni Battista Angioletti (m. 1961), scriitor și jurnalist italian - 125 de ani 

27 noiembrie 1885 - Liviu Rebreanu (m. 1944), prozator și dramaturg, membru titular al 

Academiei Române - 136 de ani 

27 noiembrie 1946 - Jerome Clark, scriitor american și cercetător - 75 de ani 

27 noiembrie 1921 - Pilinszky János (m. 1981), poet și dramaturg maghiar - 100 de ani 

28 noiembrie 1881 - Stefan Zweig (m. 1942), scriitor austriac - 140 de ani 

28 noiembrie 1941 - Eugen Negrici, critic și istoric literar - 80 de ani 

*29 noiembrie 1891 - Tapsony Endre (pseudonime: Pont, T.E.) (m. 1966), preot, scriitor, 

dramaturg - 130 de ani 

❖ 

21 noiembrie 1946 - Eduardo Marquina (n. 1879), dramaturg și poet spaniol - 75 de ani 

28 noiembrie 1971 - Dimitrie Stelaru (Dumitru Petrescu) (n. 1917), poet, prozator, memorialist - 

50 de ani 

*29 noiembrie 1996 - Ioan Remeș (n. 1919), inginer geolog, cercetător științific - 25 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 

13-17 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) 
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o 

 2 decembrie 1951 - Alexandru Cistelecan, critic literar - 70 de ani 

*4 decembrie 1926 - Orosz Lujza (m. 2020), actriță - 95 de ani 

 5 decembrie 1901 - Walt Disney (m. 1966), producător, desenator, regizor - 120 de ani 

 5 decembrie 1901 - Werner Heisenberg (m. 1976), fizician german, laureat al Premiului Nobel 

pentru Fizică - 120 de ani 

 8 decembrie 1941 - Valentin Y. Mudimbe, scriitor american - 80 de ani 

 8 decembrie 1946 - Anton Palfi, jurnalist, poet și traducător de limba germană originar din 

România - 75 de ani 

10 decembrie 1891 - Nelly Sachs (m. 1970), scriitoare germană, laureată a Premiului Nobel pentru 

Literatură - 130 de ani 

11 decembrie 1911 - Naghib Mahfuz (m. 2006), scriitor egiptean - 110 ani 

12 decembrie 1821- Gustave Flaubert (m. 1880), scriitor francez - 200 de ani 

15 decembrie 1951 - Andrei Corbea Hoișie, filolog - 70 de ani 

16 decembrie 1951 - Dan Cristea, scriitor, matematician, informatician, cercetător - 70 de ani 

17 decembrie 1941 - Liviu Petrescu (m. 1999), critic și istoric literar, eseist - 80 de ani 

18 decembrie 1951 - Böszörményi Zoltán, scriitor și jurnalist - 70 de ani 

*18 decembrie 1951 - Ősz Csaba, actor păpușar, regizor tehnic - 70 de ani 

19 decembrie 1861 - Italo Svevo (Ettore Schmitz) (m. 1928), scriitor italian - 160 de ani 

*19 decembrie 1966 - Daniel Mureșan, jurnalist - 55 de ani 

20 decembrie 1951 - Cristian Crăciunoiu (m. 2012), scriitor, istoric - 70 de ani 

24 decembrie 1881 - Juan Ramón Jiménez (m. 1958), scriitor spaniol, laureat al Premiului Nobel 

pentru Literatură - 140 de ani 

24 decembrie 1941 - Ana Maria Machado, scriitoare braziliană - 80 de ani 

*24 decembrie 1921 - Gheorghe Pop (m. 2015), memorialist - 100 de ani 

24 decembrie 1946 - Eric Van Lustbader, scriitor american - 75 de ani 

25 decembrie 1941 - Ioan Alexandru (m. 2000), scriitor, om politic - 80 de ani 

26 decembrie 1891 - Henry Miller (m. 1980), scriitor american - 130 de ani 

*27 decembrie 1916 - Márton Gyula (m. 1976), lingvist, profesor universitar - 105 ani 

27 decembrie 1901 - Henri H. Stahl (m. 1991), etnograf, memorialist - 120 de ani 

30 decembrie 1946 - Patti Smith (Patricia Lee Smith), poetă, cântăreață și compozitoare 

americană- 75 de ani 

*30 decembrie 1796 - Wesselényi Miklós jr. (m. 1850), baron, scriitor, publicist, om politic - 225 

de ani 

❖ 

10 decembrie 1896 - Alfred Nobel (Alfred Bernhard Nobel) (n. 1833), inventator suedez, creatorul 

Premiului Nobel - 125 de ani 

14 decembrie 1946 - Ioan Alexandru Brătescu-Voinești (n. 1868), prozator - 75 de ani 

16 decembrie 1871 - Willibald Alexis (Georg Wilhelm Heinrich Häring) (n. 1798), scriitor german- 

150 de ani 

27 decembrie 1571 - Johannes Kepler (n. 1630), astronom și matematician german - 450 de ani 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Germania
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o 

*1801 - Verestói Sándor (Cséri) (m. 1869), preot reformat - 220 de ani 

*1816 - Andrei Liviu Pop (m. 1898), profesor - 205 ani 

*1821 - Petru Bran (m. 1877), poet, dascăl, preot - 200 de ani 

*1841 - Vasile Ranta-Buticescu (m. 1922), poet, prozator - 180 de ani 

*1871 - Wagner Sándor (m.?), profesor - 150 de ani 

*1916 - Emil Gavriș (m. 1989), solist de muzică populară - 105 ani 

❖ 

*1946 - Ioan Deleu (n. 1877), publicist, om politic - 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 

● 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 


