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2021- Speranțe și amenințări (SINTEZA)
Cultura a fost unul din cele mai afectate domenii din cauza restricțiilor impuse de virusul
care a blocat bunul mers al întregii omeniri. Nesiguranța și incertitudinea au caracterizat starea
generală a populației și, implicit, a instituțiilor. Planuri, proiecte, activități mereu amânate și, de cele
mai multe ori, anulate.
Val după val, au șters din calendare idei și inițiative, încetinind cursul normal al vieții, mai
ales al celei spirituale, culturale.
Peste toate grijile, însă, bibliotecile publice au încercat să țină porțile deschise, mai ales că
fără prea multe posibilități de relaxare și petrecere în mod plăcut și util a timpului liber, întâlnirea
cu o carte bună, a fost și rămâne o binecuvântare.
Biblioteca Județeană Sălaj a fost și ea aproape de comunitate, iar dacă în anul precedent, am
fost nevoiți, în perioada stării de urgență, să nu primim public în interiorul secțiilor, oferindu-le
informații numai prin alte mijloace, în anul 2021 porțile instituției nu au fost închise nici măcar o zi.
Am luat măsurile necesare pentru a asigura protecție utilizatorilor, documentelor,
angajaților. De mare ajutor ne-au fost aparatele pentru sterilizarea aerului și cărților, achiziționate în
primul an de pandemie. Pe lângă măsurile simple, cunoscute de toți, ne-am asigurat că organizarea
secțiilor, semnalizarea și marcarea locurilor pentru acces și studiu, precum și toate materialele
necesare sterilizării și dezinfectării spațiilor, mâinilor și obiectelor sanitare sunt puse la dispoziția
celor care au nevoie de acestea.
Deoarece, încă din luna ianuarie, au fost interzise activitățile cu public în interior, a fost
primul an în care nu am reușit să realizăm întâlnirile profesionale, nici cu bibliotecarii din județ, nici
cu întreg personalul de la instituția județeană. Cu fiecare, în parte, am discutat prin alte mijloace,
telefonic sau online, iar evaluările anuale și propunerile s-au realizat în cadrul discuțiilor cu
angajații, pe rând.
Nu a fost posibilă nici deplasarea bibliotecarilor în alte instituții, ca în anii anteriori, pentru
activități speciale, pe teme de interes, dedicate diverselor categorii de solicitanți. Parteneriatele și
colaborările s-au realizat, în cea mai mare parte a anului, online, pe platformele de comunicare
cunoscute.
Ne-am străduit să fim prezenți, zilnic, cu informații utile și interesante, pe pagina și pe siteul instituției, iar informațiile solicitate de cei care nu aveau posibilitatea să ajungă la noi, le-am
pregătit și trimis electronic. Am dorit să nu îngrădim dreptul la cunoaștere și informare, mai ales
într-o perioadă în care mult prea multe altele au fost fie restricționate, fie interzise.
Din punct de vedere financiar, începutul de an nu a venit cu vești prea optimiste. De la
colegii din țară informațiile erau descurajatoare. Se vorbea de reduceri de buget, unora impunânduli-se chiar și refacerea organigramelor și a statelor de funcții, cu reduceri de venituri și personal.
Bugetul alocat instituției noastre a fost și el mult mai redus față de anii anteriori, dar ne-am bucurat
de faptul că nu ne-au fost amenințate veniturile și posturile. Am reușit să ne acoperim nevoile de
funcționare, dar achiziția de noi documente nu a fost la nivelul anilor precedenți. Bineînțeles că am
fost înțelegători, dată fiind situația economică din țară, urmare a inactivității normale din multe
domenii și a nevoii ca multe fonduri să fie direcționate pentru sănătatea populației. Am beneficiat,
ca întotdeauna, de sprijinul și înțelegerea Consiliului Județean Sălaj, astfel că, în luna septembrie, la
rectificare, ni s-au alocat fondurile necesare încheierii cu bine a unui an dificil, sub mai multe
aspecte. Am reușit, astfel, să acoperim salariile, realizând și promovările care erau programate, dar
și să mai completăm bugetul pentru achiziția de materiale și documente specifice.
Chiar dacă valoarea investițiilor nu s-a ridicat la nivelul atins în anii de dinainte, am reușit,
totuși, să obținem și la acest capitol sume care ne-au ajutat să achiziționăm o mașină pentru curățat
cărți, laptopuri și licențe. Am beneficiat, de asemenea, ca urmare a colaborărilor anterioare, de
donații și sponsorizări, acestea completând echipamentele și colecțiile de documente.
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Anul 2021 a fost unul rodnic în ceea ce privește formarea profesională, bibliotecarii,
neavând posibilitatea să organizeze activități cultural-educative cu participarea publicului, au fost
interesați de pregătirea lor, beneficiind de oportunitățile din mediul online.
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.
Perfecționare profesională 2021
1. Martie – aprilie - Predă pentru viitor = Teach for Future: Instruire în domeniul IT,
Managementul inovației & Colaborare în rețea și Antreprenoriat & Leadership, organizat de
ANBPR
a. Managementul Inovației & Colaborare în rețea (35 de ore)
b. Antreprenoriat & Leadership (35 de ore)
Instruire în domeniul IT – (56 de ore)
c. 3D Printing - Certificare ECDL
d. Digital Marketing - Certificare ECDL
e. Online Collaboration - Certificare ECDL
f. Image Editing - Certificare ECDL
g. Facilitator – certificare ANBPR
Participant: Marian Mariana Lucia
2. Aprilie – mai – Cum să îți dezvolți un Cerc de învățare, curs organizat pe platforma P2PU
learning circle, de către Fundația Progress.
Participant: Mariana Lucia Marian
3. 17 – 20 august - Atelier on-line mobilitate Erasmus+, educarea adulților – certificare și
acreditare instituție, organizat de ANPCDEFP
Participant: Marian Mariana Lucia
4. Iulie - august - Digital Citizen, proiect derulat în parteneriat de Asociația Națională a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România – ANBPR și ECDL România
Pedagogie Digitală - Certificare ECDL
Participant: Bodis Ottilia
5. septembrie - Eveniment on-line de promovare a parteneriatelor Erasmus+ la scară mică,
organizat de ANPCDEFP
Participanți:
Marian Mariana Lucia
Breje Mihaela
Fazakas Éva
Chirilă Alina
Timuș Natalia
6. 7 – 10 septembrie – Atelier on-line mobilitate Erasmus+, educarea adulților – Proiect
Erasmus pe termen scurt, organizat de ANPCDEFP
Participanți:
Marian Mariana Lucia
Timuș Natalia
Chirilă Alina
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7. 14 – 17 septembrie – Atelier on-line mobilitate E +, educarea adulților – Proiect pe termen
scurt, organizat de ANPCDEFP
Participanți:
Breje Mihaela
Fazakas Éva
8. octombrie – Curs introductiv de advocacy, organizat de Asociația pentru Relații
Comunitare București
Participanți:
Maniura Doina
Prodan Silvia
Blaj Bianca
9. 5 – 8 octombrie - sesiune de instruire cu tema „Valorificarea caselor tradiționale ca resurse
turistice”, organizată de Centrul de Cultură și Artă Sălaj și Asociația Sinaptica cofinanțat de AFCN,
în cadrul proiectului „Traseele caselor tradiționale sălăjene”
Participanți:
Prodan Silvia
Blaj Bianca
10. 27 oct. – 2 noiembrie – Povești pentru drepturile mele: 4 ateliere on-line, organizate de
Asociația „Cu Alte Cuvinte”
Participant:
Fazakas Éva
11. octombrie – noiembrie – Cum devenim editori Wikipedia – Cerc de învățare, curs organizat pe
platforma P2PU learning circle, de către Goethe Institut București și Fundația Progress.
Participant:
Blaj Bianca
12. noiembrie – Dezvoltare personală prin povești, organizat de Asociația „Andrei suntem
toți”
Participant:
Timuș Natalia
13. iunie – noiembrie - Predă pentru viitor = Teach for Future: Instruire în domeniul IT,
Managementul inovației & Colaborare în rețea și Antreprenoriat & Leadership, organizat de
ANBPR
Managementul Inovației & Colaborare în rețea (35 de ore)
Antreprenoriat & Leadership (35 de ore)
Instruire în domeniul IT – (56 de ore)
3D Printing – Certificare ECDL
Digital Marketing - Certificare ECDL
Online Collaboration - Certificare ECDL
Image Editing - Certificare ECDL
Participanți:
Bodis Ottilia
Pop Veronica
Hosu Simona
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Biblioteca Judeţeană Sălaj, având şi avantajul de a fi situată în zona centrală a municipiului
Zalău este o carte de vizită credibilă pentru buna informare zilnică a locuitorilor urbei de la poale de
Meseş, precum şi pentru toţi cei care doresc să ne cunoască zona şi să fie informaţi şi prin: reclamă
vie realizată cu ajutorul voluntarilor bibliotecii; materiale publicitare: fluturași, invitații, bannere
ș.a.; expoziţii tematice realizate permanent în toate spaţiile expoziţionale ale secţiilor de relaţii cu
publicul; panouri şi vitrine realizate zilnic sau săptămânal pentru informare în toate domeniile de
interes public; vizite ghidate pentru prezentarea diversităţii activităţilor instituţiei; Raftul cu IDEI
(expoziţii tematice pentru buna informare a diverselor categorii de public: sănătate, legislaţie,
proiecte şi planuri culturale ş.a.); expoziţii în spaţii publice, stradal, pentru atragerea atenţiei asupra
unor lucrări şi teme importante ș.a.
În anul 2021, asemănător, din păcate, cu 2020, din cauza situației epidemiologice,
majoritatea
activităților
și
evenimentelor
culturaleducative și informaționale,
precum și cursuri, proiecte,
parteneriate s-au desfășurat în
mediul online.
Aparent activitatea din
mediul virtual pare mult mai
simplu de realizat, dar este
mare consumatoare de timp și
energie pentru pregătirea și
prelucrarea documentelor, în
comparație
cu
activitățile
organizate cu prezența fizică a
utilizatorilor.
Bibliotecile publice sălăjene au încercat și ele să reziste și în acești ani dificili pentru viața
culturală din țară și din întreaga lume.
Pe lângă activitatea normală, au continuat unele proiecte din anii anteriori: Ora să știm,
Code Kids, Prietenie pe o sfoară, Punguța cu două cărți, dar cei mai curajoși (Băbeni, Bălan,
Dobrin, Mirșid, Surduc…), au beneficiat și de alte oportunități, primind diverse echipamente sau
materiale pentru activitățile desfășurate. Finanțatorii principali au fost Fundația Progress și
Fundația Noi Orizonturi. Multe oportunități în cadrul proiectelor au fost dedicate, în mod special,
bibliotecilor din mediul rural (ex. Viața la țară-Altfel, EduCab, Olimpiada de benzi desenate
ș.a.). Deoarece marea parte a anului a fost marcată de restricții și imposibilitatea de a se desfășura
întâlniri cu publicul la bibliotecă, mulți bibliotecari au fost prezenți la diverse cursuri online,
îmbogățindu-și, astfel, cunoștințele, culegând idei din experiențele altora sau ascultând specialiști
din domenii diverse, iar unii colegi bibliotecari au implicat și sprijinit copiii la diverse concursuri,
obținând și multe premii.
Din păcate și în acest an am avut situații în care bibliotecarilor li s-a propus să lucreze în
cadrul administrației locale, mult mai mult ca în anii anteriori, astfel încât a crescut numărul
bibliotecilor nefuncționale, sau în care activitatea se desfășoară sporadic. Au mai fost și pensionări,
în aceste cazuri existând promisiunea că posturile vor fi păstrate și se vor organiza concursuri
pentru reocuparea acestora.
În ultimul an nu s-au alocat fonduri suficiente pentru achiziţia de carte şi alte documente
necesare, sau sumele acordate acestui capitol au fost nesemnificative. Potrivit legii, autorităţile de la
nivel naţional, judeţean şi local au obligaţia de a asigura funcţionarea neîntreruptă a activităţii
bibliotecilor publice.
Ca instituție care coordonează, din punct de vedere metodologic, profesional, adună și
raportează, an de an, situații statistice din toate bibliotecile publice ale județului, încercăm, atât cât
ține de competența și posibilitățile noastre, să sprijinim aceste instituții, să-i atragem și implicăm pe
bibliotecari în proiecte, și să-i informăm cu privire la noutățile care apar în domeniu.
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Situația epidemiologică nu ne-a permis să organizăm nici întâlnirile profesionale de analiză,
nici pe cele tradiționale zonale sau excursia documentară dedicată Zilei Bibliotecarului.
Omul contemporan a descoperit, printr-o atentă pregătire a viitorului de către biblioteci şi
bibliotecari devotaţi, locul cel mai atractiv, plăcut şi util în care timpul său prinde valoare biblioteca publică! Aici comunică, socializează, se relaxează, primeşte informaţii veridice, din surse
sigure, se formează şi dezvoltă continuu, fiind parte, astfel, la viaţa activă a comunităţii. Utilizatorul
nostru de azi este, de foarte multe ori, grăbit, de aceea am luat măsuri să fim mereu pe fază!
Biblioteca publică, implicit Biblioteca Judeţeană Sălaj (incluzând aici toate filialele şi bibliotecile
publice din judeţ), urmăresc să fie mereu cu un pas înaintea cerinţelor celor care au sau ar putea
avea nevoie de serviciile şi activităţile sale. Cu o gamă tot mai diversificată de surse de informare,
uşor de accesat, omul acestor vremuri îşi îndreaptă atenţia spre ceea ce-i este la îndemână, îi atrage
privirea şi interesul, fiind atent mereu la economia de timp şi resurse financiare. Cu discreţie,
profesionalism şi o foarte bună cunoaştere a nevoilor, bibliotecarii vin în întâmpinarea utilizatorilor
inovând, an de an, atât aspectul instituţiilor, cât şi serviciile, activităţile, provocând personalul la
pregătire permanentă şi de calitate. Bibliotecile și bibliotecarii au demonstrat că sunt de folos
societății, indiferent de vremuri, de temeri sau amenințări, adaptându-se acestora și fiind prezenți.
Cu toții rămânem încrezători în revenirea la normalitate, așteptând să reluăm activitățile cu
public, fără restricții și limitarea numărului de participanți.
Biblioteca Județeană Sălaj în cifre - 2021 (SINTEZA)
· Frecvenţa medie: în instituție - 254/zi
în mediul online - 1.618/zi
· Utilizatori nou înscriși: 1.079
· Utilizatori activi: 4.430
· Utilizatori înscriși (2016-2021): 7.327
· Vizite la bibliotecă, fizic: 64.367
· Vizite virtuale: 590.866
· Accesare web: 6.325
· Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecajudeteana.salaj/
· Youtube: https://www.youtube.com/user/BibliotecaSalaj
· Instagram: 2.882 interacțiuni (15 nov.-31 dec. 2021)
· Whatsapp: 61 de solicitări (iul.-dec. 2021)
· Recenzie de carte (Cartea săptămânii): 2 prezentări/săptămână, 2600 vizualizări/săptămână
· Referințe prin e-mail: 4.123 de solicitări
· Împrumut interbibliotecar: 50
· Documente difuzate: 119.010
· Documente consultate la Sala de lectură: 22.664
· Programe și evenimente culturale direct/online: 73/123
· Participanţi fizic/online: 1.574/3.692
· Participanți cursuri de formare intern (bibliotecari): 39 (BJ + județ)
· Participanți externi cursuri diverse în comunitate direct/online: 1.872
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· Omagierea și comemorarea personalităţilor sălăjene (prezentare Sala Autorilor Sălăjeni + postări
online): 132 (56.321 de aprecieri)
· Livrări documente electronice (online): 7. 316 (pentru activități și evenimente)
· Rezervări titluri: 2.864
· Expoziţii: 394
· Documente achiziţionate-carte: 3.650 titluri; 5.448 unități de bibliotecă
Valoare: 105.199,18 lei
· Din care donații: 2.027 titluri; 2.602 unități de bibliotecă
Valoare: 17.752,85 lei
· Total achiziţie documente: 106.087,18 lei (105.199,18 de la bugetul CJ SJ)
· Documente audio-video: 296 exemplare, valoare: 888 lei
· Donație carte nouă din Ungaria: 123 ex., valoare: 1.025 lei
· Donaţii, sponsorizări: aprox. 44.879 lei
· Donații, sponsorizări prin intermediul Asociației Prietenii Bibliotecii Zalău: 20.727 lei
· Investiţii – 59.499 lei
· Obiecte de inventar – 3.845 lei
· Proiecte cu finanțare din alte surse: 6
· Valoare proiecte: aprox. 42.700 lei
· Parteneriate și proiecte culturale: 34
· Articole și prezentări în presa scrisă şi/sau electronică: 31
· Editarea Nr. 17/2021 al revistei de specialitate: I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educație.
Implicare), care prezintă, anual, sinteza activității instituției
· Culegerea şi completarea bazei de date a judeţului Sălaj - caracter permanent, prin Serviciul
Bibliografic al instituţiei
Lista investiții 2021:
- Mașină de curățat și igienizat cărți - 1 (47 mii lei)
- Laptop Lenovo I7 – 2 (7,41 mii lei)
- Licență Office 2019 - (5 buc. - 2,34 mii lei)
- Licență Windows 10 - (5 buc. – 2,75 mii lei)
Total investiții: 59,50 mii lei
Chiar dacă cifrele nu sunt la nivelul anilor anteriori pandemiei, ne bucurăm că, în
comparaţie cu anul 2020, s-a observat o revenire a publicului la bibliotecă, mulţi considerând că în
astfel de vremuri dificile lectura este prieten, sfătuitor şi un mod util de petrecere a timpului liber.
Nădăjduim că anul care urmează va fi mult mai prielnic activităţii culturale, în ansamblul
său, precum şi revenirii la organizarea evenimentelor cu public, fără temeri şi restricţii.
PROIECTE 2021 - scurtă prezentare
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 2021 am fost
nevoiţi să ne adaptăm doar la ceea ce nu prezenta risc de contaminare sau răspândire a virusului.
Am suferit din această cauză, ne-am reorientat spre desfășurarea activităților online.
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Cu toate acestea, am reușit să ne implicăm în următoarele proiecte:
· Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI 2021)
· Săptămâna Națională a Bibliotecilor/Ziua Bibliotecarului din România
· Târgul de Știință regional, în colaborare cu Biblioteca Județeană Maramureș: Code Kids
Fest 2021, precum și Târgul Național de Știință, București (online)
· Fiecare copil merită o poveste, finanțat de Asociația OvidiuRo
· Maratonul de poveşti - 1 Iunie – 6 ore live s-au citit povești de către bibliotecari din
România și Republica Moldova (28.000 de vizualizări)
· Punguța cu 2 cărți - finanțat de Asociația OvidiuRo
· Prietenie pe o sfoară – proiect național organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană
Brașov
· Olimpiada de benzi desenate – concurs național de benzi desenate, organizat sub
îndrumarea Comitetului Olimpic și Sportiv Român
· Atelierul de povești – povestea din fiecare miercuri seara de la ora 20,00, vizualizată pe
pagina de Facebook și Youtube
· Scrisori către Moșu’ – în cutia poștală de la Secția pentru copii au fost adunate scrisori, iar
fiecare copil care a lăsat o scrisoare, a primit în dar o carte.
Finanțatori și parteneri importanţi:
Direcția pentru Tineret și Sport Sălaj; Fundația Progress și partenerii (Orange, CEZ Vânzare,
Institutul Aspen, Romanian – American Foundation); Asociația OvidiuRo; Asociația Active Watch;
Asociația Națională a Bibliotecilor Publice din România; EduCab; Biblioteca Națională a
României; Biblioteci Județene, Municipale și locale incluse în proiectele comune; Biblioteca
Municipală Chișinău; Edituri: Grup editorial ART, Didactica Publishing House, Univers, Litera,
Rao, Librăria Tulipan Zalău.
COLIBLITE – Bune practici legate de educația digitală în bibliotecile din România
COmmunity LIBraries and digital LITEracy skills - COLIBLITE este un proiect
ERASMUS+, 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.
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În cadrul proiectului 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, dar și 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. În cadrul proiectului au fost organizate întâlniri cu elevii din licee pe tema
comunicării online și a modului în care recunoaștem știrile false din media.
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 cincea 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 generală fiind:
ZICI cu lipici: legați prin cititul împreună!
Am dat startul activităților pe 10 februarie 2021, citind împreună, cu voce tare, copiilor din școli sau
grădinițe, online.
Suntem convinși că acești copii au fost mai inspirați, atenți și convinși că cititul te îmbogățește.

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 – ediția a II-a
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.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, peste 60 de povești, din tot atâtea cărți, scrise de
autori celebri, au fost citite cu voce tare de un grup de bibliotecari din România și Republica
Moldova, într-un Maraton de povești, Live pe Facebook,
https://www.facebook.com/Maratonuldepovesti/videos/983354452202199
Maratonul de povești, transmis live, a avut 24.000 de vizualizări, cu un impact de peste
35.000 de persoane, în cele 6 ore de transmisie în direct. Bibliotecarii au reușit să transmită
farmecul poveștilor citite cu voce tare și au fost mai aproape de toți cei care iubesc copiii și
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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 7 bibliotecari, 5 de la Biblioteca Județeană și 2 din
bibliotecile comunale. 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 și edituri partenere.
BiblioVacanța
În cadrul vacanței de vară, sub genericul „În siguranță în vacanță” s-au desfășurat mai multe
activități, având ca tematică siguranța rutieră și atenția acordată persoanelor străine care ne
abordează, la care au participat colaboratorii noștri din cadrul Poliției Județului Sălaj.
Pe lângă atelierele de creație literară și artistică, scriitoarea Alice Valeria Micu, și-a lansat
volumul „Plici”, o carte adresată copiilor, povestindu-le despre personajul principal și drumul cărții
către tipar. Invitată a fost și ilustratoarea cărții, Raluca Cirți.
Code Kids – 2021. Copiii fac coding în bibliotecile publice
În al cincilea an de proiect pentru județul Sălaj, dar în al patrulea an pentru Code Kids la
Zalău am continuat activitățile mai mult online, întâlnindu-ne fizic doar de câteva ori cu grupa de
avansați, ca să ne pregătim pentru Târgurile de Știință.
La Biblioteca Județeană Sălaj și în anul 2021 am avut 2 grupe de copii: grupa de avansați –
Juniorii IT, la care am avut înscriși 13 copii și grupa de începători – Curioșii IT, unde am avut
înscriși 17 copii.
Pentru grupa de avansați, Juniorii IT, anul 2 a sosit cu provocări noi și antrenante. Folosind
Google Drive am creat o prezentare interactivă PowerPoint (Google Slides), despre componentele
unui calculator, comunicând
între
ei
pe
Facebook/WhatsApp/Zoom.
A doua activitate a fost și
mai interesantă, coderii au
început
să
învețe
să
programeze în Scratch, cu
ajutorul tutorialelor video.
La primul concurs,
individual, de eseuri: Cum
va arăta lumea peste 50 de
ani? au reușit să participe 10
copii. Ne-am bucurat de
premiul al II-lea, obținut de
un elev din clubul nostru,
precum și de premiul comun constând într-un kit robotic, pentru clubul cu cele mai multe eseuri
înscrise în concurs.
A urmat concursul pe platforma Scratch, unde copiii au transpus ideile relatate din eseul
preferat (din cele 3 câștigătoare) într-o animație, cu ajutorul platformei. Suntem mândri de
creativitatea copiilor, au finalizat animații foarte ingenioase, iar după jurizare locul I a fost obținut
tot de un elev din clubul nostru.
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În următoarea etapă, coderii s-au împrietenit cu platforma https://appinventor.mit.edu/, în
care au dezvoltat aplicații, cu ajutorul tutorialelor, pentru telefoane mobile, cu ajutorul programării
vizuale și s-au înscris și la concursul App Inventor.
Activitățile cele mai complexe au fost legate de plăcuțele Arduino (Arduino Uno și Arduino
Mega). După realizarea unei prezentări PowerPoint, care include toate componentele electronice ale
plăcuței, am început să programăm. Coderii (cu ajutorul coordonatorilor CodeKids și a voluntarilor)
au reușit, în echipe restrânse, să-și finalizeze proiectele: Stepper Motor (Motor pas cu pas), Suma cu
senzor infraroșu și au asamblat kituri robotice (aflate în bibliotecă).
În 5 noiembrie am participat, cu 2 proiecte, la Târgul Regional de Știință și Tehnologie
pentru Copii, Code Kids Fest Maramureș-Sălaj 2021 (online), aducându-ne premiul I și III.
Primul Proiect - Biblioteca Județeană în timp (± 50 de ani) - prezentare în Scratch: pornind de la
ideea - cum va fi lumea peste 50 de ani - am prezentat Biblioteca Județeană Sălaj - imagini de acum
50 de ani, apoi din prezent, cu echipamentele moderne din bibliotecă (imprimanta 3D), precum și
biblioteca imaginată peste 50 de ani. Copiii s-au prezentat foarte bine la târg, obținând premiul al
III-lea,
un
Braț
Buki
France
Robotic
Hidraulic.
Animația:
https://scratch.mit.edu/projects/593810897/
Al doilea proiect - Programează-ți propriul motor pentru a ajunge la bibliotecă – am
asamblat un Makeblock: Mbot, pe care l-au programat să parcurgă un traseu. De-a lungul traseului
au inclus și o stație la Biblioteca Județeană Sălaj, folosind piese imprimate cu ajutorul imprimantei
3D. Cu acest proiect coderii noștri au obținut premiul I, un Robot Programabil, Edison V2.0 și s-au
calificat pentru etapa națională.
Și în acest an, în cadrul Târgului Regional, au participat și colaboratorii noștri cu proiecte de
robotică și editare audio-video profesori de TIC și Informatică din Zalău, alături de copii pasionați
și pricepuți în programare.
Târgul Național Code Kids Fest 2021 a avut loc în 7-8 decembrie, pe platforma Hopin, unde
coderii s-au prezentat cu proiectul îmbunătățit - Ajutobotul. Clipul video de promovare a proiectului
se poate vizualiza aici: https://youtu.be/0SCZ3bNtvDQ. Concurența cu coderii din județele: AG,
BR, BV, CT, DJ, MM, NT, TL, VL a fost o experiență fructuoasă. Toți copiii au primit diplome,
premii, iar mai multor coderi, George Buhnici, ambasadorul Code Kids, le-a oferit premii, la
tombola.
Grupa de începători, Curioșii IT Zalău, a lucrat numai online, coderii au reușit să termine
cursurile 2 și 3 de pe www.code.org, având lecții despre gândire computațională, algoritmi, labirint,
funcții, bucle etc.
Coderii au intrat în
tainele platformei de design
grafic Canva, unde au realizat
logo-ul clubului, afișe, prezentări
ale clubului Curioșii IT; au
învățat cum să genereze codul
QR, să realizeze prezentări cu
ajutorul
aplicației
web
https://prezi.com. Spre finalul
anului au făcut primii pași către
o nouă tehnologie și au făcut
cunoștință cu platforma Scratch,
cu ajutorul tutorialelor puse la
dispoziție de Simplon România.
Au participat la mai multe concursuri, atât individuale cât și pe club: prezentarea clubului în
Prezi, Vlog (prezentare video), Back to School, concursul Scratch (realizând câte o animație, prin
intermediul căreia au prezentat clubul) și Concursul final (realizarea unui material grafic cu
membrii clubului).
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La concursul de prezentări și afișe, Clubul Curioșii IT a obținut locul al III-lea, fiind apreciată
creativitatea copiilor: https://www.facebook.com/100004038998853/posts/2471315969679679/
Mai mulți copii, din ambele cluburi, au participat cu succes la concursul de robotică
Nextlab.tech 2021 (Nextlab.tech fiind un motor educațional care se bazează pe inteligență
artificială pentru învățare adaptivă) și la Competiția Națională SuperCoders 2021, concurs
organizat de Orange, în parteneriat cu Simplon România, unde copiii au programat povestea lui
Coder într-o animație Scratch.
Fundația Progress a organizat și în anul 2021 webinarii interesante despre programare și
viitorul copiilor în lumea digitală cu specialiști IT și pe alte teme (încrederea în sine, comunicare,
Leadership, cum poți să-ți creezi și gestionezi bugetul personal etc.).
În perioada iunie-septembrie 2021, Simplon România, cu sprijinul Societe Generale Global
Solution Centre, a derulat proiectul Future Ready 2021 - dezvoltăm competențele generațiilor
viitoare, organizând 6 cursuri online gratuite dedicate copiilor cu vârste între 10-16 ani din mediul
rural și urban mic, la care au participat mai mulți copii din cluburile noastre.
Acesta a fost anul 2021 pentru Cluburile Code Kids ale Bibliotecii Județene Sălaj, un an încununat
cu multe realizări, prietenii noi și multe alte linii de cod, trasate de copiii care-și pregătesc viitorul.
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.
CODE KIDS – este un proiect amplu, util și interesant, iar pentru că rezultatele au fost
deosebite, Fundația Progress, care finanțează și coordonează proiectul pe plan național, ne-a
anunțat, că acest proiect a mai primit finanțare pentru următorii 3 ani (2021-2024), precum și că vor
deschide mai multe sesiuni de granturi. Vom scrie și rescrie, astfel, viitorul copiilor în Sălaj.
Să creștem într-un mediu sănătos
Proiect derulat prin Asociația „Prietenii Bibliotecii”, în perioada 6 septembrie - 26
noiembrie 2021, finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sălaj - (16.048 lei).
În cadrul acestui proiect ne-am propus să realizăm o legătură cât mai strânsă cu mediul în care trăim
prin desfășurarea diverselor activități de protecție, să informăm tinerii de efectele deșeurilor
provenite din activitățile umane asupra mediului înconjurător etc.
Activitățile pe care le-am implementat, în parteneriat cu Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu”
Zalău, au fost:
- organizarea a 2 seminarii pe teme privind protecția mediului înconjurător, pentru un număr de 64
de tineri și profesori;
- înfrumusețarea și
igienizarea zonelor
din
jurul
și
apropierea
Școlii
„Simion Bărnuțiu”
Zalău,
prin
colectarea selectivă a
recipientelor
din
metal, a ambalajelor
de hârtie, carton,
plastic etc.;
- stabilirea unei zile
de
curățenie
în
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școală, în care copiii au folosit materiale de curățenie pentru a face curat în spațiile din cadrul școlii;
- organizarea a 2 activități interactive pentru amenajarea unui spațiu verde la nivelul școlii prin
plantarea diferitelor specii de plante cum ar fi: tuia, flori de sezon etc.
Prin aceste activități am încercat să insuflăm elevilor dragostea față de mediu, să le arătăm
câteva modalități simple de protejare și să creăm noi comportamente în rândul elevilor, care să
reflecte preocuparea față de menținerea calității mediului înconjurător.
Tinerii și tentațiile online
Proiectul derulat de bibliotecă
prin Asociația „Prietenii Bibliotecii”
și finanțat de către Direcția Județeană
de Sport și Tineret Sălaj (4.000 lei)
s-a adresat elevilor din clasa a IX-a
de la Colegiul Național „Silvania”
Zalău.
Temele dezbătute în cadrul
întâlnirilor au fost: Comunicarea
online și Fake news (Știrile false și
efectele lor asupra deciziilor pe care
le luăm în viața de zi).
Atelierul de Povești
Acest proiect este adresat copiilor cărora le plac poveștile și care nu ajung fizic în bibliotecă.
Astfel, în fiecare miercuri seara, de la ora 20:00 copilașii, și nu numai, vor asculta povești, postate
pe pagina de Facebook și contul de Youtube al instituției. Pe lângă modul în care sunt citite
poveștile, un avantaj îl constituie și deținerea unui spațiu special destinat acestei activități. Poveștile
sunt alese de bibliotecarele de la Secția pentru Copii, în funcție de situație (anotimp, sărbătoare,
emoții etc.).
În cadrul acestei Secții există un spațiu, destinat lecturii, pentru copiii între 0-6 ani. Însoțiți
de părinți sau bunici, într-un cadru prietenos, înconjurați de cărți senzoriale, tridimensionale, cu
sunete, pot petrece un timp de calitate răsfoind, citind sau, pur și simplu, jucându-se aici.
Scrisori către Moșu’
Este un concept pe care l-am adaptat la situația actuală. Astfel, am lansat o provocare, atât
prin intermediul canalelor de informare, cât și cu ajutorul dascălilor sau chiar a copiilor, care au
pășit în bibliotecă, sugerându-le să lase o scrisoare pentru Moș Crăciun, în cutia special creată de
noi, la bibliotecă. Cutia s-a umplut de scrisori (peste 200), copiii alegând să le lase personal sau
alături de colegi și învățătoare. Fiecare copil a primit un cadou, o carte, pe care biblioteca a obținuto din donații ale editurilor și librăriilor cu care colaborăm sau chiar persoane fizice.
O facem Sălaj
Biblioteca Județeană Sălaj s-a alăturat
proiectului caritabil desfășurat în perioada 15
noiembrie - 15 decembrie 2021, inițiat și organizat
de liceeni, voluntari a cărui scop a fost să susțină,
prin donații, copiii și familiile nevoiașe din Sălaj.
Astfel s-au colectat sute de pachete
conținând o jucărie, un produs de igienă, un
aliment neperisabil, o carte, un articol de
îmbrăcăminte sau dulciuri.
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Proiectul Digital Citizen
Am participat la activitățile educaționale cu caracter non-formal în domeniul educației
digitale din cadrul proiectului DIGITAL CITIZEN, proiect derulat în parteneriat: Asociația
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) și ECDL România.
Cursurile s-au desfășurat online, pe platforma Zoom, în luna iulie, urmând în august Certificarea
ECDL la Pedagogia Digitală.
Digital Citizen este special dezvoltat de către ECDL Foundation pentru a răspunde nevoilor
de astăzi ale persoanelor care nu au nicio experiență în domeniul computerelor și al Internetului și
care riscă să fie izolate în afara societății digitale, fără a beneficia de toate oportunitățile
digitalizării. Este conceput pentru începători și este disponibil tuturor, indiferent de statut,
educație, vârstă și abilități.
Programul are 2 module (Digital Citizen și Digital Citizen Plus) și are obiectivul de a învăța
începătorii cum să utilizeze computerul, e-mail-ul și Internetul la nivel elementar, reprezentând
inclusiv un punct de pornire pentru cei care vor să obțină pe viitor Permisul ECDL.
Pentru obținerea certificatului Digital Citizen, emis de ECDL ROMÂNIA, participanții vor
parcurge programa, asistați de îndrumătorul Digital Citizen din bibliotecă, cu ajutorul suportului de
curs furnizat de ECDL ROMÂNIA. După asimilarea cunoștințelor teoretice vor fi evaluați pe baza
exercițiilor și a proiectului final.
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj a devenit Centru acreditat Digital Citizen,
îndeplinindu-și toate condițiile impuse de ECDL, astfel bibliotecile publice urmează să devină huburi active de învățare digitală pentru comunitate.
Pentru prima grupă de 10 beneficiari organizată de Biblioteca Județeană programul se va
derula gratuit (când situația pandemică va permite), costurile de certificare Digital Citizen fiind
acoperite de ECDL România.
Teach for Future
În perioada iulie-septembrie 2021 am avut oportunitatea să participăm 5 persoane (3
bibliotecari de la Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj și 2 profesoare din județ) la proiectul
Erasmus+ PREDĂ PENTRU VIITOR – transformarea educațională a adulților prin inovație,
tehnologie și antreprenoriat (TEACH FOR FUTURE), implementat în parteneriat cu Asociaţia
Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR). A fost selectat un grup
de aproximativ 70 de adulți, la nivel național, în vederea implicării, ca beneficiari ai sesiunilor de
instruire gratuite în domeniul IT (56 de ore), Managementul inovației & Colaborare în rețea (35 de
ore) și Antreprenoriat & Leadership (35 de ore), organizate în format online, pe fondul situației
pandemice COVID-19.
Primele sesiuni de instruire (pe
ZOOM), pentru beneficiari adulți au fost
în domeniul Marketing Digital și Online
Collaboration,
apoi
Managementul
Inovației și Colaborare în rețea, au urmat
cursurile gratuite în domeniul IT
Modelare & Imprimare 3D și Image
Editing (GIMP 2.8). Ne-am simțit inspirați
și motivați să ne antrenăm în aceste
competențe digitale, extrem de actuale.
Șirul sesiunilor interesante s-a încheiat cu
cursul
despre
Antreprenoriat
și
Leadership.
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Metodologia de predare TEACH for FUTURE a fost una inovatoare, sesiunile de instruire
s-au bazat pe creativitate, interacțiune și
exemple practice, au avut rolul de a
contribui la creșterea gradului de
profesionalizare a angajaților.
N-a fost ușor să ne antrenăm zilnic,
să parcurgem simulări, făcând exerciții
adecvate problematicii de studiu abordate
în predare și, mai ales, examenele de
certificare ECDL. Ne pare bine că am
răspuns provocărilor de a investi timp și
efort în dezvoltarea noastră personală și
profesională. Trainerii facilitatori au fost la
înălțime pe tot parcursul proiectului, iar noi, chiar și pe această cale, le spunem, cu recunoștință: Vă
mulțumim!
*
Pe plan local au fost continuate colaborările mai vechi: Consiliul Municipal Zalău, Instituţia
Prefectului Judeţului Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj, Direcţia Judeţeană pentru
Tineret şi Sport Sălaj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj (parteneriate cu majoritatea instituţiilor de
învăţământ, la toate nivelurile), Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Centrul de Cultură şi Artă al
Judeţului Sălaj, Asociaţia Cultul Eroilor - Filiala Sălaj, TENARIS-Silcotub, CJRAE, SĂLAJ –
PLUS, Crucea Roşie – Sălaj, Inspectoratul Județean de Poliție, alte ONG-uri, specialişti din diverse
domenii de activitate, precum şi din mediul privat.
Participările la evenimente naționale și internaționale au fost, din păcate reduse, mai ales
întâlnirile în direct, din cauza restricțiilor și a situației existente pe plan mondial. Motive pentru care
nu ne-am putut angaja nici în proiecte de amploare.
În acest an s-a participat fizic doar la Conferința Națională a Asociației Naționale a
Bibliotecarilor din Bibliotecile Publice din România, care a avut loc în luna aprilie, la Bușteni, iar în
8 și 9 decembrie am participat la Conferința de toamnă: BIBLIOTECILE în PANDEMIE - de la
IZOLARE la ADAPTARE, organizată în colaborare cu Biblioteca Județeană Octavian Goga Cluj, în
format online.
Bibliotecile publice din județ și-au continuat activitatea, nu au fost închise, unele fiind
implicate în programe culturale locale sau naționale. Din luna octombrie am avut o întâlnire pe
lună, pe platforma Zoom, discutând despre activitățile comune sau împărtășind idei de proiecte.
Cu toate temerile momentului, încercăm să privim cu optimism viitorul, cu aceeaşi atenţie şi
dorinţă de a ne face datoria, atât cât depinde de noi. Rămânem încrezători în sprijinul acordat în
continuare de către Consiliul Județean Sălaj, de importanța pe care o arată culturii și dezvoltării
culturale a județului, iar atunci când se va reveni la normalitate, secțiile instituției, precum și
Bibliotecile Publice din județ, vor fi din nou neîncăpătoare, retrăind, împreună cu publicul de toate
vârstele, bucurii spirituale deosebite, fiind aproape de educație și nevoile informaționale ale tuturor
vârstelor, analizând, an după an, care sunt acele idei ce pot pătrunde în viaţa comunităţii, făcând-o
mai bună, mai împlinită, mai responsabilă, rolul şi rostul bibliotecii publice dovedindu-se a fi tot
mai important, vizibil, susţinut.
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Indicatori de performanţă realizaţi de Biblioteca Judeţeană Sălaj în anul 2020
CONTEXTUL BIBLIOTECII:
1.

Cheltuieli curente din finanţare bugetară/capita

37.42

lei

2.

Cheltuieli curente din venituri proprii şi alte venituri/capita

0.65

lei

3.

Cheltuieli pentru personal/capita

28.35

lei

4.

% Cheltuieli pentru personal

75.77

%

5.

Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară/capita

2.67

lei

6.

Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri/capita

0.63

lei

7.

% Cheltuieli pentru achiziţii din finanţare bugetară

7.14

%

8.

% Cheltuieli pentru achiziţii din venituri proprii şi alte venituri

97.77

%

9.

Cheltuieli de capital/capita

3.99

lei

PERSONALUL BIBLIOTECII:
10.

Personal la 1000 de locuitori

0.44

angajaţi

11.

Nr. de locuitori/personal de specialitate

2766

loc.

12.

% Personal de specialitate

80.64

%

COLECŢIILE BIBLIOTECII:
13.

Documente în stoc/capita

3.84

doc.

14.

Documente achiziţionate din finanţare bugetară/capita

0.06

doc.

15.

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

0.038

doc.

16.

Documente achiziţionate la 1000 de locuitori

105.22

doc.

17.

Exemplare adăugate/titlu adăugat

1.58

doc.

18.

Rata de înnoire a stocului

36.52

ani

UTILIZARE ŞI UTILIZATORI:
19.

Utilizatori înscrişi ca % din populaţie

11.64

%

20.

Utilizatori activi ca % din populaţie

5.49

%

21.

Cost/Utilizator activ

693

lei

22.

Documente împrumutate/capita

1.34

doc.

23.

Documente împrumutate/ utilizator activ

24.46

doc.

24.

Documente împrumutate/angajat

2997

doc.

25.

Documente împrumutate/vizită

0.44

doc.

26.

Vizite la bibliotecă/capita

2.99

vizite

27.

Vizite la bibliotecă/utilizator activ

54.44

vizite

28.

Cost/vizită

12.7

lei
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La final de mandat/e (1 iunie 2004 - 20 septembrie 2021)
Am pornit pe acest drum cu intenția de a rezolva problemele instituției, având ca viziune
formulată faptul că Biblioteca Județeană Sălaj va fi recunoscută ca fiind cea mai democratică și
utilizată instituție publică de cultură din județ, care oferă fiecărui membru al comunității prin
spații, dotare, baze de date, servicii de calitate și personal bine pregătit posibilitatea de a-și împlini
visele și de a-și rezolva orice problemă legată de informare şi cunoaştere! Biblioteca publică va fi
și în viitor inima comunității, deschizând orizonturi, schimbând vieți! Considerăm că am fost
vizionari și în ton cu vremurile.
Fiecare instituție publică de cultură își are rolul și menirea sa în formarea, dezvoltarea și
evoluția societății, în ansamblul său.
Misiunea Bibliotecii Județene Sălaj
este aceea de a fi partenerul fiecărui
membru al comunității locale, județene,
precum și al tuturor celor interesați,
oferind sprijin prin servicii de
cercetare, selectare, achiziționare,
prelucrare și de a pune la dispoziția
tuturor: documente pe orice tip de
suport, baze de date complexe în scop
de informare, cunoaștere, educație
permanentă; de a dezvolta servicii și
activități inovative spre a răspunde
mereu la toate solicitările publicului, rezolvând nevoile de instruire, comunicare, socializare,
relaxare, dezvoltare personală sau profesională. Rezultatele anilor vorbesc despre modul în care
ne-am îndeplinit această misiune.
Am fost atenţi la armonizarea cu legile europene în domeniu; accelerarea procesului de
automatizare a serviciilor de bibliotecă, prin achiziţionarea programelor specializate în majoritatea
bibliotecilor publice din judeţ;
sprijinirea direcţiilor noi de
dezvoltare
prin
programe
naţionale; facilitarea accesului
gratuit al populaţiei la Internet în
toate
localităţile
judeţului
(inclusiv în satele aparţinătoare
fiecărei comune); susţinerea
procesului
de
educaţie
permanentă
prin
biblioteci;
preocuparea mai accentuată
pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor; perceperea şi însuşirea corectă a misiunii şi utilităţii
bibliotecilor în societate de către toţi factorii care se pot implica în susţinerea şi dezvoltarea
acestora. Activitatea instituţiei, de o diversitate care a cuprins toate gusturile şi interesele, a fost cea
mai potrivită strategie, iar modalitatea de promovare cea mai apreciată a fost calitatea serviciilor,
paleta de evenimente pe gustul comunităţii, dăruirea şi profesionalismul colectivului, atenţia
deosebită acordată propunerilor şi solicitărilor. Cu fiecare proiect de management, am adaptat
programele, activitățile la mersul societății, acordând atenție deosebită tuturor categoriilor de
utilizatori.
Menționăm că toate planurile propuse s-au organizat, permanent, programat, adaptându-se
mereu situațiilor existente, precum și cerințelor, nevoilor și aprecierilor publicului de toate vârstele,
preocupările și interesele, îndeplinindu-ne, astfel, rolul de instituție publică de cultură, cu rol
strategic în viața comunității locale și județene. Anual, pe lângă programele/proiectele propuse am
fost atenți la oportunitățile apărute, implicându-ne în atragerea acestora spre beneficiul semenilor
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noștri. Ar fi foarte greu de cuprins propunerile și realizările din cei 17 ani în care am încercat să fim
inovativi, să ne diversificăm, an de an, activitățile, spre a cuprinde și satisface toate gusturile, dar
lăsăm, ca exemplificare, programele minimale propuse pentru public, cuprinse în ultimul mandat,
2018-2021, cu mențiunea că acestora li s-au adăugat altele, an de an:
I - Dezvoltarea colecţiilor şi a patrimoniului (Biblioteca şi producţia editorială - selecţie
valorică în raport cu specificul comunității; Completarea retroactivă a fondului de documente;
Donaţii pentru bibliotecile publice din judeţ / Filiale sătești)
II - Formare/Dezvoltare pentru comunitate (Cursuri de iniţiere IT; Public Speaking;
Marketing educațional; Photoshop; CCNA - Discovery; Marketing educaţional; Digitales; Ateliere
de creaţie; Limba română pentru străini)
III - Prima întâlnire cu biblioteca (Biblioteca e a ta!; Prima vizită la bibliotecă; Biblioteca
la tine acasă)
IV - Sprijin în educație (Club de ȘTIINȚĂ; BiblioAventura Cunoaşterii; Şcoala de vară;
BiblioVACANŢA; CODE-Kids (Copiii fac coding în bibliotecile publice!); Pocalul Cunoaşterii!;
Clubul Copiilor; Orășelul vesel - emisiuni TV și în direct; Clubul Tinerilor; Club de lectură și
dezvoltare artistică; Cenaclu Literar; Muguri de lumină; Vocabularul la… purtător! (scriere şi
vorbire corectă)
V - Adulţii şi educaţia continuă (Şcoala Părinţilor; Club pentru comunicare şi socializare
Adulţi; Cerc pentru Femei - Dezvoltare personală; Mămici cu… burtici! Curs pentru viitoare mame;
Club Femina; Limbajele Iubirii; Reconfigurarea… profesiei!; Conversație în limbi străine)
VI - Lectura la orice vârstă (Citim împreună; Poveşti cu personaje îndrăgite; Provocare la
lectură; Maratonul lecturii; Cititorul fidel; Recomandare de lectură (copii/tineri/adulţi; lb. română şi
maghiară)
VII - Vârsta a III-a în activitate (Şcoala Bunicilor; Întâlnirea Seniorilor; Relaxare şi
formare la Centrul Tinereţe fără Bătrâneţe; Fii implicat şi independent!; Înlătură singurătatea şi
izolarea!; Mintea are nevoie de gimnastică! Jocuri de grup)
VIII - Animaţia culturală (Participare şi implicare la activităţile culturale organizate în
judeţ; Lansări de carte, întâlniri cu scriitori; Omagierea şi comemorarea personalităţilor sălăjene;
Expoziţii tematice în biblioteci şi în diverse spaţii; Vizionări şi audiţii; Teatru de păpuşi; Teatru la
orice vârstă - descoperire şi dezvoltare talente)
IX - Biblioteca = Centru comunitar (Acţiuni umanitare; Spune-ţi părerea, la bibliotecă!;
Fără bariere!; Identitate culturală locală/naţională; After school la bibliotecă; Investește înțelept!;
Asistență socială pentru adulți; Informare pe probleme legislative)
X - Cetăţenie activă (Medierea pe înţelesul tuturor; Spune-ți părerea; Sub acelaşi cer;
Lumina din noi; Ușile fermecate; Secretele comportamentului)
XI - Sănătate la orice vârstă (Raftul pentru sănătate; Cărţi pe… reţetă!; Cursuri de Prim
ajutor; Sănătate - Leacuri din cărţi!; Biblioteca Medicală; Zâmbim altfel!; Mișcare ca la…
CARTE!)
XII - Editare (Baza de date a judeţului Sălaj; Scrieri despre Sălaj; Sălaj - Oameni şi Opere
- Dicţionar Biobibliografic; Sălaj - Ghidul Localităţilor; Alte lucrări de interes pentru județul
Sălaj, monografii ale unor localități; I.D.E.I. (Informare. Documentare. Educaţie. Implicare) revista Bibl. Jud. Sălaj; Articole în reviste de specialitate; Calendarul activităților și evenimentelor
cultural-educative/anual; Anual - articole mass media)
XIII - Moştenire şi cunoaştere locală (Monumente, statui, clădiri de patrimoniu; Știați
că… ?; Busturi; Mănăstiri și schituri din Sălaj; Istoric; Personalități locale și județene)
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XIV - Relaxare pentru toţi (Cinemateca de weekend; Biblio-Serate; Râsoteca; BiblioCarnaval; Jocuri de grup; Activități în aer liber; Lecții de dans/Educație muzicală)
XV - Voluntariat şi implicare socială (BiblioVoluntariat; BaniIQ; Fii de folos semenilor!în colaborare cu voluntari ai Crucii Roșii Sălaj; Campanii umanitare)
XVI - Parteneriate (Locale; Județene; Naționale; Internaționale)
XVII - Cartea Călătoare (Filiale ale bibliotecilor la sate; Carte românească în lume (pt.
românii plecaţi din ţară); Cărți pentru Basarabia - periodic)
XVIII - Multiculturalitate (Citeşte în limba ta!; Achiziţie documente pentru toate
naţionalităţile şi pentru învăţarea limbilor străine); Cursuri şi activităţi pentru toate categoriile de
culturi; Nuanțe ale aceleiași culori-umanitatea; Familia mea de limbă; American Shelf; Francofonia:
Mediatheque; Culturetheque-Colaborare cu Institutul Cultural Francez - Cluj-Napoca)
XIX - Motivațional (Poți fi învingător!; Știi ce poți?!; Jocuri de rol; Nu-ți pune, singur,
bariere!; Frica - prieten sau dușman?)
XX - Atragere de finanțări (Accesare fonduri în colaborare cu Asociaţia Prietenii
Bibliotecii - Zalău; Parteneri în proiecte naţionale, judeţene, regionale; Aplicații pentru finanțări
locale, urmărirea, analiza oportunităților și implicarea în proiecte de folos bibliotecilor publice)
Din anul 2004, în urma unui concurs organizat pentru ocuparea funcției de director la
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj am preluat sarcina de a coordona activitatea acestei instituții
publice de cultură, care are în subordine și coordonare toate bibliotecile publice ale județului Sălaj.
De la primul la ultimul an mi-am pus timpul, competența și dragostea pentru a dezvolta
aceste spații ale cunoașterii, educației, formării, informării și relaxării, respectând cu sfințenie
resurse financiare, oportunități și facilități, resurse umane.
A fost mult sau puţin, dificil sau simplu, fiecare post se poate evalua, iar când este vorba
despre funcţii de conducere, raportările şi evaluările, oricât ar fi de bine întocmite şi corect
analizate, nu pot cuprinde toate căutările, grijile, frământările, insomniile şi chiar umilinţele spre
găsirea celor mai potrivite măsuri pentru ca drumul instituţiei a cărei activitate o coordonezi, să fie
ascendent, de la spaţiile în care funcţionează, dotarea necesară, dezvoltarea permanentă și
responsabilă a colecțiilor, până la fiecare angajat, în parte şi împreună, ca echipă, toate spre a
răspunde publicului larg, care-și manifestă dreptul legal la cunoaştere, educaţie, informare,
posibilităţi de relaxare, socializare, comunicare.
A fost o perioadă dificilă, cu multe schimbări în toate planurile: de la clădiri, la servicii,
mentalități și oportunități.
În primul Proiect de management, am propus, pe lângă multe alte planuri, obiective, proiecte
și programe, editarea unei reviste proprii, în care să fie cuprinse, anual, realizările și nemulțumirile,
treptele urcate în evoluția acestei instituții publice de cultură, cu rol strategic în viața comunității
locale și județene. Așa a apărut, în anul 2005, primul număr al revistei I. D. E. I. (Informare.
Documentare. Educație. Implicare). La numai 4 ani, în 2009, aceasta a fost apreciată de Asociația
Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) ca fiind Cea mai bună
publicație serială de specialitate, atribuindu-i-se o Diplomă și un premiu.
S-au bucurat apoi de aprecieri și premii și alte lucrări ale instituției: Sălaj - Oameni și
Opere, Sălaj - Ghidul Localităților, adevărate cărți de vizită pentru județul nostru, fiind consultate
și cuprinse în bibliografiile multor altor lucrări de referință din întreaga țară, având convingerea că
această activitate de culegere, editare și promovare merită continuată, informațiile din baza de date
sunt și vor fi utile tuturor celor care doresc să cunoască această zonă, conținând și bibliografia
referitoare la alte scrieri despre Sălaj.
Documentul scris este memoria cea mai trainică a parcursului unei instituții, astfel, cine va
dori să-i cunoască istoria, îi vor fi de mare ajutor însemnările din această revistă și din baza de date,
constituită în timp și completată în permanență.
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Privind peste numerele anterioare, ne reamintim că fiecare an pe care l-am parcurs a avut, pe
lângă continuitatea împlinirii atribuţiilor de bază, ceva specific, inedit, toate demersurile fiind
adaptate la schimbările din viaţa societăţii, a mijloacelor şi metodelor de comunicare, cu gândul şi
dorinţa de a fi în centrul intereselor şi preocupărilor celor pentru care funcţionează, de fapt,
instituţiile publice.
Principalele obiective ce ne-au stat mereu în atenţie au fost: păstrarea în bune condiţii,
dezvoltarea şi modernizarea tuturor spaţiilor şi clădirilor care adăpostesc întreg patrimoniul;
completarea permanentă a colecţiilor, prin solicitarea unor fonduri substanţiale dedicate achiziţiei
de documente specifice sau prin donaţii, unele noi, obţinute de la producătorii cu care am colaborat,
altele selectate din cele primite de la persoane fizice; grija pentru perfecţionarea continuă a resursei
umane, astfel încât să fim în măsură a răspunde nevoilor vremurilor; preocuparea pentru
completarea şi dezvoltarea bazei de date cu informaţii din şi despre toate aspectele ce vizează istoria
şi evoluţia culturală a judeţului Sălaj; îmbunătăţirea imaginii globale asupra instituţiei, prin
activităţi, scrieri, emisiuni, păreri şi mesaje culese de la utilizatori, colaboratori, parteneri, toate
acestea fiind raportate nu numai la Biblioteca Judeţeană Sălaj, ci răsfrângându-se, cu
responsabilitate, îndrumare şi sprijin, spre toate bibliotecile publice din judeţ, orăşeneşti, comunale
şi filialele acestora.
Au fost momente în care, din cauza imposibilităţii împlinirii propunerilor din planul
managerial (ex. amânarea repetată şi apoi renunţarea la proiectul destinat unei noi construcţii de
bibliotecă, cu toţi paşii care depindeau de noi realizaţi și chiar sume importante obținute în acest
sens, nefinalizarea la termen şi prelungirea pentru o perioadă mult prea lungă a lucrărilor la Clădirea
Transilvania ş.a.), a mai apărut gândul renunţării la exercitarea funcţiei. Am găsit însă, exact în
acele situaţii dificile, alte proiecte şi activităţi, menite să ne ajute să rămânem în atenţia comunităţii,
atât în municipiul Zalău, cât şi în judeţ. Am considerat că un lider responsabil, nu-şi părăseşte locul
la greu, ci îşi regândeşte planurile, adaptându-le mereu la posibilităţi şi realităţi.
Ceea ce s-a realizat este cuprins, în mare parte, în pagini şi documente, dar se poate și
observa în direct, vizitând secțiile și spațiile instituției. Hotărârea de retragere a fost luată acum, în
anul 2021, după ducerea la final a unui alt mandat, deoarece am considerat că nu mai sunt situaţii
dificile, lucrurile s-au aşezat, atât cât a stat în puterile noastre, pe un făgaş normal, iar dotările şi
lucrările din ultimii ani vor ajuta conducerea să nu se confrunte o perioadă cu astfel de probleme,
nici pentru colecţii, patrimoniu şi, bineînţeles, angajaţi.
Oricât a fost de greu, nimic nu se poate compara cu situația dificilă din ultimii ani, 20202021, un moment neprevăzut și neimaginat de umanitate, sosit ca un cutremur puternic exact când
reușisem să creăm condițiile necesare derulării marilor proiecte, să nu mai purtăm grija lucrărilor
sau dotărilor, ci să ne orientăm doar spre oameni şi nevoile acestora, să organizăm şi mai multe
activităţi, evenimente şi manifestări de amploare în tot judeţul, dintr-o dată, un virus extrem de
periculos și ale cărui efecte nu știm când și cum se vor finaliza, a întors planurile lumii întregi, toate
domeniile au fost și mai sunt afectate, instituţiile de cultură nu şi-au mai putut îmbrăţişa utilizatorii,
iar spaţiile noastre, modernizate şi atractive, în care veneau zilnic zeci şi sute de oameni, au
împietrit, au devenit, dintr-o dată, pustii, prioritatea tuturor, bibliotecari şi public, devenind grija
pentru sănătate. Am înţeles că nu poate fi mai mare tristeţe pentru o instituţie publică de cultură,
decât aceea de a nu-şi putea primi toate categoriile de utilizatori, a nu putea fi în inima
evenimentelor! După 2 ani de temeri, riscuri şi restricţii, nădăjduim, în cât mai scurt timp posibil, la
o revenire către normalitate, iar spaţiile noastre să fie, din nou, neîncăpătoare. Atâtea valori adunate
aici, au nevoie de mâini care să le mângâie!
La final de responsabilități, griji şi străduinţe adunăm rezultatele şi trăirile. Cele împlinite se
cunosc și se pot verifica, în fiecare spațiu, în parte. După ce ani la rând am avut de coordonat
diverse lucrări, multe investiții, pentru a asigura condiții, dotare, imagine, venise momentul să ne
concentrăm mai mult pe mari proiecte, servicii și evenimente dedicate publicului de toate
categoriile, din municipiul Zalău și din întreg județul Sălaj. Planuri… vremurile, din păcate, ne-au
fost potrivnice, nu numai nouă, ci lumii întregi. Cel mai mare regret va rămâne acela de a nu putea
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respecta promisiunile pe care ni le făcusem pentru această perioadă, în care bibliotecile noastre
trebuiau să îmbrace haine de gală: împlinirea, în anul 2020, a 70 de ani de existenţă a Bibliotecii
publice din municipiul reşedinţă de judeţ şi 50 de ani, în 2021, de când aceasta a devenit Bibliotecă
Judeţeană, având atribuţii de coordonare și îndrumare a bibliotecilor publice de pe raza judeţului
Sălaj, instituţii care au luat fiinţă şi au început să funcţioneze în fiecare unitate administrativteritorială din judeţ, oraşe (3) şi comune (57). Din dorinţa de a respecta, în primul rând, viaţa şi
sănătatea sălăjenilor, în vremuri ameninţătoare pentru acestea, am renunţat şi noi, aşa cum au făcuto majoritatea lucrătorilor din domeniul culturii, la întâlniri cu public prea numeros.
Valoarea, imaginea şi rezultatele unei instituţii sunt date de întreaga echipă, de la manager la
cel mai nou angajat, fiecare având rolul şi sarcinile sale în bunul mers al întregului, resursa umană
din fiecare loc de muncă fiindu-i acestuia și binecuvântarea, dar și pedeapsa, de aceea cel mai
important aspect rămâne selecția și pregătirea ei permanentă, încurajarea ideilor, provocarea
participării, colaborării și implicării în acțiuni comune, descoperirea aptitudinilor personale și
sprijinul în dezvoltarea și fructificarea acestora. Noi am demonstrat performanță chiar și în condiții
dificile de funcționare, iar acum cerințele sunt mult mai mari și motivate, pe deplin.
Interesul şi preocuparea pentru a asigura finanţarea, atât pentru salariile angajaţilor, cât şi
pentru buna funcţionare şi dezvoltare a spaţiilor, serviciilor, dotărilor, revine, cu siguranţă, unei
conduceri eficiente şi responsabile. Ne-am străduit să avem grijă de toate, cât a depins de noi!
Deși nu a fost cuprins în proiectul managerial, document ce este doar orientativ, adaptabil la
noi şi benefice oportunităţi, am avut în atenţie şi un aspect legat de momentul retragerii, care, chiar
dacă nu a fost înţeles de echipă (un manager nu poate împărtăşi totul, dar, un adevărat lider, renunţă
la sine, spre binele instituţiei), am lăsat, în ultima perioadă, mult mai mult ca înainte, iniţiative şi
acţiuni ale colegilor să fie coordonate chiar de ei, încercând şi astfel, să-i ajut să fie pregătiţi, să nu
simtă nicio întrerupere, ci o continuitate, în întreaga activitate profesională. Am lăsat primul plan să
fie ocupat de cei care au aptitudini, competenţe şi doresc să le pună în slujba bunului mers, general.
Am provocat, am încercat să descopăr aptitudini, să sprijin dezvoltarea acestora, am îndrumat și
urmărit modul de îndeplinire a responsabilităților, dorința de implicare și autodepășire. Nu este
simplu să fii lider și nu sunt mulți cei care au competențele necesare. Ca întotdeauna, rădăcinile
învăţăturii sunt amare, dar fructele sunt dulci! Acest aspect se va înţelege, poate, peste timp, el e
sita prin care se cern faptele noastre. Ne bucurăm că am reuşit să sprijinim deschiderea unui drum
spre continuitate. Dorim să fie presărat cu fapte de impact şi folos pentru instituție și comunitate!
Mulţumim Consiliului Judeţean Sălaj, care a înţeles să sprijine și să susțină întreaga
activitate a instituției, precum și colaboratorilor, partenerilor sau finanţatorilor multelor şi diverselor
proiecte, iar echipei îi recomandăm să rămână unită, să aibă întotdeauna în atenţie imaginea
luminoasă a instituţiei, contribuind, fiecare cu potenţialul său şi în bună colaborare cu ceilalţi, la a
rămâne în atenția, în preocupările şi aprecierile publicului, acesta oferind, întotdeauna, cea mai
credibilă evaluare a performanțelor.
Fiecare om, angajat, director, manager… își scrie propria Carte pe drumul profesional ales!
Privind în urmă, ne manifestăm mulțumirea față de ceea ce am reușit să împlinim și, așa cum este
firesc, lăsăm faptele, cuvintele, gândurile așternute să vorbească despre noi. Ne dorim, ca oricare
părinte pentru copiii săi, ca viitorul să fie și mai bogat, mai luminos, cu oameni dedicați, cu sprijin
și oportunități din partea celor care înțeleg rostul și importanța culturii în viața societății.
Cu bucuria profesională că toate secțiile și serviciile instituției sunt apreciate de comunitate,
menţionăm că realizările au fost mult mai multe decât cele prevăzute în programe și proiectele de
management, din dorinţa şi interesul de a fi de folos pentru majoritatea membrilor comunităţii,
înmulţind, an de an, colaborările, parteneriatele, serviciile şi diversificând calendarul activităţilor
cultural-educative, de formare, dezvoltare şi relaxare.
Ca să conduci o Bibliotecă trebuie să iubești oamenii, cărțile… să știi să-i aduci împreună!
Florica Pop
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Retrospectiv: 1990… 2004… 2021
Oricine va avea cheia de aur care deschide ușa tăcută a bibliotecilor, va putea găsi cu ele
încurajare și mângâiere, odihnă și fericire. (Lubbock)
Am considerat întotdeauna CARTEA ca fiind cea mai mare minune născocită de om.
Istoricul acesteia este interesant, dacă ne gândim la drumul parcurs de la primele încercări de a
transmite gânduri și mesaje, pe diferite materiale și sub multiple forme, la primele scrieri
descoperite, până la inventarea
tiparului, apariția primelor cărți și,
mult mai târziu, organizarea acestora
în colecții și păstrarea în instituții ce
sunt, cu adevărat, memoria omenirii bibliotecile.
Prima întâlnire cu Biblioteca
Județeană Sălaj a fost în primăvara
anului 1990, atunci când, găsindu-mă
la o ședință de analiză a activității, la
Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, în
calitate de director de Școală, mi-a
atras atenția un Anunț! Această
instituție organiza concurs pentru
ocuparea unor posturi de specialitate,
bibliotecari. Iubeam profesia de dascăl, îmi erau dragi elevii și rolul de a-i educa, îndruma și pregăti
pentru examenele ce le dădeau șanse de a porni pe un drum și o promisiune de împlinire în viață!
Biblioteca era însă un loc sacru, iar legăturile mele cu cărțile aveau rădăcini adânc înfipte în
propria-mi copilărie. Astfel, am urmat îndemnul de a intra în Împărăția Cărților.
Situația bibliotecilor publice din județul Sălaj îmi era puțin cunoscută din drumurile și
căutările mele, mai ales în centrul de comună, Dobrin,
unde luasem, la rând, toate rafturile, bucurându-mă, de
fiecare titlu care-mi atrăgea atenția. Din dragoste și
respect pentru carte, am ales acest domeniu, cea mai
diversă și bogată dintre toate lumile posibile, unde
interacțiunea cu oamenii nu are limite, nici de vârstă,
nici de interese sau pregătire. Aici, totul este posibil,
pentru cei care doresc să cunoască și să dăruiască din
ceea ce au acumulat. Este un loc al ideilor, deoarece
nicio zi nu seamănă cu cealaltă, aici nu doar execuți, ci ai
posibilitatea să-ți pui imaginația la lucru, în folosul
semenilor.
Cum era atunci, în 1990, biblioteca? În mod
special mă voi referi la Biblioteca Județeană I.S.
Bădescu Sălaj, dar asemănător se desfășura activitatea în
majoritatea instituțiilor de acest nivel.
Cărți erau, dar timpul și condițiile își puseseră
amprenta asupra lor, majoritatea erau, însă, ținute în
depozite, spațiile cu acces liber la raft fiind mult prea
mici. Astfel, cititorul putea interacționa cu cărțile numai
prin intermediul bibliotecarilor, alegerea lecturii depinzând de amabilitatea și profesionalismul
acestora. Producția editorială nu era atât de bogată ca în aceste vremuri. Ne amintim cu toții de
cenzura comunistă. Nici măcar cuvântul scris nu a scăpat de ochii vicleni ai celor care nu lăsau să le
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scape nimic din ceea ce ar fi putut umbri imaginea luminoasă a epocii de aur sau ar fi avut puterea
de a trezi poporul!
Printre cuvinte, precum și în cadrul evenimentelor culturale, se mai strecurau, totuși,
îndemnuri și mesaje la revoltă și acțiune. Totul era mocnit. Nu întâmplător. Cei asupra cărora plana
vreo suspiciune, erau atât de aspru pedepsiți, încât ceilalți se fereau să-și pună în pericol viața lor
sau a membrilor de familie.
Cine a studiat literatura acelor vremuri, are, cu siguranță, în minte, multe expresii sau mesaje
ce au pătruns în profunzimi și au rămas peste timp în memoria afectivă.
Un aspect pozitiv a existat, însă, peste toate interdicțiile: se respecta limba română! Nu putea
scrie oricine, orice, oricum! Aici ne referim doar la corectitudine, deoarece libertatea exprimării ar
trebui să fie un drept legal, în orice epocă.
Numărul de titluri achiziționate era mult mai mic, datorită faptului că nu se tipăreau prea
multe cărți, sau nu se știa de existența acestora, promovarea și informarea nefiind atât de facile ca în
aceste vremuri. Se achiziționau mai multe exemplare din același titlu, acest aspect a fost observat și
la instituția județeană, dar și în bibliotecile publice ale județului Sălaj. Cei care intrau în diverse
biblioteci aveau surpriza să găsească pe rafturi cam aceleași titluri, bineînțeles cu specificația că
Biblioteca Județeană achiziționa, an de an, mult mai multe volume, bugetul pentru bibliotecile
locale fiind aproape întotdeauna nesemnificativ, raportat la nevoile de informare ale comunității.
Se tot vorbește despre faptul că în aceste vremuri, invadate de internet și posibilități multiple
de lectură, informare, documentare, dezvoltare personală sau profesională, bibliotecile nu mai sunt
la fel de pline ca odinioară. Depinde din ce punct de vedere privim situația.
Activitatea din biblioteci s-a schimbat radical în acești 31 de ani de când o privesc din interior.
Pornind de la cei mai importanți termeni, utilizați în trecut și prezent:
- Bibliotecă… Centru de informare comunitară
- Cititor… Utilizator
- Activități… Servicii
- Clasic/tradițional… inovativ/modern,
înțelegem, cei care cunosc terminologia sau cei care beneficiază de serviciile unei biblioteci
publice, că viziunea, inovația, diversitatea… au mers, măcar cu un pas, înaintea altor domenii de
activitate. Este de la sine înțeles, dacă ne raportăm la faptul că aici se adună, păstrează și transmite
peste toate timpurile gândirea întregii umanități, care, așa cum este firesc, are puterea de a îndruma,
înlătura lacăte și a deschide porți spre nemărginirea posibilităților de dezvoltare!
Bibliotecile publice au fost și sunt vizionare, preluând multiple sarcini și acordând noi
dimensiuni profesiei, implicându-se în teme majore ale comunității, precum: diminuarea inegalității
digitale; crearea comunităților bine informate; îmbunătățirea abilităților de învățare și alfabetizare;
crearea capitalului social ș.a.
Publicul venea atunci, în mod special, pentru a împrumuta cărți. Denumirile secțiilor de
relații cu publicul din toate bibliotecile publice erau: Secția de împrumut pentru copii, Secția de
împrumut pentru adulți… înțelegându-se clar că aici se realizează un schimb. Bibliotecarul era
privit doar ca un intermediar între cititor și carte, folosindu-se mult prea des și în sens depreciativ,
atunci când se făcea referire la importanța profesiei, expresia: dă cartea, ia cartea!
Existau, însă, în multe biblioteci, bibliotecari pasionați, stăpânind o bogată cultură generală,
iar cei care veneau pentru a împrumuta cărți, se bucurau de conversații intelectuale elevate. Era o
adevărată sărbătoare spirituală întâlnirea cu astfel de enciclopedii vii! Informația nu era atunci la un
click distanță, dar o regăseai în bagajul oamenilor-Carte! Era timp pentru a sta de vorbă despre
cărți, autori, idei! Autorii și cărțile lor se recomandau, de multe ori, în cadrul întâlnirilor de la
bibliotecă, gândite exact în acest scop. Erau grupuri de discuții, în care se făcea analiza colecțiilor
noastre, tematic, în funcție de preocupări: literatură, filosofie, știință… Eram la curent, cu toate!
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Spațiile bibliotecilor? Da, mult prea înghesuite, cu prea puține rafturi pentru accesul direct al
publicului. Majoritatea cărților erau în depozite, nu la vedere. Acest aspect m-a nemulțumit chiar
din prima zi în care mi-am început activitatea aici, în cea mai mare secție a instituției, Secția de
împrumut pentru adulți! Ce bogăție! Am înțeles și mai bine că dacă ai o grădină și o bibliotecă, ai
tot ceea ce-ți trebuie (Cicero)! Una pentru nevoile materiale, iar cealaltă pentru evoluția spirituală.
Da, bineînțeles, această afirmație este
valabilă numai pentru cei care au interesul
de a căuta și aduna astfel de averi!
Nepieritoare și mereu… la purtător!
Cele mai mici spații erau exact cele
în care publicul intra pentru a-și alege
lectura.
Era vremea datului de sub tejghea,
din cauză că, așa cum se cunoaște de către
cei care au fost maturi în acea perioadă,
erau multe lipsuri sau insuficiență, la toate
produsele necesare viețuirii. Amprenta s-a
pus, bineînțeles, până și pe bunurile
culturale, deoarece o carte bună era
condiționată, la cumpărare, de altele, pe care cumpărătorul nu le dorea, dar i se impuneau, spre a
cunoaște și a slăvi epoca și pe mărețul său strateg! Pare absurd acum, dar, chiar studenți fiind,
stăteam la cozi imense pentru a cumpăra o carte valoroasă, plătind, pe lângă prețul pe volumul dorit,
maculatură cu imnuri de slavă! Am regăsit și la Biblioteca Județeană Sălaj, precum și în bibliotecile
publice ale județului, acele titluri pe care le cumpăram obligatoriu! Cuprind și acestea istorie!
Tristă, dar nu avem cum să o înlăturăm, putem doar să veghem, cu mai multă grijă, spre a nu
permite niciodată să se instaleze vreo altă dictatură, de nicio formă și nicio altă cenzură pe idei,
creații… cărți!
După Revoluția din 1989 s-au distrus, s-au ars, s-au clasat și aruncat foarte multe cărți!
Revolta poporului era atât de mare, încât a dorit să șteargă cât mai multe urme ale anilor de umilință
și suferințe inimaginabile. De ce și cărțile?! Toate lucrările ce ajungeau să vadă lumina tiparului,
după cenzura severă prin care erau trecute, aveau, obligatoriu, pe prima pagină, imaginea iubitului
conducător și câte un gând ilustru, scris, bineînțeles, la comandă! Eram director de școală atunci și
aveam și o frumoasă bibliotecă. Am
oprit, cât mi-a stat în puteri, distrugerea
cărților, mai ales că majoritatea făceau
parte din bibliografia școlară și nu
aveam posibilitatea de a le achiziționa
din nou, dar, nu aveai cum te opune
categoric, deoarece erai considerat
comunist, adică parte la dictatura
odioasă și împotriva poporului! În multe
locuri s-a întâmplat la fel.
Păcat pentru prea multele
distrugeri, erau valori care, tot țara și
poporul le-a produs! Se puteau înlătura,
simplu de tot, doar paginile cu
omniprezentul
chip
și
mesajele
glorioase!
Aici, la Biblioteca Județeană Sălaj, nu au fost nici distruse, nici arse, nici aruncate toate
cărțile acelei perioade, probabil și datorită faptului că accesul în clădiri nu era atât de simplu, s-au
bucurat de o altfel de protecție, față de mediul rural. S-a făcut o selecție, cum se face mereu, fiind
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casate, în mod responsabil, numai acele documente care nu conțineau informații de interes general,
mai ales că existau mult prea multe exemplare ale aceluiași titlu. S-a constituit un fond special care
să reflecte peste toate timpurile perioada comunistă. Bibliotecile sunt obligate să adune, să
prelucreze, să conserve, să pună la dispoziția comunității informații din tot ce a creat omenirea de-a
lungul evoluției sale, toate născocite de mintea umană, luminoasă sau întunecată, constructivă sau
distructivă, retrogradă sau vizionară.
În 1990 fondul de carte nu era foarte mare, comparativ cu perioada actuală, dar exista o
bogată colecție de carte tehnică, pe care ne bucurăm că am păstrat-o, multe idei fiind utile și azi,
poate și din motivul că anumite profesii, uitate o perioadă și considerate neprofitabile, au fost
reluate: albinărit, pescuit, creșterea animalelor, construcții din materiale diverse, meșteșuguri de tot
felul… iar cărți în astfel de domenii, editate recent, nu prea se găsesc. Domeniul literaturii era mult
mai sărac, nu se scria atât de mult și divers, multor scriitori fiindu-le impuse anumite reguli, dar și
din cauză că scrierea și tipărirea nu erau atât de facile ca azi, chiar și costurile fiind mult mai
ridicate, existând un număr redus de edituri.
Nu se participa la târguri de carte, nu exista posibilitatea achiziției directe, nici electronice,
majoritatea titlurilor care se adunau în biblioteci, erau alese și cumpărate de la Centrele județene de
librării. Marii scriitori erau cunoscuți în toată țara, iar majoritatea bibliotecilor aveau colecții
constituite cam din aceleași titluri ale acelorași autori, în funcție de posibilitățile financiare.
Bibliotecarii erau nevoiți atunci să studieze mult, să întocmească diverse documente cu scris
de mână și să dețină cunoștințe minime (sau mai complexe) din toate domeniile cunoașterii umane.
Nu existau calculatoare, fondul nu se regăsea în format electronic, nu era nici Google ca să
șoptească vrute și… neverificate, astfel încât, spre a fi în măsură să răspundă solicitărilor publicului
de toate vârstele și interesele, era nevoie de cunoașterea fondului și a informațiilor cuprinse în
acesta, spre a îndruma cititorii în cunoștință de cauză.
Era mai bine sau mai dificil? În toate există și avantaje și piedici.
Se crea o altă legătură cu cititorii, aceștia îi căutau pe cei care aveau răbdarea și priceperea
să le ofere prompt și corect răspuns la nevoile culturale, educative, informaționale sau, pur și
simplu, pentru relaxare. Bibliotecarii deschideau toate cărțile nou intrate, familiarizându-se cu
conținutul acestora, întocmeau Fișe tematice, pe diverse subiecte, astfel încât să le fie de ajutor în a
răspunde solicitărilor. Acum toate acestea se regăsesc în programul special de bibliotecă, acolo
unde, de fapt, este introdus întreg fondul de documente, știindu-se, la fiecare solicitare și
disponibilitatea unui anumit titlu, precum și termenul de returnare, în cazul celor împrumutate,
nemaifiind nevoie să se verifice la raft.
Căutările, fie că erau realizate de bibliotecari sau de cititori, se făceau numai în Catalogul
tradițional, organizat pe domenii, autori, titluri. Timpul petrecut în bibliotecă, printre rafturi, era
mult mai consistent, mai ales pentru cei
pretențioși, care aveau de pregătit
examene, lucrări de licență, diverse
concursuri sau documentație în diverse
domenii.
Cu mare dificultate se realiza și
inventarul colecțiilor, iar timpul de
finalizare nu se putea aprecia. Existau
multe riscuri, numerele de inventar ale
cărților erau dictate de bibliotecari, se
scriau de mână, astfel încât la final, era
nevoie de multe verificări pentru
depistarea erorilor. Multe rămâneau
neelucidate, existând situații în care,
documente trecute ca lipsuri la inventar,
erau regăsite după o vreme și apoi
reinventariate.
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Acum, când întregul fond de documente este introdus electronic, activitatea viitoare de
inventariere va fi mult mai rapidă și mai exactă, nefiind nevoie de întreruperea programului pentru
public și nici măcar de restituirea tuturor împrumuturilor, deoarece acestea se vor verifica tot prin
programul special de bibliotecă. Avantajele tehnologiei!
Timpul bibliotecarilor de ieri nu era valorificat ca și cel de azi. Atunci erau nevoiți să
răsfoiască pagini, să stea mai mult printre rafturi, azi, în fața computerelor, găsesc mult mai ușor și
titluri, dar și subiecte, cuvinte cheie… cartea sau tema de care utilizatorii au nevoie sunt mai simplu
și rapid de descoperit. Timpul lor acum este sau poate fi fructificat în mult mai multe activități,
evenimente, întâlniri cu diverse categorii de vârstă, interese, preocupări, schimbându-se, radical,
modul în care se raportează la public, iar acesta având alte pretenții și nevoi la care așteaptă să
răspundă biblioteca și bibliotecarii.
Cum se organizau activitățile culturale? Nu era o diversitate atât de mare ca acum, iar la cele
care se programau: lansări și prezentări de carte, omagierea sau comemorarea unor personalități,
semnalarea unor mari evenimente sau fapte din istoria județului sau cea națională ș.a. participau, în
mod special, angajați din domeniul culturii, învățământ și invitați speciali. Se întâmpla, astfel, ca la
programele instituțiilor de cultură, să se întâlnească cam aceleași persoane, fiind foarte bine
cunoscuți și cei care interveneau la discuții, dezbateri sau susțineau comunicate, prezentări,
propuneri, provocări. Fiecare instituție avea proprii săi lideri de opinie. Nici promovarea nu semăna
cu ceea ce se întâmplă azi. Activitățile se publicau doar în presa locală sau prin afișare la instituțiile
care le organizau. Nu exista nici telefonia mobilă, nici posibilitatea de promovare online, prin toate
mijloacele moderne de comunicare, nici televiziune locală sau atâtea posturi radio.
Interesant este, însă, că participa mult mai multă lume la activități, evenimente, manifestări,
concursuri, probabil și datorită faptului că nu se regăseau atât de multe posibilități de relaxare,
informare, audiere și vizionare la… un click distanță ca și azi!
Cum comunicăm acum, având atâtea mijloace la dispoziție!? Mult mai rapid, este clar, dar,
toată lumea recunoaște că profunzimea relațiilor umane, stabilitatea și respectul reciproc nu mai
sunt la fel, ca în cazul întâlnirilor și dezbaterilor față în față. Dezavantajele tehnologiei! Căutările
sunt mult mai simplu de realizat, se pot întocmi altfel statistici, materiale, prezentări, dar
interacțiunea umană este mult mai rece, distantă, iar studiul și lectura pe suport electronic au luat,
tot mai mult, locul scrierii de mână și a deschiderii cărților. Din fericire, însă, există categorii de
public, de toate vârstele, care preferă cartea, în formatul ei fizic, cunoscând avantajele acestui tip de
lectură, atât asupra psihicului, cât și a stării de sănătate, în ansamblul său.
În toate aceste transformări, bibliotecile s-au adaptat cel mai bine şi rapid, au fost vizionare,
pregătind și echipamente, dar și resursa umană, sprijinind și comunitățile să învețe pașii spre noua
lume… digitală!
Am înțeles, cu toții, cât de necesară este această realitate virtuală, mai ales acum când
omenirea a fost blocată și amenințată de un pericol pentru care, din păcate, nimeni nu a fost pregătit,
în nicio strategie sau viziune nu a fost prevăzut!
Multe biblioteci au început de multă vreme activitatea intensă de digitizare a documentelor,
unii achiziționând și echipamente, spre a realiza această operațiune în cadrul instituțiilor, iar alții
apelând la sprijin de specialitate, la firme care au dotarea necesară și experiența practică pentru
rapiditate și prelucrare în bune condiții a documentelor, ce se vor regăsi și pe suport electronic. S-a
început și la noi cu presa veche, continuând cu lucrări de mare interes, cum ar fi informațiile despre
județ, bibliografia școlară, cărți rare ș.a., respectând, bineînțeles, legislația privind dreptul de autor.
Biblioteca digitală este tot mai bogată și cuprinzătoare, vremurile demonstrându-ne că este foarte
important să regăsim informația, atât pe suport hârtie, cât și electronic, astfel încât utilizatorul, din
orice loc, să aibă posibilitatea să se documenteze în toate domeniile și în timp scurt. Bibliotecile din
întreaga lume ar trebui să colaboreze în acest sens.
Cum va fi viitorul omenirii și, implicit, al bibliotecilor publice? Este greu de estimat,
indiferent câte planuri și proiecte am scrie, real sau virtual, câte informații se vor căuta și citi, pe
format hârtie sau electronic. Știm doar că lumea nu se va putea muta total în metavers, avem
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menirea și datoria să adunăm, prelucrăm, păstrăm și să transmitem toate informațiile despre
realizările, trăirile, împlinirile și nemulțumirile vremurilor, să le punem, cu responsabilitate, la
dispoziția celor ce vor dori să le cunoască, să ținem deschise porțile spre cunoaștere și, cu multă
dragoste de semeni, să transmitem mereu încredere în valorile vieții. Bibliotecile sunt memoria și
sufletul omenirii! Să le menținem sănătoase, adaptate nevoilor și vremurilor!
Florica Pop
O altfel de Bibliotecă...
Biblioteca Județeană I.S. Bădescu Sălaj în contextul pandemiei Covid-19
2020… 2021 altfel de ani, o altfel de viață, o altfel de bibliotecă, un altfel de public. Pandemia
Covid-19, una dintre cele mai perturbatoare evenimente globale din istoria recentă, a zguduit din
temelii întreaga lume. Pandemia de coronavirus a bulversat normalitatea zilelor, dar și dinamica
mondială, a cutremurat societatea noastră atât de complexă și fragilă. Pandemia Covid-19, o
perioadă fără precedent și în istoria bibliotecilor, care, prin specificul și modul de manifestare nu se
poate compara cu nicio altă perioadă de criză traversată de biblioteci. Starea de pandemie s-a
instaurat destul de repede la nivel global și a obligat bibliotecile să reacționeze repede la situația
creată. În luna ianuarie 2020 Biblioteca Națională a Chinei și-a închis porțile, mutându-se în spațiul
virtual pentru a rămâne, pe cât posibil aproape de utilizatori[1]. La fel s-a întâmplat și în Franța în
data de 14 martie, în Marea Britanie în 23 martie și în Statele Unite ale Americii în 1 aprilie. Până la
mijlocul lunii martie marea parte a Europei s-a închis. Covid-19 a închis cea mai mare parte a
comunității globale, iar oamenii au acceptat măsuri de izolare atât în viața privată, cât și în cea
profesională.
Bibliotecile din România, asemenea celor din întreaga lume au fost profund afectate de
apariția și răspândirea cu rapiditate a Covid-19. În conformitate cu restricțiile implementate de către
Guvern, bibliotecile din România și-au închis porțile. Când bibliotecile și-au închis porțile, s-a
așternut o liniște apăsătoare…
Închiderea bibliotecilor nu a însemnat obligatoriu și oprirea tuturor activităților și stoparea
serviciilor. Cu toate că situația epidemiologică neprevăzută a schimbat radical serviciile bibliotecii,
acestea s-au adaptat din mers la situația creată și au încercat să răspundă cât mai adecvat cu putință
solicitărilor create. Astfel, majoritatea evenimentelor și activităților care necesită interacțiune
umană au fost mutate în spațiul virtual, fiind grav afectate de condițiile impuse de pandemie.
Tehnologiile, internetul au jucat un rol enorm în depășirea crizei, au permis lumii să rămână
conectată, au permis bibliotecarilor să rămână conectați cu utilizatorii bibliotecii, cu comunitatea.
Serviciile, ofertele culturale din această perioadă au fost expozițiile virtuale, prezentări de cărți sau
a unor documente cu valoare patrimonială, culturală, întâlniri online cu cei interesați, povești pentru
cei mici. Dăruirea bibliotecarului, iubirea față de carte s-a resimțit și în spațiul virtual. Bibliotecarii
sunt nevoiți să țină pasul cu schimbările, iar situația creată de pandemie i-a ”forțat” în spațiul
online, formându-i ca și bibliotecari virtuali.
Biblioteca Județeană Sălaj nu a blocat nici măcar o zi activitatea pentru public cu toate că în
perioada Stării de Urgență, timp de două luni, biblioteca a fost nevoită să-și închidă porțile pentru
accesul comunității. O perioadă tristă, apăsătoare din punct de vedere profesional în care
bibliotecarii au fost prezenți atât în interior spre a răspunde solicitărilor, în depozite pentru
verificarea și aranjarea colecțiilor, cât și în mediul online. Internetul, viața digitală a fost în această
perioadă unica fereastră spre lume, spre utilizatori. Un exemplu elocvent în acest sens este
platforma Zoom, care a permis copiilor, din cadrul proiectului Code Kids, să se întâlnească.
Aplicațiile precum Zoom, Facebook, Youtube au permis bibliotecarilor să împărtășească informații
din lumea cărților și să fie aproape de cei mici prin poveștile citite. S-au scanat zeci și sute de pagini
pentru cei care aveau nevoie de materiale pentru învățare, cercetare. Biblioteca a fost prezentă în
viețile oamenilor, fiind atentă la toate vârstele, preocupările și interesele utilizatorilor.
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I.D.E.I.
Perioada de pandemie a pus Biblioteca Județeană Sălaj în fața unor provocări fără precedent
prin consecințele asupra activității și misiunii instituției într-o societate în care relaționarea socială
se redefinește. În anul 2020 s-au împlinit 70 de ani de Bibliotecă Publică la Zalău. Ar fi trebuit să
fie un an de sărbătoare și de omagiere a celor care au contribuit la înființarea acestei instituții. A
fost un drum lung cu multă muncă și dăruire din partea acelora care au înțeles cât de importantă este
o bibliotecă, ce forță vitală poate avea în viața unei comunități. După ani și ani de muncă, după
perioade lungi de mutări, reorganizări, spațiile bibliotecii au devenit foarte utile, atractive și
frumoase pentru public, un adevărat centru de socializare, de informare, de educare și de relaxare.
Secțiile Bibliotecii Județene Sălaj sunt locuri, spații unde lumea vine cu drag.
Perioada de pandemie a fost și este în continuare o situație de reală criză și pentru Biblioteca
Județeană Sălaj. Această pauză neașteptată a blocat planuri, proiecte și o parte din activități. În
comparație cu anii de dinaintea pandemiei când activitățile, proiectele, vizitele la bibliotecă erau la
ordinea zilei, începând cu primăvara anului 2020 biblioteca s-a reorientat spre activități care nu
reprezentau factori de risc de contaminare. Astfel, prin mari eforturi, s-au putut finaliza proiectele:
Ziua Internațională a Cititului Împreună, Săptămâna Națională a Bibliotecilor, Fiecare copil
merită o poveste, Târg de știință local și național: Code Kids Fest Sălaj și Code Kids Fest 2020
București (online), Tinerii gândesc creativ, Maratonul de povești – 1 iunie, Punguța cu 2 cărți,
Insula de poveste, Prietenie pe o sfoară, Sfoara virtuală, Ai carte, ai parte de… (a)casă, Acasă la
Origini – Țara Silvaniei, Olimpiada de benzi desenate, BiblioPovești - 70 de povești citite de
bibliotecari în preajma sărbătorilor de iarnă. În loc de întâlniri, povestiri, zâmbete s-au primit likeuri, emoticoane comentarii și mesaje apreciative. Toate acestea însă nu pot înlocui bucuria
întâlnirilor, nu pot potoli setea oamenilor de a socializa!
Oamenii nu rezistă mult timp singuri, numai cu ei înșiși, au nevoie de stimulente, de
socializare. Viața digitală, un real ajutor în vreme de restriște, nu va putea substitui nevoia noastră
de a fi printre oameni, de a avea un loc al nostru, unde să ne simțim bine, nu va putea potoli setea
noastră de a ne simți
ocrotiți. Lumea, o
comunitate nu poate să
existe fără instituții de
cultură, iar importanța
acestora s-a conturat cu
adevărat
în
dimensiunea reală din
această perioadă. Întrun interviu pentru
Gazeta de Cluj din 19
mai 2020, Președintele
Academiei
Române,
Ioan-Aurel Pop, le cerea guvernanților redeschiderea activităților culturale, specificând că Un popor
nu poate trăi fără cultură: E timpul să dăm drumul la cultură. Artiștii au fost prolifici în această
perioadă, au avut timp și au creat. Un popor nu poate trăi fără cultură, din secolul 20 de când s-au
extins aceste activități. O lansare de carte poate fi făcută. Trebuie liberalizat accesul la bibliotecile
clasice, cu păstrarea distanțării, cu instruirea bibliotecarilor. Dacă vorbim de mall-uri și magazine
alimentare, absolut necesare, trebuie să ne gândim că și hrana spirituală e necesară. Trebuie
găsite soluții pentru toată lumea pentru a pondera lucrurile. Se pot lua măsuri pentru toată lumea.
Și în vremuri de război s-a apelat la cultură. Artiștii au mers în fața soldaților, s-au ținut spectacole
pentru a le crește moralul. Nu putem depăși pandemia dacă ne spun toți mereu că murim, că
suntem cu toții în pericol de moarte, avem nevoie de o doză de optimism. Altfel nu putem depăși
această pandemie.[2]
Importanța bibliotecilor, a activităților culturale, ca izvor de hrană vie n-a fost niciodată mai
actuală, mai reală ca în această perioadă. Atunci când intri într-o bibliotecă, simți cum cărțile
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alcătuiesc o lume fascinantă în stare să asigure un sentiment de împlinire sufletească, fiind un
refugiu, o terapie pentru minte și suflet. Lumea digitală nu poate înlocui nevoia noastră de
socializare, dorința de a ne simți ocrotiți. În timpul pandemiei, cărțile, lectura au devenit un punct
de reper important, un izvor de hrană spirituală oferind oamenilor speranță, o îmbrățișare caldă, atât
de necesară în vremuri grele.
Bibliotecile din România și-au reluat activitatea după perioada Stării de Urgență cu condiția
respectării măsurilor de siguranță. În data de 18 mai, Biblioteca Județeană Sălaj și-a redeschis
porțile, secțiile pentru copii, tineri și adulți printr-un program etapizat, asigurând respectarea
măsurilor de siguranță: în prima etapă nu s-a permis accesul în secții, în fața secțiilor s-a păstrat
distanța de 2 metri față de alți utilizatori, purtarea măștilor a fost obligatorie, iar documentele
solicitate au fost aduse de către bibliotecari. În această perioadă nu s-a permis studiul în Sala de
Lectură. Totodată secțiile de relații cu publicul ale Bibliotecii Județene Sălaj au fost dotate cu
sterilizatoare pentru cărți și aparate pentru purificarea aerului, spre a asigura securitatea și siguranța
documentelor, publicului și personalului. În conformitate cu evoluția situației epidemiologice,
Biblioteca Județeană Sălaj a elaborat un program etapizat pentru reluarea activității spre a putea
răspunde solicitărilor. Astfel, în a doua etapă, s-a permis accesul în secțiile bibliotecii pentru o
perioadă limitată și respectând măsurile de siguranță: dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii de
protecție, distanțare fizică. Accesul în secțiile bibliotecii a depins și depinde în continuare de
restricțiile actuale impuse de către autorități. A fost o perioadă grea, apăsătoare din punct de vedere
profesional, deoarece pandemia, prin specificul și modul de manifestare, a bulversat instituția
bibliotecii. Înainte de pandemie, Biblioteca Județeană Sălaj era un loc al socializării, al informării,
al învățării, al relaxării, un loc unde utilizatorii puteau petrece clipe, ore frumoase dăruite studiului,
cititului, dezbaterilor și poveștilor spuse în șoaptă printre rafturile pline de cărți. Biblioteca a avut
parte de ani frumoși, rodnici și bogați în proiecte finalizate, în evenimente culturale, în activități și
în utilizatori. În anul 2020 peste toate acestea s-a așternut o umbră și o liniște nefirească…
Tabelul de mai jos redă evidența utilizatorilor Bibliotecii Județene Sălaj (2019- August 2021):
Utilizatori / vizite

2019

2020

August 2021

Utilizatori înscriși

1528

742

683

Total utilizatori

3.893

1.972

1.542

Total vizite

33.702

18.664

14.584

Cifrele redau situația tristă creată de pandemie. În ciuda faptului că în anul 2020 a scăzut
drastic numărul utilizatorilor, foarte mulți au rămas aproape, apelând la serviciile bibliotecii. În anul
2021 se poate observa o ușoară tendință de creștere a numărului utilizatorilor, a celor veniți pentru
prima oară la bibliotecă, pentru a redescoperi biblioteca și serviciile oferite.
În contextul crizei sanitare globale prin care trece omenirea, cu un impact extrem de
puternic asupra existenței noastre, toți căutăm, uneori inconștient, repere, soluții, rutina de altă dată.
În vremuri de criză, de incertitudine, oamenii își schimbă stilul de viață, iar în timpul pandemiei sau schimbat mult și obiceiurile de citit. Nesiguranța cauzată de pandemie a fost și este în continuare
un factor de stres și de anxietate. Rutina de altă dată, obiceiurile și îndeletnicirile zilnice care s-au
ancorat în existența noastră oferă ideea unui spațiu sigur. În contextul pandemiei, când restricțiile au
îngrădit libertatea de mișcare și socializare, cărțile și lectura au oferit un refugiu atât de necesar în
vreme de restriște. Lectura, această mică plăcere a vieții, poate fi un refugiu, o terapie pentru suflet
și minte ajutând la reducerea anxietății și stresului. Fiecare cititor poate găsi un anumit confort în
lectură, dar obiceiurile de citit și preferința pentru un stil literar anume se poate schimba în perioade
dominate de stres. În 2020 se poate observa o creștere a procentului celor care au declarat că au citit
mai multe cărți. În perioada de izolare 35% dintre români au declarat că au citit cărți față de anul
2019 când acest procent era de 22%.[3]
30

I.D.E.I.
Numărul documentelor împrumutate, difuzate de Biblioteca Județeană Sălaj a fost afectat de
restricțiile impuse în această perioadă:
Total documente
difuzate

2019

2020

August 2021

49.529

28.711

22.344

Cifrele arată o scădere destul de drastică a documentelor difuzate față de anul 2019 cauzate
de Starea de Urgență, de restricțiile asupra modalităților de relaționare socială și individuală. Mulți
utilizatori au încă o temere față de socializare, de revenirea la bibliotecă. În pofida tuturor
schimbărilor, mulți utilizatori au rămas fideli Bibliotecii Județene Sălaj. Încă se citește, și este
îmbucurător!
În această perioadă cei mai mulți utilizatori ai Bibliotecii Județene Sălaj au căutat teme mai
reconfortante, de relaxare sau de dezvoltare personală. Au fost redescoperite cărțile cu teme
asemănătoare situației actuale prin care trece omenirea, căutând să găsească modalități de depășire,
experiențe similare: Dragostea în vremea holerei de Gabriel García Marquez, Ciuma de Albert
Camus, 1984 de George Orwell, Eseu despre orbire de José Saramago, Epidemiile de-a lungul
timpurilor de G. Brătescu. Cărțile precum Secretul orhideei de Lucinda Riley, Soția plantatorului
de ceai de Dinah Jefferies, Povestea mea de Michelle Obama, Drumul către libertateautobiografia unei refugiate din Coreea de Nord de Yeonmi Park, Privighetoarea de Kristin
Hannah, Un bărbat pe nume Ove de Fredrik Backman au oferit momente de tandrețe, alinare și
speranță în aceste vremuri tulburătoare.
Literatura motivațională, cărți precum Vindecarea creierului 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, Supă de pui pentru suflet:
Gândește pozitiv de Jack Canfield au fost și sunt de un real ajutor în menținerea încrederii în sine și
a optimismului, în înțelegerea și acceptarea situației create de pandemie.
Lectura a fost și este în continuare o hrană indispensabilă pentru suflet și minte, iar
importanța lecturii s-a conturat din nou cu adevărat în dimensiunea reală și în pandemie.
Anul 2021… o încercare de revenire la o altfel de normalitate. După anul 2020, oamenii
încearcă să se adapteze noii realități. A fost un an de schimbări, în moduri profunde. După șocul
inițial și blocajul neașteptat, bibliotecile sunt preocupate de activitatea instituției pe viitor după
această perioadă dificilă. Datorită modului de manifestare a pandemiei Covid-19, se pun întrebările:
poate exista o bibliotecă doar în spațiul virtual? Va face față instituția bibliotecii unor crize similare
pe viitor? Viața, lumea digitală a fost de un real ajutor în perioada izolării, dar nu poate substitui
nevoia și setea oamenilor pentru socializare. O bibliotecă situată doar în spațiul virtual, fără
utilizatori și fără bibliotecari, fără întâlniri, este una rece și tristă. Din acest motiv e important ca
experiențele acumulate în perioada pandemiei să fie valorificate pe viitor pentru depășirea unei
eventuale crize sanitare.
Reașezarea instituției va dura în timp și nimeni nu poate spune cât, având în vedere situația
epidemiologică. Obligate să-și mute foarte multe activități în spațiul on-line, foarte multe biblioteci
își regândesc din mers metodele de informare și de implicare în viața comunității. Biblioteca nu este
doar un depozit inert cu cărți expuse sistematic pe rafturi, este un loc al discursului, al întâlnirilor, al
lecturii, un for de comunicare între utilizatori și bibliotecari. Din acest motiv e foarte important ca
bibliotecarii să fie prezenți atât fizic cât și în spațiul virtual pentru a contribui la informarea
comunității. În contextul pandemiei prin care trece omenirea, e important ca imaginea bibliotecii să
fie una pozitivă, să fie aproape de oameni, să emane speranță. Biblioteca Județeană Sălaj încearcă și
în această perioadă să fie cât mai aproape de utilizatori: se postează pe pagina de Facebook a
bibliotecii lecturi motivaționale, prezentări de carte, mesaje încurajatoare, diferite jocuri și lecturi
pentru copii, toate acestea pentru a distrage atenția utilizatorilor, pentru a reduce anxietatea
oamenilor. Dorința bibliotecarilor de fi aproape de utilizatori s-a resimțit și în spațiul virtual. Prin
31

acest mod, cartea a fost pusă în mișcare și în lumea on-line, aducând zâmbete, o doză de speranță,
clipe de liniște sufletească oamenilor. E important ca în vreme de criză biblioteca să fie o oază de
informare, de liniște, de bunăstare în comunitate: La biblioteca Dumneavoastră este tot timpul o
atmosferă așa de plăcută. Vin cu atâta drag aici! – un utilizator fidel
Experiența lunilor de izolare a conturat mai aprofundat faptul că bibliotecile și bibliotecarii
trebuie să fie deschiși spre nou, să deprindă tehnologii, aplicații, care în condiții de criză pot fi
salvatoare. Biblioteca Județeană Sălaj a primit situația creată ca pe o posibilitate de a pune în
practică cunoștințele și competențele sale în utilizarea tehnologiei, încercând să îmbunătățească
serviciile virtuale și să inoveze servicii. Proiectele, activitățile virtuale, precum Ziua Internațională
a Cititului Împreună, Code Kids, Maratonul de Povești – 1 Iunie, Sfoara virtuală, BiblioPovești,
Biblioteca respiră cunoaștere, Avem dreptul să știm! au reușit să pună în mișcare cartea, să fie
aproape de utilizatori, să informeze, să aducă zâmbete oamenilor. În această perioadă Biblioteca
Județeană Sălaj a reușit să îmbine în mod armonios valorile, cunoștințele cărților cu așteptările
comunității, lumea fizică cu cea virtuală.
Situația epidemiologică actuală își pune din nou amprenta asupra activităților bibliotecii.
Vizitele la bibliotecă, activitățile derulate în școli se anulează de pe o zi pe alta din cauza numărului
tot mai mare de îmbolnăviri cu virusul Sars Cov2. Proiectele aflate în desfășurare (ex. Să creștem
într-un mediu sănătos), vizitele la bibliotecă, parteneriatele sunt transpuse în mediul online, acolo
unde nu se mai poate fizic, cu speranța de a reveni cât de repede posibil la bucuria întâlnirilor.
Preocuparea noastră, a bibliotecarilor, este să dăm viață cărții, atât fizic cât și în mediu virtual prin
expoziții tematice, aniversare, comemorative, prin rubrica Scriitorii Zilei, toate acestea fiind postate
zilnic pe pagina de Facebook a Bibliotecii. Spațiul Bibliotecii este un loc unde utilizatorii se pot
adăposti împotriva furtunilor, iar cărțile, lectura reduc din presiunea zilnică în care trăim, oferind
momente de liniște, speranță și bucurii: Cel mai înalt dar este pasiunea pentru citit. Consolează,
distrage, stimulează, îţi dă cunoaştere asupra lumii şi o vastă experienţă. Este o iluminare morală.
(Elizabeth Hardwick).
Nădăjduim că în Zalău, în județul Sălaj toate drumurile vor duce la bibliotecă și către un
mâine mai bun, mai sănătos, mai sigur: Singurul lucru pe care trebuie să-l cunoașteți este locația
bibliotecii. (Albert Einstein)
Szöllősi Enikő Ingrid, bibliotecară, Secția Tineri & Adulți
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[2] Ioan-Aurel Pop, apel către autorități: „Un popor nu poate trăi fără cultură”
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I.D.E.I.
Situația bibliotecilor publice din județul Sălaj – 2021. Scurtă prezentare
Când rostim cuvântul bibliotecă fiecare-i înțelege menirea în felul său, unii privesc
apreciativ, înțelegându-i menirea și rostul, alții, din păcate, mai consideră că nu se justifică
investițiile în aceste instituții. Legea, în mod firesc, asigură dreptul la informare, cunoaștere,
educație, dezvoltare pentru fiecare cetățean al unui stat, indiferent de locul său de domiciliu.
Dacă instituțiile de nivel județean au încercat să se dezvolte, adaptându-și serviciile, spațiile,
dotările, condițiile, resursa umană la mersul vremurilor, situația este cu totul alta dacă ne raportăm
la bibliotecile publice locale (orășenești și comunale, unele având filiale și în satele aparținătoare),
soarta acestora depinzând, în foarte mare măsură, de modul în care administrația locală înțelege
nevoia susținerii și finanțării lor. Mulți uită de obligativitatea asigurării funcționării neîntrerupte!
Cum se desfășoară activitatea unui bibliotecar din mediul rural, sau chiar și din orașe? Nu
e chiar atât de simplu, cum poate părea pentru necunoscători. Un singur angajat se ocupă aici de
toate atribuțiile, de la curățenie, aranjare, achiziție, înregistrare, comunicare și colaborare cu
administrația locală, dar și cu publicul de toate vârstele, organizare evenimente cultural-educative,
raportări, statistici și, pe lângă buna funcționare a bibliotecii, sunt nevoiți să se implice și în alte
activități, la solicitarea autorităților.
Majoritatea au încercat să răspundă
întotdeauna și noilor provocări.
În toate bibliotecile publice din
județul Sălaj, tradiționalul s-a îmbinat
cu modernul, încercând să oferim
servicii de calitate comunităților.
Astfel, pe lângă achiziția pentru
dezvoltarea permanentă a colecțiilor,
prelucrarea acestor documente, studiul
în incinta instituțiilor sau împrumutul
la domiciliu, activități de promovare a
cărții și lecturii, divertisment,
relaxare, implicare în viața culturală a
localităților, bibliotecile au fost dotate
cu echipamente moderne, majoritatea prin proiecte cu finanțare, coordonate de Biblioteca Județeană
Sălaj, cu implicarea, formarea și dăruirea tuturor bibliotecarilor, asigurându-le cetățenilor accesul la
surse de informare diverse, atât pe suport hârtie, cât și electronic. Centrele - internet, cu acces
gratuit pentru public, au fost deschise în toate bibliotecile publice ale județului Sălaj, în perioada
2008-2012, dovedindu-se a fi de mare ajutor pentru publicul de toate vârstele. Dotările bibliotecilor
și competențele bibliotecarilor, acumulate la multiplele cursuri, organizate tot în cadrul proiectelor
cu finanțare s-au dovedit de mare ajutor în diverse situații, amintim doar: colaborarea cu APIA
Sălaj, prin sprijinul acordat de bibliotecari la completarea solicitărilor de finanțare, comunicarea cu
străinătatea a locuitorilor care aveau rudenii sau prieteni plecați în toate colțurile lumii, editarea
unor materiale pentru profesori, elevi, studenți, precum și pentru toți cei interesați, posibilitatea
realizării poștei electronice, bibliotecarii fiind cei care ajutau la deschiderea unui e-mail, cursuri
pentru inițiere în domeniul comunicării electronice pentru toți cei care aveau și au nevoie de
facilitățile acestui mijloc, includerea în alte proiecte ș.a.
Întorcându-ne în timp, vom observa multe asemănări în ceea ce privește începuturile
activității de bibliotecă, perioada înființării acestora fiind cuprinsă între anii 1950-1965, iar locația
în care au început să se constituie colecții de carte și alte documente scrise era, în majoritatea
cazurilor, Căminul Cultural, singura clădire, se pare, dedicată vieții culturale dintr-o comunitate.
Multe dintre bibliotecile publice sălăjene au rămas în același spațiu, fiind mutate doar provizoriu, în
perioadele în care, prin diverse proiecte sau finanțări, au fost renovate și modernizate aceste clădiri.
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Încă mai avem situații în județ, puține, unde, cu toate insistențele noastre de a se interveni la
consolidarea și repararea spațiilor în care funcționează și biblioteca, administrațiile locale nu au
știut sau nu au dorit să beneficieze de posibilitățile ce se ofereau prin proiecte cu finanțare, dedicate,
în mod special, căminelor culturale și clădirilor de patrimoniu, destinate culturii și educării
populației, fiind încă afectată întreaga activitate a acelor instituții.
Ne manifestăm, însă, bucuria și recunoștința pentru că în majoritatea bibliotecilor publice
din județul Sălaj s-au realizat schimbări benefice, au avut loc extensii de spații, renovări,
modernizări la clădirile în care acestea funcționează, iar o altă parte au fost mutate în spații proprii,
beneficiind de condiții mulțumitoare de funcționare. Cele mai multe investiții în clădiri și
îmbunătățirea condițiilor de funcționare s-au produs în perioada 2007-2011, atunci când, spre a
putea beneficia de oportunitățile programului de modernizare dedicat bibliotecilor publice, am
reușit să convingem autoritățile locale să înțeleagă că pentru a primi ceva, este nevoie să oferi
măcar minime condiții de funcționare, iar bibliotecile să aibă activitate și bibliotecar.
O perioadă rodnică, cu toate bibliotecile deschise, cu evenimente mari organizate pentru
inaugurări și lansări de program! Era concurență între administrațiile locale, spre a fi la înălțimea
solicitărilor, mai ales că erau vizitați de mulți străini. Astfel, după multe drumuri, scrieri de aplicații,
raportări, participări la cursuri de formare, conferințe sau workshop-uri, am reușit să fim primul și
singurul județ din România, care și-a cuprins în proiect toate bibliotecile publice, precum și o parte
din filialele acestora. Mare realizare, care a fost apoi, la câțiva ani distanță, uitată în unele comune,
revenindu-se la vechea mentalitate, că aceste instituții nu sunt atât de importante, o parte din
bibliotecari, deoarece au fost instruiți în domeniul digital și chiar în scriere de proiecte, fiind atrași
în Primării, la început ca să ajute, apoi impunându-li-se trecerea pe alte posturi în cadrul
administrației locale. Se vor trezi, oare, din nou, doar atunci când, noi oportunități și finanțări vor
putea fi accesate numai pentru bibliotecile funcționale?! Așteptăm și noi punerea în aplicare a
P.N.R.R., deoarece fiind cuprinse și în programele de aici bibliotecile publice, ar putea fi o nouă
revigorare, menționându-se chiar și investiții în clădirile în care funcționează acestea, așa cum s-a
întâmplat în perioada derulării programului Biblionet, dar, gândirea logică ar trebui să fie ca înainte
de a tot aștepta să apară posibilități și sprijin din alte părți, cel mai important aspect ar fi să ne
respectăm noi, fiecare în locul său, instituțiile și rolul acestora în viața comunității, să le întreținem
și să le asigurăm funcționarea neîntreruptă, altfel, în zadar investim numai când ni se oferă ceva în
schimb, iar apoi uităm să cuprindem în planul și bugetul fiecărui an și aceste locuri în care se poate
forma viitorul, mai responsabil și mai luminos, spațiul care, deși mereu mult prea înghesuit, oferă
atât de multe tuturor vârstelor! Singurul de acest fel, în care, cu investiții mici, poți obține rezultate
pe termen nelimitat… cine înțelege,
cu adevărat, rolul și rostul
cunoașterii și învățării permanente!
Cum s-a schimbat, în anii la
care
facem
referire,
viața
bibliotecilor, cât de mult s-au
implicat acestea în comunitate a
avut și va avea întotdeauna legătură
directă, în primul rând, cu resursele
umane, cu bibliotecarii, iar apoi cu
finanțarea, condițiile și susținerea
din partea administrației.
Spre a rămâne mărturie
peste timp, vom încerca să
prezentăm, în datele esențiale,
situația actuală din fiecare bibliotecă publică din județul Sălaj, așa cum am cunoscut-o în perioada
2004-2021, adunând și părerile colegilor din județ, a celor care vor dori să se exprime aici.
Mărturisim că nu avem cum să cuprindem în acest număr al revistei toate aspectele ce țin de
existența și funcționarea bibliotecilor noastre, de aceea, cu nădejdea că va fi înțeles mesajul nostru,
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vom încerca să amintim, la fiecare bibliotecă, în parte, acele fapte, întâmplări, povești, care au fost
diferite față de altele, surprinzând, astfel, o imagine de ansamblu a vieții acestor instituții și ale
slujitorilor acestora. Cel mai important aspect este acela că bibliotecile sălăjene există, că s-a
investit în toate și au fost funcționale, iar valul care în ultimii ani s-a pornit în întreaga țară, trebuie
oprit, cu rezistență puternică, spre a nu se îneca mersul și cursul vieții culturale, care în mediul rural
este întreținută, în mod special, în și prin bibliotecile publice.
Am dori să oferim o imagine generală asupra bibliotecilor publice sălăjene, date generale am
cules și cuprins și în lucrarea de referință Ghidul Bibliotecilor Publice din România, însă un istoric
clar al fiecăreia este destul de dificil de alcătuit, din lipsa datelor. Analizând situația angajării
bibliotecarilor în bibliotecile publice sălăjene, un adevăr merită amintit: în anii 1990-1991 au fost
ocupate multe posturi de bibliotecar în județul nostru, iar din Ghid observăm că așa s-a întâmplat pe
întreg teritoriul României. Care a fost soarta bibliotecilor înainte de Revoluția din 1989? Acestea
erau în grija școlilor, iar profesorii de limba și literatura română le mai deschideau ușa, mai ales
spre a oferi elevilor cărțile recomandate tot de ei. Nu aveau un program fix, astfel că aveau acces
limitat alte categorii de public. Colegii noștri își amintesc cum miroseau spațiile bibliotecilor, din
cauza faptului că nu erau deschise, fiind afectată și sănătatea cărților.
Menționăm că spre a nu repeta același mesaj, am trecut anii înființării la început, iar acolo
unde sunt notați doi ani diferiți, primul este cel în care s-au constituit pentru prima dată colecțiile de
cărți puse la dispoziția comunităților, iar al II-lea este anul înființării bibliotecii publice, la fiecare
bibliotecar vom nota anul angajării, precum și cel al pensionării, unde este cazul.
Fiecare bibliotecă publică din județul Sălaj are deschise porți spre comunicare, prin mai
multe mijloace: telefon, e-mail, grupuri de comunicare, iar datele esențiale se regăsesc și pe site-ul
Bibliotecii Județene:
http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=Biblioteci%20publice%20din%20judet
https://www.facebook.com/groups/1796302034028904
Biblioteca Orășenească Cehu Silvaniei - 1951
Un oraș mic, atât ca întindere, cât și ca număr de locuitori, populația fiind într-o continuă
scădere, din păcate, iar oferta culturală e destul de limitată. Biblioteca este situată în zona centrală,
într-un spațiu impropriu și mult prea mic pentru o astfel de instituție, care a avut și are un rol foarte
important pentru comunitate, ca singura instituție cu rol important în informare, cunoaștere,
participare la activități cultural-educative și de relaxare, asigurând, prin fondul de documente
constituit în timp, dar și prin serviciile și oferta de activități și programe, sprijin pentru sistemul de
învățământ local, de la grădinițe, la liceu sau chiar pentru studenții, care, în perioada vacanțelor, au
nevoie de cărți, comunicare, socializare, practică, voluntariat.
Am întâlnit aici două bibliotecare deosebite, atât prin atitudine, cât și prin profesionalism și
dedicație față de public: Marioara Petrenciu (1976) și Balint Iuliana (01.03.1998). Mi-a făcut
mereu plăcere întâlnirea cu această instituție și, cu toate
lipsurile și condițiile din prea mica bibliotecă, aici era
întotdeauna animație, de la copii, la pensionari, pe chipul
tuturor citindu-se dragostea pentru acel loc cald, unde
doamnele bibliotecare aveau mereu ceva special pregătit, de
la cărți, la informații diverse, sfaturi, îndrumări, activități pe
gustul tuturor.
Despre clădirea de patrimoniu în care funcționează
biblioteca și azi, am tot discutat, de la colegii bibliotecari, la
primărie și consiliul local, până la nivelul Consiliului
Județean Sălaj, aceasta fiind cuprinsă, de mai multe ori, în
Strategia de dezvoltare județeană. Se cunoaște nevoia de a fi
inclusă într-un proiect de restaurare, modernizare și, eventual,
extindere. Au fost și sunt probleme la acoperiș, sunt infiltrații
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de apă care afectează structura clădirii și colecțiile din depozit, bibliotecarii fiind nevoiți, în repetate
rânduri, să ia măsuri, chiar acoperind cărțile sau punând anumite vase în care să se adune apa
provenită de la precipitații. Primăria a promis, în mai multe rânduri, intervenții și chiar etajare, spre
a mări spațiul destinat bibliotecii. S-a discutat și despre alt spațiu în care să fie mutată biblioteca,
dar, până la acest moment, niciun demers nu a avut rezultate, nefiind finalizat.
În anul 2014 colega noastră specială, Marioara Petrenciu (așa cum sunt, din fericire,
majoritatea celor care aleg să se dedice acestui domeniu), s-a pensionat, după ce, din punct de
vedere profesional a trăit și experimentat peste 38 de ani între oameni și cărți!
A avut parte însă, înainte de a se retrage din activitate, de experiențe inedite, la care,
împreună cu colega sa, a reușit să răspundă și să îndeplinească toate cerințele. Un eveniment inedit
și provocator se întâmpla în 2008, în cadrul proiectului pilot Global Library România, în care
Biblioteca Județeană Sălaj a fost prima selectată, am inclus din județ și Biblioteca Orășenească din
Cehu Silvaniei. Bucuria noastră a fost că bibliotecarele au răspuns prompt la toate solicitările, cu
toate că nu a fost ușor, nefiind familiarizați cu astfel de oportunități. Au participat la cursuri, au
urmat toate instrucțiunile, astfel încât au fost, printre primii bibliotecari din țară, pregătite să facă
față unui Centru Internet cu acces gratuit pentru public. De atunci biblioteca a dezvoltat servicii
moderne, fiind dotată cu toate echipamentele necesare: 8 calculatoare pentru public, 2 pentru
bibliotecari, având și soft propriu, imprimantă, scanner ș.a. Formarea personalului și schimbul de
experiență în județ și în țară au ajutat biblioteca, prin implicarea și dăruirea bibliotecarilor, să fie
cuprinsă și în alte proiecte cu finanțare. S-au scris aici foarte multe
povești, cu și despre oameni, cu implicarea bibliotecarelor, o parte
fiind cuprinse și în volumul coordonat de finanțatori și cunoscute nu
doar în țară, ci în multe alte părți ale lumii, chiar și peste ocean.
Am organizat, la scurt timp după pensionarea colegei
noastre, împreună cu Primăria Cehu Silvaniei, concurs pentru
ocuparea postului devenit vacant. Au participat la concurs patru
candidați, iar Firicel Gheorghe Vaida (01.11.2014) a devenit noul
nostru coleg. A fost interesat și s-a adaptat cerințelor postului, a
colaborat cu alți colegi, din județ și din țară, în diverse proiecte și
schimb de experiență, participând și la diverse cursuri de formare.
Colecțiile constituite în timp cuprind aprox. 45.000 de
volume, majoritatea cărți, dar și publicații periodice și audio vizuale.
Biblioteca oferă publicului atât servicii tradiționale:
împrumut carte la domiciliu, participare la activități culturaleducative diverse, atât în spațiul propriu, cât și la solicitări în școli
sau alte locații, achiziția și prelucrarea documentelor specifice,
posibilități de studiu pe loc, îndrumare în regăsirea informațiilor,
pregătirea pentru lecții, concursuri, examene ș.a.
Ne-am bucura să se rezolve, în viitorul cât mai apropiat, situația clădirii în care funcționează
biblioteca sau, dacă nu vor reuși să o cuprindă într-un proiect de restaurare, atunci măcar să caute
un alt spațiu potrivit pentru activitatea unei astfel de instituții, la care au acces gratuit și nelimitat,
toate categoriile de public, de orice vârstă, pregătire, interese. Un oraș, cu puține posibilități de
dezvoltare și relaxare, merită măcar dreptul să aibă o bibliotecă publică mai spațioasă!
Gândul bibliotecarilor:
Biblioteca, bibliotecarul și comunitatea
Sunt în mijlocul Clujului. Mai am două ore până când pleacă microbuzul.
E frig. Ce să fac? Să merg într-un bar? Nu pot, trebuie să comand ceva și nu mai am bani
și nu pot sta prea mult. Uite, peste drum, o librărie. Aici e cald, pot să stau cât vreau și nu mă
întreabă nimeni dacă vreau ceva, e OK! Intru. Pe rafturi, o grămadă de cărți, multicolore, aranjate
pe domenii, nici nu știu la care să mă uit. Încep să le iau la rând și să le citesc titlurile. Le-aș citi pe
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toate, dar îmi dau seama că n-aș avea timp. Răsfoiesc câteva, ceea ce nu aș putea face urmărind un
site de vânzări de cărți. Mi-e greu să aleg, am câteva preferate, sunt fascinat și îmi pierd noțiunea
timpului, trebuie să fiu atent și la ceas. Mă uit la prețuri, cam piperate, nu-mi permit. În jurul meu
mai sunt și alții ca mine, care au intrat în librărie ca la muzeu, unii mai ating exponatele.
Telefonul îmi vibrează în buzunar, mă uit pe Facebook. A apărut o postare de la biblioteca
din orașul meu, Cehu Silvaniei. Culmea, în imaginea cu noile achiziții observ chiar cartea pe care
o țineam în mână. Ce bine! Ei, bibliotecarul ăsta parcă mi-a citit gândurile, parcă e lângă mine, de
fapt îl știu din liceu. Acum știu ce am de făcut!
Plec la microbuz.
Mă duc la bibliotecă, să împrumut cartea pe care am văzut-o la librărie și care mi-a rămas
imprimată în memorie. Bat la ușă și intru, nu e prima dată. Înăuntru era mai multă lume.
Bibliotecara era cu niște școlari în camera din spate, le citea o poveste. Acolo mai erau elevi la
calculatoare, care își făceau tema la TIC sau se jucau. În prima cameră era prietenul meu,
bibliotecarul, care îl ajuta pe un client să-și genereze și să-și scoată la imprimantă certificatul
verde. O pensionară răsfoia cărțile de dragoste să vadă care are scrisul mai mare. Un alt
pensionar stătea mai retras și răsfoia ziarele pe care numai aici le găsești în oraș pe format fizic.
Pe acesta l-am văzut de fiecare dată când am venit la bibliotecă și nu cred că e o coincidență, cred
că vine aproape în fiecare zi ca să aibă cu cine povesti.
Când m-a văzut vechiul meu prieten i s-a luminat fața, m-a întrebat de sănătate și de părinți
și m-a invitat să-mi aleg cartea, dar eu știam deja ce carte vreau. Mi-am luat o carte nouă, cea pe
care am văzut-o la librărie și o carte mai veche. Oare câți o vor citi pe cea nouă și câți au citit-o pe
cea veche, oare cu câți concetățeni am aceleași gânduri și preferințe? Bibliotecarul știe!
Peste două săptămâni trebuie să aduc cărțile înapoi, dacă nu, mă sună bibliotecarul. Deci
trebuie neapărat să le citesc. Dacă le-aș fi cumpărat din librărie, aș fi dat banii pe ele și le-aș fi pus
pe raft cu gândul că la un moment dat aș fi avut timp de ele.
N-ai ce face, biblioteca este necesară, n-ai cum să cumperi toate cărțile pe care vrei să le
citești, deși poate casa ți-e plină cu cărți necitite.
Firicel Gheorghe Vaida - bibliotecar
Biblioteca Orășenească Jibou - înființată în anul 1948, ca și continuatoare a Bibliotecii
Raionale.
Spațiul în care își desfășoară activitatea a fost amenajat în incinta Casei de Cultură Municipale.
Au avut loc aici mai multe modificări, reparații, colecțiile fiind mutate în alte spații, funcționând, o bună
perioadă de timp, în condiții improprii desfășurării optime și primirii publicului.
Biblioteca Județeană Sălaj a sprijinit această instituție chiar și prin donația unor piese de
mobilier: rafturi, mese, birouri, vitrină ș.a., prin dese și consistente donații de carte și alte
documente specifice, recondiționarea unor lucrări valoroase ș.a.
Cel mai important sprijin a fost și aici includerea în proiecte cu finanțare și dotarea bibliotecii cu
echipamente moderne pentru accesul publicului la informație, pe suport hârtie și electronic.
Bibliotecari au fost Cornelia Cordea, responsabil de bibliotecă, un profesionist cu dedicație
și mare dragoste pentru public și activități de impact. A fost angajat apoi Györfi-Deák György,
(16.04.1990 - Bib. Jud., 03.01.1996, Jibou) acesta, plecând de la Biblioteca Județeană Sălaj, cu
experiența acumulată aici, dar, fiind și un talentat al condeiului, a continuat să promoveze cuvântul
scris, valorile locale și județene, abordând cu succes mai multe genuri literare.
După pensionarea colegei noastre, Cornelia Cordea, în anul 2012, cu toate insistențele
adresate către Primăria Jibou, au fost câțiva ani în care am avut aici un singur bibliotecar,
responsabil și executant.
A fost organizat un nou concurs doar în anul 2016, iar de atunci colegului nostru i s-a
alăturat Iulia Maria Longodor (februarie 2016).
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Spațiul din interiorul bibliotecii este mult prea mic pentru a organiza activități cu public,
deoarece într-o sală de aproximativ 15 m.p. sunt și rafturile cu cărți pentru acces liber la raft, 4
computere cu acces gratuit la internet (obținute în cadrul programului național Biblionet - lumea în
biblioteca mea, coordonat de Biblioteca Județeană), împreună cu alte echipamente primite tot prin
proiecte. Cu toate că nu li s-au acordat fonduri pentru achiziţia unui program special de bibliotecă,
colegul nostru, pasionat de tehnologie, a
încercat să introducă fondul de carte şi să
conducă
şi
situaţia
utilizatorilor,
electronic. Din cauza faptului că
organizarea spațiului nu este potrivită și
special destinată funcționării optime a
unei biblioteci, existând multe ziduri,
culoar ș.a., colegii au fost nevoiți să
organizeze cel mai mare fond de carte în
depozite, încercând să grupeze, tematic,
lucrările, astfel încât să le regăsească și
să reușească să răspundă solicitărilor
comunității.
Oricât se străduiesc colegii,
condițiile de spațiu
nu permit
desfășurarea unor evenimente culturale în interior, luând și aici, ca în majoritatea bibliotecilor
orășenești și comunale, măsuri pentru deplasarea în alte spații și locații, prin încheierea diverselor
parteneriate cu instituții de învățământ sau din alte domenii, sau implicându-se în evenimentele și
manifestările de amploare ale orașului.
Colecțiile acestei instituții cuprind un număr 55.000 de documente specifice, majoritatea
cărți, dar și periodice din abonamente sau donații, documente audio-vizuale. Multe cărți, primite din
donații, nu au fost introduse în inventar, fiind folosite în alte scopuri, până când spațiul va permite
includerea, introducerea și punerea în circulație a acestora.
Biblioteca Orășenească din Jibou a fost beneficiara unor donații consistente de carte, multe
dintre acestea ajutând la înlocuirea celor uzate din punct de vedere fizic sau completând colecțiile
cu autori și titluri pe care nu le dețineau, din cauza insuficienței fondurilor alocate acestui capitol achiziție carte. Nu există nici aici garanția că nu vor mai veni alte mutări, mai ales că se vorbește
despre un proiect de construcție, într-o zonă nu prea centrală, în care să fie cuprinsă și biblioteca.
Gândul bibliotecarilor:
NEGRUL MUTĂ și IA
(dar în cele din urmă albul câștigă partida)
Motto: “Temeți-vă de omul unei singure cărți! Mai ales dacă aceasta nu este Cartea Sfântă, ci
Anuarul companiei de telefoane…” (nevastă-mea, scriitoare)
Bibliotecile sunt amenințate de cinci mari pericole: lipsa de educație, lăcomia politicului,
incendiile, inundațiile și mutările. Lucrez ca bibliotecar din 16 aprilie 1990, când am venit prin
concurs la Județeană. Până când m-am transferat, în 3 ianuarie 1996, am avut parte de trei ture de
cărat dulapuri și cărți în Zalău. N-a fost ușor, dar am lucrat împreună cu colegii. Mai greu a fost
când a trebuit să mut biblioteca din Jibou de unul singur.
În 15 septembrie 2014, am primit hârtia ca, până în 1 octombrie, să eliberăm spațiile
ocupate în casa de cultură, pentru că ea urma să fie reabilitată şi modernizată. Aveam atunci
42.000 de documente. Doamna Cornelia Cordea, colega mea, fusese pensionată în mai 2012 şi nu
fusese nimeni angajat în locul ei. S-au vehiculat diferite locaţii, precum garajul primăriei, şcoala
elementară din Rona sau subsolul bisericii. Niciuna nu era potrivită. În cele din urmă, nici azi nu
ştiu la sfatul cui, s-a ales fostul spaţiu comercial de deasupra CEC-ului, oficiului poştal şi
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ASIROM-umului. Era central, dar nu avea nici căldură, nici curent electric. Prindeam un capăt de
semnal wireless de la Old School Pub, barul motocicliştilor, dar de slabă intensitate.
Faţă în faţă cu Liceul Teoretic “Ion Agârbiceanu” este o căsuţă, folosită ca birou
senatorial, unde ar fi încăput câteva dulapuri şi s-ar fi putut desfăşura activităţile de împrumut,
internet, sală de lectură pentru copiii care aşteptau autobuzele galbene. Cererea de utilizare
temporară a spaţiului ca bibliotecă a fost refuzată din capul locului de conducerea de atunci.
Nu existau nici restricţiile apărute ulterior, aşa că domnul consilier orăşenesc, Csatlós
Sándor, director-adjunct la Liceul Tehnologic “Octavian Goga”, a trimis clasa a XI-a B, aflată în
practică, să ne ajute cu mutarea. În linii mari, s-a păstrat aranjarea colecţiilor. Am construit un
iglu, o căsuţă din plăci de polistiren expandat, unde am aşteptat să treacă iarna, împreună cu
cititorii şi copiii de pe sate. Până la urmă, s-a făcut vară târzie când au inaugurat noul edificiu, în
20 august 2015.
Vreme de două săptămâni, tot poporul a putut să viziteze sălile renovate (cu cheile lăsate în
zăvoarele uşilor). În depozitul mare, jumătate din spaţiu fusese separat şi transformat în cameră de
proiecţie. Ulterior, s-a văzut că sistemele optice moderne nici nu băteau atât de departe, ci
funcţionau de pe o masă pusă în faţa ecranului.
Era vacanţă, deci am putut conta numai pe colegii muncitori de la Primărie. Ministerul
Educaţiei dăduse între timp un ordin prin care elevii nu aveau voie să părăsească atelierele de
practică. Apoi au urmat luptele electorale, schimbările succesive de la Primărie. Până în 10
februarie 2016, fuseseră aduse doar nouă dulapuri din cele peste o sută. În fiecare raport anual
prezentat în faţa consiliului local, am semnalat problema şi am cerut rezolvarea impasului. În
zadar. Cu ajutorul băieţilor mei şi a prietenilor lor, am adus dulapurile în care am pus lucrările
mai valoroase, genul “nu se împrumută acasă”, să fie ţinute sub cheie.
Situaţia a rămas aşa vreme de trei ani, până când un investitor a achiziţionat spaţiul de
depozitare ad-hoc. Ca să nu fie casate, am lăsat intenţionat “la gheţărie” literatura română şi istoria.
În 23 octombrie 2019, la iniţiativa doamnei directoare, Florica Pop, s-a ţinut un sfat cu domnul primar,
Dan Ghiurco, ni s-a retrocedat partea răpită din depozitul mare şi au revenit colegii de la gospodăria
locală. Împreună cu Iulia-Maria Longodor, le mulţumim tuturor din toată inima!
Am terminat în ultimul moment, în dimineaţa de 31 decembrie. Ce bucuroşi am sărbătorit
Anul Nou! Nici nu bănuiam ce avea să vină în 2020...
Györfi-Deák György
Pași prin Biblioteca Orășenească Jibou
Timpul pastelat al toamnei se așterne în cartea vieții. Clipele se cern la ceas de gală printre
cărți. Biblioteca noastră își are sediul în Casa de Cultură Jibou, având atribuții în sfera vieții
culturale. Biblioteca a fost înființată în 1948, a fost slujită cu credință și dăruire de mai mulți
bibliotecari: Gheorghe Oțet, Pop Maria, Pop Alexandrina, Grigore Pop, M. Vancea, Cornelia
Cordea, Györfi –Deák-György, printre ei, mă număr de câţiva ani şi eu, Iulia Longodor.
Biblioteca dispune de o sală de împrumut cu acces liber la raft și patru depozite. Sala de
împrumut deține simultan rolul de sală de lectură și punct de documentare și internet.
Biblioteca este o instituție culturală vie, activă, care iese în întâmpinarea întregii societăți:
copii și adolescenţi, adulți, persoane de vârsta a treia. Tuturor acestora biblioteca le pune la
dispoziție proiecte și servicii adaptate la realitatea cotidiană. Gândurile mele bune și frumoase se
îndreaptă ca o floare de lumină a sufletului meu spre bibliotecă, locul cunoașterii spirituale
supreme, templul înțelepciunii, al culturii.
O bibliotecă e o universitate infinită definită în timp și spațiu, cărțile sunt cei mai buni
profesori fiecare carte pe care o citesc înfiripează un gând curat. Atragem ceea ce gândim.
Am învățat pentru concursul de bibliotecar cu sârguință și conștiinciozitate. În urma unui
concurs organizat de Primăria Jibou, din luna februarie a anului 2016, lucrez la Biblioteca
Orășenească Jibou, ca bibliotecară. În perioada mai – iunie 2016, am participat la cursuri de
formare profesională la Biblioteca Județeană Sălaj: Tehnologia informației și administrarea
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calculatoarelor cu internet pentru public în biblioteci, Inițiere în Bazele Biblioteconomiei, servicii
moderne pentru public.
În anul 2019 am absolvit masteratul în biblioteconomie la Universitatea Babeș Bolyai din
Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, specializarea Științe ale informării și documentării.
Pașii de activitate culturală la biblioteca Jibou au fost parteneriate educaționale cu
preșcolarii și elevii, prezentări de carte, aranjarea cărților alfabetic la raft și depozit, informare și
documentare despre cărțile pe care le vor împrumuta cititorii acasă, informarea cititorilor cu
fondul de carte, organizarea de activități specifice, prelucrarea biblioteconomică, împrumut la
domiciliu, completarea bibliografiei locale, organizarea sistemului de cataloage, expoziții desene
tematice, cărți noi, expozitii icoane pe sticlă, pictură etc. Pașii următori în activitatea cu publicul
cititor a părut că vine de la sine, pe un drum în care surprizele nu puteau ține decât de viteza înaintării
în lumea lecturii. Cartea e comparată cu un monument cultural, asemenea trandafirului cu țepi din
glastră. Calitatea de a fi bibliotecar colorează noblețea și gingășia de a fi slujitoarea cărților, mediul
din bibliotecă e deosebit ce atrage stări entuziaste de a cunoaște exact profilul utilizatorilor, a
orizontului lor de așteptare și perfecționare continuă pentru o pregătire culturală temeinică.
Dialogul cu cititorii despre cărți, ce genuri de cărți ar dori, serviciul de referințe este unul prioritar.
Spectacolul bibliotecii se prezintă cititorilor la ceasul de taină al cărților ce au o simfonie culturală
reflectată în marea vieții din domeniile cunoștințelor umane.
Lumea interioară va reflecta lumea exterioară, un labirintic sens, un joc de cuvinte ce nu poate fi
numit poezie, ci doar o stare de gânduri frumoase și bune la o anumită stare creativă.
Pentru a scrie poezie în adevăratul sens al cuvântului e nevoie de un bagaj cultural aparte
și un talent nativ.
Cu smerenie îmi înșir gândurile bune, transpuse în jocuri de cuvinte, la o stare sufletească:
Cartea
Cartea, fabuloasă dăruire,
O părticică de suflet,
Condei și sudoare,
Smaralde de iubire
Ascunse între spini,
Se naște de-a pururi,
Cultural carusel de cuvinte
Slove îmbrăcate în haine,
Moral ardent infinite,
Litere tămâiate, rar neliniștite,
Cuprinse între file mătăsoase,
A nemuririi din templele sfinte.
Labirintic sens
Cartea vieții e labirintic sens
Descifrând enigme în apus
Spre răsărit stele de sus,
De la începutul întocmirii
Răvașe în sfârșit caleidoscopic
Se săvârșeste flama scânteii,
Torța în flăcări luminează.
Curcubeu de raze
Răsare și coboară grațios și fraged,
Narcisele lăcrimate sunt în glastră
Aer primăvăratec aduce Învierea,
A celui ce moartea cu viață a Călcat-o,
Dăruindu-ne viață veșnică!
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Parteneriat educațional la Grădinița “Prichindel”
Grădinița cu program prelungit “Prichindel” este printre cele mai vechi instituții de
învățământ din orașul Jibou, fiind înființată în anul 1972. În viitor va fi cea mai inedită și
spectaculoasă clădire, printr-un stil arhitectural de inspirație japoneză.
Anul acesta am demarat un parteneriat “Biblioteca – Prietena copiilor”, împreună cu
Grădinița nr. 3 din orașul Jibou, coordonatori în proiect fiind profesorii pentru învățământul
preșcolar, Chira Meda, Păscuțe Ana Maria, Prodan Carmen, Ureche Georgiana.
Doamna educatoare Păscuțe Ana Maria a venit la Bibliotecă să ne invite, în cadrul unui
parteneriat educațional, să desfășurăm activități cu prichindeii din grupa sa.
Din cauza pandemiei, activitățile se vor derula în conformitate cu regulile igienico-sanitare
impuse, pe platforma Zoom, iar când anumite condiții de evoluție a pandemiei vor permite, vom
organiza activitățile și în direct, acestea fiind, cu siguranță, de mai mare impact pentru copii.
Am stabilit și ne pregătim să derulăm acest proiect în realitate, pe durata întregului an
școlar 2021- 2022.
Am răspuns invitației de a ne implica activ la acest parteneriat educațional, având bucuria
de a putea participa, la o primă întâlnire la grădiniță.
La o primă întâlnire, în direct, doamna educatoare ne-a primit cu drag și empatie,
protocolar, cu o mini scenetă despre prichindeii civilizați și bunele maniere.
Toți copiii grupei ne-au salutat, apoi au jucat o mini scenetă despre lumea elegantă a
manierelor.
Prichindeii veseli au fost curioși și atenți să cucerim, împreună, lumea poveștilor, să fim
călători prin basmele toamnei.
Le-am captat atenția citindu-le despre creația lui Dumnezeu ilustrată în anotimpul toamnei,
încărcată de fructe și legume ca un fir roșu cu alb împletit cu lumea inocentă și trandafirie a
copiilor.
Am pregătit mai multe cărți ilustrate cu subiectul ales din bibliografia preșcolară:
Ana, Blandiana, Alte întâmplări din grădina mea, Editura Ion Creangă, 1997
Carianopol, Virgil, Clopoței și prichindei, Editura Ion Creangă, 1977, p. 63,64
Cassian, Nina, Poezii, Editura Andreas Print, 2017, p. 81 (Drum în toamnă)
Legende românești, Editura Minerva, București, 1981
Lecturi suplimentare, Editura Aramis, București, 2017, p. 71 (George Coșbuc Zile de toamnă)
Niță Gabriela Iuliana Povești din țara legumelor, Editura Word Press, 2009
Topârceanu, George Balade vesele și triste, Editura Hera, 2002, p. 25-30
Dialog cu prichindeii:
- Copii, ce este toamna, ce roade ne aduce?
Copiii răspund pe rând.
Toamna este anotimpul al treilea, are roade: mere, pere în panere, gutui, struguri colorați în alb și
albastru.
Legume: dovleci, ardei, roșii, cartofi, recolte bogate.
- Ce poezii știți voi despre anotimpuri, fructe, grădina de legume?
Un prichindel recită poezia “Toamna” de Demostene Botez. Îl întreb ce a înțeles din poezia
recitată, prichindelul îmi răspunde că doar cei harnici care lucrează din zori în seară au parte de o
toamnă bogată în roade, mere, pere în panere, prune, alune, gutui amărui și tot felul de legume.
Prichindeii recită poezia “Toamna târziu” de Octavian Goga, când vântul se joacă cu
copacii și îi lasă fără frunze, toamnelor târzii le stă bine în arămiu.
- Ce este toamna?
Toamna aduce brumă, bate vântul, adunăm fructe și legume pentru compot, alt răspuns năstrușnic,
câte un pui de ciocârlie plânge pe cumpăna de la fântână.
- Ce povești sau legende cunoașteți despre toamnă?
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“Povestea mărului buclucaș”, povești în care legumele au viață și vorbesc între ele, fructele au
costume de anotimpuri.
Le-am citit copiilor poezia “Peisaj de toamnă” de Virgil Carianopol. Prichindeii s-au minunat, neam jucat de-a “coțofana și cocostârcii” pe catalige pe versurile poeziei lui George Topârceanu,
“Rapsodii de toamnă” dintr-o carte ilustrată și am zâmbit, spunând ghicitori despre anotimpul
toamnei, ilustrat în volumul “Amintiri din copilărie” a lui Ion Creangă.
Am modelat din plastilină figurine din livada de fructe și legume din grădină.
- Ce fructe de toamnă cunoașteți?
Prichindeii răspund în cor: mere, pere, prune, gutui, struguri.
Apoi am solicitat un feedback din partea prichindeilor. I-am întrebat despre toamnă, ce
povești cunosc, să îmi povestească basme în care toamna este regină, să ne jucăm cu figurinele de
plastilină modelate și iarăși să călătorim în lumea basmelor toamnei, de această dată urmărind la
retroproiector un material.
Ca temă de casă, doamna educatoare, le-a dat copiilor să deseneze fructul preferat din sezonul
toamnei.
La finalul întâlnirii, am organizat un concurs de povești. Prichindeii povestitori vor fi
răsplătiți cu niște cutii de praline cu ciocolată și o carte de colorat.
Am făcut invitație la Bibliotecă, această minunată scăldătoare spirituală a cărților. Le-am
spus copiilor că îi invităm la Bibliotecă și că voi reveni la Grădiniță pentru noi activități.
Iulia Maria Longodor
Biblioteca Orășenească Alexandru Sterca-Șuluțiu Șimleu Silvaniei - (1951-1953)
Ca și în multe alte biblioteci și aici fondul inițial de carte a fost constituit din donații ale
populației. A fost cunoscută și ca Bibliotecă Raională.
Locația în care a funcționat și continuă să funcționeze și azi această instituție este situată în
centrul orașului, în curtea Școlii Gimnaziale Nr. 1, având sediu propriu.
Clădirea a suferit modificări și reparații în mai multe rânduri, unele necesare din cauza
infiltrațiilor de apă, fiind afectată și instalația electrică, altele pentru reorganizarea spațiului. S-au
făcut mai multe planuri și promisiuni pentru extindere, s-au discutat alte posibilități de mutare,
încercând căutarea unor soluții de optimizare a condițiilor, dar, până în acest moment, nu au fost
puse în practică.
Dintre cele 3 biblioteci orășenești, Biblioteca din Șimleu Silvaniei, are cel mai generos
spațiu, precum și cel mai mare număr de posturi, chiar dacă, în unele perioade, nu toți cei angajați
pentru a-și desfășura activitatea aici au și fost lăsați să practice profesia, fiind solicitați, sau chiar
mutați pentru a sprijini activitatea administrativă locală. În mod normal existau 6 posturi, incluzând
și personalul administrativ, de întreținere, azi lucrează cu adevărat doar doi bibliotecari.
Șimleu Silvaniei este un centru cultural cu vechi tradiții, de acesta fiind legate numele unor
mari personalități sălăjene, precum Iuliu Maniu (locul nașterii), patronul spiritual al bibliotecii, Al.
S. Șuluțiu, Dr. Ioan Ossian, Dr. Ioan Pușcaș ș.a.
An de an biblioteca este partener la evenimente și manifestări culturale de mare amploare,
dar organizează și în spațiul propriu activități informative, educative, de cunoaștere și relaxare
pentru toate categoriile de public, grupa de vârstă cea mai bine reprezentată fiind copiii,
bibliotecarii sunt prezenți și în școli, atât în calitate de organizatori, cât și ca parteneri sau invitați.
Este singura bibliotecă publică din județ, care a avut programul organizat în două schimburi,
tot aici fiind împărțite și colecțiile în două secții: Adulți și Copii, spațiul permițând aceasta. S-a
organizat, în cadrul programului Biblionet - lumea în biblioteca mea, un Centru cu acces gratuit la
internet pentru public, găsindu-se o variantă de extindere a spațiului util, amenajând și dotând cu
mobilierul necesar o cameră separată de celelalte secții sau depozite. Dotarea cu echipamente a fost
asigurată și prin alte proiecte cu finanțare, coordonate de Biblioteca Județeană Sălaj.
Așa cum este firesc în cea mai mare bibliotecă orășenească din județul Sălaj, fondul de
documente depășește, ca unități biblioteconomice, celelalte două biblioteci de același nivel, existând
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în prezent aici, peste 70.000 de volume, puține documente periodice (abonamente sau donații), iar
numărul documentelor audio-video este cel mai mic, raportat la celelalte instituții similare (4).
O lungă perioadă (1971-2012, cu mențiunea că între 2008-2012 a fost directorul Centrului
Cultural din oraș, având în grijă și biblioteca) a fost director, Dumitru Corbeanu, cunoscut și
respectat om al cărții, organizator al numeroaselor evenimente culturale locale, autor al unor lucrări
despre orașul de la poale de Măgură, dar și volume de versuri.
La Șimleu Silvaniei, la Biblioteca Orășenească, după decesul survenit mult prea devreme al
domnului Corbeanu (2014), a preluat sarcinile responsabilității în instituție, Claudiu Haiduc, care,
având preocupări și în domeniul informatizării, a reușit să realizeze un soft propriu de bibliotecă,
introducând o parte din fondul existent, baza de date a utilizatorilor, realizându-se, o perioadă și
împrumutul de carte, în regim electronic. Din păcate, o altă dramă a zguduit această instituție,
colegul nostru stingându-se și el, la o vârstă tânără, în urma unei pneumonii, iar pentru că nimeni
nu-și imaginase că ar exista vreun pericol, acesta nu a reușit să predea ceea ce realizase, nu s-a putut
continua, nici prelua nimic din tot ce s-a introdus electronic, existând o mare problemă și pentru
depistarea și recuperarea documentelor împrumutate și situația utilizatorilor.
Cu toate insistențele către Primăria din localitate, nu s-a achiziționat nici până azi un
program special dedicat bibliotecilor, astfel încât, cei doi colegi, s-au întors la realizarea situațiilor
și cuprinderea întregii activități doar în format tradițional.
La conducerea Bibliotecii din Șimleu au urmat apoi, pentru perioade scurte de timp: Dorel
Cherecheș, Felicia Man, Elena Mocan.
A preluat, fără a fi retribuită, sarcinile de responsabil de bibliotecă doamna Paraschiva
Pascu, bibliotecar dedicat și cu mare experiență, iar din anul 2019, după pensionarea acesteia,
Mihaela Cecilia Pop (01.06.1995) este cel mai experimentat bibliotecar de aici.
Din păcate, azi, numai doi bibliotecari lucrează, cu adevărat, în bibliotecă, Mihaela și Alin
Costălaș (2018).
Mobilierul fiind într-o stare
avansată de degradare, am încercat să
ajutăm, prin atribuirea unor rafturi,
birouri, un TV color și altele, atât cât
ne-au permis posibilitățile și ca urmare
a schimbării sau înnoirii întregului
mobilier din secțiile Bibliotecii
Județene Sălaj.
Donații de carte și alte
documente au fost repartizate și pentru
această bibliotecă de către instituția
județeană, dar s-au primit și din partea unor persoane fizice, în special locuitori ai orașului.
Gândul bibliotecarilor:
Prin vechimea și importanța profesiei, bibliotecarul este prețuit pentru munca sa, dar
continuă să fie considerat, în multe privințe, un auxiliar al altor profesii. Munca bibliotecarului
este considerată nobilă, spirituală, dar totuși este menținut (bibliotecarul) la periferia sistemului
recunoscut de valori.
Bibliotecarul are o serie de activități pe care cititorul și nu numai, nu le știe: evidența
zilnică a cititorilor, prelucrarea stocului de carte nou achiziționat, înregistrarea lor în Registrul
Inventar, pregătirea individuală, realizarea unor expoziții de carte, scrierea unor studii referitoare
la bibliotecă, opere și scriitori.
A fi bibliotecar înseamnă pasiune, răbdare, pricepere, pregătire continuă, stăruință și
informație, spirit creator și perseverență. Un bibliotecar trebuie să fie el însuși un mare pasionat
cititor.
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Iată, deci, că avem de-a face nu numai cu o ocupație pur și simplu, ci cu una dintre cele mai
frumoase, mai distinse și mai nobile: profesiunea de bibliotecar.
Mihaela Cecilia Pop
Biblioteca Publică Agrij - a luat ființă în anul 1960, ca și continuatoare a bibliotecii
Căminului Cultural, fondată în 1953.
Și aici, ca în multe ale localități, spațiul destinat păstrării cărților și funcționării instituției
publice de cultură, a fost schimbat, în mai multe rânduri. În prezent Biblioteca funcționează în
clădirea Primăriei, având amenajate două încăperi, una pentru expunerea cărților la raft și accesul
publicului, iar în apropiere un mic depozit și un spațiu dedicat tehnologiei, cu majoritatea
echipamentelor primite din proiecte coordonate de Biblioteca Județeană, autoritățile locale
asigurând funcționarea rețelei internet, la care este racordată și biblioteca.
Am cunoscut-o, în primii ani aici, pe Nicoleta Moca, bibliotecară cu experiență, dar,
deoarece venitul nu era pe măsura muncii și a pregătirii, a ales să participe la concurs în vederea
ocupării postului de secretar general la Primăria Agrij, fiind declarată
câștigătoare. În scurt timp s-a organizat concurs pentru ocuparea postului de
bibliotecar, devenit vacant, iar de atunci bibliotecară este Mariana Longodor
(21.05.2007).
Colecțiile cuprind aprox. 8.100 unități, majoritatea sunt cărți, existând și
un număr redus de publicații periodice, din abonamentele realizate de Primăria
comunei.
Cele mai multe colaborări și activități sunt realizate cu Școala din
centrul de comună, precum și cu cele din satele aparținătoare acesteia.
Biblioteca Publică Almașu
În anul 1951 s-a organizat prima colecție de carte, având spațiu în incinta Căminului
Cultural, iar din 1953 funcționează ca Bibliotecă, realizând și servicii pentru luminarea populației,
așa cum erau indicațiile asociațiilor culturale din acea vreme, în mod special ale Asociației Astra, ce
milita pentru ca în toate localitățile să existe cărți, care să fie citite de locuitorii satelor, spre a fi
ajutați să iasă din bezna necunoașterii și a progresa, găsindu-şi loc demn între alte popoare vrednice,
sub aspect cultural, ale acestei lumi.
Şi în comuna Almaşu biblioteca are istoria sa. L-am întâlnit aici, în anul 2004, pe Adrian
Florian, fusese angajat aici doar de doi ani, înaintea lui, mama sa, dascăl de profesie, s-a ocupat şi
de lumea cărţilor, încercând să pună în mâna localnicilor, pe lângă învăţătură
şi sfaturi înţelepte din cărţi. Pasionat fiind de lumea nouă ce deschidea noi şi
noi perspective, Adrian s-a bucurat mult de facilităţile pe care le-a adus
tehnologia şi în biblioteca în care îi era drag să slujească. Mereu am cerşit,
împreună, de la administraţia locală, ba lemne de foc (pentru o sobă care
scotea mai mult fum, decât căldură), ba intervenţii pentru a renova interiorul
(mai mult negru, de la fum, fiind afectate de acesta şi multe cărţi), mai
îndrăzneam să solicităm câţiva bănuţi pentru a mai cumpăra cărticele noi,
bucurii mari pentru copilaşii din comună… au fost mai multe mutări şi aici, în
aceeaşi clădire, în care funcţiona şi un ABC, dar şi Căminul Cultural (acestuia
fiindu-i, de fapt, dedicată), de la parter au fost mutate toate la etaj, având bucuria că spaţiul era mai
generos, reuşind să dezvoltăm mult mai bine Centrul de Internet, cu acces gratuit pentru public.
Bibliotecarul nostru a participat la toate cursurile de formare, era pasionat de calculatoare şi a
încercat să-i ajute pe localnici să se familiarizeze cu lumea de pe ecran. Bibliotecarii ştiu cel mai
bine cum stau lucrurile atunci când, o dată cu schimbările de la vârful autorităţilor locale, din 4 în 4
ani, viaţa bibliotecilor depinde, în mult prea mare măsură, de simpatii, antipatii, de modul în care
cei care vin percep activitatea acestor instituţii şi înţeleg nevoia de a le sprijini. Din păcate, la scurt
timp după ce am trăit, împreună, bucuria de a vedea renovată şi modernizată clădirea Căminului
Cultural, prin proiecte, la un moment dat, fiind în vizită profesională pe Valea Almaşului, uşa de
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intrare la bibliotecă am găsit-o închisă, iar reprezentanţii Primăriei ne-au informat că bibliotecarul sa pensionat, având probleme de sănătate.
Se întâmpla în 2017, iar de atunci s-a promis, dar încă nu s-a angajat un nou bibliotecar.
Biblioteca Almaşu a rămas la un fond de 16.000 de volume, având şi echipamente moderne
pentru comunicare şi informare, doar că acestea aşteaptă bunele intenţii ale autorităţilor, spre a se
putea redeschide publicului, mai ales că în această zonă sunt multe persoane cu posibilităţi
materiale reduse, astfel încât ar avea mare nevoie de… o minte care să le pună cartea în mână, să-i
îndrume, prin informaţii corecte ca să-şi găsească drumul potrivit şi condiţii de viaţă mai bune.
Biblioteca Publică Băbeni - din informaţiile pe care le deţinem a funcţionat, ca bibliotecă
publică, începând cu anul 1961, preluând atât fondul de carte, cât şi atribuţiile de la casa de cetit,
aşa cum le spuneau înainte spaţiilor în care se adunau cărţi şi alte documente, aceasta întâmplânduse şi aici, ca în multe alte localităţi, în anul 1953, iar locaţia, atunci şi acum, a fost şi este Căminul
Cultural.
Între timp au fost mai multe schimbări, chiar şi de locație. Am găsit fondul de carte
depozitat într-un spaţiu impropriu, întunecos şi fără condiţii de primire a publicului. Ne-am bucurat
de înţelegerea autorităţilor locale şi, la finalizarea proiectului de renovare şi modernizare a
Căminului Cultural, biblioteca a fost readusă aici, adăugându-i-se, prin buna comunicare și
colaborare cu autoritățile, alte şi alte suprafeţe, astfel încât condiţiile de expunere, precum şi cele de
funcţionare sunt optime. Un mare avantaj îl constituie şi faptul că este situată în vecinătatea şcolii
gimnaziale (în aceeaşi curte) şi în zonă centrală, astfel încât colaborările şi accesul sunt facile
tuturor. Am avut parte de bibliotecare dedicate: Felicia Mureșan, care a ales să plece la muncă,
într-o altă țară, fiind angajată apoi, pe o perioadă determinată, Anuța Găvre, s-a organizat apoi
concurs pentru ocuparea postului vacant, în urma căruia a devenit, bibliotecară Monica Dale
(01.11.2008), care, cu multă dragoste şi dăruire pentru profesie,
a făcut parte din multe proiecte, a răspuns şi a participat la
organizarea şi buna desfăşurare a multor activităţi, evenimente
şi manifestări cultural-educative, de informare şi formare, nu
doar în centrul de comună, ci şi în satele aparţinătoare
comunei, ducând și ea, ca alți colegi inimoși, cărți, în satele
aparținătoare comunei, cuprinzându-i și pe locuitorii acestora
în activități și evenimente deosebite.
Impresionant a fost şi modul în care Monica şi-a
aşteptat colegii din judeţ, de Ziua Bibliotecarului, atunci când
programarea întâlnirii profesionale a fost făcută pentru această
zonă, cu un potențial turistic impresionant și atractiv.
Fondul de carte nu este foarte mare, peste 8.000 de
volume, ţinând seamă de situaţia în care o lungă perioadă au fost mutate, distruse sau uzate fizic o
mare parte şi propuse spre casare. Se pot observa, în schimb, cărţi noi, multe achiziţionate din
fonduri primite de la autoritatea locală, an de an, dar şi din donaţii, atât de la Biblioteca Judeţeană,
cât şi de la localnici.
O bibliotecară dedicată, care comunică eficient atât cu autoritățile, cât și cu publicul de toate
vârstele, care promovează cu mare drag valorile și poveștile locului, culegând și scriind în revista și
cărțile editate de noi.
Gândul bibliotecarei:
1 noiembrie 2021. Chiar azi se împlinesc 13 ani de când profesez această nobilă meserie de
bibliotecar. Nu spun cuvinte mari. În acești ani am realizat că acolo unde familia și școala nu pot
face față, intervenim noi, bibliotecarii, cu succes de foarte multe ori.
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Da. Vorbesc acum despre copii. Despre viitorul nostru ca națiune. Îmi place să vorbesc
despre ei de câte ori am ocazia și să raportez activitatea mea de bibliotecar la ei, de cele mai multe
ori.
Știu că activitatea mea nu presupune doar lucrul cu copiii, dar având de atâția ani sediul
bibliotecii în vecinătatea imediată a școlii, îi am tot timpul în preajma mea. Și-mi face o plăcere
nespusă să contribui și eu la modelarea lor.
Nu vreau să mă erijez în altceva decât sunt. Da, sunt bibliotecar. Nu profesor, nu psiholog.
Nu vreau să amestecăm atribuțiile. Dar vreau să-mi dăruiesc toate capacitățile și abilitățile
mele spre a completa golurile din sufletele și mințile lor. Fără a învinui pe cineva și fără a cere
răsplată.
Răsplata cea mai mare e să văd schimbarea în bine. Să văd suflete speriate și minți
ignorante, cum își găsesc încet, încet calea. Să văd fețe îndârjite de greutăți nefirești pentru vârsta
lor, cum se transformă în chipuri zâmbitoare și priviri limpezi, care văd mult mai departe.
Ochii spun multe. Și eu văd priviri timide sau speriate la primele întâlniri în bibliotecă,
transformate în privirile sigure și încrezătoare de mai târziu.
Nici nu bănuiți cât sunt de câștigată! Asta e răsplata mea cea mare. Și toate se întâmplă
aici, în biblioteca noastră comunală.
Mă întâlnesc de multe ori cu cei care erau mici la începuturile mele de bibliotecar și le văd
privirile senine. Și mă gândesc că am șters și eu câțiva nori pentru a avea ei seninătatea asta. Și
sunt mândră de mine, că n-am trecut degeaba prin viața lor.
Rolul bibliotecii publice în viața cetățenilor e în schimbare continuă. Și noi, bibliotecarii,
încercăm să facem față cu succes schimbărilor. Însă cel mai de seamă rol al nostru este să fim
OAMENI.
Bibliotecar, Monica Dale
Biblioteca Publică Bălan - 1958 este cunoscut ca an al înființării, dar, așa ca la multe alte
localități, în anul 1953 sunt date despre existența unui fond de carte, constituit prin donații și păstrat
la Căminul Cultural.
Proverbul spune că omul sfințește locul, în orice domeniu de activitate îi e dat să slujească,
iar bibliotecarul dă viață bibliotecii, chiar dacă, de multe ori, condițiile de funcționare și chiar
motivația financiară nu sunt pe măsura așteptărilor și meritelor.
Bălanul este o comună frumoasă, cu un potențial turistic aparte, iar nevoia de promovare a
locurilor de poveste se realizează cel mai bine prin intermediul celor care au menirea să adune, să
păstreze, să transmită zestrea locului.
Norocul a făcut să avem și aici parte de o bibliotecară harnică, care a răspuns tuturor
provocărilor profesionale, fără rezerve sau temeri, demonstrând că dacă dorești cu adevărat să
realizezi ceva în instituția unde ai ales să slujești, ești în măsură să
înlături piedicile, care sunt sau ar putea apărea, pe parcursul
împlinirii angajamentelor. Așa am cunoscut-o pe Ana Damșa
(17.10.1994), hotărâtă și mereu încrezătoare. Se întâmplă, ca în
orice loc de muncă, de fapt, să existe un grup de oameni care
răspund mereu DA, la orice îndemn de a mai face parte dintr-un
proiect dedicat, bineînțeles, comunității pentru care lucrează, firesc,
toate instituțiile publice.
Ori de câte ori am trecut prin Bălan, Ana era la datorie,
înconjurată mereu de public, mai ales de copii, dornici să stea cât
mai mult cu doamna bibliotecară, convinși că vor mai învăța și
descifra tainele cunoașterii, spre a-și pregăti bagajul necesar
împlinirii în viață. Da, este bine de reamintit faptul că, pe lângă
familie și școală, biblioteca, prin oamenii săi dedicați, poate sprijini
formarea și pregătirea copiilor, dar, tot aceasta este în măsură să fie aproape și de tineri sau adulții
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de toate vârstele, prin informații și idei, prin aducerea acestora împreună, la socializare, comunicare,
relaxare, împărtășire de experiențe, găsirea răspunsurilor la diverse nelămuriri, fiind singurul loc în
care au acces neîngrădit, nediscriminatoriu și gratuit, toate categoriile de public. Oricât de mic ar fi
spațiul unei biblioteci, de aici se pot deschide căi luminoase spre realizare personală sau de grup.
Nici această bibliotecă nu a funcționat mereu în același spațiu, astfel încât, colecțiile
constituite în timp, cuprinzând aproximativ 9.000 de volume, au fost mutate de câteva ori, fie în altă
locație, fie blocate provizoriu pentru lucrări de curățenie și renovare. Cel mai important aspect, în
toate aceste situații, a fost faptul că a beneficiat mereu de sprijinul administrației locale, biblioteca
fiind situată în vecinătatea Primăriei, în aceeași clădire, cu mai multe destinații, în zona centrală a
comunei.
Din dorința de a fi de ajutor și pentru locuitorii satelor aparținătoare, bibliotecara, în bună
colaborare cu alte instituții, în mod special cu școlile din comună, având și sprijinul Bibliotecii
Județene, a fost de acord, a propus și am realizat, împreună, o filială în satul Chendrea, în incinta
Școlii din localitate, existând preocupări în acest sens și pentru alte sate.
Impresionante au fost aici și momentele în care, având vizitatori mulți din țară, la
evenimente profesionale și dorindu-ne să-i impresionăm vizitând obiective turistice din județ,
bibliotecara noastră, în parteneriat cu Școala, au pregătit un fragment din Piesa de teatru Fata
Cătanii (autor, Ștefan Goanță, scriitor sălăjean), prezentându-se spectaculos, exact acolo, printre
Zmei și Zmeoaice, la Grădina Zmeilor din Gâlgău Almașului. Minunat și inedit mod de promovare
a valorilor locului!
Nu vom vorbi acum despre toate proiectele, evenimentele și activitățile în care Biblioteca
Bălan, prin inimoasa bibliotecară, Ana Damșa, s-a implicat. Acestea sunt cuprinse în numerele
anterioare ale revistei, se cuvine însă să-i mulțumim, încă o dată, să o îndemnăm să rămână cu
aceeași dragoste de a dărui și cu același gând şi perseverenţă de a răspunde mereu, la toate
solicitările: Bălanul e prezent, încercăm, trebuie să putem, nu vă pot refuza!
Din Sala mică a Căminului Cultural, clădire în care a funcționat și administrația locală,
Biblioteca Publică Bălan a fost mutată, pentru perioada dedicată proiectului de renovare,
modernizare și extindere a acestei construcții, în incinta Școlii Gimnaziale din localitate. Condițiile
sunt foarte bune și aici, iar frumoasa colaborare pe care a avut-o bibliotecara noastră cu instituția de
învățământ, continuă și acum, activitățile fiind mult mai ușor de realizat.
În astfel de comune, unde există comunicare eficientă și colaborare rodnică, de la autorități
locale, la instituții și comunitate, se pot împlini multe și mărețe fapte, care le demonstrează utilitatea
și rostul pentru viața locuitorilor.
Biblioteca va reveni, în maxim doi ani, în clădirea în care a funcționat, dar, cu promisiunea
fermă a conducerii Primăriei, că i se vor aloca mai multe spații, astfel încât să-și poată organiza, în
condiții mult mai bune, toate planurile, proiectele și activitățile propuse, pentru oameni și spre
folosul întregii comunități.
Cinste și respect pentru acest exemplu de dăruire!
Gândul bibliotecarei:
Stau și mă duce gândul în urmă cu 27 de ani când, cu emoții, am participat la concursul de
ocupare a postului de BIBLIOTECAR COMUNAL. Au trecut repede, dar în același timp au fost ani
frumoși, cu realizări pe plan profesional, dar și familial, pentru că tot în acea perioada mi-am
întemeiat o familie, zic eu, frumoasă.
Pășind cu temeri, am îmbrățișat cu drag această profesie, de bibliotecar. Nu știam ce
presupune aceasta. Îmi imaginam că munca unui bibliotecar este numai de a împrumuta cărți, de a
citi și de a se documenta pentru a putea răspunde la întrebările comunității, care se învârte în jurul
lui. Bineînțeles că nu a fost așa. Odată cu trecerea anilor serviciile bibliotecii noastre s-au
diversificat și sunt bucuroasă că am putut participa la schimbarea imaginii bibliotecii în
comunitatea noastră.
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Am început cu a îmbogăți fondul de carte cu cărți noi, apoi încet, încet am atras cititori,
pentru că în perioada anterioară biblioteca din comună nu prea era deschisă și nu avea fond de
carte corespunzător cerințelor comunității.
Copiii își doreau cărți de povești cu poze colorate, adulții aveau nevoie de cărți din
domeniul agriculturii și mecanizării. Am reușit, într-o anumită măsură, să le îndeplinesc dorințele.
A fost și este o bucurie de nedescris să lucrez cu copiii. Îmi sunt foarte dragi când văd cum
spațiul bibliotecii devine neîncăpător, adunându-se pentru diferite activități. Biblioteca este locul
de unde pleci cu sufletul încărcat de bunătate, speranță și iubire. I-am îndrumat, i-am sfătuit, i-am
ajutat să iasă din anumite impasuri. Îmi spuneau “dumneavoastră ne sunteți a doua mamă, putem
să vă spunem orice pentru că știți să păstrați fiecare secret”.
Ce mi-a rămas în minte au fost copiii pe care i-am învățat unele îndeletniciri manuale,
dorința și pasiunea lor de a se delecta, tricotând, croșetând și cosând goblenuri. Mă întâlnesc cu
acele generații de copii și ne aducem aminte cu plăcere despre acele vremuri. Aceste îndeletniciri
eu le-am învățat în familie, dar mi-am dat seama că generațiile care au urmat nu au avut aceste
preocupări și nu am vrut să se piardă migăloasa artă a lucrului manual.
Trecând anii, ajungând în era tehnologiei, ne-am adaptat și acesteia, BIBLIONETUL ne-a
ajutat. „Biblionet - lumea în Biblioteca mea” a fost ajutorul pentru copiii care au dorit să
descopere tainele calculatorului. Au continuat, dezvoltându-și imaginația scriind linii de cod în
cadrul proiectului „CODE KIDS - copiii fac coding în bibliotecile publice”. Mă bucur că am reușit
să aduc zâmbete pe chipul tinerelor generații, pe care i-am ajutat să se descopere pe sine și au ținut
seama de sfaturile mele.
Nu pot să nu o amintesc aici pe Oana Trifan, fetița care venea la bibliotecă și se ascundea
printre rafturi. A început cu cartea ei preferată, „Bucătăreasa zânelor”, apoi frecventând
biblioteca a ajuns în clubul de coding. Muncind cu plăcere și pasiune a ajuns de la reporter Code
Kids la alumn, iar acum activează la un club de robotică. Sunt tare mândră de ea, deoarece este
ambasadoarea tuturor bibliotecilor publice, vorbind, ori de câte ori are ocazia, despre modul în
care biblioteca i-a schimbat viața.
Familia mea este întreaga comunitate, care a crescut de la an la an!!!
Toate acestea le-am făcut din suflet cu dorința de a crește cultura, educația și inteligența
comunității din jurul meu, fără a aștepta ceva în schimb. Acum am încredere că o să fac față
tuturor provocărilor pentru că serviciile bibliotecilor publice sunt în continuă schimbare, iar noi,
bibliotecarii, trebuie să dăm dovadă de răbdare, înțelepciune și educație, trecând cu succes peste
aceste schimbări.
Ana Damșa, bibliotecară
Biblioteca Publică Bănișor (1953), Căminul Cultural, azi sediu propriu
Încă un loc în care implicarea bibliotecarului în viața oamenilor locului, demonstrează rolul
și efectele benefice ale dăruirii în dezvoltarea cultural-spirituală a unei comunități. Indiferent dacă
sunt copii, tineri, adulți sau vârstnici, Florica Iepure (15.02.1991) a știut întotdeauna cum să le fie
de folos tuturor. De la carte, la poveste, ateliere de confecționat diverse ornamente, felicitări… până
la realizarea unei prezentări a comunei, prin imagini, mesaje,
amintiri culese de la săteni, sau ajutorul acordat realizării anuale
a evenimentelor majore din viața satului (ex. Fiii Satului
Bănișor, Anuarul, Festival de folclor ș.a.), a fost prezentă, atât
cu ideile, cu munca și sufletul, cât și prin deschiderea multor
colaborări și parteneriate, având mulți invitați din țară, dar și
colegi din alte biblioteci ale județului.
Astfel și aici, biblioteca s-a bucurat mereu de sprijinul și
susținerea autorităților locale, fiindu-i atribuite fonduri pentru
continuitate și buna funcționare, atât pentru proiectele în care a
fost implicată instituția, cât și pentru dezvoltarea colecțiilor și
diverse materiale necesare organizării activităților.
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Am purtat discuții, în repetate rânduri, cu Primăria, pentru locația în care ar fi mai potrivit să
fie reorganizată biblioteca. Una din soluții ar fi fost revenirea în Căminul Cultural, clădirea fiind
renovată în întregime, dar, după analiza condițiilor, s-a observat că gradul de umiditate este mult
prea ridicat și ar putea afecta sănătatea colecțiilor, astfel încât măsura cea mai potrivită ar fi în acest
moment mutarea în clădirea în care funcționează acum Grădinița și care dispune de spațiu potrivit și
pentru bibliotecă. Aceasta se găsește în imediata apropiere a sediului actual, activitatea de mutare
fiind destul de facilă. Din informațiile primite recent am aflat că în anul 2022 clădirea, în care
funcționează în prezent Biblioteca, va intra într-un proces de renovare și modernizare. Nădăjduim
ca pe întreaga perioadă de derulare a lucrărilor, activitatea instituției să nu fie întreruptă, sfatul și
îndemnul nostru fiind acela de a muta colecțiile în clădirea din apropiere, spre a-i asigura minime
condiții de desfășurare a activității.
Biblioteca Bănișor numără în prezent aproximativ 9.500 de volume, la această zestre
adăugându-se, ca în toate bibliotecile județului, echipamentele moderne pentru facilitarea obținerii
informațiilor, realizarea unor activități online, mijloace foarte utile mai ales în contextul existent.
O comunicare frumoasă, rodnică, având bucuria să fim solicitați și implicați în buna
organizare a evenimentelor majore din viața culturală a comunei.
Gândul bibliotecarei:
Bibliotecar şi atât…
Sunt bibliotecar de 31 de ani, frumoasă meserie, să fii înconjurat de cărţi şi de copii este o
binecuvântare. Visul meu, copil fiind, era sa devin profesor, dar nu a fost să fie, am ajuns
bibliotecar şi nu regret nici măcar o secundă că primul vis nu a devenit realitate.
Îmi amintesc primii ani, copii foarte mulţi, care treceau pragul bibliotecii, sfioşi şi timizi, au
devenit azi adulţi, care au, la rândul lor, copii. Răsfoiau cărţile, uneori fugeau printre rafturi, nu
puteam să-i cert, eram bucuroasă că biblioteca era vie.
Anii au trecut ca nişte clipe, cu bune şi cu rele, prefer să-mi amintesc numai lucrurile
frumoase din viaţa mea de bibliotecar. Multe proiecte; “… toamna lui 2009 - Biblionet” o rază de
lumină pentru noi cei de la comunale. Calculatoarele primite le-au permis copiilor să vadă, la un
click distanţă, întreaga lume. Trebuia să ţin pasul cu noul, uneori îmi era frică, dar un bibliotecar
iese învingător din orice situaţie în care este pus.
Iubeşte Cartea, omule de azi,
Şi calea îţi va fi mai lină,
Iar de s-o întâmpla să cazi
Înţelepciunea, o să te susţină.
Am scris versurile acestea pentru că am simţit o înstrăinare faţă de carte şi noi, cei mai de
demult, am crescut cu ea, iar tehnologia uneori ne apasă, sau poate chiar ne depăşeşte, cel puţin
aşa simt eu.
Biblioteca este pentru mine a doua casă, iar cititorii pe care îi cunosc personal pe toţi, unii
pot fi copiii mei, alţii, fraţii mei, părinţii mei, bunicii mei, o familie mare… şi frumoasă.
Mă bucur, când mă salută tinerii, poate eu nu-i mai recunosc, au crescut, au familiile lor,
iar ei nu m-au uitat, îşi aduc copiii la bibliotecă şi le povestesc despre activităţile la care au
participat.
Citiţi copiilor poveşti, învăţaţi-i poezii, e dureros să-l întrebi pe un copil o poezie şi el să nu
ştie niciuna. Cu lumea de azi, încet, încet va dispărea şi bucuria… să o mai alimentăm noi, dragi
colegi bibliotecari! Cred că mai este mare nevoie de noi!
Florica Iepure, bibliotecară
Biblioteca Publică Benesat (1958/1963)
În comuna Benesat am găsit Biblioteca în incinta Primăriei, în același spațiu se găsește și
azi, pe parcursul anilor fiind aduse modificări, reparații, schimbarea mobilierului, atribuindu-i-se și
o sală dedicată Centrului Internet cu acces gratuit pentru public, aceasta fiind o condiție esențială
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pentru includerea în programul dedicat dotării bibliotecilor din mediul rural cu echipamente
moderne.
Întotdeauna am considerat că, în cazul bibliotecilor situate în clădirile Primăriilor, publicul
nu îndrăznește să intre, având anumite
rețineri, dar aici, observând atitudinea și
apropierea primarului și a personalului
față de oamenii locului, am înțeles că este
posibil ca instituțiile, indiferent de
atribuțiile acestora, să fie, cu adevărat, în
slujba cetățenilor.
Chiar dacă numărul școlarilor nu
este prea mare, iar majoritatea acestora
învață în satul Aluniș, bibliotecara Aurica
Borbei (11.1996) a reușit să-i atragă în
diverse proiecte, colaborând foarte bine cu
toate școlile din comună.
Trecând pe la Benesat, an de an, am observat mereu cărți noi, achiziționate din fondul alocat
de autoritățile locale, chiar dacă sumele nu sunt suficient de mari, este de apreciat susținerea,
colecțiile numărând la acest moment peste 9.000 de volume. O comună în care autoritățile locale au
răspuns întotdeauna nevoilor și cerințelor bibliotecii publice, având o rodnică și eficientă
comunicare și colaborare cu angajații și instituțiile.
Biblioteca Publică Bobota (1961), Căminul Cultural, azi Centrul Cultural Șincai-Coposu.
La Bobota istoria Bibliotecii, în ton poate cu cea a locului, este una mai specială. Fiind o
localitate cu potențial turistic, am încercat să cuprindem și biblioteca în toate proiectele care aveau
menirea de a-i dezvolta și moderniza serviciile, oferind, astfel, o imagine plăcută atât locuitorilor
comunei, cât și turiștilor care trec pe aici, din dorința de a ne cunoaște valorile. Ne-am bucurat să
întâlnim aici o bibliotecară harnică și dornică să se implice, să învețe cât mai mult și să fie de folos,
Mariana Ardelean, incluzând această instituție în proiectul - pilot Global-Libraries România și,
deschizând aici, cu sprijinul financiar oferit prin proiect, unul din primele Centre Internet cu acces
gratuit pentru public din țară. În cadrul programului-pilot, bibliotecarii au fost instruiți, participând
la multe cursuri, în Zalău, în țară și chiar în alte țări, familiarizându-se și cu scrierea de proiecte
pentru a aplica și la alte posibile finanțări.
Bucuria ne-a fost, însă, de scurtă durată, deoarece, bibliotecara noastră s-a dovedit a fi de
mare ajutor autorităților locale, care, recunoscându-i competențele și experiența acumulată, au
angajat-o pe un alt post în cadrul Primăriei, mult mai bine compensat financiar, bineînțeles.
Aceasta se întâmpla prin anul 2009, iar de atunci, oricât am discutat și am insistat, nu a fost
angajat nimeni pe postul de bibliotecar, activitatea, mult prea redusă, fiind pusă în sarcina altor
angajați ai Primăriei, Rodica Jula, Florica Gurzău…,
iar în prezent Anca Fanca - angajată a Primăriei, cu
atribuții de bibliotecar, aceasta încercând să se implice
mai mult, organizând și anumite evenimente culturaleducative. Știe că nu este suficient ceea ce ea reușește să
facă, așa cum avem și noi convingerea că și publicul din
această comună are dreptul legal la cunoaștere,
informare și prin intermediul bibliotecii publice, am
avut și sesizări din partea locuitorilor, dar mereu a fost
invocat, ca motiv, lipsa fondurilor pentru acoperirea
salarială. Cu toate nemulțumirile, trebuie să apreciem că
la toate evenimentele majore propuse aici, implicarea a
fost una deosebită, de la autorități, la școală și
comunitate.
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Am reușit să înființăm și o Filială, în satul Derșida, aparținător comunei, în cadrul
Proiectului coordonat de noi, în parteneriat cu Consiliul Județean al Elevilor Sălaj - Cartea
Călătoare, spațiul fiind asigurat de Școala din localitate.
Biblioteca, fără bibliotecar cu normă întreagă, funcționează într-o clădire unde sunt cuprinse
mai multe instituții, construcţia a beneficiat de renovare, modernizare şi extindere - Centrul Cultural
Șincai - Coposu, colecţiile numără în jur de 10.500 de volume, iar în vecinătatea acesteia este
amplasat Muzeul de artă populară tradițională, precum și alte expoziții și documente valoroase
dedicate celor două mari personalități care și-au legat numele și activitatea de acest loc, tot aici fiind
Grădiniţa şi un spaţiu dedicat proiectelor de dezvoltare şi educaţie a copiilor. Sunt intrări separate
pentru fiecare instituție, în parte: Bibliotecă, Muzeu, Grădiniță.
Din păcate, oricât am insistat şi motivat nevoia angajării unui bibliotecar, care, într-o astfel
de localitate, ar putea primi şi atribuţii de ghid, prezentându-le vizitatorilor valorile adunate aici,
încă nu s-a înţeles importanţa acestui demers. Insistența locuitorilor ar putea fi mai convingătoare,
ei fiind cei mai îndreptățiți să-și ceară dreptul legal de a avea o bibliotecă funcțională.
Gândul bibliotecarei:
Biblioteca reprezintă o parte importantă a vieții culturale și sociale din zilele noastre. Chiar
dacă acum accesul la informație este mult mai simplu, biblioteca rămâne un spațiu al cunoașterii și
al descoperirilor, este locul unde sunt adunate cunoștințe de pe întreaga planetă, din toate
domeniile, din cele mai vechi timpuri și până azi. Bibliotecarii sunt cei care pun în valoare
bibliotecile, cei care promovează ceea ce înseamnă și se întâmplă în bibliotecă, cei care pun în
valoare cărțile, activitățile, întâlnirile etc. Un bibliotecar trebuie să fie implicat, să iubească
cărțile, cititul și să le promoveze celor din comunitate, dedicat și, mai ales, atent să cunoască
cititorul și să știe ce să-i recomande în funcție de vârstă, pasiuni, astfel încât acel cititor să se
reîntoarcă mereu cu plăcere. De fapt, așa sunt bibliotecile, un loc unde mergi cu drag și te întorci
cu plăcere de câte ori poți pentru că, de fiecare dată, înveți ceva nou. Biblioteca e locul unde se
simte parfumul de hârtie veche, coaptă a atâtor cărți de zeci de ani, care stau cuminți pe rafturi,
așteptându-și rândul ca să fie citite. În bibliotecă se modelează noile generații, se fac prietenii și
rămâi cu amintiri plăcute, indiferent de vârstă.
Anca Fanca, atribuții de bibliotecar
Biblioteca Publică Bocșa (1958/1963) Căminul Cultural, azi în Centrul Cultural Simion
Bărnuțiu
În comuna Bocșa patronează spiritual Tribunul pașoptist, Simion Bărnuțiu, cel care, prin
ideile și lupta sa pentru dreptate și adevăr, a scris istorie nu doar pentru aceste locuri, ci pentru
întreg neamul românesc.
Aici și bibliotecara s-a întâmplat să fie la înălțimea cerințelor unui astfel de loc, spre a face
față multiplelor evenimente menite a-i păstra vie memoria și a transmite peste generații îndemnurile
de a nu fi mai prejos decât alte neamuri, de a ne ridica prin cunoaștere, prin cultură și sete de
învățătură.
De 25 de ani Florica Popiț (15.04.1997), slujește cu dăruire și
pricepere nu numai biblioteca, ci se implică în tot ce înseamnă viață
culturală în comuna Bocșa.
Spațiul în care funcționează biblioteca a fost schimbat de mai multe
ori, mai ales din cauza lucrărilor de renovare și modernizare. De la Căminul
Cultural a fost mutată în clădirea de patrimoniu în care funcționează și
Muzeul dedicat marii personalități locale, județene și naționale. O perioadă,
cât au durat lucrările de modernizare și renovare a acestei clădiri,
autoritățile locale i-au acordat spațiu de funcționare în clădirea Primăriei,
inconvenientul pentru public fiind situarea acesteia la Et. al II-lea al
clădirii, accesul fiind atunci mai dificil. Exact în acea perioadă biblioteca a
fost inclusă în proiectul Biblionet-lumea în biblioteca mea, dar, împreună
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cu autoritățile, am reușit să găsim soluții pentru a nu pierde finanțarea, totul decurgând în condiții
optime.
S-au finalizat apoi, după câțiva ani, lucrările, iar Biblioteca și-a reluat locul în clădirea
căreia i-a fost atribuită denumirea de Centrul Cultural Simion Bărnuțiu, fiind reorganizat și
Muzeul, bibliotecii revenindu-i încă o sală pentru activități, iar în curte fiind amenajat un parc,
spațiu ce permite desfășurarea în bune condiții a Serbărilor dedicate omagierii patronului spiritual,
precum și alte activități cultural-educative, ateliere de creație, promovarea produselor și a valorilor
tradiționale locale.
Renumele locului a atras și multe daruri culturale, mai ales cu ocazia marilor evenimente și
manifestări organizate aici, cu invitați de marcă din județ și din țară, printre care și consistente
donații de carte, care intră în colecțiile bibliotecii, acestea numărând în prezent peste 8.200 de
volume, multe lucrări noi, dar și mai vechi, valoroase sub aspectul conținutului.
O bibliotecară model, demnă urmașă a marelui Bărnuțiu!
Gândul bibliotecarei:
“Ori de câte ori simțim că nu mai putem continua lupta cu viața, speranța ne șoptește în
ureche, pentru a ne reaminti: Sunteți puternici!” (Robert Hensel)
Ritmul vieții noastre pare că a încetinit brusc și a luat o altă întorsătură de când a început
acest fenomen numit Coronavirus, iar cuvântul pandemie a intrat, din păcate, în vocabularul nostru
cotidian. S-a schimbat totul. Nimic nu mai e la fel, nimic nu mai seamănă cu nimic. Nici pomii nu
mai sunt la fel, nici florile, nici cerul, nici iarba, nici aerul, nici cântul, nici poezia, nici zâmbetul,
nici plânsul… Străzi pustii, lipsite de viață, șerpuiesc printre casele ce par și ele atât de triste și
singuratice… Ne aflăm într-un moment de încercare istorică pe care nu-l prevăzusem și pe care nu
ne așteptam să-l trăim, dar… istoria este întotdeauna plină de surprize.
Nu bănuiam, înainte de apariția acestui virus, că diversitatea activităților cu care ne-am
obișnuit ani la rând la bibliotecă, va fi întreruptă brusc de o boală de proporții planetare, ce va
pune în umbră inițiativele noastre, atât de apreciate de comunitatea locală și nu numai. Nimic nu
se compară cu bucuria și mulțumirea cititorilor, obișnuiți să găsească la biblioteca noastră cărțile
dorite, cu voioșia copiilor aflați în vizită la bibliotecă sau veselia de la întâlnirile noastre care
îmbinau atât de frumos informația din carte cu diversele activități educative și recreative, sau cu
liniștea acelor studioși cufundați în lectură… Astfel era ilustrată bucuria unei zile obișnuite la
bibliotecă înainte de pandemie. Cursul firesc al acestor activități, ce au transformat de-a lungul
anilor biblioteca noastră într-o lume fascinantă și de basm, a fost întrerupt din cauza pandemiei de
Covid-19, acum biblioteca conformându-se deciziilor luate de autorități la nivel național și local.
Aceste libertăți ne-au fost îngrădite. Ne mai întâlnim periodic, cu zâmbetul camuflat de măști, dar
cu luminițe în ochi, acele luminițe care exprimă bucuria unei fericite întâlniri cu scopul de a realiza
lucruri minunate împreună. Mai dese sunt întâlnirile online cu copiii, doar că acestea ne-au pus în
fața unor situații cu totul neobișnuite, pentru că aceste întâlniri din spatele monitoarelor sunt
lipsite de căldură, care nu stârnesc interesul copiilor… Există pericolul ca aceste generații de copii
să se închidă doar în mediul online, ceea ce ar însemna că ei nu vor ști cum să socializeze în mod
normal, de la om la om. Sperăm însă că acest lucru nu se va întâmpla.
Bibliotecile oferă oamenilor posibilitatea de a-şi desăvârşi educația, de a descoperi noutăți
din lumea științifică, de a experimenta idei noi sau, pur şi simplu, de a se pierde în lectura unei
cărți minunate. Biblioteca este locul în care vin copii pentru a se regăsi și pentru a găsi magia
cuvântului scris, vin tineri pentru a culege informații sau vârstnici pentru a împărtăși idei pline de
înțelepciune, dar fiecare dintre aceste categorii au un singur numitor comun și anume dragostea și
pasiunea pentru carte…
Totuși, biblioteca rămâne fidelă misiunii ei de a împărți cunoaștere și, în ciuda restricțiilor,
s-a mărit fluxul de utilizatori pentru împrumutul de carte, așa că efectele distanțării sociale și ale
auto-izolării îi îndeamnă pe oameni către carte și lectură. Unii vin și preiau informația pe stick,
solicită listarea unor documente sau solicită rezervarea titlurilor online, dar cei mai mulți trec
pragul bibliotecii pentru a împrumuta cărți, în special de pe “Rafturile cu noutăți”. Un rol
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important pentru acest lucru îl are și faptul că și în această perioadă au avut loc achiziții de carte,
fie prin donații, fie prin contribuția Primăriei și a Consiliului local, care alocă sume de bani pentru
achiziția de documente. Prin cumpărare de carte se urmărește împrospătarea colecțiilor existente,
dar și îmbogățirea lor cu titluri noi, de actualitate, iar la întocmirea listelor de achiziții s-a ținut
cont de sugestiile primite de la cititori, precum și de recomandările primite de la instituțiile de
învățământ locale. Deci, viața continuă și pe timp de pandemie. Încercăm, așadar, să transformăm
distanțarea fizică ce ne este impusă, într-un lucru pozitiv, continuându-ne activitățile noastre
esențiale în folosul comunității, conștienți că biblioteca vie o constituie cititorii noștri și, împreună
cu ei, așteptăm cu nerăbdare să pășim spre normalitate, pe drumul cunoașterii.
Nu știu ce va aduce ziua de mâine… știu însă că mi-e dor de colegii mei bibliotecari, îmi
lipsesc întâlnirile noastre profesionale în scopul schimbului de experiență, mi-e dor de activitățile
desfășurate în mod constant, în organizare proprie, sau în parteneriat cu instituții de educație și
cultură din comună, de proiectele organizate de Biblioteca Județeană, alături de care am avut bună
și fructuoasă colaborare, mi-e dor de oameni buni, dar cel mai dor îmi este de mine în relația cu
cititorii, aștept să le pot zâmbi iar (fără mască), să fiu eu cea incomod de afectivă și iritant de
sensibilă; mi-e dor să le arăt cât sunt de jovială, să revenim și să ne bucurăm de normalitate, să
redevenim noi înșine… Și, așa cum spuneam odată, Biblioteca Publică Bocșa se numără printre
acele biblioteci care au avut o trainică evoluție, renăscând din cenușă, reușind să se adapteze
provocărilor sorții, câștigându-și dreptul la liberă informare, comunicare culturală și socială, am
convingerea că și în viitor va rămâne acea punte de legătură indestructibilă între carte și sufletul
nostru însetat de lectură. Să ne ajute Dumnezeu!
“Nimic nu este permanent în această lume nebună. Nici măcar necazurile noastre.”
(Charlie Chaplin)
Bibliotecară, Florica-Liliana Popiț
Biblioteca Publică Boghiș (2008)
Împărțirea județului Sălaj în unități administrative nu a fost aceeași ca și astăzi, astfel încât,
avem câteva situații în care, la înființarea unor comune noi, prin revenirea la mai vechea stare, am
încercat să luăm măsuri pentru ca și în acestea să funcționeze și biblioteca publică. Așa s-a
întâmplat și la Boghiș, prin desprinderea de Nușfalău, iar prin buna colaborare cu autoritățile locale
și înțelegerea împlinirii acestei nevoi, mai ales că era și momentul posibilității de a dezvolta aceste
instituții prin implicarea în proiecte cu finanțare, am găsit o locație potrivită, o clădire din
vecinătatea Primăriei, unde, la început prin donații din partea Bibliotecii Județene, apoi prin
achiziție din fondurile alocate de autorități și alte donații, s-a constituit și aici un fond de
documente, s-a angajat bibliotecar, Bogár Irma (01.10.2008), măsuri necesare ca și această
bibliotecă să fie inclusă în proiecte pentru dotare, modernizare, pregătirea personalului. Primăria a
manifestat multă înțelegere și sprijin în toate demersurile noastre, ca să fie la același nivel cu
celelalte comune.
Ne-am bucurat constatând dorința bibliotecarei noastre de a se implica în toate activitățile
din comunitate, fiind și o inspirată organizatoare a
unor manifestări, activități, cursuri, ateliere. Și-a
întrerupt activitatea, de două ori, câte 2 ani, intrând
în concediu pentru îngrijirea celor doi copii. O
perioadă a suplinit un angajat al Primăriei, iar acum
așteptăm reîntoarcerea colegei noastre la bibliotecă,
din luna ianuarie 2022 și, bineînțeles, reluarea
frumoasei și rodnicei activități.
Biblioteca a fost mutată, între timp, într-un
alt sediu, în clădirea ce adăpostește birourile
administrației locale, dar cu intrare proprie, spațiu
generos și condiții bune de funcționare.
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Fondul de carte, ținând cont de anul înființării, nu este unul prea consistent, numărând 2.200
de volume, dar este potrivit să menționăm și existența unui alt număr destul de mare, cărți provenite
din donații, care nu a fost încă inclus în inventarul bibliotecii, urmând să se realizeze o selecție.
Biblioteca Publică Buciumi (1951/1958) Căminul Cultural, azi în incinta Primăriei
De multă vreme Biblioteca a fost mutată în clădirea Primăriei, la început într-o sală de la
parterul acesteia, iar mai târziu, din cauza nevoii de spațiu și
îndeplinirii condițiilor pentru includerea în proiecte cu finanțare, i
s-a atribuit un spațiu mai generos, la etaj, unde am reușit să
organizăm și colecțiile de documente, dar și echipamentele
moderne, atât de necesare în aceste vremuri, existând și
posibilitatea organizării unor activități specifice. Și aici istoria
locului impune evenimente și manifestări culturale pe măsura
urmelor trecutului, iar bibliotecara, Aurora Ciupe (01.10.1990), sa străduit mereu să fie de folos, chiar dacă este o fire mai reținută
în a-și promova activitatea, am găsit-o întotdeauna la datorie și, cu
modestia care o caracterizează, ne spune că pentru ea este
important să fie de folos acolo, oamenilor din comună. Probabil și
din aceste motive nu a răspuns multor provocări pe care noi le-am
lansat tuturor bibliotecilor publice și bibliotecarilor sălăjeni.
Important este că biblioteca există, iar activitatea nu i-a fost întreruptă niciodată, numărul de
unități numărând azi peste 13.000 de volume.
Gândul bibliotecarei:
Biblioteca este locul în care oamenii își păstrează istoria, descoperirile, consemnând, pas
cu pas, progresele succesive.
O bibliotecă este templul învățăturii, constituind cel mai puternic și mai indispensabil
instrument pentru înaintarea și răspândirea culturii. Dacă nu putem prețui biblioteca, atunci nu
putem prețui nici informația, nici cultura.
Biblioteca este un ținut vrăjit în care ne refugiem de multe ori și încercăm să uităm de
problemele acestei lumi.
Aurora Ciupe, bibliotecară
Biblioteca Publică Camăr (1950/1961) Căminul Cultural
Biblioteca din Camăr a avut și ea mai multe locații, azi are sediu propriu, în clădirea Școlii
din localitate, în zonă centrală, astfel încât participarea tuturor
categoriilor de public se poate realiza fără impedimente. A
funcționat, o bună perioadă de timp, în clădirea nouă a Primăriei, în
două săli, apoi a fost nevoie ca fondul de carte și mobilierul să fie
mutate, de mai multe ori. Clădirea veche a Primăriei a adăpostit, o
perioadă, colecțiile și activitatea instituției, deoarece starea
construcției se degrada accentuat, bibliotecii i s-a oferit o sală mare
în incinta instituției de învățământ.
Cele mai multe activități sunt organizate în colaborare cu
grădinița și școala, dar bibliotecara noastră, Szekrényes Andrea
(02.02.2002) se implică în marile evenimente ale comunei, fiind
solicitată de către autoritățile locale, având o foarte bună comunicare
cu acestea.
Cu un număr de aproximativ 8.700 de volume, biblioteca este
un pilon cultural care-și face simțită prezența în viața locuitorilor din zonă.
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Biblioteca Publică Carastelec (1955/1961) Căminul Cultural
În anul 2004 am cunoscut la Carastelec o bibliotecară inspirată, cu idei inovative și care
organiza multe activități pentru toate categoriile de public, Szabó Valeria-Veronica, atunci a fost și
inclusă biblioteca în programul de modernizare, iar bibliotecara a participat la toate cursurile de
instruire și formare. Se bucura de condițiile care au fost create, prin renovarea și modernizarea
Căminului Cultural, în care, un spațiu elegant și generos, deținea biblioteca. La un moment dat,
după o tristă întâmplare de familie, ne-a anunțat că i s-a propus postul de contabilă în cadrul
Primăriei din comună, nu aveam cum să intervenim, deoarece venitul care i se acorda acolo era,
bineînțeles, mult mai consistent, iar legătura emoțională cu acel post, era foarte profundă. Am avut
încredere că vom organiza concurs pentru ocuparea postului, devenit vacant, dar acest lucru nu s-a
mai întâmplat. Primăria a ales o altă variantă: i-a stabilit atribuții pentru activitatea de bibliotecă,
unei angajate a autorității, aceasta fiind și consilier cultural, Szabó Csilla. Cunoscând-o și
sprijinind-o să preia toate sarcinile unui bibliotecar dintr-o bibliotecă ce avea deja servicii moderne,
ne-am bucurat de o foarte frumoasă colaborare,
apreciind dăruirea și perseverența acesteia,
ambiția și curajul de a se implica în mai multe
proiecte, solicitarea de sprijin pentru o mai bună
dotare a Bibliotecii Carastelec. Din păcate, în
acest an, din cauza unor probleme personale,
bibliotecara noastră dedicată, a ales să renunțe
la atribuțiile de bibliotecar, iar Primăria, ca să
asigure serviciile de bază ale instituției, a
atribuit sarcini altei angajate, Szabó Mária. Vom încerca să o ajutăm și îndrumăm, ca să reușească
și ea, în scurt timp, să se acomodeze cu cerințele postului și nevoile comunității.
Biblioteca are un spațiu generos, în clădirea Căminului Cultural, dispune de un fond de peste
8.300 de volume, precum și de echipamente moderne pentru comunicare, posibilități de informare,
organizarea unor activități și evenimente de amploare, de interes pentru locuitori.
Biblioteca Publică Chieșd (1961/1963) Căminul Cultural
Comună mare, situată într-o zonă pitorească, cu mulți tineri, care s-au stabilit sau au revenit
acasă, la Chieșd sunt încă mulți copii, care au nevoie de sprijinul instituțiilor pentru educare,
formare și dezvoltare armonioasă. După pensionarea doamnei Florica Nicoară s-a angajat, prin
concurs, un tânăr bibliotecar, absolvent de studii superioare
în domeniul științelor umaniste, Ciprian Ardelean
(01.09.2009), care, încă din primii ani de activitate, a dorit să
se implice responsabil în viața culturală a comunității,
începând să organizeze activități inedite și de mare impact
pentru toate categoriile de locuitori, promovând valorile și
tradițiile zonei.
Biblioteca am găsit-o într-o clădire care a avut mai
multe destinații, a fost sediu C.A.P., aparține Primăriei, au
avut loc mai multe lucrări de renovare, perioadă în care
instituția și-a restrâns activitatea, primind apoi un spațiu
propriu, generos, cu posibilități de realizare a multor
activități cultural educative, având în apropiere un parc
frumos, fiind și în apropierea administrației locale, a
Căminului Cultural, a Grădiniței și Școlii, astfel încât
bibliotecarul colaborează și participă la toate evenimentele și
manifestările cultural-educative. S-a implicat mereu și în
proiecte cu finanțare, perfecționându-și aptitudinile,
dezvoltându-și competențele digitale, spre a-i putea sprijini pe toți cei care au nevoie de soluții
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rapide și comunicare modernă. Ne bucurăm să observăm că biblioteca este în inima comunității, iar
bibliotecarul este sufletul vieții culturale!
Colecțiile, constituite în timp, numără peste 7.000 de volume, iar fondul este completat
anual cu alte titluri noi, fie prin achiziție, fie din diverse donații.
Gândul bibliotecarului:
Lucrez în această instituţie din anul 2009. Când am fost angajat aici, sincer, nu ştiam prea
multe despre ceea ce înseamnă această meserie, practic, nu aveam idee despre ce semnifică "a fi
bibliotecar", dar simţeam că este ceva diferit faţă de alte meserii, faţă de ceea ce percepeam din
exterior şi, aşa şi este. Îmi amintesc care era imaginea mea despre această profesie - “o duduie
care dă cartea, ia cartea” sau “ce să faci acolo... citește toată ziua”. Știu însă că, din prima clipă
mi-a plăcut, și asta se datorează în mare măsură OAMENILOR - bibliotecarilor de la BJS și din
județ. Am învățat lucruri pe care nu le întâlnisem până atunci, am cunoscut foarte multă lume,
lucrurile au început să evolueze și încet, încet, am ajuns ceea ce sunt azi, bibliotecar.
Cândva, cineva mi-a spus: - Dacă dorești să te îmbogățești din salar... nu te face bibliotecar
pentru că nu ai șanse… Și a avut dreptate… nu am un cont de invidiat 😊. Cu toate acestea, îmi
place să fiu bibliotecar pentru că acest “job” implică mult mai mult decât organizarea sau
aranjarea pe raft a cărților. Pot fi un educator comunitar, un organizator de evenimente culturale
și un inovator, folosindu-mi creativitatea în moduri care vor aduce beneficii comunității, precum și
bibliotecii în sine!
Ce satisfacţie mai mare poţi avea, decât atunci când vezi că ai putut rezolva problema unui
om care a apelat la tine ca la ultima persoană, care l-ar putea ajuta? Ce poate fi mai frumos decât
chipul unui copil fericit că dl Cipri de la bibliotecă i-a dat cartea de care avea nevoie, l-a ajutat săşi facă temele, referatele etc…
La urma urmei, pentru asta sunt aici: pentru a servi și a îndeplini nevoile comunității.
Ciprian Ardelean, bibliotecar
Biblioteca Publică Cizer (1961/1963) Căminul Cultural. Azi are sediu propriu.
Cu o istorie specială, cu nume care se remarcă în peisajul cultural sălăjean, având datini și
tradiții pe care și cei de azi le păstrează cu sfințenie, comuna Cizer s-a bucurat și de oameni care
i-au așezat povestea în cărți ce-i sunt dedicate.
Biblioteca a fost și ea parte la scrierea trăirilor și
consemnarea faptelor. O bibliotecară inimoasă, Maria
Pojar (01.02.1991), a încercat să fie la înălțimea
locului unde i-a fost dat să slujească până la pensionare,
în 2020. A organizat multe evenimente, a coordonat un
cor al copiilor, fiind prezenți, astfel, la toate
evenimentele tradiționale, religioase (bibliotecara fiind
și preoteasa din Cizer), iar biblioteca era mereu plină,
aici învățând chiar și vârstnicii, pe lângă colinde și
povești nemuritoare, tainele comunicării cu ajutorul
tehnologiei moderne, reușind să-și audă și să-și vadă
copiii și nepoții care erau departe de casă. La bibliotecă
se alimenta setea de cunoaștere, se alinau și dorurile, se
creau legături cu lumea întreagă.
Colecțiile, constituite în timp, care numără în prezent aprox. 10.300 de volume, precum și
întreg patrimoniul acestei instituții, a avut mai multe locații. De la Căminul Cultural, unde s-au pus
primele cărți spre folosul obștii, am găsit biblioteca într-o clădire degradată, situată în curtea Școlii
Gimnaziale, iar apoi i s-a atribuit o altă locație, într-o construcție independentă, care era în
proprietatea Primăriei, situată în zona pieței agroalimentare din comună. Ne-am bucurat că există un
sediu propriu pentru biblioteca publică, iar acum așteptăm organizarea unui concurs și nădăjduim că
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vom avea tot un bibliotecar dedicat și dornic să ducă mai departe frumoasa tradiție și activitate, prin
care instituția s-a dovedit în timp atât de folositoare oamenilor locului. Este necesară, de asemenea,
intervenția și susținerea financiară din partea autorităților locale pentru renovări necesare clădirii,
precum și pentru asigurarea fondurilor destinate bunei funcționări și dezvoltării viitoare a colecțiilor
de documente și serviciilor. Sunt promisiuni că în momentul revenirii la o situație favorabilă vieții
cultural-educative și posibilității de a se organiza evenimente cu public, se vor lua măsuri pentru
renovarea clădirii și angajarea unui nou bibliotecar.
Gândul bibliotecarei:
Mulţumesc bunului Dumnezeu că mi-a ajutat să ajung anii pensionării. În perioada cât am
lucrat în bibliotecă am căutat, prin diferite mijloace, să insuflu copiilor dragostea pentru lectură,
cunoaștere, participând la activitățile desfășurate la biblioteca. A fost frumos, de multe ori am fost
bucuroasă, când elevi, care au frecventat Biblioteca Comunală Cizer au fost evidențiați la liceele
unde și-au continuat studiile. Simți o mare mulțumire sufletească când peste ani copii, care au
frecventat biblioteca, îți mulţumesc pentru că le-ai insuflat dragostea pentru carte. De asemenea leam educat dragostea pentru costumul popular, zestrea bunicilor și obiceiurile străbune,
participând la diferite manifestări culturale și concursuri.
Slavă, Lui Dumnezeu, pentru toate!
Maria Pojar, bibliotecară pensionară
Biblioteca Publică Coșeiu (1951/1963) a funcţionat în Căminul Cultural, mutată în chirie
fără taxă, clădirea renovată, modernizată, din 2017 a revenit în sediul propriu.
Fiecare bibliotecă publică sălăjeană are propria sa poveste, iar bibliotecarii, unii mai vizibili,
alții mai modești în promovare și implicare, își duc, zi după zi, an
după an, bucuriile și nemulțumirile unei profesii, nobile și pline de
provocări, dar, în mod real, nerecunoscută de autorități sau
comunitate la adevăratul său potențial și autentica sa valoare.
Cunoscând, la fața locului, aceste povești trăite de colegii
noștri, trebuie să-i apreciem, pe fiecare în parte, pentru efortul și
înțelegerea de care dau dovadă pentru ca biblioteca să nu-și
întrerupă activitatea, chiar dacă, temporar, situația și condițiile nu-i
sunt prielnice.
În comuna Coșeiu, bibliotecara noastră, Marton-Gergely
Edit Estera (01.03.2002), cunoaște și ea dificultățile anilor în care a
fost nevoită să accepte situații de compromis, doar din dorința de a
rezista, știind și ea și noi, că dacă o poartă se închide, probabil va fi
mult mai greu să o redeschizi, astfel că este benefică asigurarea
funcționării neîntrerupte a acestor instituții, care, legal sunt
considerate a avea rol strategic în comunitate, dar, de multe ori, le
privesc cu rețineri cei care au datoria să le finanțeze, deoarece acestea nu produc, nu aduc voturi,
uitându-se mult prea des faptul că doar un popor educat, care trece prin bibliotecă, deschizând
multe cărți, va fi în măsură să-și pună ideile acumulate prin lectură, la dezvoltarea și evoluția
societății.
În clădirea în care funcționa biblioteca, degradarea era tot mai accentuată, astfel încât, după
multe așteptări și insistențe, s-au găsit posibilități de investiție în consolidarea și modernizarea
acesteia. Loc pentru a adăposti patrimoniul bibliotecii, în perioada derulării lucrărilor, nu au găsit
autoritățile, iar noi nu am dorit să se blocheze activitatea acestei instituții, astfel încât, am căutat
soluții, împreună cu bibliotecara de aici. În apropierea Primăriei, era o clădire ce dispunea de spații
potrivite, singura problemă era că proprietarul era privat. Așa cum se mai întâmplă pe la noi, atunci
când oameni de bine își pun ideile și faptele spre a fi de folos semenilor, s-a potrivit ca acel spațiu
să aparțină unui colaborator al Bibliotecii Județene și să fie, în același timp, rudenie apropiată cu
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colega noastră, nativ fiind din această comună. După o simplă discuție și prezentarea situației, nu
doar că a oferit spațiu generos pentru buna funcționare a bibliotecii (era perioada în care derulam în
județ și programul de modernizare a bibliotecilor publice, iar prima condiție pentru ca acestea să fie
eligibile, a fost existența spațiului potrivit primirii și funcționării echipamentelor destinate fiecărei
biblioteci), dar a făcut și o donație consistentă de mobilier, astfel încât biblioteca a funcționat mulți
ani aici, deoarece finalizarea renovării clădirii în care își avea sediul biblioteca s-a tot amânat.
A fost o perioadă dificilă, dar și un exemplu de bună comunicare și dăruire din partea
membrilor comunității. De câțiva ani, 2017, regăsim Biblioteca Publică din Coșeiu într-un spațiu
potrivit, cu alte condiții de funcționare, iar în prag, îi întâmpină pe toți, o bibliotecară zâmbitoare,
care pregătește mereu surprize frumoase pentru cei care au avut și au încredere în instituția ce are
atât de multe posibilități pentru formarea și dezvoltarea fiecăruia. În aceeași clădire este și Căminul
Cultural, astfel încât evenimentele și activitățile se organizează mereu, în colaborare.
Avem încredere că în anii ce vin, fondurile alocate de autoritățile locale se vor îndrepta și
mai mult spre înnoirea și completarea colecțiilor, care cuprind acum 7.500 de volume, fiind primite
și aici donații, din mai multe surse.
Gândul bibliotecarei:
Da, profesia de bibliotecar. Anul 2002 când, în urma unui concurs al primăriei comunale
am ocupat acest post, am crezut că așa, pe o perioadă scurtă, voi fi și eu bibliotecar la mine în
comună, dar iată că au trecut de atunci aproape două decenii.
Să fiu între cărți zi de zi pentru mine a fost și este o plăcere, dragostea de carte am
dobândit-o din copilărie, ele mi-au fost tovarăși de drum pe parcursul acestor ani.
“Cărțile ne sunt prieteni statornici… Ne sunt sfetnici și nu ne contrazic. Cărțile care ne plac
sunt pline de amintiri” (Mihail Sadoveanu). “Cărțile, ca florile, din toate părțile,/Le văd înflorind
/Și călătorind”...(Speranția). Da, eu cred că pentru așa profesie veche și nobilă de bibliotecar,
iubirea de carte și vocația sunt elemente fundamentale.
Îndemn pentru citit am primit de la d-na profesoară de limba română. Se numea Pop Maria,
iar prin blândețea și modestia sa m-a călăuzit în tainele frumoase de a răsfoi și de a citi o carte, cu
răbdare și mult drag am făcut cunoștință cu marii noștri înaintași în literatură și cultură. O
menționez pe această doamnă deosebită deoarece, a doua profesie a dânsei, a fost aceea de
bibliotecar exemplar al Bibliotecii Județene Sălaj.
Un proverb vechi spune:”Meseria e brățară de aur”, așa este pentru cine o face cu multă
seriozitate, dragoste și răbdare. Destinul sau, poate, norocul m-au ajutat să am un loc de muncă
într-un domeniu ce îmi place, loc unde mă simt ca acasă. Dacă treci pragul bibliotecii găsești
liniște sufletească, pereții și locurile dintre rafturile cu cărți sunt împodobite de picturi, desene ale
copiilor noștri. Cititori fideli, copiii, prin povestirile, poeziile lor ne trec pe noi, adulții, în lumea
frumoasă a basmelor și a viselor. Fiecare meserie are și provocări, iar această profesie întâmpină
greutăți, în special cele legate de probleme financiare, cum ar fi completarea colecțiilor bibliotecii,
sume alocate pentru achiziția de carte. Astfel de probleme am avut și eu în profesia mea, atunci
când nu aveam un spațiu adecvat desfășurării activităților, primirea calculatoarelor prin
programul national “BIBLIONET- lumea în biblioteca mea”. Am beneficiat de înțelegere de la
consătenii mei, oameni dragi cu intenții bune, oferindu-ne spațiu de activitate, îmbogățind fondul
de carte prin donații. Am conștientizat că avem în comunitate mulți locuitori dornici ca biblioteca
să existe, biblioteca are prieteni care “la nevoie se cunosc”.
Mă bucur să fiu de profesie bibliotecar, în cei 20 de ani de bibliotecară am avut grijă să
creez o atmosferă plăcută și veselă în jurul meu, să ofer informații și sprijin utilizatorilor
bibliotecii, indiferent de categoria socială a fiecărui vizitator.
Marton – Gergely Edit, bibliotecară
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Biblioteca Publică Crasna (1951/1960) Căminul Cultural
O comună cu populație numeroasă, beneficiind, pe lângă grădinițe, școli și instituții de
învățământ liceal sau profesional, de existența unei biblioteci publice cu funcționare continuă,
aceasta fiind o cerință obligatorie bunei desfășurări și asigurării bazei documentare pentru toate
celelalte instituții. Clădirea în care a funcționat și continuă să-și desfășoare activitatea această
bibliotecă este aceeași, schimbându-se doar condițiile și suprafața care i-a fost atribuită în timp.
O bibliotecară ambițioasă, Nagy Clara (1990), ce a acumulat în timp, pe lângă multe
bucurii, trăite împreună cu cei care au participat la numeroasele proiecte,
evenimente sau, pur și simplu, au beneficiat de serviciile ei și frustrări,
mai ales atunci când observa marile diferențe salariale între ea și alte
categorii de salariați ai administrației publice locale. Bibliotecarilor li se
cere mereu să se implice în multe activități, neincluse în Fișa postului, iar
atunci când ar avea și ei dreptul la promovare sau acordarea unor drepturi
financiare, cu foarte mare greutate le sunt ascultate și respectate
solicitările.
Bibliotecara noastră a avut mereu colaborări cu diverse asociații
culturale, în mod special din Ungaria, care s-au concretizat, fie în vizite, în
scop profesional, fie în multe și consistente donații de carte în limba
maghiară, colecțiile numărând în prezent peste 17.000 de volume, multe
alte documente, provenind din donații, nefiind introduse în Registrul Inventar al bibliotecii, putând
fi utilizate și în alte scopuri (schimb de publicații cu alți colegi, acordarea unor premii, în urma
activităților și diverselor concursuri sau activități tradiționale organizate aici).
Biblioteca Publică Creaca (1958/1961)
Sunt comune, din păcate, unde după pensionarea unui bibliotecar, cu greu se acceptă
propunerea și insistențele conducerii instituției județene de a se organiza concurs pentru angajarea
unui alt coleg. Această situație am întâlnit-o și la Creaca. Dacă ne-am bucurat să avem bibliotecă și
bibliotecar cu experiență în perioada în care am reușit și aici să demonstrăm eligibilitatea pentru a fi
acceptată în programul de modernizare a serviciilor, Ardelean Maria, după pensionarea acesteia, în
2012, nu s-a mai angajat bibliotecar, clădirea în care a funcționat biblioteca fiind renovată, dar
destinată altor activități, fiind deschis aici, printr-un alt proiect, Centrul de Informare Turistică.
Primarii s-au mai schimbat, dar situația a rămas aceeași. Într-o astfel de comună, care are în
componență multe sate (8 + reședința), nevoia unui bibliotecar ar trebui să fie prioritară, însă,
autoritățile au considerat că acesta poate fi suplinit de alți angajați, cu atribuții în plan cultural. Au
fost și mai sunt preocupări pentru ca și în satele aparținătoare să existe atât fond de carte pentru
utilitatea locuitorilor, cât și mici muzee sătești, în care să se păstreze și transmită peste timp valorile
tradiționale locale (ex. Borza, Jac), aceste inițiative aparținând unor pasionați și inimoși sălăjeni, ceși au aici rădăcinile. Cu atât mai mult este motivată reluarea activității și în centrul de comună.
În datele noastre statistice, neschimbate din momentul pensionării colegei noastre, fondul de
carte ar număra aproximativ 10.000 de volume, dar nu știm, cu siguranță, cum sunt păstrate și cine
are acces la acestea. Așteptăm mai multă implicare și hotărârea de a se respecta dreptul legal la
cunoaștere, informare și formare și prin intermediul bibliotecii publice. E posibil ca anumite
inițiative venite din partea comunității să readucă biblioteca printre preocupările autorităților.
Biblioteca Publică Cristolț (1958/1970) a continuat activitatea Bibliotecii Sătești, azi are
sediu propriu.
Începând cu primul an în care am ocupat funcția de director al instituției județene, am
călătorit prin județ, spre a cunoaște situația, la fața locului, a fiecărei biblioteci publice din județ,
aflate în grija și subordinea noastră. Au apărut și posibilități inexistente în perioada anterioară, prin
oportunități ce se deschideau pentru cuprinderea bibliotecilor publice în proiecte cu finanțare, astfel
încât și aici, având sprijinul și înțelegerea autorităților locale, s-a angajat ca bibliotecară Livia
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Cheșeli (07.01.2007), aceasta având și catedră, într-o perioadă deținând și funcția de director la o
școală dintr-un sat aparținător comunei, Văleni. Colaborarea a fost una rodnică, bibliotecii
atribuindu-i-se un sediu propriu, în imediata vecinătate cu Primăria, fiind
dotată cu mobilier nou, precum și conexiune la internet, spre a funcționa în
condiții optime și aici, pe lângă serviciile tradiționale de bibliotecă, Centrul
Internet cu acces gratuit pentru toate categoriile de public.
Fondul de carte nu este prea consistent, acesta cuprinde doar 5.700
de volume, dar e de apreciat implicarea autorităților locale de a aloca, anual,
resurse financiare pentru achiziție de carte nouă, atât de necesară și pentru
bibliografia școlară, mai ales că această zonă este la distanță considerabilă
față de alte biblioteci mai mari, de la orașe sau județeană. Fiind și dascăl,
doamna bibliotecară s-a implicat în promovarea zonei, realizând și studii privind trecutul locului și
reușind să editeze, ca omagiu în anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, o lucrare
dedicată locuitorilor comunei, care au avut un merit deosebit în apărarea teritoriului comunei și a
valorilor acestuia.
Biblioteca Publică Crișeni (1958/1961) Căminul Cultural
Comună limitrofă cu municipiul reședință de județ, numărul locuitorilor a crescut tot mai
mult de la un an la altul, dar, cu toate acestea, copii de toate vârstele preferă să naveteze la Zalău,
părinții lor considerând că vor beneficia în mediul urban de mai multe oportunități pentru educație
și formare. Populația adultă lucrează, de asemenea, la oraș, astfel încât nu participă în mod
semnificativ la viața culturală a comunei, mai ales că marea parte a celor ce s-au așezat recent aici,
nu au legături trainice, sufletești cu localitatea. Cei cu rădăcini înfipte adânc în acest loc, însă, au
apărat mereu instituția, acest aspect fiind vizibil mai ales în vremuri în care era amenințată chiar și
clădirea în care era adăpostită și biblioteca. În momente de cumpănă se poate verifica legătura
omului cu locul său natal, precum și hotărârea de a-i apăra valorile. Nu voi uita niciodată
participarea la o ședință publică, organizată la Primăria din Crișeni, la care s-a propus înstrăinarea,
prin vânzare, a clădirii Căminului Cultural, care necesita, la acel moment, renovare. Exista un mare
interes din partea unui cunoscut om de afaceri din zonă, care dorea să o cumpere. Venise,
bineînțeles, cu o ofertă, care însă nu ar fi acoperit, nici pe departe, valoarea unei astfel de
construcții, situată în zona centrală a comunei. În perioada aceea existau oportunități pentru
finanțarea renovărilor și modernizărilor Căminelor Culturale. Noi am susținut, bineînțeles, păstrarea
construcției în patrimoniul comunei, ne-am manifestat disponibilitatea de a oferi sprijin în
depunerea proiectului pentru consolidare, dar, am rămas foarte impresionați de atitudinea și
discursul unor persoane mai vârstnice din sat (cine nu are bătrâni, să-și cumpere), care au motivat
atât de convingător importanța bibliotecii publice și rolul acesteia în viața fiecărui om! Ne plecăm și
azi, cu respect și prețuire, în fața acestora și a dragostei lor pentru Carte și, după toate motivațiile
noastre, ne-am bucurat că s-a hotărât respingerea solicitării de înstrinare, prin schimb de terenuri,
iar apoi, în scurt timp, beneficiind, așa cum era normal, de finanțare, clădirea a fost modernizată și
renovată în totalitate, iar spațiul extins, prin etajare, aici existând apoi multe posibilități pentru
organizarea și desfășurarea diverselor activități și evenimente. Pe clădire s-au inscripționat
denumirile a două instituții publice de cultură: Căminul Cultural și Biblioteca. Povestea ar fi fost cu
final fericit pe deplin dacă s-ar fi continuat investiția autorităților locale în mobilier nou pentru a
readuce aici fondul de carte și toate bunurile din patrimoniul bibliotecii.
Instituția a funcționat într-un sediu propriu, în clădirea care a fost apoi motiv de negociere,
iar în perioada renovărilor construcției, a fost mutată în incinta Școlii Gimnaziale din localitate,
rămânând aici mulți ani, deoarece, din diverse motive, nu s-a realizat dotarea necesară mutării.
Din informațiile pe care le deținem, în ultima perioadă au fost realizate lucrări de renovare a
întregii clădiri, cărțile au revenit aici, au fost aranjate pe rafturi mai vechi, o parte donate de
Biblioteca Județeană Sălaj, iar în curând va funcționa în locul ce-i este destinat.
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În toată această perioadă am avut o colaborare rodnică și frumoasă cu bibliotecara noastră,
Elena Filip (01.06.1994), care ne-a informat mereu cu privire la situația existentă în comună, s-a
implicat în toate proiectele menite să dezvolte noi servicii și în
biblioteca unde și-ar fi dorit mereu să facă mai mult, a organizat și
primirea unor mari personalități de nivel mondial în Crișeni, ne-a
solicitat și a primit sprijinul nostru și pentru mobilier, oferindu-i, ca
donație, mai multe rafturi, cu speranța că poate se va finaliza
activitatea de mutare a întregului patrimoniu al bibliotecii și nu va mai
fi nevoită să lucreze în școală sau să fie implicată în multe alte
activități, atribuite de autoritățile locale.
Colecțiile de documente nu sunt foarte consistente, acestea
numără în prezent în jur de 6.500 de volume, situația datorându-se și
faptului că, fiind păstrate o perioadă prea îndelungată în condiții
improprii, multe cărți au suferit uzură fizică, starea acestora necesitând scoaterea din inventar. După
atâtea demersuri, într-o comună mare, al cărei număr de locuitori crește mereu, clădirea pentru care
s-a dat o adevărată luptă, ar trebui să sclipească de cultură!
Gândul bibliotecarei:
Să fii bibliotecar într-o comună nu este atât de simplu, pe cât poate părea celor care nu
cunosc situația reală. Ai dori să-ți faci datoria, dar, în același timp, ești nevoit să asculți de cei
care au obligația legală de a susține instituția și pe tine, ca angajat. Fiind foarte aproape de oraș,
cum e cazul nostru, este și mai greu să atragi publicul spre activități. Am încercat mereu să îmbin
lucrurile astfel încât să existe și să reziste biblioteca. Sunt și multe bucurii, iar pentru mine cea mai
mare va rămâne cea legată de momentul în care am simțit susținerea oamenilor simpli, care,
cunoscând adevărul din proverbul “Cine are carte, are parte”, nu au lăsat locul și clădirea în care
funcționa biblioteca să fie înstrăinat. Azi avem aici o clădire frumoasă, impunătoare, care
îndeamnă spre cunoaștere, cultură, comunicare, relaxare. Sunt convinsă că va dăinui, iar pentru
asta știu că am pus și eu o piatră de rezistență. Multe alte amintiri, întâmplări, planuri și proiecte
ne dau încrederea că suntem de folos.
Elena Filip, bibliotecară
Biblioteca Publică Cuzăplac (1953/1968) Căminul Cultural, mutată în mai multe locații,
spațiu propriu din 2015, dar fără bibliotecar
Privind în urmă la povestea acestei biblioteci, ne întrebăm şi acum, cine este oare principalul
vinovat pentru nefuncţionarea instituţiei? Am avut şi aici bibliotecar, că doar am colindat prin tot
judeţul şi am cerut, am insistat, am motivat, am încercat, prin diverse proiecte, să demonstrăm că
fiecare bibliotecă poate fi în câştig (nu pentru sine, ci pentru comunitate), dacă este deschisă, nu am
dorit să rămână nicio bibliotecă fără dotare şi modernizare. O perioadă a fost bibliotecară Ioana
Chender, biblioteca funcţiona atunci în incinta şcolii din localitate. Am organizat aici şi o întâlnire
metodică, cu participarea colegilor din zonă. A urmat mutarea bibliotecii într-o clădire situată vis-avis de şcoală, ne-am bucurat atunci, deoarece era un spaţiu destul de generos, unde se promisese că
se va interveni, deoarece construcția era degradată și necesita renovare. Peste puţin timp am fost
informaţi că nu au voie să renoveze sau să intervină în vreun fel la acea clădire, deoarece a fost
revendicată de vechiul proprietar. Era exact perioada în care depusesem aplicaţii pentru cuprinderea
bibliotecii în programul Biblionet. Împreună cu autorităţile locale am încercat, din nou, găsirea unei
soluţii, astfel biblioteca a fost mutată în clădirea în care funcţiona Dispensarul uman. S-a finalizat
proiectul şi aici, dar am rămas apoi şi fără bibliotecar şi fără bibliotecă. S-a găsit, în final, o altă
locaţie pentru această instituţie, o clădire care a fost renovată şi pregătită special pentru a rezolva
situația bibliotecii. O nouă promisiune, o altă dezamăgire! Am vizitat spațiul, am încercat să dăm
câteva soluții la problemele existente, dar, din nou, nu a fost deschisă ușa spre public… investiții
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fără finalitate! Din 2012 nu a mai fost angajat bibliotecar, invocându-se mereu alte şi alte
impedimente.
Nu am avut acces de mulţi ani la fondul de carte, care, din datele noastre statistice, rămâne
acelaşi din momentul în care, neavând bibliotecar, nu s-au mai realizat raportările anuale, 10.000 de
volume. Aşteptăm hotărârea autorităţilor locale de a respecta dreptul legal al cetăţenilor la
informare, cunoaştere, cultură și de a redeschide biblioteca, mai ales că există clădirea în care au
adăpostit patrimoniul acesteia.
Biblioteca Publică Dobrin (1953/1961) Căminul Cultural
O bibliotecă al cărei loc de funcţionare a rămas neschimbat, aceasta găsindu-se în aceeaşi
clădire, aici fiind însă aduse multe îmbunătăţiri, modernizări, dotări. Spaţiul nu este suficient, dacă
ne referim strict la cel în care sunt păstrate colecţiile de documente, dar, biblioteca poate utiliza,
pentru activităţi, evenimente, cursuri, concursuri ş.a. holul şi sălile din imediata apropiere, aici fiind
şi Căminul Cultural, care dispune de spaţiu suficient şi dotarea necesară pentru participarea
publicului la o gamă diversă de manifestări. Chiar și exteriorul este potrivit pentru activități în aer
liber, mai ales că și aici, prin implicarea bibliotecarei, s-a obținut finanțare pentru amenajarea unui
loc de relaxare, cu mobilier și materiale adecvate.
Am cunoscut-o aici, în prima parte, pe doamna Cornelia Sav, iar după pensionarea acesteia,
am organizat, în bună colaborare cu autorităţile locale, concurs pentru ocuparea postului devenit
vacant. Şi aici, ca în toate localităţile unde avem biblioteci funcţionale, rolul bibliotecarului este
substanţial. La scurt timp după angajare am avut bucuria descoperirii unei bibliotecare mereu
inspirate, Simona Daniela Pușcaș (01.02.2008), care, din dragoste pentru oameni şi din dorinţa de
a-i ajuta, mai ales pe copii, să fie curajoşi, să îndrăznească a crede că pot să-şi împlinească visurile,
se implică în toate programele şi proiectele menite să mai aducă o rază de lumină şi bucurie în viaţa
localnicilor.
Simona, o fire modestă, dar o profesionistă dedicată locului în care a ales să-şi dovedească
aptitudinile şi cunoştinţele, caută mereu posibilități
și oportunităţi de atragere a unor fonduri
suplimentare, sau materiale pentru diverse activități
şi îndrăzneşte să aplice acolo unde se poate
încadra, beneficiind, an de an, de noi şi noi
finanţări, care se transformă în daruri de folos
comunei Dobrin. O activitate complexă, de la cea
de bibliotecar care face achiziţie, înregistrează,
prelucrează, aranjează şi împrumută cărţi, la
instruire şi sprijin în domeniul tehnologiei
moderne, până la promovarea comunei prin
imagini, realizate şi adunate chiar de ea, la sprijin
în împlinirea unui vis mai vechi, realizarea şi
editarea unei cărţi dedicate locului. În toate se
implică, cu responsabilitate și meticulozitate, spre
folosul celorlalți.
Dacă se întreabă mulţi colegi, care nu au avut curajul Simonei, cum este posibil ca, an după
an, la Dobrin să se vorbească despre proiecte inedite, să vadă cum se îmbogăţeşte biblioteca, parcul
din curtea acesteia, echipamentele şi cum creşte fondul de carte, e bine să răspundem simplu:
dragoste de semeni, perseverenţă, determinare şi foarte mult curaj. Nimănui nu-i cade nimic din
Cer, doar că atunci când avem încredere şi facem tot ce ţine de noi, în folosul comunității, se
întâmplă frecvent ca forţele binelui să întoarcă sorţii în favoarea binefăcătorului, spre a-i răsplăti
străduinţa.
Fondul de carte creşte şi aici, anual, nu doar din finanţare locală, ci şi prin donaţii şi
proiecte, fiind înregistrate un număr de aprox. 12.000 de volume, patrimoniul bibliotecii cuprinzând
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şi multe alte valori. Se poate, aşadar, ca biblioteca publică, prin angajaţii săi, să caute soluţii şi să fie
sufletul comunităţii locale!
Gândul bibliotecarei:
Liniștea, tihna și bucuria din mijlocul cărților!
Să faci o vizită la bibliotecă, să citești o carte, când sunt numeroase oferte și tentații zilnice,
este o alegere ce ține de suflet, iar momentan perioada pe care o traversăm tulbură echilibrul și
limitează frumusețea și creativitatea semenului, dar prin străduință și instruirea sinelui poți obține
acea înțelepciune și echilibrul ce se află în cuvânt și carte.
Carte, pe care o poți găsi la un click distanță, pe rafturile unei biblioteci și nu numai, dar
drumul spre ele este neglijat și pierdem acest privilegiu de studiu și ocaziile favorabile generatoare
de liniște, echilibru și relaxare.
Și unde? Și la cine?... prinde cel mai bine să răspândești farmecul cititului, deprinderea și
beneficiile lui, ce în rândul adulților s-a cam pierdut; în mijlocul celor mici, aceștia sunt mereu un
fantastic aparat de captare și vor cultiva ceea ce ei înșiși văd. Nu rămâne decât ca aceia care
iubesc cititul să fie conștiincioși și constanți în răspândirea mesajului că o minte disciplinată
formează un caracter nobil și, dacă pornești la drum, să ai hotărârea de a dobândi, iar gândul lui
Bernardin de Saint-Pierre ilustrează foarte bine acest adevăr:”Cărțile sunt fiice ale cerului
pogorâte pe pământ să aline suferințele neamului omenesc.”
Simona Daniela Pușcaș, bibliotecară
Biblioteca Publică Dragu (1958/1963) mutată în mai multe locații
La Dragu am întâlnit, în anul 2004, un bibliotecar, Daniel Colcer, iar apoi, în anul următor,
după pensionarea pe motiv de boală a colegului nostru, a fost angajată, prin concurs, Doina
Marinela Sav (01.02.2005), hotărâtă să fie de folos, prin intermediul cunoştinţelor şi informaţiilor,
celor care aveau şi au nevoie de bibliotecă. Aici au cam călătorit şi cărţile, dar şi mobilierul, de la
Primărie, trecând prin mai multe spaţii, la şcoală, apoi în altă clădire, tot aşteptând finalizarea
lucrărilor de reparaţii şi renovare a unei construcţii din apropierea Primăriei, despre care ni s-a spus
de mai multe ori şi de mai mulţi primari, că îi va fi dedicată numai Bibliotecii Publice.
Deoarece, din anul 2019, a intrat şi şcoala în renovare şi reabilitare, patrimoniul bibliotecii
este adăpostit acum într-o sală a clădirii de
lângă Primărie, aici fiind şi bunurile
aparţinând muzeului. Sunt aprobate sau în
derulare mai multe proiecte pentru reparaţii şi
renovări, iar pentru bibliotecă există în acest
moment două promisiuni, fie revenirea în
incinta şcolii, fie i se va atribui un spaţiu
potrivit în clădirea Căminului Cultural. Noi
considerăm că a doua variantă ar fi cea mai
potrivită. Ce fac bibliotecarii în perioadele în
care biblioteca nu are condiţii normale de
funcţionare? Nu este un secret pentru noi, nici
pentru cei care cunosc situaţiile din
administraţiile
locale,
fiecare
angajat
realizează ceea ce i se solicită, astfel încât şi colegii noştri, fără a avea cuprinse în Fişa postului
asemenea atribuţii, ajută acolo unde este nevoie, fiecare dorind să-şi păstreze venitul lunar, atât cât
este acesta. Ne-am bucura să fie numai bibliotecari, deoarece Fișa postului este foarte cuprinzătoare,
dar multora li se cere să lucreze mai mult în Primărie.
Se adună şi aici, cu toate greutăţile legate de nesiguranţa spaţiului, noi şi noi cărţi, se
primesc donaţii, colecţiile cuprinzând în jur de 8.000 de volume, care ajută populaţia să se
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informeze, să-şi petreacă timpul, mai ales iarna, citind, iar când condiţiile permit, colega noastră
organizează şi activităţi cu toate categoriile de vârstă şi interese.
Biblioteca Publică Fildu de Jos (1961/1968), a avut mai multe locații, în satele comunei
În anul 2004 am găsit biblioteca într-un sat aparţinător comunei, Fildu de Sus, fiind
amplasată în incinta Școlii Gimnaziale (aici era cel mai mare număr de elevi din comună),
bibliotecară era Lenuţa Sabău, aceasta fiind şi preoteasă. După pensionarea acesteia, în urma mai
multor discuţii cu autorităţile locale, s-a organizat concurs, iar postul a fost oupat de Mihaly
Ecaterina Noemi (01.12.2011), luându-se şi hotărârea ca biblioteca să se mute în centrul de
comună, Fildu de Jos, în clădirea în care funcţiona şi Căminul Cultural şi care a fost apoi renovată,
îmbunătăţindu-se, astfel, condiţiile, având sursă de apă curentă, încălzire, conexiune internet.
Deoarece colaborarea cu Primăria comunei era una foarte bună,
biblioteca a fost inclusă în proiecte pentru dotarea cu echipamente
moderne, reuşind să deschidem şi să cuprindem în program şi o filială
sătească, înfiinţată atunci, în Fildu de Sus. A fost o perioadă rodnică pentru
această comună, sub aspectul vieţii culturale, s-au alocat fonduri pentru
achiziţia de carte nouă, existând acum aici 10.100 de volume, atât în limba
română, cât şi în limba maghiară, pentru a fi de folos tuturor locuitorilor, sa schimbat şi o parte din mobilier, insistându-se şi pe îmbunătăţirea
aspectului estetic din interiorul bibliotecii, prin achiziția diverselor
materiale de promovare a lecturii.
Biblioteca a fost mutată apoi, în altă clădire, într-o zonă mai izolată, iar de scurt timp,
autorităţile locale, având o nouă conducere, au hotărât ca biblioteca să revină în Fildu de Mijloc,
într-o Clădire Multifuncțională, renovată, modernizată, situată în vecinătatea Școlii Gimnaziale,
existând și aici condiții optime de funcționare.
Încercând să fie de ajutor locuitorilor comunei, bibliotecara navetează între sate, ducând şi
prezentând cărţi şi informaţii celor care solicită, în mod special colaborând cu şcolile din comună.
Gândul bibliotecarei:
A fi bibliotecar înseamnă să fii omul schimbărilor pozitive în cadrul comunității tale.
Mihaly Ecaterina Noemi, bibliotecară
Biblioteca Publică Gâlgău (1953/1955/1961) - Anii în care au început să se adune cărţi şi
documente spre folosul oamenilor se leagă şi aici de interesul şi preocuparea care exista la nivel
naţional. De la Case de citit, la Bibliotecă sătească, regăsim un fond constituit şi păstrat la Căminul
Cultural. Avem la Gâlgău o situaţie fericită, deoarece, acestei biblioteci i s-a alocat un spaţiu
propriu, situat în zona centrală a comunei, în apropierea Primăriei şi a Şcolii Gimnaziale, astfel
încât colaborarea este una rodnică, biblioteca fiind implicată în toate
activităţile şi evenimentele comunităţii, sprijinind procesul educativ, dar
ajutând şi în promovarea valorilor şi tradiţiilor locale, zona având experienţe şi
rezultate deosebite în acest domeniu, recunoscută şi pe plan naţional. O
bibliotecară energică, harnică şi dornică de a fi de folos comunităţii, Adriana
Monica Farcaș (01.06.1990), este apreciată atât de autorităţile locale, cât şi de
locuitorii comunei, preocupându-se, în permanenţă, de imaginea instituţiei, de
respect pentru specificul satului, adunând şi organizând, chiar şi în incinta
bibliotecii, un mic muzeu, cu obiecte adunate de la săteni.
Printre cele 10.000 de volume, multă tehnologie şi piese de muzeu,
întâlnești mereu copii, tineri, adulţi, vârstnici, care vin la bibliotecă, primiţi cu
zâmbet şi drag de Adriana, învăţând să comunice, exersând pentru multele evenimente care se
organizează aici, descifrând sau completându-şi competenţele în domeniul digital, convinşi cu toţii
de importanţa acestei instituţii în viaţa lor.
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Biblioteca Publică Gârbou (1951/1961) Din primii ani, cărțile adunate cu scopul de a fi
puse în slujba educării sătenilor, au fost păstrate la Căminul Cultural, rămânând aici o perioadă
îndelungată, chiar dacă s-a degradat foarte mult construcția. Aici am găsit biblioteca, iar la multele
noastre insistențe, aceasta a primit și are și în prezent sediu propriu. La prima vizită pentru
cunoașterea și verificarea stării de funcționare și a condițiilor din bibliotecile publice, în anul 2004,
era bibliotecară, Diana Șamșodan, pentru o perioadă scurtă de timp, iar apoi, prin concurs, a fost
angajată actuala bibliotecară, Elena Câmpeanu (01.12.2005), iar printr-o frumoasă colaborare cu
autoritățile locale am reușit să inovăm și biblioteca și serviciile pentru public. Astfel, și la Gârbou
biblioteca funcționează în bune condiții, spațiul fiindu-i atribuit
tot în perioada în care am încercat să-i convingem de
beneficiile pe care le pot avea, ca urmare a îndeplinirii
condițiilor de eligibilitate pentru proiecte cu finanțare.
Biblioteca funcționa în condiții improprii, existând un mare
pericol pentru degradarea întregului patrimoniu, de la
pardoseală, la rafturi, cărți și alte bunuri. Primăria a manifestat
înțelegere și, după mai multe discuții și variante, s-a ales
mutarea în clădirea (ce a avut alte destinații înainte: farmacie,
bar…) în care funcționează și azi, situată în zona centrală, în
apropierea Primăriei, construcția fiind renovată și
corespunzând activității cu public.
Înainte de mutare i-am propus bibliotecarei să realizeze
și o verificare atentă a colecțiilor, să elimine din inventar
documentele uzate fizic sau moral, iar apoi, prin achiziție sau donații, fondul s-a completat,
numărând în jur de 7.000 de volume.
Din păcate, în ultima parte a anului 2021, am fost informați că bibliotecara lucrează în
cadrul Primăriei, la achiziții, având și atribuții pentru activitatea bibliotecii. Postul a redevenit
vacant.
Gândul bibliotecarei:
Biblioteca… a doua mea casă! Când pășesc în universul cărților, mă transpun într-o lume
perfectă, unde răul nu poate să pătrundă. Privind filele îngălbenite îmi imaginez prin câte mâini au
trecut, câte emoții au stârnit și câți oameni au făcut fericiți.
Lucrez în bibliotecă din decembrie 2005. Imaginea mea despre profesia de bibliotecar a fost
una foarte bună. Mereu am considerat că un bibliotecar are avantajul pe care nicio altă persoană
nu îl are, acela de a lucra printre cărţi, printre profesori şi studenţi. Nicio altă meserie nu îţi pune
cartea la dispoziţia ta şi nu îţi oferă acces la aşa de multă informaţie, cum îţi oferă meseria de
bibliotecar. De fiecare dată când ofer o carte sunt foarte bucuroasă, știind că am contribuit la
împlinirea sufletească a celui care o citește.
Elena Câmpeanu, bibliotecară
Biblioteca Publică Halmășd (1955/1961) De la Căminul Cultural, biblioteca din Halmășd a
avut și ea o istorie care și-a scris paginile, trecând de la promisiuni și bucurie, la dezamăgire și
nefuncționare. Am întâlnit aici o bibliotecară ce ar fi dorit să realizeze multe, Maria Ardelean,
având multă experiență și cunoscând bine nevoile locuitorilor, fiind și preoteasă, dar mereu cu
durerea și nemulțumirea că nu îi sunt ascultate propunerile și că postul este privit de către autorități
ca unul nu prea important. Am intervenit pe lângă cei în măsură să asigure buna funcționare a
acestei instituții, dar, cu toate măsurile luate, ce păreau să schimbe în bine activitatea acesteia,
biblioteca a fost mutată într-un spațiu impropriu, în clădirea Primăriei, chiar la ieșirea din localitate,
iar pe doamna bibliotecară am regăsit-o, la un moment dat, ca angajată pe un alt post, în cadrul
administrației locale, observând că nu-i este apreciată activitatea de bibliotecar, iar de atunci postul
a rămas vacant, fosta bibliotecară încercând (ne spune că nu o lasă sufletul să nu se mai ocupe, atât
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cât poate, de bibliotecă) să mai ofere și îndrumări sau împrumut de carte locuitorilor, colaborând şi
organizând activităţi şi în parteneriat cu şcoala, cu sprijinul bibliotecarului şcolar, Septimiu Chiş.
Colecțiile au rămas, în datele noastre statistice, la un număr de 10.000 de volume, starea
acestora, cu siguranță, fiind afectată de condițiile improprii în care sunt păstrate.
Biblioteca Publică Hereclean (1955/1962) - Cămin Cultural
Da, soarta instituţiilor publice din fiecare administraţie locală, depinde de… administrator,
respectiv, conducerea Primăriei. Noi ne-am deplasat, am constatat, am încercat să convingem, dar,
chiar dacă s-au luat unele măsuri, intervenţii la clădiri, fără perseverenţă şi alocări de fonduri
destinate întreţinerii acestora, situaţia nu are final mulţumitor. Am găsit aici biblioteca în clădirea de
lângă Primărie, într-un stadiu avansat de degradare, bibliotecară fiind atunci, Crina Gorgan.
Spaţiul ar fi suficient, acolo am inaugurat Centrul Internet cu acces gratuit pentru public, iar noua
bibliotecară, angajată în urma unui concurs la care au participat foarte mulţi concurenţi, Diana
Anton Bota (2010) s-a străduit ca totul să funcţioneze în cele mai
bune condiţii, organizând şi diverse activităţi pentru public. Povestea
cu bibliotecarul priceput, care ajută în Primărie, s-a repetat, din păcate
şi aici. Diana a beneficiat de concediu pentru îngrijirea copilului, în
această perioadă nu s-a angajat nimeni pe perioadă determinată, iar la
întoarcere i s-a propus să lucreze doar la Primărie, condiţiile din
bibliotecă, datorate neimplicării administraţiei locale, fiind improprii
atât pentru desfăşurarea activităţii cu publicul, cât și pentru sănătatea
colecţiilor. Câte cărţi din cele aproximativ 8.800 de volume existente
în inventarul acestei biblioteci vor mai putea fi utilizate, se va constata
la momentul în care autorităţile vor accepta verificarea situaţiei,
intervenţia pentru renovarea clădirii şi, bineînţeles, reluarea activităţii instituţiei.
Biblioteca Publică Hida (1951/1958) - Căminul Cultural
În anul 2004 Biblioteca era amplasată într-un spaţiu mult prea mic, întunecos, într-o clădire
improprie, în care fusese Dispensarul uman, apoi Primăria veche, biblioteca a mai peregrinat și în
alte clădiri: Spital… Cămin cultural… peste tot purtând un mobilier foarte uzat, pe care
bibliotecara, Rada Baltan - Petruș (01.06.1990), încerca să-l sprijine, să mai reziste până când
(aveam încredere şi ea şi noi) se vor îndura autorităţile şi vor găsi o soluţie mai bună şi pentru
această instituţie publică. Nici salarizarea nu a fost, nici aici, pe măsura muncii depuse, din simplul
motiv că acestei profesii nu-i sunt înțelese adevăratele merite și rolul în comunitate.
Au fost mai multe propuneri, iar la final, s-a
hotărât mutarea bibliotecii în spaţiul în care a funcţionat
înainte un atelier şcolar, acesta fiind, bineînţeles renovat,
modernizat, iar pentru mutarea celor 10.300 de volume,
Primăria a realizat şi rafturi noi, metalice. În acest spaţiu
am reuşit să dezvoltăm şi Centrul Internet, având garanţia
că biblioteca este în casa ei şi că nu va mai fi nevoită să se
mute, nădăjduim… sau, dacă ar fi să se mai întâmple, să
fie în interesul bibliotecii.
Am fost și la Hida cu invitați din străinătate, iar
primirea și prezentarea comunei i-a impresionat pe
oaspeții noștri, existând o foarte bună colaborare între
autorități și instituții.
O bibliotecară mulţumită, după multe aşteptări,
bucuroasă că poate să-şi pună în practică multele
cunoştinţe dobândite la diverse cursuri de formare, dar şi să-și manifeste dragostea pentru a le oferi
copiilor şi locuitorilor comunei informaţii, pe orice tip de suport şi a organiza, împreună cu aceştia,
frumoase şi de folos activităţi într-o bibliotecă mereu plină. Povestiri reale, cu final fericit!
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Biblioteca Publică Horoatu Crasnei (1951/1961) - Căminul Cultural
Acolo, într-un spaţiu generos, tot în clădirea Căminului Cultural, am întâlnit o bibliotecară
cu mare experienţă, Ludovica Holhoş, care, cu mult drag şi multă pricepere, pregătea mereu
materiale pentru diverse expoziţii, activităţi sau evenimente din comună. S-a pensionat apoi, iar în
urma concursului organizat, a continuat activitatea Delia Monica Pop (01.09.2007), care, fiind
dascăl de istorie, ca profesie, s-a implicat şi ea în multe programe, evenimente, proiecte. Deoarece
clădirea în care funcţiona biblioteca a intrat într-un proces de
renovare, consolidare, modernizare, iar noi, bibliotecile publice ne
aflam în procesul de derulare a programului judeţean destinat
modernizării bibliotecilor publice şi dotării acestora cu
echipamente IT, pentru a fi puse în folosul publicului, biblioteca a
fost mutată, în 2010, la Primărie, unde erau aproape finalizate
reparaţiile. O altă aranjare, a cărţilor şi tuturor bunurilor. Delia s-a
străduit 10 ani să fie un bun bibliotecar, dar, fiind în aceeaşi clădire
cu administraţia locală, a fost şi ea solicitată să se implice şi să
preia şi din sarcinile acestora. În multe localităţi se consideră că
bibliotecarilor le este mult prea uşor, mai ales că nu se cunoaşte
menirea acestora şi nu sunt lăsaţi să-şi îndeplinească atribuţiile. Un
alt caz în care, încet-încet, i s-a impus să lase de tot biblioteca şi să
fie încadrată pe un alt post, mai bine retribuit, în Primărie! Ce putere de influenţă mai poate avea
conducerea Bibliotecii Judeţene, atunci când, dezamăgiți, colegii din judeţ informează că nu au altă
soluţie, dacă vor să-şi păstreze un loc de muncă, sunt nevoiţi să urmeze propunerile/impunerile
autorităţilor. Mai aşteptăm şi aici alte gânduri şi sentimente pentru Casa Cărţii, căreia am dori să i
se redeschidă poarta!
Biblioteca Publică Ileanda (1949/1958) - Căminul Cultural
Aici parcă timpul a stat pe loc. Biblioteca a rămas în aceeaşi clădire, de la înfiinţarea sa,
numai că, din păcate, toate promisiunile făcute de primari, în trecerea lor prin administraţia locală,
au fost zadarnice, construcţia a continuat să se degradeze, cu toate că am informat şi noi şi normal
era să ştie şi ei, au existat şi mai sunt şi azi posibilităţi de renovare şi modernizare, prin proiecte cu
finanţare, a acestor clădiri în care să se împlinească fapte culturale, menite să deschidă minţile şi
drumurile locuitorilor. Singura mutare a bibliotecii a fost dintr-o parte în alta a clădirii, de la
intrarea prin faţă, când întâlneam mai multă lume dornică de cunoaştere, cu mai mult spaţiu pentru
aranjarea şi promovarea colecţiilor, la una mai ascunsă, în condiţii improprii funcţionării unei
instituţii publice de cultură.
Bibliotecarul de aici, Vasile Petruș (01.2001), cu studii superioare, o vastă cultură şi drag
de carte, şi-a tot amânat şi el supărarea de a nu se înnoi şi la Ileanda
Casa Cărţii, nădăjduind, împreună cu noi, ca fiecare nou primar să
realizeze ceva şi pentru bibliotecă. A încercat să fie de folos
comunităţii, implicându-se în alte activităţi, evenimente şi proiecte
ale acesteia, trăind bucuria de a primi şi în biblioteca de aici
echipamente şi tehnologie, bineînţeles prin grija noastră, a
Bibliotecii Judeţene, acesta oferindu-i şansa de a învăţa copii, tineri,
adulţi să comunice şi să-şi rezolve multe probleme prin mijloace
electronice, dar cu nemulţumirea că, se apropie pensionarea şi nu a
văzut locul în care a slujit atâţia ani, adus la condiţii decente. A
mutat şi rearanjat fondul de carte, 13.000 de volume, de mai multe
ori, iar bucuria lui cea mai mare era atunci când, la trecerea prin zonă, îi mai dăruiam cărţi ca
donaţie, deoarece nici spre acest capitol, administraţia locală nu şi-a prea îndreptat atenţia şi
fondurile. Credem că este singura comună care nu a știut să atragă fonduri pentru renovarea și
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modernizarea Căminului Cultural, Biblioteca de aici având încă o situație neclară, din punct de
vedere al spațiului în care ar trebui să funcționeze normal și să primească publicul. Bibliotecarul din
Ileanda se pregătește de pensionare, cu nemulțumirea că nu i-a fost împlinită cea mai mare dorință,
în plan profesional, să se renoveze clădirea în care funcționează biblioteca.
Biblioteca Publică Ip (1958/1963) - Căminul Cultural
O perioadă îndelungată biblioteca a rămas acolo unde şi-a început existența, iar construcţia a
fost renovată, modernizată, având condiţii bune de funcţionare. Aici, colega noastră, Florica Sârbu
(01.11.1990) a încercat să atragă cât mai mulţi utilizatori,
organizând sau participând activ la importantele evenimente
ale unei comune în care istoria a lăsat urme adânci și triste.
În urmă cu câţiva ani am regăsit biblioteca într-o altă
clădire, renovată şi aceasta, într-un spaţiu generos, în aceeaşi
curte fiind şi Grădiniţa, nou construită. O instituţie cu
funcţionare neîntreruptă, având o bună comunicare şi
colaborare cu autorităţile locale. Are spațiu propriu,
beneficiind de utilități și dotare modernă.
Anual i-au fost acordate şi fonduri pentru
completarea colecţiilor de documente, ce numără în prezent
aproximativ 12.500 de volume, fiind primite şi aici multe
donaţii, de la Biblioteca Judeţeană, asociaţii culturale din
ţară şi din Ungaria, dar şi de la persoane fizice. În apropierea
instituției, în aceeași clădire, există și un alt fond de carte în
limba maghiară, constituit din donații și activând pe bază de voluntariat.
Biblioteca Publică Letca (1953/1961)
Nici la Letca soarta bibliotecii nu este una fericită. De la Căminul Cultural, unde s-au păstrat
mulți ani cărțile, a fost mutată în aceeași clădire în care funcționa și Primăria. Am întâlnit-o aici, ca
bibliotecară, pe doamna Iuliana Ilieș, iar apoi, așa cum s-a mai întâmplat și în alte locuri,
bibliotecarului fiindu-i atribuite alte și multe sarcini, pe care s-a străduit să le îndeplinească
responsabil, i s-a propus să renunțe la vechiul post, trecând pe altul, cu un alt venit, în cadrul
administrației locale. Ani la rând și cu primari diferiți, trecând prin zonă, am tot încercat să
convingem să se asigure funcționarea neîntreruptă a bibliotecii publice, așa după cum prevede
legea, nu s-a respectat, însă, nicio promisiune, dimpotrivă, echipamentele obținute prin proiecte au
fost însușite de autorități, iar fondul de carte a fost mutat în mai multe locuri.
Biblioteca este, așadar, de câțiva ani, nefuncțională și fără bibliotecar, iar colecțiile ce
figurează în statistica noastră cu un număr de 8.200 de volume, au fost împrăștiate prin mai multe
locuri și localități. Ne dorim o soartă mai luminoasă și pentru această instituție.
Biblioteca Publică Lozna (1955/1966) - Căminul Cultural
Nu știm exact cum se întâmplă cu alte instituții publice locale, atunci când, cei care au
obligația de a le coordona din plan județean, se deplasează în teritoriu, cu intenția de a oferi sprijin,
idei și chiar a încerca să le cuprindă pe acestea în programe și proiecte de modernizare și dezvoltare.
Unii primari sau alți reprezentanți ai primăriilor, sunt deschiși și doresc colaborare, mai ales că
aceasta ar fi în beneficiul comunității, care le-a acordat votul de încredere, alții se eschivează, nu
prea sunt de găsit, amânând sau ignorând problemele, care, de fapt, nu se vor rezolva niciodată de la
sine. S-a întâmplat și la Lozna, în prima perioadă a călătoriilor noastre, să nu avem cu cine dezbate
situația și lua măsuri de îmbunătățire a acesteia. Am găsit până la urmă înțelegere, iar pentru
bibliotecă s-a găsit un spațiu, într-o clădire situată în curtea Școlii Gimnaziale, reușind, astfel, să o
cuprindem și pe aceasta în ultima rundă a programului pentru dotarea și modernizarea bibliotecilor
publice ale județului, având, de atunci, sediu propriu, iar pentrul Centrul Internet s-a primit un
spațiu generos în incinta școlii, acolo unde era și personal calificat care să se ocupe de întreținerea și
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buna funcționare a echipamentelor, colaborarea cu școala fiind eficientă, mai ales că doamna
Voichița Valeria Farcaș ½ (01.01.1991), are în Fișa
postului și atribuții de secretar al instituției de învățământ.
Fiind în mijlocul elevilor, reușește, așadar, să îi ajute pe
aceștia și în calitate de bibliotecar, prezentându-le, atât teme
și cărți din bibliografia obligatorie, utilizând fondul de 8.750
de volume al bibliotecii publice, cât și organizând cu ei, dar
și cu alți cetățeni, de alte vârste, multe evenimente și
activități, reușind să atragă la manifestări de amploare,
locuitori din toate satele aparținătoare comunei. Un
bibliotecar cu doar jumătate de normă, dar care a răspuns la
toate solicitările și s-a străduit să facă față tuturor cerințelor,
spre folosul comunității.
Gândul bibliotecarei:
Mereu am considerat că educația este cea mai
puternică armă a unei națiuni. Aflându-mă în postura de bibliotecar, mi-a oferit șansa de a
contribui și eu, atât cât am reușit, la procesul educațional, important și necesar la orice vârstă. Îmi
place să cred că în cei 36 de ani de activitate, m-am implicat și am susținut viața culturală locală,
am oferit un loc de întâlnire oamenilor cu pasiuni comune și, mai ales, m-am străduit să păstrez și
să valorific tradițiile, într-o încercare de a opri disiparea sentimentului comunitar, cauzat de
impactul modernității. În accepțiunea mea, biblioteca reprezintă un loc în care noi, ca cititori,
suntem liberi să fim așa cum ne dorim. Suntem liberi să nu ne trădăm visele, suntem liberi să fim
îndrăzneți, putem să ne cultivăm asertivitatea și, deopotrivă, gingășia. Cărțile au puterea aceasta,
de a ne modela îndrăzneala. În secolul vitezei, într-o perioadă, în care relațiile interumane trebuie
cultivate mai mult decât oricând, biblioteca și, implicit, noi bibliotecarii, suntem datori să ne
situăm printre figurile iconice care îndeamnă spre bunătate, efervescență și dorința de a fi mai buni
în toate. Așa cum spunea Blaga, “veșnicia s-a născut la sat”, iar biblioteca este cel mai potrivit loc,
unde să contemplăm la minunatele versuri din poezia sa. Să nu uităm să fim empatici, avizi de
cunoaștere și mereu în căutarea adevărului.
Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei.
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat.
Aici orice gând e mai încet,
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar,
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept,
ci adânc în pământ undeva […]
L. Blaga - “Sufletul satului”
Voichița-Valeria Farcaș, bibliotecară
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Biblioteca Publică Marca (1953/1961) - Căminul Cultural
O bibliotecă mereu plină, cu foarte multe activități, cu implicare în toate marile evenimente
ale comunei, promovând, în diverse forme, valorile,
tradițiile și obiceiurile zonei. Biblioteca a fost mutată de
mai multe ori, de la Cămin la Școală, apoi lângă
Grădiniță, iar în ultima perioadă, în 2017, i s-a atribuit un
sediu propriu, într-o clădire renovată, aici fiind şi
Căminul Cultural, în apropiere de Primărie. Cu o mare
dragoste de carte și semeni, cunoscând importanța
educației și a formării prin cunoaștere, bibliotecara,
Emilia Pop (1990), cu toate greutățile și supărările
datorate prea deselor mutări și reorganizări, s-a străduit să
adune la activități toate categoriile de public, de la cei mai
mici, care se bucurau să lucreze împreună, să creeze tot
felul de lucrușoare, ascultând povești nemuritoare, iar
apoi să descifreze tainele calculatorului și avantajele
internetului, la tineri, adulți și vârstnici, care aici au
deprins primele informații despre comunicarea online, privindu-și, uimiți, copiii și nepoții, plecați în
lumea întreagă, pe ecranele de la bibliotecă, îndrumați de doamna bibliotecară. Frumoasa și rodnica
muncă, pusă în slujba semenilor și buna colaborare cu autoritățile și comunitatea au caracterizat-o
pe Emilia până la finalul activității profesionale, încheiată la momentul pensionării, în acest an,
2021. Nădăjduim că în scurt timp, fondul de carte, în jur de 7.600 de volume, va fi pus, din nou, la
dispoziţia comunităţii, de un alt bibliotecar.
Biblioteca Publică Măeriște (1955/1961) - Cămin Cultural
Ne amintim, cu tristețe, că aici, la Măeriște, s-a întâmplat un eveniment neprevăzut, o
alunecare de teren, fapt ce a afectat puternic viața și existența bibliotecii, aceasta fiind înghițită sub
pământ, nu prea multe lucruri putând fi salvate. S-a încercat apoi, prin donații și muncă de
voluntariat, să se refacă un alt fond de carte, pentru ca populația să nu fie lipsită de acces la
cunoaștere. Un număr însemnat de cărți au fost donate de instituția județeană, aceasta făcând apel și
la alți colaboratori: edituri, rezerva națională de carte și chiar persoane fizice.
În 2004 am găsit biblioteca într-un sediu propriu, într-o clădire situată în zona centrală a
comunei, într-un bloc, în care își desfășurau activitatea și alte instituții (Poliția, Dispensarul
Uman…) condițiile nefiind cele mai bune, spațiul necesitând renovare și alte dotări. Era aici și o
bibliotecară dedicată profesiei, cu o mare experiență, Eleonora Burcaş, care a încercat să
suplinească alte neajunsuri, prin activități, pentru toate vârstele și gusturile. A participat și la cursuri
de formare în domeniul tehnologiei
informaționale, inițiindu-i apoi și pe cei
interesați din localitate. S-a dedicat
profesiei până la pensionare, în anul 2009,
iar de atunci, din păcate, postul de
bibliotecar a rămas vacant, iar activitatea
bibliotecii sporadică, aici mai deschizând,
din când în când, angajați ai administrației
locale, care au primit și atribuții în acest
sens.
Fondul de documente, constituit
după tristul eveniment, număra la ultima
raportare, 7.300 de volume, acestea nefiind,
din păcate, puse la dispoziția locuitorilor
comunei, așa cum ar fi normal.
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Biblioteca Publică Meseșenii de Jos (1953/1966) - Cămin Cultural
Într-o clădire degradată, acolo unde funcționa de la începuturi, biblioteca din Meseșeni
aștepta măsuri urgente, spre a i se salva zestrea adunată în timp. Imediat după angajare, bibliotecara,
Valeria Mureșan (05.2005), mare iubitoare a tradițiilor, datinilor și obiceiurilor locului, o zonă
cunoscută prin frumusețea și bogăția folclorului, cu ecou chiar și în plan național, a avut încredere
în promisiunile făcute, în repetate rânduri, de către autoritățile locale, mai ales după ce, trecând prin
centrul de comună, încercam, întotdeauna, să convingem că este nevoie să se ia măsuri urgente,
accesul publicului la fondul de carte, în număr de aproximativ 7.800 de volume, era dificil.
Clădirea Căminului Cultural, unde funcționa și biblioteca, a fost cuprinsă apoi într-un
proiect de renovare și modernizare, pentru bibliotecă fiind găsită o
soluție provizorie, acordându-i-se un spațiu în clădirea Primăriei.
Se intenționa ca această clădire să fie extinsă, iar biblioteca să
beneficieze de un spațiu propriu, la parterul noii construcții,
realizată în prelungirea celei existente. Din păcate acest proiect nu
a fost realizat, iar biblioteca a rămas până azi într-o sală, destul de
mică, la etaj, în Primărie, unde publicul are rețineri să intre.
În această comună, având sprijinul bibliotecarei, am reușit
să deschidem și alte puncte de lucru în satele aparținătoare
comunei: Aghireș - în clădirea Grădiniței, în aceeași curte fiind și
Școala Gimnazială, am adunat și constituit un fond de carte și am
reușit să includem și această localitate în programul Biblionet,
beneficiind și de echipamente IT, iar la Meseșenii de Sus, prin altă
donație consistentă de carte, s-a realizat o colecție specială
destinată bibliografiei școlare și dezvoltării unei culturi generale de
bază. În toate satele aparținătoare comunei, colega noastră
organizează și activități, evenimente, fiind și cea mai activă în promovarea datinilor și tradițiilor
zonei, prin participarea la numeroase concursuri, la nivel județean și național.
Dacă sediul bibliotecii nu este pe măsura așteptărilor, am avut și aici norocul de a avea o
bibliotecară devotată și care a răspuns întotdeauna solicitărilor, implicându-se în toate activitățile și
proiectele menite să ridice prestigiul comunei. A participat activ la manifestări de amploare,
conferințe și cursuri, a primit în comună mari personalități din țară, recunoscute pe plan mondial,
pregătind și prezentându-și comunitatea într-un mod special, atrăgând, astfel, aprecieri deosebite din
partea tuturor celor care au venit în vizită aici.
Menționăm și faptul că la toate marile evenimente organizate de Biblioteca Județeană, Vali a
fost întotdeauna prezentă, nu doar fizic, ci fie cu daruri tradiționale, fie prin pregătirea Socăcițelor și
oferirea unor momente artistice deosebite (ex. Conferința Națională Atracție prin inovație, primirea
unor mari personalități: cosmonautul român, Dumitru Prunariu, ambasadorul SUA, Hans Klemm,
artista Florica Bradu ș.a.).
Reamintim, încă o dată, tuturor celor care, în loc să găsească soluții, invocă scuze, că omul
sfințește locul, că și dacă nu avem condițiile cele mai bune și nici susținerea autorităților în tot ceea
ce am dori să facem, stă în puterea noastră, a bibliotecarilor, să dăruim, să promovăm tot ce avem
frumos și valoros, să demonstrăm că suntem utili și importanți în viața comunităților noastre.
Gândul bibliotecarei:
Timpul necruțător nu iartă pe nimeni, dar lasă în urma lui amintiri frumoase sau triste,
împliniri, regrete și multe alte stări sufletești.
Am îmbrățișat munca de bibliotecar în anul 2005, în comuna Meseșenii de Jos, Sălaj. Cu
multă sfială și temere de nou, am pășit în biblioteca comunală, ce fusese închisă cu ceva ani în
urmă. Nu ușor a fost să dai viață unui loc uitat de toată lumea. Am îndrăznit să sper…
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Încet, încet cărțile vorbeau celor care călcau pragul bibliotecii, au prins drag copiii, adulții
și cei mai vârstnici.
Proiecte frumoase s-au derulat și au dat rod. Păstrând în suflet drag de portul popular,
tradiție și oamenii frumoși din sat, am avut realizări minunate pe plan cultural, înființând și un
ansamblu de fete, “Socăcițele”.
Din multele evenimente realizate pe plan local, în judet și în țară, voi aminti doar câteva:
“Ecouri Meseșene”, “Satul Sălăjean”, Festivalul “Cerbul de Aur” – Brașov, emisiuni televizate “Să gătim românește” ș.a.
Ca bibliotecar am avut bucuria împlinirii și avându-l ca oaspete de onoare pe domnul
Dumitru Prunariu, iar în anul 2011 mi-a fost înmânată Diploma “Bibliotecarul anului”. O altă
activitate de suflet și pentru suflet a fost în 2018 “Caravana Unirii”, alături de Biblioteca
Județeană, reușind să implic toate satele din comună la o lecție de patriotism.
Multe lucruri frumoase cred că au rămas legate de bibliotecă și omul care a slujit aici
pentru oamenii locului.
Sunt, însă, și regrete, precum cel legat de spațiul de funcționare al bibliotecii, care de-a
lungul timpului a fost scindată în două (spațiul oferit în Primărie, dotat cu calculatoare prin
proiectul “Biblionet” și o parte din cărți, dar depozitul mare a rămas la Căminul Cultural.
Munca de bibliotecar e frumoasă, te încarcă de lumină, speranță, încredere și dorința de dăruire.
Bibliotecar, Valeria Mureșan
Biblioteca Publică Mirșid (1953/1962) - Cămin Cultural
Nici la Mirșid biblioteca nu a rămas în spațiul în care și-a început existența, aici fiindu-i
atribuit un spațiu propriu, în fostul sediu al C.A.P., clădire situată vis-a-vis de Primărie. În timp au
fost aduse mici îmbunătăţiri spaţiului, s-a mai achiziţionat şi mobilier, dar rămâne de împlinit
dorinţa şi nevoia renovării şi consolidării clădirii, în ansamblul său, atribuindu-i-se bibliotecii încă o
încăpere, din vecinătatea bibliotecii, care este în prezent neutilizată şi unde s-ar putea organiza
activităţi cu şi pentru public.
Ceea ce nu s-a rezolvat de către autorităţi, a reuşit să îmbunătăţească bibliotecara noastră,
Malica Mezei (21.01.1991), care a fost, an de an, interesată de noi şi noi
proiecte, provocări, activităţi, numărându-se, astfel, printre cei mai
harnici şi inovativi bibliotecari din judeţ. Cu o perseverenţă demnă de
apreciat şi urmat, Malica a beneficiat de toate oportunităţile deschise în
aceşti ani spre bibliotecile publice. Având acces la informare şi
comunicare, prin mijloace moderne, primite în cadrul mai multor
proiecte, a început şi singură să caute soluţii, să scrie aplicaţii şi să se
bucure de reuşite. Dacă în centrul de comună, spaţiul bibliotecii este
insuficient pentru toate ideile pe care bibliotecara doreşte să le dezvolte
cu locuitorii, dezvoltând mereu şi fondul de carte, ce numără peste
10.000 de volume, Malica, pe lângă efortul de a duce cărţi în satele
aparţinătoare comunei, cu propriul autoturism, a pus mult suflet şi
muncă în organizarea şi deschiderea unor Filiale, în primul rând la
Moigrad, localitate care este vizitată de mulţi turişti, din judeţ, din ţară şi
din multe alte părţi, aici fiind castrul roman şi Cetatea Dacică Porolissum, obiectiv turistic de cea
mai mare atractivitate din Sălaj, iar mai apoi și la Popeni.
Având o activitate rodnică, an de an, colega noastră a participat şi la multe evenimente
profesionale de nivel naţional, conferinţe sau schimb de experienţă, dar a fost şi gazda altora, cu
impact ce a depăşit graniţele comunei şi judeţului, amintim doar: primirea la Porolissum a
cosmonautului Dumitru Prunariu, organizarea primei Şcoli de vară, în cadrul programului Code
Kids, colaborare în schimbul de bune practici şi excursiile documentare, organizate tot la Filiala
Moigrad a bibliotecii, implicarea în buna organizare a evenimentului omagial din anul 2018, prin
primirea la Moigrad a unui număr însemnat de colegi din cinci judeţe (BH, CJ, MM, SM, SJ),
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ocazie care ne-a ajutat să-l omagiem într-un mod aparte şi pe fiul acestui loc, Teodor Ardelean,
managerul Bibliotecii Judeţene Petre Dulfu Maramureş, cel care a donat pentru comuna şi satul său
natal un număr considerabil de cărţi noi.
Dacă este să alegem bibliotecarii care au făcut mereu cinste profesiei, Malica Mezei este în
topul acestora. Nădăjduim să-i fie împlinită şi veşnica dorinţă de a se renova clădirea în care
funcţionează biblioteca şi să i se atribuie acesteia, în totalitate.
Gândul bibliotecarei:
Începuturile în această frumoasă profesie au fost destul de grele, cu multe neajunsuri, chiar
cu sacrificii, însă cu timpul lucrurile au început să se schimbe. Implicarea, dăruirea, pasiunea şi
dorinţa de a face mai mult şi mai bine pentru comunitate, au făcut ca biblioteca să fie mai vizibilă
şi mai activă. Îmi place ceea ce fac şi sunt fericită că biblioteca îşi are locul şi rolul ei în
comunitate.
Provocări și realizări importante în anul 2021- un an altfel:
Chiar dacă și anul 2021 a fost un an dificil, neobișnuit, activitățile Bibliotecii Publice
Mirșid au continuat, ne-am readaptat și am încercat să facem față noilor provocări impuse de
pandemie.
Timpul şi timpurile schimbă regulile, comută priorități, iar această realitate ne-a obligat să
ne adaptăm rapid noilor provocări.
Tot anul au fost restricții, accesul în bibliotecă a fost limitat sau chiar interzis.
În acest context dificil, am continuat proiectele pe care le-am avut în derulare, ba chiar am
aplicat pentru alte proiecte noi.
Proiectul Ora să ŞTIM – un proiect foarte iubit de cei mici. Am desfășurat activități la
bibliotecă, la școlile din comună, în spații deschise, dar şi online.
Cu toate că biblioteca era închisă pentru utilizatori, o
bună parte din timp, oportunitățile nu au încetat să apară,
lucrând în mediul online și urmărind orice posibilitate, am
aplicat şi în acest an pentru proiectul Punguţa cu 2 cărţi,
proiect care se adresează copiilor cu vârsta de 1-2 ani, prin
care se încurajează lectura cu cei mai mici copii, încă de la
naștere, în cadrul căruia fiecare copil a primit o punguță cu
două cărți, beneficiarii acestui proiect au fost în număr de 10
copii.
Am organizat toate aceste întâlniri cu cei mici, în
grupuri restrânse, 1, 2, maxim 4 copii, în aer liber,
respectând toate normele impuse de situația pe care o
traversăm, unde am citit și ne-am bucurat împreună de cărțile primite.
Aceste activităţi au fost foarte plăcute și au devenit adevărate lecturi publice, deoarece la
astfel de întâlniri, pe lângă copii, au participat și părinții, pe care am încercat să-i conştientizăm
asupra importanței cărții și lecturii pentru dezvoltarea copiilor, dar și asupra rolului și nevoii
bibliotecii în comunitate.
Şezătorile, care au loc în fiecare an, în perioada iernii, aduc momente de bucurie atât
pentru bunicile care participă, cât și pentru copii, aici sunt împărtășite multe amintiri, iar cei mici
învață despre portul popular, datini şi obiceiuri. Anul acesta nu am reușit să ne întâlnim în
bibliotecă, așa că fetele, împreună cu bunicile lor, au croșetat acasă, în familie și de 8 Martie am
dăruit fiecărei mămici și bunici câte un mărțișor - simbol al reînnoirii și al speranței.
CODE KIDS – copiii fac coding în bibliotecile publice, un proiect finanţat de Fundația
Progress - anul acesta am format o nouă grupă de începători în ale programării. Meleg Denisa,
Herţe Tudor, Herţe Darius, Szekely Miriam, Szekely Aron, Roman Tudor, Crişan Romina, Lingurar
Luisa sunt cei care au dorit să facă parte din noul club și să învețe primii pași în programare. Cu
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toate că nu ne-am putut întâlni de câte ori ar fi trebuit la bibliotecă, copiii au lucrat de acasă și au
reușit să fie la zi cu temele, au participat la concursuri organizate de Fundația Progress.
Activitățile continuă cu întâlnirile din online. Pe parcursul anului copiii care au participat la
concursurile organizate au câștigat diverse premii, tot în acest an am primit ca donație, din partea
Fundației Progress, 2 calculatoare noi, în valoare de 8.200 lei, care ne vor ajuta în derularea
proiectului Code Kids și în celelalte proiecte care se desfășoară la bibliotecă.
Un alt proiect foarte frumos și îndrăgit de copii a debutat anul acesta, el se numește Viața
la țară - ALTFEL - un proiect coordonat şi finanţat de Fundaţia Noi Orizonturi, la care am
aplicat și am obținut și o finanțare de 700 de lei, constând în cărți și materiale necesare
desfășurării proiectului, proiect prin care am explorat împrejurimile localității noastre, pentru a
descoperi plantele medicinale, pe care le-am cules, am confecționat uscătoare în care am pus
plantele la uscat, am realizat săculeți pentru
depozitarea lor și am organizat un târg de
prezentare și valorificare a săculeților cu
plante. A fost un proiect foarte frumos, prin
care copiii au descoperit natura și mediul
înconjurător, iar pe parcursul celor 5
activități au învățat să fie exploratori și
constructori, descoperitori și culegători,
cunoscători și planificatori și, nu în ultimul
rând, organizatori și promotori.
Tot anul acesta, împreună cu colegi
din județ și din țară ne-am organizat două
grupuri de lucru pe WhatsApp - Sfoara
virtuală şi pe Telegram - Biblioteci România EduCab, unde, periodic, am participat la diverse
cursuri, întâlniri cu personalități, ne-au fost prezentate diferite proiecte la care am putut să
participăm şi noi.
Un alt proiect la care am participat și anul acesta a fost Prietenie pe o... sfoară virtuală,
ediţia a IX-a - proiect iniţiat de dna Melania Luana Butnariu de la Centrul de Excelență pentru
Copii și Tineret al Bibliotecii Județene “George Bariţiu” Brașov, în parteneriat cu bibliotecile
publice din țară, activitățile fiind dedicate promovării literaturii pentru copii şi stimulării
interesului pentru lectură al celor mici.
Anul 2021 a fost dedicat scriitorului Petre Ispirescu.
Acestea sunt doar o parte din activitățile și proiectele pe care le-am desfășurat la bibliotecă
pe parcursul anului 2021, un an cu multe necunoscute, provocări, dar şi lecţii pe care le-am învățat.
Dragii mei colegi, vă doresc multă sănătate, să trecem cu bine peste această perioadă și la
cât mai multe activități și proiecte în bibliotecile noastre!
Bibliotecar, Malica Mezei

Biblioteca Publică Năpradea (1953/1961) - Căminul
Cultural
La Năpradea, printr-o bună colaborare cu autorităţile locale,
biblioteca publică a primit sediu propriu, având condiții optime
pentru desfășurarea activității. Clădirea este situată central, în
vecinătatea Primăriei și a Școlii Gimnaziale. Tot aici s-a înfiinţat apoi
şi funcţionează şi Muzeul satului, bibliotecarul, Vasile Pop
(02.06.1990), având un rol important în adunarea, selectarea şi
punerea în colecţiile muzeului a multor obiecte și piese tradiţionale,
descoperindu-le pe acestea la localnicii din toate satele comunei şi
convingându-i să le doneze, spre a nu se pierde sau distruge. Astfel,
prin implicare și dăruire, s-a constituit o colecţie valoroasă, care va
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vorbi peste timp despre preocupările, datinile şi obiceiurile locului. Pentru fiecare comunitate noi
am indicat și sfătuit să existe preocupări, chiar și din partea bibliotecarilor, de a aduna, păstra și
promova valorile locului.
Fondul de carte al bibliotecii, numărând 10.000 de volume, este pus la dispoziţia publicului,
fie direct, fie prin participarea la diverse activităţi şi evenimente. Bibliotecarul are în grijă toate
bunurile adunate în clădirea în care funcţionează cele două instituţii (Bibliotecă și Muzeu),
preocupându-se pentru dezvoltarea continuă a colecţiilor, bucurându-se şi aici, de multe şi diverse
donaţii, chiar și din partea vizitatorilor ocazionali sau a celor care nu-și uită rădăcinile.
Biblioteca Publică Nușfalău (1955), Căminul Cultural
Multe mutări, reorganizări, reveniri au avut loc şi în existenţa acestei instituţii. Am găsit
biblioteca şi bibliotecara, Somogyi Vengli Judith (01.06.1990) într-o clădire mică, degradată,
izolată şi parcă uitată de lume, în apropierea Poştei, iar apoi, împreună, am purtat discuţii cu
autorităţile, spre a găsi o soluţie mai bună de funcţionare, mai ales că
această comună are un număr semnificativ de locuitori şi multe
posibilităţi de colaborare. După renovări ce au avut loc la unele
construcții, a apărut o variantă, ce credeam că este definitivă, într-o
clădire aparţinând Primăriei, unde fusese în trecut un magazin de
cereale al C.A.P. Nuşfalău. Aici am inaugurat şi Centrul Internet cu
acces gratuit pentru public, iar activitatea a devenit tot mai rodnică, de
la iniţiere în domeniul tehnologiei informaţionale, la serate, şezători,
repetiţii pentru piese de teatru, dansuri şi cântece din folclorul local,
finalizate cu participări la diverse concursuri din judeţ, premii şi
aprecieri… toate acestea coordonate de harnica şi inimoasa
bibliotecară. Parcul în care era clădirea permitea şi organizarea unor
concursuri, manifestări în aer liber. În cadrul administraţiei locale,
însă, au apărut alte posibilităţi și oportunități de investiții, destinate
altor proiecte, astfel încât s-a stabilit, din nou, mutarea bibliotecii în fostul spațiu, renovat acum şi
extins. Nu avem garanţia că va rămâne aici definitiv, bibliotecile fiind la dispoziţia autorităţilor,
schimbându-le locul și rostul în funcție de interesele celor care sunt, o anumită perioadă, la
conducere. Colecţiile, constituite în timp, prin achiziţie sau diverse donaţii, din judeţ, din ţară şi din
Ungaria, numărând 12.000 de volume, au fost mutate și, poate, vor călători, din nou, nu doar în
mâinile utilizatorilor, ci şi în alte încăperi, sperăm potrivite pentru sănătatea atâtor pagini ce vorbesc
despre oameni, fapte şi vremuri.
O bibliotecară pasionată, care şi-a dăruit timpul şi competenţele spre a fi de folos şi a
promova, prin toate mijloacele posibile, atât comuna, cât şi importanţa activităţii culturale în viaţa
locuitorilor, exprimându-şi recent, talentul literar şi într-o carte de nuvele, în limba maghiară.
Gândul bibliotecarei:
Ce înseamnă a fi bibliotecar?
Înseamnă dragoste de carte, grijă de carte, respect și promovare de carte!
Înseamnă respect față de cititori și față de sine!
Înseamnă respect și admirație față de literatura clasică și cea contemporană, față de știință,
cultură și față de avalanșa copleșitoare de informații.
Înseamnă dragoste și respect față de limba maternă și de limba oficială a țării, față de locurile
natale.
Înseamnă obligația de a semăna în mințile absorbante ale copiilor curiozitatea față de lumea
înconjurătoare, mereu schimbătoare.
Înseamnă conservarea și promovarea valorilor locale și naționale.
Înseamnă perseverență, multă răbdare și înțelegere, compromisuri, urcușuri și coborâșuri și multă
energie.
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Înseamnă, anual, ajutorul dat elevilor la pregătirea temelor de casă, la întocmirea unor lucrări,
referate, eseuri, din diferite domenii, pentru examene. Înseamnă pregătirea doritorilor pentru teze,
testele naționale și/sau bacalaureat.
Înseamnă colegi minunați din toate bibliotecile comunale, orășenești și județeană. Înseamnă
oameni deosebiți, zâmbitori, primitori, iubitori de frumos.
Înseamnă colegi pierduți din cauza pensionării. Înseamnă colegi care, pe lângă practicarea
profesiei, pe lângă viața de familie și viață socială activă în comunitate și-au pus mâna pe carte, au
studiat și și-au schimbat profesia, devenind secretari de comună, contabili... etc. Felicitări pentru
reușită!
Înseamnă colegi noi, necunoscuți, dar cu aceeași dorință de a căuta și a găsi prietenii cărților.
Eu aparțin primei generații de bibliotecari comunali de după Revoluție. Dintre ei mai sunt activi
doar câțiva: Rada, la Hida, Sanda, la Gîlgău, Florica, la Ip, Vasile, la Năpradea, Livia, la SomeșOdorhei, Geta, la Surduc, Aurora, la Buciumi, Clara, la Crasna (sper că nu am uitat pe nimeni) și
eu, Judith, la Nușfalău.
Adesea am luptat cu morile de vânt, alteori cu noi înșine, dar am avut parte și de multe satisfacții.
A fi bibliotecar înseamnă să mergi tot înainte, cu fruntea sus, depășind obstacolele întâmplătoare
sau create și puse cu rea voință în calea ta.
A fi bibliotecar înseamnă să fii mereu aproape de frumos.
Somogyi Vengli Judith, bibliotecară de peste trei decenii, la Nușfalău
Biblioteca Publică Pericei (1951/1954) Căminul Cultural
În multe comune, bibliotecilor publice li s-a găsit spaţiu în incinta Primăriilor şi, nu ştim cu
exactitate, dacă acesta a fost avantaj sau inconvenient. Bibliotecarii au fost de mare ajutor, preluând
multe sarcini şi atribuţii ce reveneau angajaţilor din administraţia locală, iar apoi, cum este cazul şi
la Pericei, bibliotecarei, Doina Dănilă, cu experienţă şi activitate bogată, i s-a recomandat, a fost
îndemnată şi a ales să treacă pe un alt post, prin concurs, bineînţeles, în cadrul Primăriei.
O colaborare frumoasă am avut şi aici, atât cu bibliotecara, cât şi cu autorităţile, răspunzând,
cu toţii, la provocările noastre de a se implica, fie în proiecte de dotare a bibliotecii cu echipamente
moderne, fie la evenimente culturale majore, mai ales că aici istoria a fost darnică în valori umane,
care au scris pagini de aur pentru neamul românesc, amintind doar de Iuliu Maniu şi ilustra familie
Deleu. Am încercat, împreună cu bibliotecara, să dezvoltăm un fond de carte, spre folosul
locuitorilor din satul Bădăcin. Acum există bibliotecă şi la Casa Memorială Iuliu Maniu, un număr
consistent de volume valoroase fiind donate și organizate de Biblioteca Judeţeană Sălaj.
Întâmplări şi fapte demne de apreciat, numai că, de câţiva ani, colega noastră este secretarul
general al comunei, iar postul de bibliotecar a rămas, astfel, vacant.
Dacă am reuşit să convingem şi să extindem spaţiul în care funcţiona biblioteca publică, să
instruim bibliotecarul şi să dotăm şi aici cu tehnologie, pentru colega noastră, personal, mutarea este
avantajoasă, din punct de vedere financiar, pentru noi este un dezavantaj, deoarece toate proiectele
s-au blocat, iar colecţia de documente a rămas neschimbată, 9.900 de volume, aceeaşi raportare
statistică de la momentul în care biblioteca nu mai este funcţională.
Biblioteca Publică Plopiș (1958/1966) Căminul Cultural
Instituţiile publice sunt localizate acolo unde aleg cei care le finanţează şi administrează. La
Plopiş biblioteca nu s-a mutat de multe ori, mult timp și-a desfășurat activitatea într-o clădire
renovată, perete comun cu Căminul Cultural, unde funcţiona şi grădiniţa, apoi, probabil pentru că
era nevoie de mai mult spaţiu pentru copii, au găsit potrivit să o mute în Primărie, dar, după părerea
noastră, ar fi necesar să i se găsească un spațiu propriu, în care publicul să intre fără reţineri, aşa
cum, probabil, o fac mulţi în această perioadă, când este în sediul administraţiei, la etaj, având,
totuși și intrare separată. Spaţiul este generos, într-un fel, fiind asigurate şi utilităţile necesare, de la
apă curentă, la încălzire, internet ş.a., dar şi aici bibliotecara, Lucia Lupou (08.07.1991), este
solicitată, în anumite situații, să îndeplinească şi alte atribuţii, pe lângă cele din Fişa postului. Este
de apreciat, însă, buna comunicare şi colaborare cu administraţia locală şi autorităţi, astfel încât
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creşte anual fondul de carte, fiind înregistrate peste 12.300 de volume, iar biblioteca şi bibliotecara
se implică la promovarea comunei şi organizarea diverselor evenimente din viaţa comunităţii. Am
înfiinţat şi aici, împreună, o Filială în satul Iaz, spațiul fiind asigurat de Școala Gimnazială din
localitate, unde am reuşit să adunăm şi o colecţie impresionantă de cărţi, dar şi să o dotăm cu
echipamente IT, în cadrul programului de modernizare a bibliotecilor publice.
Gândul bibliotecarei:
Lucrez în meseria de bibliotecar din 8 iulie 1991 până în prezent. Pentru mine, a fi
bibliotecar înseamnă, în primul rând, să iubeşti cărţile, să găseşti acel limbaj de a comunica cu
oamenii, în special cu copiii, cu cei care deschid uşa bibliotecii.
Înseamnă pasiune, răbdare, pricepere, spirit creator,
inventivitate, adaptare la nou, muncă asiduă şi perseverenţă. De
multe ori sunt întrebată dacă mă plictisesc în bibliotecă… Nu...,
niciodată!!! Am primit întotdeauna cititorul ca pe un musafir.
Fiecare carte citită este ca şi cum aş face cunoştinţă cu o
persoană de la care învăţ, chiar dacă se poate afla la o distanţă
considerabilă, atât în timp, cât şi în spaţiu. Intensitatea
sentimentelor pe care le ai în momentul lecturii arată calitatea
operei, dar şi modul în care tu percepi gândurile celorlalţi.
“Toţi cei ce au acces la o bibliotecă, la cărţi, sunt nişte inşi mai
buni decât alţii, mai puternici, iar durerile îi ating mai puţin şi
nefericirile trec mai repede.” (Mircea Eliade)
Lucia Lupou, bibliotecară
Biblioteca Publică Poiana Blenchii (1949/1968) Căminul Cultural
În această comună biblioteca a rămas multă vreme în același loc, unde s-a constituit.
Clădirea era însă degradată, iar la primele vizite și discuții cu bibliotecarul, Mihai Varga
(05.10.2002), am încercat să găsim variante pentru ca, măcar în perioada lucrărilor de reparații și
renovare a clădirii, să se găsească un spațiu potrivit pentru mutarea și funcționarea instituției. Din
păcate, clădirea nu a mai fost renovată, deoarece s-a solicitat retrocedarea acesteia către vechiul
proprietar, iar biblioteca s-a mutat în clădirea veche a Primăriei.
Au urmat apoi câțiva ani în care majoritatea primăriilor din
județ, au beneficiat de fonduri pentru modernizare. Așa s-a
întâmplat și la Poiana Blenchii, unde s-a construit o clădire
nouă, modernă, cu etaj, iar la finalizarea lucrărilor, s-a
considerat că există posibilitatea ca aici să fie reorganizată și
biblioteca (din 2007), atribuindu-i-se un spațiu la parter. Multe
biblioteci care au fost mutate în clădirile renovate ale
primăriilor, pe lângă dezavantajul că publicul mai are rețineri,
au avut avantajul de a beneficia de condiții de funcționare mult
mai bune: apă curentă, încălzire, grup sanitar, iar curățenia este
realizată de personalul de îngrijire și întreținere din cadrul
administrației publice locale.
Fiind o comună cu un potențial turistic aparte, în buna
colaborare cu bibliotecarul nostru, am reușit să organizăm aici
întâlniri profesionale, cu participarea colegilor din județ, excursii documentare, în parteneriat cu alți
colegi din țară, vizitând, de fiecare dată, obiectivele de interes și promovând, bineînțeles, zona și
județul.
Din cauza distanței considerabile față de municipiul reședință de județ, biblioteca nu s-a
putut implica în toate proiectele destinate dezvoltării de noi servicii, dar am avut, în toată perioada
de referință o comunicare și colaborare eficientă atât cu bibliotecarul nostru, cât și cu administrația
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locală. Colecțiile, constituite și prin achiziție, dar și prin primirea unor consistente donații, numără
6.800 de volume, înregistrate în RI, multe alte documente fiind păstrate pentru eventuale schimburi
cu alte biblioteci sau spre a fi oferite în dar la diverse concursuri sau activități. Am beneficiat de
sprijinul bibliotecarului și în completarea bazei de date, primind informații verificate despre oameni
și realizări din comună.
Bibliotecarul de aici s-a pensionat recent, dar a hotărât să mai rămână o perioadă, spre a fi
de folos. Nădăjduim ca la retragerea sa, postul să fie ocupat de un urmaș vrednic pentru viața
culturală a comunei.
Gândul bibliotecarului:
Din istoricul bibliotecii
Biblioteca comunală Poiana Blenchii și postul de bibliotecar au fost înființate în vara
anului 1949, printr-o Decizie a Sfatului Popular Raional Dej. Fondul de carte fiind asigurat atunci
de la stat. Primul bibliotecar a fost domnul Micu Gavril, care s-a implicat, cu răspundere, în
îndeplinirea tuturor atribuțiilor ce i-au revenit. Astfel, femeilor le recomanda cărți pentru gătit,
bărbaților le dădea altfel de cărți, pentru îndeletnicirile lor: cultura legumelor, a pomilor fructiferi
și pentru alte lucrări sau meșteșuguri din gospodărie, iar iubitorilor de literatură le indica romane,
nuvele, poezii, pentru delectare. Încă de atunci s-a înțeles că bibliotecarul are un mare rol pentru
educarea oamenilor și se ducea, de multe ori, la domiciliul localnicilor, ducându-le cărți și stând
de vorbă cu ei. Primul bibliotecar și-a îndeplinit, cu profesionalism, misiunea până în anul 1977.
A urmat apoi (1977-1980), doamna Victoria Nalaț, care avea și studii în domeniu. Soțul
acesteia fiind cadru militar, a fost nevoită să-l urmeze, acolo unde a primit post, iar la bibliotecă a
urmat doamna educatoare, Mocanu Dorica, care a fost bibliotecară până în anul 1990.
După evenimentele din 1989, schimbându-se regimul politic, au fost scoase și din inventarul
Bibliotecii Comunale din Poiana Blenchii mai multe documente cu conținut politic, editate în
perioada comunismului, achiziționându-se apoi, an de an, alte titluri noi.
A fost angajat, din 1990, un alt bibliotecar, dna Amalia Sturz, care a profesat până în anul
2002, aceasta având studii medii.
În luna octombrie 2002, Primăria, împreună cu Biblioteca Județeană Sălaj, a organizat
concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar, fiind admis eu, Mihai Varga, având și studii de
specialitate. Am încercat să-mi îndeplinesc toate sarcinile cu responsabilitate, având o bună
colaborare atât cu Primăria și Consiliul Local, cât și cu instituțiile importante ale comunei,
respectiv Biserica și Școala, dar și cu alte biblioteci publice din județ, organizând chiar activități și
întâlniri profesionale împreună. Poiana Blenchii fiind o comună cu potențial turistic aparte, situată
și la graniță cu județul Maramureș, m-am bucurat să fim gazde pentru grupuri de bibliotecari din
alte județe, care, la evenimente organizate de Biblioteca Județeană Sălaj, au ales să viziteze și zona
noastră.
Ca bibliotecar cu experiență și fiind înainte de pensionare, mă bucur că am îmbrățișat
această nobilă profesie, le mulțumesc tuturor colegilor pentru frumoasa colaborare și le doresc ani
buni, rodnici și de folos pentru întreaga breaslă a bibliotecarilor și spre binele comunităților
noastre.
Mihai Varga, bibliotecar
Biblioteca Publică Românași (1951/1961) Căminul Cultural
Am avut și cu bibliotecara Ludovica Zorica Suciu (1993), o frumoasă colaborare, chiar
dacă problemele care s-au mai ivit, din cauza condițiilor improprii și reparațiilor nefinalizate, nu au
permis ca rezultatele să fie întotdeauna pe măsura străduințelor noastre. De la Căminul Cultural,
biblioteca a fost mutată în vechea clădire a Primăriei, deoarece, având posibilități financiare,
administrația locală a reușit să ridice o nouă clădire, modernă. S-au adus mai multe îmbunătățiri și
renovări și construcției în care s-a stabilit să fie organizate instituțiile de cultură, respectiv biblioteca
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și un muzeu al satului. Ne-am bucurat că am reușit și aici să avem o sală specială pentru Centrul
Internet, dar și condiții moderne de funcționare, respectiv încălzire și apă
curentă. Fondul de carte, numărând aproximativ 8.400 de volume, nu a mai
fost înnoit de câțiva ani, deoarece, ca în alte situații, bibliotecarei noastre i s-a
propus să lucreze o perioadă în Primărie, la Registrul Agricol, iar pentru
funcționarea minimă a activității de bibliotecă i s-au atribuit sarcini altei
angajate din cadrul administrației locale. Situația din ultimii ani a redus mult
solicitările publicului către bibliotecă, iar teama noastră este legată de faptul că
dacă locuitorii se vor obișnui și fără serviciile acesteia, ar fi posibil să fie
închisă pe o perioadă nedeterminată. Postul există încă în Organigrama
Primăriei și nădăjduim la vremuri mai bune, prielnice domeniului cultural și
revenirea la buna funcționare.
Biblioteca Publică Rus (1955/1966) Căminul Cultural
În istoria județului Sălaj, împărțirea pe unități administrativ-teritoriale nu a fost întotdeauna
aceeași. O perioadă unele comune au fost asociate, unite, așa s-a întâmplat și cu comuna Rus.
Nemaifiind centru de comună, toate instituțiile și patrimoniul acestora au fost comasate, aici fondul
de carte a fost dus la Șimișna. Încă din primul an în calitate de manager, trecând prin județ,
deoarece se revenise la vechea formă, reînființându-se comuna Rus, am stat de vorbă cu cei doi
primari, din Șimișna și Rus și am stabilit să redeschidem biblioteci publice în ambele comune. Am
participat la separarea fondului de carte, astfel încât să fie apropiat, ca valoare financiară și
documentară, rafturile au rămas la Șimișna, deoarece erau destul de deteriorate, iar primarul din Rus
a promis că vor aloca fonduri pentru mobilier nou.
Primăria și-a respectat toate promisiunile, a atribuit sediu propriu pentru bibliotecă, mobilier
nou în care a fost aranjat fondul de carte ce i-a revenit, am organizat, împreună, concurs pentru
ocuparea postului de bibliotecar, câștigătoare fiind Nicoleta Miclea (01.11.2004), iar activitatea a
început să fie rodnică și de folos pentru locuitori. S-au alocat, an de an, resurse financiare pentru
dezvoltarea colecțiilor și buna funcționare a bibliotecii. Au beneficiat, la scurtă vreme, de
oportunitățile programului de modernizare a bibliotecilor publice din județ, având șansa să ofere și
alte servicii comunității. În anul 2017 am reușit să facem o donație consistentă și pentru satul
Fântânele, în buna colaborare cu autoritățile locale și harnica noastră bibliotecară.
Din păcate, din 2018, la insistențele autorităților locale, a fost și Nicoleta nevoită să lucreze
pe un alt post în Primărie. Am încercat să convingem că nu este corect ca, după atâta trudă și
investiții, să se renunțe la funcționarea acestei instituții, care primea multe aprecieri din partea
locuitorilor comunei, dar, spre a-și păstra un loc de muncă, bibliotecara a trecut pe postul de casier.
În anul 2021, primarul ales în anul precedent, același
care a luat parte, în anul 2004, la separarea fondului de carte
și înființarea bibliotecii din Rus, ne-a consultat și ne-a
transmis că au stabilit ca fondul Bibliotecii Publice, nu prea
mare, 4.500 de volume, să fie reunit cu cel al Bibliotecii
școlare. Hotărârea era deja luată, așa că am reușit doar să le
adresăm rugămintea de a avea acces la cărți, echipamente și
întreaga dotare, toate categoriile de public din comună, iar
accesul să fie nediscriminatoriu și cu program de funcționare
potrivit și pentru adulți. Ni s-a promis că biblioteca reunită va
fi deschisă tuturor.
Au mai fost propuneri și în alte comune, pentru a se pune în același spațiu ambele biblioteci,
publică și școlară. Recomandarea noastră a fost întotdeauna și rămâne aceea de nu se renunța la
biblioteca publică, deoarece bibliotecile școlare au o altă adresabilitate și un alt specific, bibliotecile
publice având personal specializat, cu program în care se pot încadra toți locuitorii, aici existând și
posibilități de socializare, comunicare, organizarea unor activități de interes pentru comunitate.
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Într-o sală nu prea mare, în sediul Primăriei din centrul de comună, acolo a funcționat multă
vreme biblioteca publică, iar bibliotecarul, Ionel Peter (01.10.1991), așa precum am amintit că se
întâmplă în multe părți, nu doar la noi în județ, ci în întreaga țară, era solicitat și la rezolvarea altor
probleme ale administrației locale. Au început și
aici investițiile în clădirile ce aparțineau
administrației locale, astfel că, deoarece la Primărie
era nevoie de spațiu suplimentar, pentru Bibliotecă
s-a găsit o altă locație, atribuindu-i-se sediu
propriu, într-o clădire în care mai funcționează și
un magazin sătesc. Nici aici, însă, nu este suficient
spațiu pentru colecțiile care, deși nu foarte
dezvoltate, 6.700 de volume, au nevoie de
vizibilitate și expunere la raft, spre a putea fi
regăsite de cei interesați, dar nici pentru utilizarea
cu eficiență a echipamentelor IT, sau pentru
organizarea unor întâlniri și activități cu public.
Colegul nostru, în buna colaborare cu autoritățile și
cu Școlile din comună, s-a implicat în evenimentele
majore ale comunei, a promovat valorile, tradițiile
și obiceiurile locului, fie scriind despre acestea în
revista noastră, fie la șezători și întâlniri cu diverse ocazii. Se află și el în pragul pensionării, iar noi
nădăjduim că se va continua funcționarea instituției, dezvoltarea și punerea în valoare a colecțiilor
și patrimoniului.
Biblioteca Publică Sărmășag (1953/1962) Căminul Cultural
O comună mare, cu populație numeroasă și multe posibilități de colaborare, merită și o
bibliotecă pe măsură. Într-un peisaj natural deosebit, această instituție funcționează în același spațiu
propriu, de multă vreme fiind dezvoltat aici un adevărat Centru Cultural, care cuprinde, pe lângă
Bibliotecă, aceasta având și un Centru Internet, într-o sală separată, un frumos Muzeu, un spațiu
pentru activități culturale, cu posibilități de întâlnire, relaxare, organizare de evenimente culturale,
repetiții pentru trupe de dans, sau cor, toate acestea fiind apoi valorificate, fie local, fie participând
la concursuri sau manifestări specifice, în județ, în țară și peste granițele acesteia, în mod special, în
Ungaria. O perioadă îndelungată a fost bibliotecară Demjen Elisabeta, având o colaborare
frumoasă cu toate categoriile de public și organizând o multitudine de activități. Veniturile unui
bibliotecar fiind întotdeauna modeste, iar nevoile familiei neputând fi acoperite, colega noastră a
ales să plece la muncă în străinătate, renunțând la un post în care a slujit cu dăruire și
profesionalism atâția ani. S-a organizat concurs pentru ocuparea postului, devenit vacant, iar Bóné
Gréta a fost bibliotecară o scurtă perioadă de timp. În anii în care s-a aflat în
concediu pentru îngrijirea copilului, a fost angajată o altă bibliotecară,
Székely Anetta, pe o perioadă determinată. Trebuie să mărturisim că am
avut norocul unor colege minunate, dedicate postului și care, fiecare la
rândul său, s-a străduit să inoveze, să atragă publicul spre cunoaștere,
informare, relaxare, impresionând prin ideile puse în practică, iar
colaborarea cu noi, Biblioteca Județeană, dar și cu autoritățile locale, a fost
întotdeauna foarte bună.
La finalul perioadei dedicate concediului pentru îngrijirea copilului,
Gréta a revenit la bibliotecă, dar, în scurt timp ne-a anunțat că va renunța la
post, având alte preocupări și priorități. Din nou a fost organizat concurs, iar
de atunci bibliotecară este Dobrai Julianna (2018), care se încadrează și ea
părerilor exprimate înainte. Are grijă ca, an de an, fondul de carte, 11.500 de
volume, să crească, să fie bine întreținut și, bineînțeles, pus la dispoziția comunității, pentru care,
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spre a o atrage, organizează diverse activități, implicându-se și în buna desfășurare a evenimentelor
și manifestărilor specifice comunei. Prin această zonă trec și mulți turiști, astfel încât bibliotecara
este și ghid pentru cei care doresc să cunoască valorile și tradițiile locului, bucurându-se că, de
multe ori, vizitatorii donează și pentru bibliotecă, fie cărți, fie alte obiecte decorative.
Biblioteca Publică Sîg (1955/1963) Căminul Cultural
Sunt unele locuri, unde, aparent, nu se întâmplă prea multe lucruri, dar, apropiindu-te și
cunoscând realitatea, înțelegi că acolo unde există înțelegere, colaborare și sprijin între cei care
conduc destinele acelei comunități și angajații din instituțiile publice, totul curge de la sine, fără a fi
nevoie de prea multă reclamă sau promovare. O astfel de activitate a desfășurat și colega noastră,
Valera Martin, bibliotecară, dar și sprijin pentru administrația locală. Biblioteca a primit un spațiu
generos, luminos, într-o clădire din imediata apropiere a Primăriei și vis-a-vis de Școala
Gimnazială, au fost realizate și lucrări de renovare și dotare, pe măsura vremurilor, iar pentru că și
aici este o zonă turistică deosebită, iar peisajul natural invită la descoperire și admirație față de
frumusețea impresionantă a zonei, colega noastră a adunat informații despre aceste locuri
binecuvântate, iar spre a le face cunoscute în întreg județul, a organizat aici și o întâlnire
profesională, la care au participat majoritatea colegilor din Sălaj. Din păcate, de curând, a venit și
pensionarea, în anul 2020, iar acum, până la angajarea unui alt bibliotecar, acest loc cuminte și
elegant, biblioteca, se deschide mai rar, doar prin grija angajaților din Primărie. Fondul de carte la
ultima raportare cuprindea 7.350 de volume, rămânem încrezători că vom avea și aici un nou
bibliotecar, care va continua să dezvolte și colecțiile, dar și serviciile sau activitățile dedicate
comunității.
Biblioteca Publică Sînmihaiu Almașului (1956/1958) Căminul Cultural
Cunoscusem aici o bibliotecară activă, Mariana Cosma, care, mulți ani a purtat de grijă atât
cărților, care constituiau fondul bibliotecii, cât și activităților ce se desfășurau, în mod special, în
bună colaborare cu Școala Gimnazială, mai ales că locul găsit de autoritățile locale pentru
funcționarea acestei instituții era în aceeași clădire cu aceasta. Situarea era potrivită, în zona
centrală a reședinței de comună, în apropierea Bisericii și Primăriei.
Din nou, omul bun la toate, bibliotecarul, cu un venit mult prea modest pentru nevoile
familiei, a ales să schimbe profesia, ce-i era dragă, dar în care sprijinul primit și aprecierea nu erau
pe măsura dăruirii sale și a nevoilor familiei, devenind, astfel, prin concurs, secretar general la
Primăria din comuna vecină, Zimbor, iar recent, în 2021, a revenit în comuna natală, secretar
general în cadrul administraţiei locale de aici.
Mulți ani biblioteca nu a funcționat cu program normal, deoarece, cu toate insistențele
noastre, se tot amâna organizarea unui concurs pentru ocuparea postului de bibliotecar, devenit
vacant. În perioada 2008-2016, ca să putem cuprinde și această bibliotecă în programul de
modernizare a bibliotecilor publice, autoritățile locale au asigurat condițiile minime pentru
eligibilitate, prin acordarea unei săli, în imediata apropiere a bibliotecii și cuprinderea în Fișa
postului unei angajate a Primăriei și a atribuțiilor de bibliotecă. Ne-am bucurat atunci să colaborăm
cu o persoană responsabilă, care a participat la toate cursurile de inițiere, respectând cerințele din
proiectul de modernizare a serviciilor, Dana Cosma, ea îndeplinindu-şi sarcinile încredinţate până
la reocuparea postului de bibliotecar.
Au urmat și aici proiecte pentru renovare și modernizare construcții de interes public.
Primăria s-a mutat, din vechiul sediu, într-o clădire mult mai spațioasă și cu alte condiții, iar
bibliotecii i-a fost atribuit un sediu propriu, în vechea locație în care a funcționat administrația
locală. S-a aprobat atunci și solicitarea noastră de a se angaja un alt bibliotecar. În urma concursului
organizat, a devenit bibliotecar, Kiss Octavian (2016), o nouă speranță că fondul de carte, ce
numără aproximativ 8.400 de volume va fi pus la dispoziția locuitorilor comunei, iar colegul nostru
se va implica în viața culturală a locuitorilor acesteia. Din păcate, condițiile promise pentru buna
funcționare a bibliotecii nu au fost finalizate, iar colegul nostru, ca și mulți alți bibliotecari, își
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desfășoară activitatea, mai mult, în cadrul Primăriei. S-a implicat și în activitățile cultural-educative,
mai ales la propunerea și sub coordonarea noastră, dar și prin susținerea din partea autorităților
locale, cel mai de amploare eveniment fiind cel dedicat Centenarului Marii Uniri de la 1918, mai
ales că aici, pe teritoriul comunei, se află Fântâna Gorgana, locul unde, venind spre Bocșa natală,
cu o căruță trimisă chiar de Alexandru Ioan Cuza, s-a stins marele Simion Bărnuțiu.
Ne dorim o activitate mai rodnică și aici, precum și rezolvarea condițiilor de încălzire din
interiorul sediului Bibliotecii. Clădirea, în urma unor vijelii puternice, este foarte degradată, iar în
prezent se caută soluţii pentru renovarea acesteia, dar, din informaţiile deţinute de noi, este foarte
posibil să aibă apoi o altă destinaţie. Unde se va muta biblioteca şi care va fi viitorul acesteia?
Bibliotecarul de azi nu este prea optimist, fiind și acesta atras spre alte atribuții în cadrul Primăriei
și interesat să ocupe un alt post.
Biblioteca Publică Someș-Odorhei (1953/1969) Căminul Cultural
Sunt câteva biblioteci publice în județul Sălaj, unde poți să intri oricând fără nicio reținere,
chiar și cu invitați importanți, de la orice nivel și din orice loc ar fi aceștia. Unul din aceste locuri de
poveste, scrisă și trăită zi de zi și an după an, cu pasiune, dăruire și multă dragoste de semeni, este și
Biblioteca Publică din Someș-Odorhei, unde, te va întâmpina mereu zâmbitoare, bibliotecara, Livia
Solomonean (12. 1990), care, mult prea modestă prin modul său de a-și promova activitatea, este
înconjurată întotdeauna de locuitori ai comunei, mici și mari și… ninși de ani. Așa cum spun cei pe
care-i întâlnești acolo, Livia a fost și este mamă, educatoare, prietenă de nădejde pentru multele
generații de copii pe care i-a pregătit cu pricepere, spre a-și descoperi aptitudinile, a le dezvolta și ași găsi drumul potrivit în viață, este consilier și sfătuitor pentru toți cei care au nevoie de o
informație potrivită, ca să-și rezolve multele probleme ce apar, a fost mereu și este sufletul
activităților cultural-educative și a marilor evenimente ale comunei.
Biblioteca este și azi în aceeași clădire în care s-a înființat, dar, prin buna colaborare și
susținere din partea autorităților locale, condițiile s-au schimbat
radical, de mulți ani beneficiind de apă curentă, încălzire centralizată,
grup sanitar în interior, fiind înnoit și o parte a mobilierului, iar pentru
a dezvolta fondul de carte, ce numără în prezent peste 14.000 de
volume, din bugetul administrației publice locale, îi sunt alocate, în
fiecare an, sume care o ajută să-și completeze colecțiile cu cărți noi și
de interes pentru toate categoriile de public.
Prin implicarea deosebită a bibliotecarei, la intrarea în clădirea
generoasă, înainte de a ajunge să vezi spațiul bibliotecii, vei putea
admira un mic muzeu, care-ți va reaminti de cele mai frumoase
îndeletniciri ale strămoșilor de aici: torsul cu furca și țesutul la război,
fiind expuse și câteva obiecte decorative sau de îmbrăcăminte
realizate de femeile pricepute din satele comunei. În hol, mereu
adaptată sezonului, vei fi întâmpinat de o Expoziție cu iz tradițional,
din care nu lipsesc, bineînțeles, sfaturile și îndemnurile pentru o viață
cumpătată, trăită cu rost, culese din cărțile pe care le are mereu la
îndemână cititorul ce vine aici să culeagă înțelepciune.
Frumos decor, rodnică și utilă activitate! Am trecut pe la această bibliotecă de multe ori, am
dus aici musafiri din țară și din străinătate, am organizat șezători și am filmat pentru mai multe
emisiuni televizate. Nimic nu i s-a părut dificil colegei noastre, deoarece simte mereu aprecierea și
dragostea celor cărora își dedică timpul și pregătirea. Răspunde și provocărilor de a se implica în
activități sau proiecte de amploare, la nivel județean, dar, așa cum mărturisește, consideră că mult
mai important decât să vorbească despre ceea ce se întâmplă acolo, este să se ocupe de cei care au
nevoie de ea, de locuitorii comunei Someș-Odorhei, aceștia dându-i, cu adevărat, satisfacția datoriei
împlinite, în cei peste 30 de ani de când sfințește locul în care a ales să slujească.
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I.D.E.I.
Gândul bibliotecarei:
Printre puținele locuri unde oamenii merg din dorință și convinși că va fi un timp câștigat,
este Biblioteca publică! Dacă la școală sau la serviciu se duc toți din obligația de a se pregăti
pentru viață și a-și câștiga existența, aici, la noi, nu au oră fixă, nici de venire, nici pentru plecare.
Dar vin, mereu și mereu, o generație după alta, cresc împreună cu noi, printre cărți, jocuri,
informații, activități și evenimente diverse. Cum e să fii bibliotecar? Le îmbinăm cu dragoste pe
toate, de la mamă, la bunică, educatoare, prietenă și sfătuitoare, sprijin pentru tot ce poate
însemna formarea unui copil, încurajarea unui tânăr, mângâierea unui bunic... nu știm cum trec
zilele, lunile, anii, simțim asta numai atunci când, mai ales de sărbători, sosesc urări, felicitări,
gânduri de mulțumire de peste mări și țări: “Doamna bibliotecară, vă mulțumesc și vă iubesc
pentru că, datorită dumneavoastră, am avut curajul să cred în mine! Nu voi uita niciodată cât timp
v-ați dedicat pentru noi, copiii din Someș-Odorhei. Vă îmbrățișez, cu drag și recunoștință!” Curg
lacrimi de bucurie, înțelegând că ai îmbrățișat o profesie care formează vieți!
Livia Solomonean, bibliotecară
Biblioteca Publică Surduc (1953/1961) Căminul Cultural
Nici la Surduc Biblioteca nu și-a schimbat locația, doar că s-a mai mutat dintr-o parte în alta
a clădirii, în funcție de lucrările de renovare și modernizare care s-au efectuat și aici. Au fost
perioade dificile, atât pentru colecții, cât și pentru colega noastră, Georgeta Brie (01.06.1990),
care, de multe ori, a fost nevoită, singură, să ia măsuri, improvizate bineînțeles, pentru a nu lăsa
fondul de carte să fie afectat de umiditate, tavanul de la spațiul în care era situată biblioteca fiind
degradat, iar precipitațiile, găsind fisuri, se prelingeau în interior. Au fost multe probleme aici,
legate de condițiile dificile în care a fost nevoită să se descurce, de prea multe ori fără niciun sprijin,
colega noastră. Nici sub aspect financiar nu s-a găsit înțelegere la autorități, chiar dacă am trimis, în
repetate rânduri Avize și propuneri pentru promovare.
Solicitări, încercări de a convinge, întâlniri cu primari, s-au repetat cu fiecare alegere a
noilor conducători ai administrației publice locale. S-a
întâmplat, după mult timp în care condițiile erau
improprii, să se finalizeze lucrările, iar biblioteca să se
poată organiza în condiții normale. Populația comunei
avea dreptul la cunoaștere, informare, participare la
activități creativ-recreative și aici, iar acum, Geta este,
în sfârșit, mândră de biblioteca în care și-a dorit
dintotdeauna să facă mai mult. Spațiul este destul de
generos, astfel încât a reușit să realizeze un circuit
potrivit pentru public, care are acces la colecțiile, ce
numără peste 7.000 de volume, la echipamentele ce-i
ajută să regăsească informații pentru școală sau alte
interese, precum și o sală de studiu, în care copii,
tineri sau adulți, pot învăța, pot lucra, împreună, la
diverse teme sau proiecte.
După multă așteptare, deznădejde și insistențe,
ne bucurăm că și la Surduc, de câțiva ani, Biblioteca
poate fi utilizată în condiții bune de către comunitate,
iar bibliotecara le pregătește mereu surprize, spre a le menține viu interesul și a-i atrage în acest
univers al cunoașterii. A avut curaj să se implice în tot mai multe proiecte, a deschis și dezvoltat
frumoase și rodnice colaborări și parteneriate cu Școala și Grădinița, așteptând acum să treacă
această situație, să se îndepărteze riscurile și restricțiile, iar biblioteca să fie plină și între prioritățile
locuitorilor comunei.
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Gândul bibliotecarei:
Anul 1990 a fost pentru mine, Georgeta Brie, anul debutului în cariera de bibliotecară la
Biblioteca comunală din Surduc. Foarte timid am pășit în biblioteca aceasta, care urma să îmi fie
ca și a doua casă timp de 31 de ani, cât s-a scurs până acum.
Derulând anii, înțeleg că am trăit multe bucurii și satisfacții. Am fost, însă, învinsă și de
lucruri pe care nu le-aș fi anticipat că o să se întâmple și de care nici nu vreau să pomenesc aici.
Satisfacțiile au fost mai numeroase, mai ales atunci când biblioteca era super populată și
asaltată de utilizatorii, care își așteptau rândul pe hol ca să intre în bibliotecă pentru a utiliza
serviciile noi, dăruite nouă prin programul Biblionet. Satisfacții au fost și atunci când biblioteca
era plină de utilizatorii dornici de lectură, când cartea încă mai reprezenta un mijloc de recreere și
restart la informație!!! Lectura suplimentară recomandată de d-nii profesori era binevenită în
timpul școlii și al vacanțelor, cu fișe de redare a acțiunii cărții, fără calculator, laptop sau telefon,
doar prin lectură. Cartea ne aduce într-o lume unde putem fi noi personaje sau eroi. Noi și
cartea!!! În zilele de astăzi contactul direct cu cartea concurează cu informația dată de calculator.
Nu că ar fi un lucru rău, dar cu cartea este altceva... să stai cu ea în mână, să o răsfoiești, să revii
la pasajele care te-au impresionat, să-i simți apropierea, să ți-o faci prietenă... să ai momente de
dezbatere cu prietenii și să faci un club de carte. Minunat!!!
Lupta mea și, cu siguranță, a majorității colegilor bibliotecari, a fost și este lupta pentru un
loc mai bun, mai sigur și mai credibil al bibliotecii în societate. Întotdeauna am crezut că o
bibliotecă este o oază de liniște și disciplină adusă de cărțile care așteaptă să fie atinse, mișcate și
privite de ochii curioși ai utilizatorilor.
Și bine a fost, an de an. Chiar dacă locațiile bibliotecilor nu erau cele mai primitoare.
Majoritatea clădirilor au fost vechi, reci, cu lipsuri și neimportante pentru a investi în ele, nefiind
aducătoare de venit. Dar am fost noi cei calzi, noi am încălzit spațiile cu zâmbetele și căldura
sufletului nostru. Pentru că noi știm că aici se formează oameni și se definesc caractere!!!
“Un popor fără cultură este ușor de manipulat.” (Immanuel Kant)
Toate s-au derulat atât de repede, iar anii au făcut ca acest local al bibliotecii cu tavanul
spart, cu vase în care să picure apa ca să nu ude cărțile, cu mochete ridicate pe mese... să devină o
oază de lumină și binecuvântare a dimineților mele, când deschid ușa și zâmbesc spre lumină,
căldură, flori, împlinire și... satisfacția drumului ajuns acolo unde tindeam cu 31 de ani în urmă.
Locul nostru, al bibliotecarilor, este foarte important în societate, nu mai suntem numai
niște arhiviști. Biblioteca este mai mult decât un loc cu cărți, este un loc de referință pentru
comunitate. Acum avem o activitate complexă, avem implicare în școli, grădinițe, cultură și culte,
prin parteneriate pe care ni le formăm și dezvoltăm, an de an. Oamenii ne cunosc deja, își dau
seama de importanța unei biblioteci în comunitate. Citind o carte, devii mai bogat la minte și suflet.
Lectura ne apropie, ne face prieteni de suflet, ne dezvoltă abilitățile de comunicare, gândim corect,
citim și scriem corect. Lectura te face să devii un OM BOGAT!!!
Cea mai mare nemulțumire a mea este lipsa utilizatorilor din bibliotecile publice, odată cu
Pandemia de Covid 19, care ne-a stricat rostul și care ne face să ne simțim cumva frustrările
datorită distanțării de public, din cauza restricțiilor impuse.
Vreau să rămân optimistă și cu toții e bine să fim, sperând că munca noastră va fi necesară
și importantă și mai mult, gândind la timpul viitor!!!
Eu le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la formarea mea profesională și ca om,
bineînțeles.
Îmi plec capul și mulțumesc CERULUI că fac parte dintr-un colectiv de bibliotecari și
oameni sensibili și corecți. Și cărților le mulțumesc că atâția ani au fost martore la toate trăirile
mele.
“CITEȘTE!!! Citind mereu creierul tău va deveni un laborator de idei și imagini din care vei
întocmi înțelesul și filosofia vieții!” (Mihai Eminescu)
A citi este o artă! Să aducem cărțile în viața copiilor noștri! Să ținem bibliotecile deschise!
Bibliotecar, Georgeta Brie
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I.D.E.I.
Biblioteca Publică Șamșud (1953/1968) Căminul Cultural
Și la Șamșud biblioteca a avut mai multe locații, de la Căminul Cultural, în clădirea unde
funcționa și Grădinița, iar apoi, de mulți ani, în Primărie, la etaj, într-un
spațiu elegant, generos și primitor. Bibliotecara de aici, Püsök Erika
(01.1991), se încadrează în categoria colegilor care își face datoria cu
responsabilitate, comunică eficient cu autoritățile și comunitatea,
răspunde solicitărilor și participă la formare și întâlniri profesionale
importante, dar nu pune mare accent pe promovare și vizibilitate, este
interesată doar de imaginea bibliotecii în plan local. Desfășurându-și
activitatea în aceeași clădire cu administrația locală, îndeplinește și ea
multe alte sarcini, atribuite de aceasta, dorind să fie de folos și să
asigure și funcționarea în condiții bune a bibliotecii.
Primește, anual, resurse financiare pentru dezvoltarea colecției,
ce numără în prezent 8.200 de volume, iar dacă achiziția de carte nouă
nu este la nivelul nevoilor, se primesc și aici multe donații de carte, care
completează anumite lipsuri.
Biblioteca Publică Șimișna (1955) Căminul Cultural
O poveste trăită cu două biblioteci: Rus și Șimișna. Aici erau păstrate cărțile, destul de uzate
fizic, într-o încăpere nefuncțională, iar la prima vizită în calitate de
manager al Bibliotecii Județene Sălaj, am intrat la Primărie, purtând
discuții despre nevoia ca fondul existent să fie împărțit cu comuna Rus
și să facem toate demersurile pentru angajarea unui bibliotecar și
începerea activității bibliotecii publice. Nu a fost simplu, mai ales
pentru găsirea unei locații potrivite în care să organizăm spațiul pentru
funcționarea în condiții normale a acestei instituții. După împărțirea
cărților, am organizat concurs, iar Anamaria Cristina Suarașan
(21.11.2004) este de atunci bibliotecară la Șimișna. După câteva
variante pentru locația bibliotecii, la finalizarea lucrărilor de la clădirea
Primăriei, s-a hotărât ca și Biblioteca să fie adusă aici, la etaj. S-a mai
achiziționat și mobilier nou, iar condițiile sunt destul de bune, rămânând
ca inconveniente pentru public, mai ales pentru vârstnici, situarea la
etaj, cu acces mai dificil și unele rețineri legate de faptul că intrarea este comună cu Primăria.
Colega noastră se străduiește să compenseze aceste neajunsuri prin buna colaborare atât cu
administrația locală, cât și cu Școala și comunitatea, organizând diverse evenimente și activități,
chiar și în satele aparținătoare comunei și implicându-se activ în toate marile momente și
manifestări din comunitate.
Chiar dacă, de la împărțirea fondului de carte, s-au acordat resurse financiare pentru
achiziția unor cărți noi, numărul de unități biblioteconomice înregistrate numără doar 5.100 de
volume, dar acestea au fost selectate în funcție de nevoile și solicitările membrilor comunității,
astfel încât au o circulație destul de mare.
Gândul bibliotecarei:
Pentru mine biblioteca din Șimișna este ca și viața mea. Din anul 2004 de când lucrez în ea
a devenit mai mult căminul meu, în care îmi petrec cel mai mult timp, alături de cărți și de cei mai
dragi mie, micii cititori. Biblioteca mea este ca o carte deschisă, unde în fiecare zi învățăm ceva
nou alături de ei, de prietenii mei, cititorii.
Biblioteca a fost și va rămâne pentru mine o oază de liniște și o parte a sufletului meu.
Anamaria Cristina Suarașan, bibliotecară
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Biblioteca Publică Treznea (1996/1998)
Nu știm cu exactitate când s-au adunat aici primele cărți cu scopul de a fi folosite pentru
emanciparea locuitorilor, noi am găsit Biblioteca în sediul Primăriei, iar peste câțiva ani a fost
mutată în spațiul actual, în clădirea în care funcționează Școala Gimnazială, fiind schimbate, de
câteva ori, atât sălile de prezentare și activități, cât și
condițiile de funcționare. Bibliotecara, Maria Pașca Pop,
angajată doar cu ½ normă (01.09.2003), este și secretară la
Şcoala Gimnazială, aceste atribuții, mai ales că se
desfășoară în aceeași clădire, fiind benefice, în special,
pentru dascăli, elevi și părinții acestora, colega noastră
răspunzând, cu promptitudine, tuturor solicitărilor. Având o
foarte frumoasă colaborare și cu Școala din Treznea, aici
fiind și un loc în care istoria noastră plânge, am organizat,
împreună, multe evenimente și activități, cu teme special
alese pentru viața și trecutul comunei. Tot aici, prin
implicarea deosebită a bibliotecarei noastre, am organizat un eveniment deosebit la finalizarea
programului de modernizare a bibliotecilor publice din județul Sălaj, Biblionet - lumea în biblioteca
mea! Au participat atunci atât colegi din județ, cât și din țară, dar am avut onoarea să fie prezenți și
directorul programului național, Paul Baran și președinta de atunci a Asociației Naționale a
Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Doina Popa, președintele Consiliului Județean
Sălaj, Tiberiu Marc, mulți alți invitați. Evenimente frumoase, de mare impact, la care au răspuns cu
mare responsabilitate și autoritățile comunei. Cu astfel de oameni este onorant să duci la îndeplinire
orice proiect!
Fondul de carte nu este mare, 5.500 de volume, dar trebuie menționat faptul că se găsesc aici
multe documente valoroase, colecții de carte nouă, biblioteca neavând o vechime prea mare, fiind
constituită și păstrată la loc de cinste o colecție de cărți scrise de cei care s-au născut și au crescut
aici, nume de rezonanță pentru județ și țară: academician, Octavian Lazăr Cosma, dr. Ioan Pușcaș,
dar și iubitori ai cuvântului scris și talentați în domeniul condeiului, precum Ileana Petrean-Păușan,
jurnalist, scriitoare (autoarea monografiei Treznea - localitate martir) ș.a. O bibliotecară care își
înțelege menirea într-un astfel de loc și aduce istoria și corecta informare în atenția tuturor.
Gândul bibliotecarei:
Comuna Treznea este situată în partea centrală a județului Sălaj, în lungul Văii Treznea,
afluent al râului Agrij. Se află la cca. 15 km distanță față de municipiul Zalău.
Din punct de vedere administrativ, comuna Treznea are în componență localitățile: Treznea
– sat reședință de comună și satul Bozna. Localitatea Treznea este cea mai veche așezare din
comună, atestată documentar încă din anul 1440, sub denumirea de “Ewrdegkuth.”
Treznea a fost constituită comună martir a neamului românesc în anul 1995, paginile de
istorie fiind scrise cu sânge în această localitate, dovadă stând cele 86 de victime ale masacrului
din toamna anului de tristă amintire, 1940.
Un loc aparte în cultura unei comunități rurale este biblioteca. Biblioteca Publică Treznea
a fost înființată în anul 1996 și a funcționat în clădirea Primăriei Treznea până în anul 2009, când
a fost mutată în incinta Școlii Gimnaziale “Aurelia și Lazăr Cosma” Treznea, unde funcționează și
în prezent.
De departe, fără tăgadă, pentru mine şi pentru comunitate, cel mai mare impact l-a avut
proiectul Biblionet – lumea în biblioteca mea, derulat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “I.S.
Bădescu” şi IREX România, finanţat de Fundaţia „Bill & Melinda Gates.”
Momentul ales pentru inaugurare m-a făcut să mă simt de două ori onorată şi privilegiată,
în acelaşi timp - o dată pentru că inaugurarea de la Treznea a reprezentat finalizarea proiectului şi
a doua oară pentru că data aleasă pentru inaugurare a coincis cu Ziua Bibliotecarului. Invitaţi de
seamă la eveniment au fost: Paul Andre Baran – directorul programului pentru România, Doina
Popa- preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România, Florica Pop –
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managerul Bibliotecii Judeţene “I.S. Bădescu”, reprezentanţi ai Fundației IREX România, ai
Consiliului Județean Sălaj, dar și mulți colegi din Sălaj și din județele vecine.
Am gândit acel moment cu suflet, dar şi cu dorinţa ca data de 23 aprilie 2012 să rămână
neştearsă din memoria invitaţilor şi a întregii comunităţi.
Maria Claudia Pașca-Pop, bibliotecară
Biblioteca Publică Valcău de Jos (1953/1961) Căminul Cultural
O perioadă îndelungată a fost bibliotecară la Valcău Ana Butcovan, care iubea și cărțile și
oamenii, aducându-i împreună, deschizând pagini nemuritoare, spre a-i ajuta să înțeleagă rostul,
valorile și frumusețea vieții, fiind ca o dăscăliță înțeleaptă, ce-și educa semenii, oferindu-le
informații utile pentru a-și rezolva felurite situații, dar împărtășind, împreună cu ei, gânduri și
mesaje scrise de înțelepții lumii, spre a cunoaște evoluția omenirii și a se dezvolta spiritual. Și după
pensionare a rămas prietenă fidelă a locului în care a slujit atâta vreme, adunând și transmițând
povești, citite sau trăite. Pentru o perioadă scurtă de timp a fost bibliotecară Camelia Roșan, care a
îmbrățișat apoi profesia de dascăl, iar la bibliotecă, în urma altui concurs, a ocupat postul Gina
Terec-Vedinaș (01.04.2009), fiind și ea preocupată să învețe, să deprindă tainele profesiei și să fie
de folos tuturor categoriilor de public. A participat la cursuri de
formare în domeniul IT, am reușit să convingem apoi, împreună,
autoritățile locale, să asigure condiții pentru dezvoltarea și aici a
serviciilor moderne, cu sprijinul echipamentelor primite în cadrul
programului de modernizare a bibliotecilor publice. Biblioteca
funcționează în clădirea Primăriei, aici sunt păstrate și colecția de
documente, cuprinzând 8.500 de volume, dar și întreg patrimoniul
instituției, într-o singură încăpere. Chiar dacă în spațiile aparținând
administrației locale s-au îmbunătățit, an de an, condițiile de
funcționare, în interiorul Bibliotecii sunt necesare măsuri urgente
pentru reparații, de la geamuri, la pardoseală, tavan, încălzire,
mobilier. Și aici bibliotecara este implicată în multe alte activități și
sarcini, ce-i revin administrației publice locale, pentru rezolvarea
problemelor mai importante ale comunității.
Ne-am dori, noi, bibliotecara și locuitorii, alte condiții de funcționare și în spațiul bibliotecii.
Gândul bibliotecarei:
O bibliotecă reprezintă o lume plină de praf, file îngălbenite și multe, multe cunoștințe.
Dacă pe vremuri a avea o bibliotecă era de domeniul fantasticului pentru un om sărac, astăzi
aceasta poate fi la-ndemâna oricui și poartă denumirea de bibliotecă publică.
“Să nu laşi o zi să treacă fără să citești, fără să vezi sau să auzi ceva frumos.” (Goethe)
Biblioteca este un remediu pentru minte, iar cărţile – remediu pentru suflet. Astfel biblioteca
devine mai vizibilă şi demonstrează că răspunde tuturor doleanţelor şi referinţelor utilizatorilor
contemporani, ea constituind veriga principală în educaţia culturii și piatra unghiulară a unei
cariere nobile. Prin urmare, afirm cu certitudine că biblioteca e o oază de linişte şi de frumos al
sufletului, iar cartea – oglindă și popas al spiritului spre realizare. Și, într-adevăr, aşa cum spunea
și marele înțelept, Miron Costin: “Nu este alta, mai frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului
zăbavă, decât cetitul cărţilor.”
Dacă vreți să obțineți cheia succesului, pierdeți-vă în labirintul cărților și sorbiți lacom din
nectarul cunoștințelor!!!
În ziua de azi, când suntem prinși în vâltoarea unui ocean de informații de dimensiuni
excepționale, cărțile se ridică cu mândrie din valurile mediocrității informaționale pentru a-și croi
drum spre inimile și mințile cititorilor. Întotdeauna am perceput cărțile ca pe niște balsamuri ale
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sufletului și m-am hrănit cu convingerea că ele au fost și vor continua să rămână surse sigure și
valoroase de consolidare spirituală și intelectuală. (...)
Citește și fă ce vrei! – sună legea fundamentală a lecturii. Citește și deșteaptă-ți mintea, cu
ideile, teoriile, legile, cugetările și operele marilor spirite ale istoriei și culturii naționale și
universale. Un exercițiu de admirație închinat lecturii, nu poate continua decât prin invocarea
admirativă a bibliotecilor – lăcașe de cultură unice, prin vechimea și trăinicia lor, unde răsfoirea
cărților se realizează în liniște și într-o atractivă taină. “O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat
cu desfătări, un adăpost în care te poți adăposti împotriva furtunilor... Oricine va avea cheia de aur
care deschide ușa tăcută a bibliotecilor va găsi în ele încurajare și mângâiere, odihnă și fericire.”
(John Lubbock)
Câte gânduri înțelepte și sfaturi de viață găsim deschizând o singură carte! Intrați în
Biblioteci, bucurați-vă de prietenii cei mai fideli, care dăruiesc, fără a cere nimic în schimb!
Bibliotecar, Gina Terec-Vedinaș
Biblioteca Publică Vîrșolț (1951/1961) Căminul Cultural
Atunci când autoritățile locale înțeleg rolul și rostul bibliotecii în comunitate, se rezolvă
toate problemele care apar, se acceptă propuneri și implicări în proiecte dedicate dezvoltării
acesteia. Domnul Primar al comunei Vîrșolț, atunci când alergam prin județ, încercând să
convingem de faptul că bibliotecile publice au nevoie de mai mult spațiu, spre a le putea cuprinde în
planurile și proiectele noastre de dezvoltare a noilor servicii pentru public, era interesat și ne
consulta, dorind să facă tot ce trebuie pentru ca această comună să se încadreze în cerințele
proiectelor noastre. A oferit Bibliotecii publice un spațiu în incinta Primăriei, iar după câțiva ani a
găsit o altă soluție și i-a oferit sediu propriu. Mulți ani a fost bibliotecară aici Dénes Piroska, care a
reușit să facă față cerințelor postului, dar, povestea cu omul bun la toate s-a repetat și aici. A ajutat
mult și la rezolvarea multor probleme din cadrul administrației locale, iar apoi, atunci când a apărut
o oportunitate pentru un venit mai consistent, a participat la concurs și a părăsit postul de
bibliotecar, devenind secretar general al Primăriei Vîrșolț. Din nou comunicarea bună cu autoritățile
locale ne-a ajutat să organizăm imediat un alt concurs pentru ocuparea postului devenit vacant, iar
norocul a fost să fie declarată câștigătoare László Csilla (19.10.2008), care avea și studii în
domeniul biblioteconomic și a continuat, cu și mai mult entuziasm, dăruire și profesionalism
activitatea, implicându-se în multe și diverse proiecte, astfel
încât, de la o competiție la alta, biblioteca se transformase întrun adevărat atelier de făurit visuri, pentru formarea și
dezvoltarea tinerilor din comună, fiind prezentă la toate marile
evenimente ale comunei, prin idei care i-au atras admirația și
aprecierea locuitorilor, dar și a colegilor din județ sau din țară,
cu mare simpatie fiind primită replica acesteia la Conferința
Națională a ANBPR de la Cluj-Napoca, când, în cadrul
prezentării activităților realizate cu Clubul Code Kids a spus:
Noi am ascultat-o pe doamna directoare, Florica Pop, care ne
spune că biblioteca trebuie să fie peste tot… am luat corturi și
suntem prezenți oriunde putem fi de folos! Cu mult curaj a
participat și la evenimente internaționale.
Sunt în desfășurare lucrări pentru modernizarea spațiului bibliotecii. Așteptăm acum
întoarcerea bibliotecarei noastre harnice din concediul pentru îngrijirea copilului și avem încredere
că alte și alte idei vor prinde viață la Biblioteca din Vîrșolț, unde nu doar cărțile, 10.800 de volume,
adunate în timp, dar și echipamentele, vor începe, din nou, să vorbească, să adune cât mai mulți
locuitori și, așa cum ne-a obișnuit colega noastră, să miște roțile vieții culturale din comună, cu
entuziasm și încredere în puterea cunoașterii și educației! Clădirea este în renovare, din nou, dar aici
avem convingerea că Primăria va găsi soluții pentru a nu întrerupe activitatea Bibliotecii.
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Biblioteca Publică Zalha (1955/1968) Căminul Cultural… Grădiniță… nefuncțională
În comuna Zalha a funcționat o perioadă îndelungată ca bibliotecar, Flavia Mirela Ciaca,
cu inițiative și activitate rodnică. Ca și în cazul altor colegi din județ, veniturile mult prea mici i-au
determinat pe mulți români să caute alte variante, unii alegând drumul străinătății. Așa s-a întâmplat
și aici, colega noastră renunțând la acest loc pe care îl îndrăgea și plecând, pentru scurtă vreme, la
muncă în străinătate. S-a întors apoi, dar pentru a participa la un alt concurs, în urma căruia a ocupat
postul de secretar general al comunei Zalha, iar de atunci (2003) instituția este fără bibliotecar.
Fosta noastră colegă nu s-a desprins cu totul de bibliotecă, a încercat să fie de ajutor, ne-a sprijinit
în multe proiecte, insistând pe lângă autorități să investească în renovarea clădirii în care aceasta
funcționa. Cu ajutorul altor colegi din Primărie, ne spune și azi că mai realizează, minimal, servicii
de bibliotecă, ca să nu-i lipsească total pe locuitori de acces la cunoaștere și informare. Nu este însă
suficient, este nevoie în continuare de insistență pentru ca postul să fie ocupat, iar dreptul legal al
comunității la serviciile acestei instituții să fie respectat, mai ales că nu se găsește în apropiere
niciun oraș, iar oferta cultural-educativă este foarte redusă.
Clădirea există, colecțiile s-au blocat la cele 7.300 de volume, iar dotarea modernă nu este
pusă la îndemâna publicului, așa cum ar fi normal. Care este starea cărților după atâția ani, câte din
acestea ar fi înfrumusețat și, poate, chiar schimbat viața locuitorilor?
Biblioteca Publică Zimbor (1955/1961) - Căminul Cultural
Dacă la începuturile înființării lor, bibliotecile publice funcționau majoritatea în singurele
clădiri ce erau destinate pentru a oferi oamenilor și acces la cultură, la evenimente sau întâlniri, iar
apoi și posibilitatea de a găsi și împrumuta cărți, a comunica pe diverse
teme, spre a-și ridica nivelul de cunoștințe, pe parcurs s-au tot căutat
soluții și variante ca aceste instituții să fie de sine stătătoare, având
personal angajat și un program de funcționare. La Zimbor ultima locație
pentru bibliotecă a fost clădirea care adăpostește și Grădinița. Din anul
2004 am întâlnit-o aici pe Corina Ioana Cozea (01.04.2003), care s-a
străduit, an de an, să răspundă provocărilor, implicându-se cu
responsabilitate în toate proiectele menite să dezvolte noi servicii și în
bibliotecile din mediul rural. O bibliotecară activă, care a răspuns tuturor
provocărilor, chiar dacă ar fi dorit să-i fie asigurate condiții mult mai
bune în interiorul instituției, unde, cu toate renovările, persistă un grad
prea ridicat de umiditate, ce afectează colecția de aproximativ 7.300 de
volume, dar și mobilierul, pardoseala și sănătatea celor care-și petrec mai
mult timp aici. Așteptam vești bune, mai ales că biblioteca de aici era în
topul celor mai active din județ, făcând parte și din proiecte care sunt în
derulare.
Din păcate avem acum încă o situație în care Primăria a decis să ne fure bibliotecara,
atribuindu-i mai multe sarcini în cadrul autorității locale, probabil, ca și în alte cazuri, oferindu-i un
venit lunar mai substanțial.
Cu toate insistențele conducerii Bibliotecii Județene Sălaj, mai ales în această perioadă, în
care nu se pot organiza întâlniri culturale, educative și informaționale cu public numeros, crește
numărul bibliotecilor care nu sunt susținute de autoritățile locale, iar bibliotecarilor li se propun alte
activități sau chiar trecerea pe alte posturi. Legislația în vigoare obligă administrațiile județene și
locale să asigure funcționarea neîntreruptă a instituțiilor publice, aici fiind incluse și bibliotecile!
***
La final de călătorie prin locurile care adăpostesc înțelepciunea timpurilor, în județul Sălaj,
mărturisesc că mi-au fost dragi toți colegii bibliotecari și că, de multe ori, din cauza neputințelor
noastre, am plâns împreună, dar ne-am și bucurat, de nenumărate ori, tot împreună.
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Da, nu este simplu să fii bibliotecar, mai ales în mediul rural, unde, un singur om este pus în
fața multor și diverselor
provocări, iar în situații
diverse, sprijinul nu vine de
acolo de unde ar fi normal să
vină, colegii noștri fiind
nevoiți să găsească soluții,
fiecare în felul său.
Le mulțumesc tuturor
bibliotecarilor
sălăjeni,
pentru străduință, dăruire și
împlinirea atâtor planuri,
proiecte și idei mărețe. Ați
demonstrat, prin dragostea
voastră
pentru
cultură,
cunoaștere și, mai ales,
pentru oameni, că sunteți
foarte utili și importanți în
viața comunităților voastre. Am simțit mereu că suntem un mare suflet, care vibrează, împreună,
rezistând tuturor nedreptăților, lipsurilor și neajunsurilor. Dacă vremurile nu ne sunt acum prielnice,
să nu deznădăjduim, piatra de rezistență peste timp a oricărui neam, a fost, este și va fi CARTEA,
iar BIBLIOTECILE sunt tezaurul cel mai de preț și de neînlocuit al omenirii.
O parte doar din frumoasele voastre gânduri, despre colaborarea noastră, le lăsăm așternute
și aici, dragi prieteni, semn că ne-am străduit, împreună, să scriem pagini nepieritoare în istoria
bibliotecilor sălăjene (cele mai multe, adresate personal și trăite, le voi păstra în cupa inimii):
Vă mulțumim și noi pentru faptul că ați reinventat cuvântul "manager", regret și eu cei doi
ani în care nu ne-am putut întâlni, mai ales că eu trebuia să primesc o diplomă . Felicitări
pentru toată munca depusă! (Mihaela Cecilia Pop)
Pentru moment, mi-e greu să realizez că nu mai sunteți “Doamna director”, că nu mai
sunteți îndrumătorul nostru… a fost frumos, rodnic totul! (Florica Popiț)
Vă doresc multă sănătate și succes în fiecare zi. Și eu trag cu ochiul spre pensionare. Lipsa
de satisfacții nu îmi convine. Sper că pe ultima sută de metri mă voi descurca. Vă pup și vă
îmbrățișez cu mult drag și respect. (Jutka Vengli)
Hotărârea d-voastră de a lua o decizie atât de grea de a renunța la locul de unde atâția ani
ne-ați îndrumat munca, cu siguranță mie îmi dă un sentiment de tristețe și părere de rău!!!
Vă doresc multă putere să depășiți cu bine aceste momente!!! (Georgeta Brie)
Sunteți cea mai demnă femeie pe care eu am cunoscut-o!!! Mult respect și prețuire, Doamna
Directoare! Multă sănătate! (Monica Delia Pop)
Jos pălăria, respect pentru îndrumarea, susținerea și ajutorul acordat nouă bibliotecarilor
sălăjeni! Pentru mine personal ați fost și sunteți “Doamna pe care nu o pot refuza niciodată"!
Mulțumesc mult pentru tot! Bunul Dumnezeu să vă dea multă sănătate! Doamne ajută! (Ana
Damșa)
Înțelepciunea, înțelegerea și bunătatea de care ați dat dovadă atâția ani, ne face să ne fie
greu gândindu-ne că nu veți mai fi acea -Doamna Directoare- pe care toți am iubit-o, cu siguranță,
dar veți fi alături de noi și în continuare (atâta timp cât ne va fi îngăduit tuturor). Vă iubim, vă
90

I.D.E.I.
respectăm și... vă doresc din toată inima… TOATE CELE BUNE-OM MINUNAT!!! (Adriana
Farcaș)
Mulțumiri, respect pentru tot, răbdarea și bunătatea dumneavoastră ne-a făcut pe mulți
dintre noi să fim mândri că suntem de meserie bibliotecar. Vă doresc sănătate și împliniri în tot ce
faceți în viitor. (Edit Estera Marton Gergely)
Mă alătur și eu colegelor din bibliotecile sălăjene și-mi exprim prețuirea și respectul pentru
persoana d-voastră, dar totodată și regretul că nu veți mai fi d-na noastră dragă directoare. Vă
doresc sănătate și multe realizări frumoase în următorii ani. Mult respect! (Marinela Savu)
Sunteți cea mai respectabilă femeie. Mă bucur că v-am cunoscut. Este importantă numai
bunătatea. Multă sănătate şi clipe frumoase cu familia. Vă iubim! (Szabó Csilla)
Vă mulțumim pentru tot, a fost foarte important pentru noi să vă avem alături, ne-ați dat
curaj să îndrăznim, atunci când alții ne-au spus că nu suntem importanți, ne-ați dat acel impuls de
care am avut nevoie, susținere și îndrumare. Vă mulțumim doamna Florica Pop pentru susținere,
încurajare, îndrumare, că ați fost alături de noi în toți acești ani, pentru tot efortul depus în a ne
face și pe noi vizibili, cei de la comunale. Vă mulțumim și vă prețuim! (Malica Mezei)
M-odestie
E-chilibru
R-ezonabilă
I-nițiativă
T-alentată
A-miabilă
Ț-eluri (bine definite)
I-mpresionantă
R-ăbdătoare
E-ntuziastă
S-peranță
P-utere (interioară)
E-leganță
C-olaborare
T-oleranță
!!!
(Bogár Irma)
S-au scurs ani buni de când ești draga noastră directoare, iar în tot acest timp ne-ai fost
mereu aproape, ne-ai oferit ajutorul, sprijinul tău și cele mai bune sfaturi. Pentru aceasta îți
mulțumesc și cu părere de rău spun că păcat că în lumea asta există așa puțini oameni ca tine!
Dumnezeu să-ți dea putere și sănătate, realizarea tuturor viselor și bunăstare în viață.
Mulțumesc încă o dată! (Lucia Lupou)
Pentru noi, bibliotecarii sălăjeni, a fost un mare privilegiu să avem o asemenea
DIRECTOARE. Pentru tot ce ați făcut, vă mulțumim. Multă sănătate, bucurii și liniște sufletească!
(Emilia Pop)
Păcat, fiindcă asemenea oameni de o cinste, corectitudine, verticalitate, bunătate și cu suflet
atât de mare se întâlnesc atât de rar în zilele noastre. MULT RESPECT și ALEASĂ PREȚUIRE!
(Ionel Peter)
Felicitări, doamna director, Florica Pop, este alegerea dumneavoastră, trebuie acceptată.
Cert este că mai pleacă un OM de cultură, un șef de unitate care pentru noi, colegii bibliotecari,
era precum cel mai bun coleg la care aveai ușa deschisă la orice oră. (Valeria Mureșan)
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Creație
Minunea din lut
Planeta mea este bolnavă.
Cu masca prinsă pe figură,
Sărmană și tristă epavă
Naufragiază pe zgură.

Planeta mea este iubire
Când noi vlăstare-i vin pe lume.
Căzute însă în robire,
Pe Domnu-l uită și-al Lui Nume.

Planeta mea poate a uitat
C-a șasea zi de dimineață
Din Sine Tatăl i-a suflat
Izvorul său divin de viață.

Planeta mea este speranță
Pentru puținii ce se roagă.
Dar cei mai mulți sunt în vacanță
Și se trezesc într-o viroagă.

Planeta mea ce-a fost grădină
Se mistuie și se topește.
Încet, devine o ruină
Și totuși se mai războiește.

Planeta mea este flămândă.
Pâinea sau peștii nu-i ajung,
Deși, mereu Cina abundă
De daruri ce-n mister se frâng.

Planeta mea este chiar versul
Rostit de Tatăl Cel Ceresc
Să cânte în tot universul
Minuni din lutul pământesc.
Cornelia Violeta Popescu, iulie 2021
Din destăinuirile unei Biblioteci
O bibliotecă este un ținut vrăjit, un palat cu desfătări, un post în care te poți adăposti
împotriva furtunilor. Bogații și săracii pot deopotrivă să se folosească de aceasta. (Lubbock)
Ție, celui care încă nu ai avut curiozitatea să-mi deschizi poarta, îți șoptesc de câțiva ani,
îndemnându-te să te oprești, măcar o clipă! Aș fi vrut să-ți spun că tot privind la trecători, am
învățat și eu să citesc… înăuntrul lor! Ce de pagini răscolite, rupte, pătate, zdrențuite mi-a fost dat
să descifrez! Câte cuvinte alambicate, litere neașezate la locul lor, gânduri învălmășite! Cât aș vrea
să repar ce se mai poate! În rafturile mele este ordine, dar tu, dragă trecătorule, simți o aşezare cu
tine și în tine? Ai lăsat oare vremurile, ale căror cărți sunt fircălite de mâini nepricepute, nedictate
de suflete și cunoaștere să viscolească și
prin grădina ta cu pomi, ce se pregăteau
să dea în rod? Îți înțeleg zbuciumul, te-aș
îmbrățișa, pe tine și pe toți cei ce-ți
seamănă, în lumina mea și v-aș închide
aici, ca să vă salvez, pe fiecare în parte,
fără a vă cataloga în… înțepați sau
îndrăzneți, manipulați sau neînduplecați
în hotărâri! Cărțile sunt cele mai potrivite
leacuri pentru vremuri dificile, ele îți pot
fi sfetnic, prieten, iar când nu poți sau nu
ai cui să-ți deschizi sufletul, vei găsi, printre pagini, alte și alte destăinuiri, ce te vor alina ca un
balsam, ca o mângâiere peste singurătatea momentului și regăsirea nedumeririlor tale în alte și alte
povești de viață asemănătoare.
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Stăpânii timpului, din dorinţa egoistă de a ţine totul sub control, au trimis peste oameni şi
locuri semne şi semnale de teamă, de groază, neîncredere, încercând să le blocheze chiar şi drumul
spre mine, prietena tuturor, dintotdeauna… am încercat să fiu îndrăzneață, să las ușa deschisă spre
voi, să aveți posibilitatea de a arunca o privire, cerând un sfat, un îndemn, o consolare de la cei care
au lăsat însemnări despre pedepse trăite de locuitori ai planetei noastre, în alte timpuri.
Sfetnicul de serviciu a vegheat și nu a permis să pătrundă și la mine tăvălugul uniformizării
minților, neamurilor, culturilor, credințelor… Dacă vrei să distrugi un popor, închide-i bibliotecile!
Aici, deschizând pagini și cunoscând taine, a fost și rămâne salvarea voastră, ca indivizi, ca
grup de interese, ca națiune ce nu se lasă îngenuncheată:
Cum să îngenunchezi un popor şi o naţiune?
Loveşte adânc în rădăcinile lui culturale. Loveşte în limbă, istorie, rezerve culturale, religie.
Imbecibilizează-l, distruge-i educația, cultura, sănătatea, tradiţiile, distruge-i speranțele, istoria,
valorile, punctele de reper, trecute, prezente și viitoare… (Prof. dr. Ion Armeanu)
Acest mesaj, cules dintr-o carte din rafturile mele, te îndeamnă, pe tine, trecătorule printre
semne și simboluri, să-ți deschizi mintea și sufletul, să aperi ceea ce s-a adunat și clădit prin atâtea
sacrificii ale celor ce au fost înaintea ta pe cale, dator fiind și tu, să lași celor ce vor continua
călătoria, după tine, zestrea cea nepieritoare, ca să nu fii acuzat că ai trecut prin viață… ca gâsca
prin apă! Nu uita, eu las poarta deschisă, intră, plimbă-te în voie, vei învăța cum să-ți faci singur
ordine în gânduri, cum să ai mereu cuvinte potrivite, spre a da răspunsul demn, provocării acestor
vremi, cum să rămâi drept și neclintit pe drumul ce-ți e destinat, cum să înțelegi ritmuri și rime:
Vino aproape, neamul meu,
Să ne amintim mereu:
Prin lectură și prin Carte
S-au transmis prin vremuri toate,
Cine nu le prețuiește
Soarta lumii primejduiește,
Blocându-i curgerea lină,
Din întuneric spre lumină,
Bibliotecile-au rol mare,
Precum pentr-o zi, un soare,
Cine vrea să ștearg-o țară,
Pune lacăt pe-agoniseala
De cuvinte-adunate-n cărți
De la strămoși, la nepoți
Nemaicunoscându-ţi trecutul,
Te ia mult mai ușor vântul,
Iar când nu știi cine ești,
În ce valori vrei să crești,
Tăvălugul ignoranței
Închide porțile speranței!
Poarta mea îți e deschisă
Și cunoașterea permisă!
Nu uita că în orice vreme, mai ales de restriște, vei reuși să-ți păstrezi lumea ta de taină,
citind, așa cum scrie într-o altă pagină nemuritoare, pe care o găsești în tomurile mele:
A avea gustul cetirii înseamnă să te amesteci în cea mai luminată și mai aleasă societate din
toate epocile, să devii cetățeanul tuturor țărilor din lume, contemporan al oricărui secol, să crezi,
în sfârșit, că lumea e creată numai pentru tine. (Herschel)
Sfetnicul de serviciu
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Versuri cu dedicaţie
15 Ianuarie… porni Luceafărul, iar raza lui
Luminează Cultura Neamului!
Mă-nclin în fața nemuririi tale,
Iar Cartea-ți o recitesc mereu,
Hoinăresc prin codri cu flori albastre
Adăpându-mi gândul din prospețimea
Izvorului și harului genial al tău.
Era o sete de lumină astrală
Mai arzătoare decât cea dintâi,
Iubirea nu avea haine de gală
’Nainte ca tu în stele s-o pui.
Eterică aureolă în luciu de lună,
Strălucești printre umbrele reci
Cu ale tale vindecătoare vibrații,
Unic Luceafăr pe un Cer de poeți.
………………………………….
Vreme trece, vreme vine…
Cartea-i deschisă la tine!
Din ale Cerului multe stele
Tu eşti unic printre ele,
Ai făcut din cuvânt Rai
Slăvind limba ta, MIHAI,
Însufleţind rima, versu’
Lucefere, EMINESCU!
Al tău nume strălucească
Etern, Cultura Românească!
1 Decembrie - Colind ție, ROMÂNIE Sfântă
Linu-i, lin și dalbe flori,
Peste cele patru zări
Din care români s-au dus
Cu nădejdea în Iisus,
La Alba Iulia-n Cetate
Ca să ceară UNITATE!
Fără teamă de-alte neamuri,
Având inimile – Steaguri!

Linu-i, lin și flori de măr
Ningă sfânt din al Tău Cer,
Să nu lași îngenunchiat
Neamul, ce l-ai înălțat.
Doamne, picură-ne-n gând
Iubire, pace, cuvânt
Ziditor de-adevăr și dreptate
Să trăim în libertate!

Leru-i, ler, Domn’ din Cer,
Colind de dor și neuitare
Făuritorilor de Românie Mare,
Ajută-ne să fim demni iară
De frații de-odinioară,
Care și-au pus viața lor
Pentru țară și popor,
Cerându-ți îngăduință
Printr-o mare de credință!

Linu-i, lin și Leru-i, ler,
Doar atâta îți mai cer:
Conștiința ni se trezească
Dragostea de țară crească,
Să fim gazde-n țara noastră
Și ca munții drepți să stăm
Pământul să-l apărăm,
Întreagă s-o păstrăm în vecie
Sfânta noastră, ROMÂNIE!
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Gând între ieri și mâine…
Alt volum acum se-nchide,
Cuprinzând fapte, cuvinte
Ce se-adună-n cetăți de aur,
În Biblioteci, ca tezaur.
La cumpăna dintre ieri și mâine,
Să-i dăm strălucire clipei de azi,
Doar ea poate însemna,
Cu aur, cărbune, cenușă...
Trecerea noastră
De la o oră la alta,
De la o zi la cealaltă,
De la un an, la următorul...
Fiind stăpânii prezentului
Vom putea privi cu ochi senini
Spre mâine, iertând un ieri
Căruia nu i-am dăruit
Tot ce am fi plănuit!
Avem în față o nouă Carte
Cu pagini imaculate:
S-așternem cuvintele,

Gândurile, faptele...
Dragoste-n condei de-om pune
Viața va părea minune,
Ce merită s-o slăvim
Cât pe-aici călătorim.
Haideţi, prieteni, cu noi,
Bucuria-n cupe curgă,
Binele la toți s-ajungă,
Curaj, încredere, nădejde
În prima pagină vom culege,
Iar volumul următor
S-aibă scris pe-al său cotor:
Libertate, biruinţă!
După doi ani de suferinţă,
Să nu mai avem restricţii
Primind copiii, părinţii
Într-un labirint deschis
Împlinirii oricărui vis!
Cultura să strălucească
Peste viaţa românească!
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Autori sălăjeni - cărți editate în 2021
în colecțiile Bibliotecii Județene Sălaj
● Ardelean, Carmen Georgeta: Idiograme în filigran. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori
sălăjeni
● Ardelean, Simona: Spații, puncte, noduri, semne. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori
sălăjeni
● Ardelean, Teodor: Biblioteca de idei. Semper fidelis. Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● * * * Arta în Grădină: Simpozionul Internațional de Arte Vizuale, ediția a IX-a, 2020. Zalău,
Ed. Caiete Silvane
● Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj: Însemnări de pe frontul cuvintelor. Antologie, cronici și
comentarii critice (Carmen Georgeta Ardelean, Silvia Bodea Sălăjan, Imelda Chința, GyörfiDeák György, Marcel Lucaciu, Alice Valeria Micu, Gheorghe Moga, Viorel Mureșan, Ion PițoiuDragomir, Teodor Sărăcuț-Comănescu, Daniel Săuca). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția
Scriitori sălăjeni
● Asociația Scriitorilor din Județul Sălaj: Șase dramaturgi - antologie. Zalău, Ed. Caiete Silvane,
Colecția Scriitori sălăjeni
● Balogh Lucian: A pap szalonnája. Târgu Mureș, Ed. Garabontzia
● Bodea Sălăjan, Silvia: Singurătatea celor învinși. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Roman
● Bodea Sălăjan, Silvia: Libertatea din colivie. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori sălăjeni
● Boia, Claudiu Ionuț: Plan de evadare. Cluj-Napoca, Ed. Colorama
● Boldea, Sorin Ioan: Asemănări lexicale danezo-române. București, Ed. Artemis
● Boldea, Sorin Ioan: Hoinărind prin Antalya, Licia și Pamfilia. București, Ed. Artemis
● Boldea, Sorin Ioan; Șerban, Dan: Hoinărind prin Lucerna. București, Ed. Artemis
● Brumaru, Corina: Sângeorgiu de Meseș - monografie. Brașov, Ed. Etnous
● Bulgărean, Ioan-Vasile: Veșnicia de o zi. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis
● Burghele, Camelia, Mureșan, Olimpia, Pop, Marin: Case, oameni și povești. Arhitectură și
locuire pe Valea Almașului - Sălaj. Cluj-Napoca, Ed. Mega; Zalău, Ed. Porolissum
● * * * Caiete Silvane 200. Indice bibliografic. Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Câmpeanu, Gavril: Cartea mea. Amintiri şi gânduri bune - editori: Pop, Dănuț; Sabou, Mihaela;
Gârdan, Gabriel Viorel; Boha, Silviu. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Restituiri
● Cercul Literar de la Cluj: Poteci. Antologie de proză, vol. 4 (prezenți în volum: Claudiu Ionuț
Boia, Teodor Sărăcuț-Comănescu). Cluj-Napoca, Ed. Colorama
● Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj: Sălaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste. Album. Zalău,
Ed. Caiete Silvane, Colecția Arte Vizuale (îngrijit de Adela Lia Rusu și Ovi D. Pop)
● Cosma, Maria: Opere literare epice în programa și manualele de liceu - auxiliar școlar. Șimleu
Silvaniei
● Cosma, Octavian Lazăr: Spinii din buchetul memoriilor, vol. 2. București, Ed. Academiei
Române
● Costinaș, Ovidiu: Identități și tendințe de dezvoltare rurală în sate de sub Muntele Șes. Zalău,
Ed. Caiete Silvane, Colecția Scientia
● Crișan, Vasile: La poarta vieții: versuri. Zalău
● Croitoru, Grigore M.: Dicţionarul substantivelor din poeziile lui Mihai Eminescu. Zalău, Ed.
Caiete Silvane, Colecția Scientia
● David, Dan C: Domesticirea speciei (Viața ca un garaj). București, Ed. Betta
● David, Dan C.: Lumi paralele. Poeme. Otopeni, Ed. Letras
● David, Dan C.: Pe patul de lavă (Tu ești doar zarul). Poeme. București, Ed. Betta
● David, Dan C.: Recitări în Piața Publică. Poeme alese - vol.1. București, Ed. Eikon
● Diaconu, Gelu: Experiențe proprii despre sănătate. Zalău, Ed. Asante
● Ember, Stela: albă de dor. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis
● Florea, Petroniu: Dumnezeu și îngerii în viziunea sfinților părinți. Zalău, Ed. Episcopiei Sălajului
Credință și viață în Hristos
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● * * * Fundația Ateneul Cultural Ștefan Goanță: Tradiții, Arte și Literatură. Compendiu de
activități culturale, vol. VII, coordonator Irina Goanță. Timișoara, Ed. David Press Print
● Galiș, Petru: Pria, plai pastoral – 540 de ani de la atestarea documentară – (1481-2021). Zalău,
Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii
● Galiș, Petru; Sur, Ioan: Plesca, satul dintre văi - cinci secole și jumătate de la atestarea
documentară - (1471-2021). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Monografii
● Gáspár Enikő, Gáspár Attila: Amerre én járok. Citeraleckék, 2016-2021 - Csupros
Citeracsoport - Zilah (Lecții pentru învățarea țiterei). Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Györfi-Deák, György: Istorii și isterii literare. Malu Mare, jud. Dolj, Ed. Cristian PlusArt
● Hatos, Vasile: Călătorie în ființă. Poem epic. Brezoi, Ed. Franco
● Hatos, Vasile: Întâlniri cu Dumnezeu. Poezii 1995-2020, România - Italia. Cluj-Napoca, Ed.
Ecou Transilvan
● Hatos, Vasile: Tainica simțire. Poeme și poezii 1986-2013, România-Italia, ed. a 2-a. București,
Ed. Minela
● Hoblea, Daniel: Po(h)eme de bucurie. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis (vol. postum)
● Hoblea, Daniel: Zigzaguri. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori sălăjeni (vol. postum)
● Horvath, Florin: Acolo unde se-nfiripă iertarea. Zalău
● Horvath, Florin: Răpuși la porțile nemuririi. Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Horvath, Florin: Vlaherne Mica Dacie din inima Byzanțului. Zalău
● Keresztes, Timea; Băcueț-Crișan, Dan: Biserici medievale de zid din județul Sălaj (ghid de
prezentare generală). Cluj-Napoca, Ed. Mega; Zalău, Ed. Porolissum
● Király Iris: Între liniște și tăcere. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis
● Lazăr, Alexandru: Ofranda iubirii. Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Lőrincz Enikő; Păcurar, Sorina: Exerciții și probleme de antrenament. Geometrie și
trigonometrie. Șimleu Silvaniei
● Maxim, Angela: Versuri-de-zăpadă. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis
● Mărieș, Ancuța: Poftiți! Câinii nu mușcă. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori sălăjeni
● Micu, Alice Valeria, traducere din limba spaniolă: Víctor Lobos Saavedra, Ochiul şi alte puncte de
vedere. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis
● Micu, Alice Valeria: Plici, picătura de primăvară. București, Ed. Eikon
● Micu, Alice Valeria: Plici și iarna minunată. București, Ed. Didactică și Pedagogică
● Micu, Alice Valeria: Mașina de plâns. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis
● Micu Ceaca, Octavia: Sergiu - memoria timpului său. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția
Memoria
● Mihalca, Virgil; Goron, Doru E.: Aspecte ale integrării judeţului Sălaj în statul naţional român.
Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Restituiri
● Mocanu, Augustin: Amalgam în miezul nopții. Însemnări calendaristice, vol. 3 - 2 ian. 2019 - 5
aug. 2021. Slobozia, Ed. Star Tipp
● Mocanu, Augustin: Cultură populară tradițională din Boju, jud. Cluj. Slobozia, Ed. Star Tipp
● Mocuța, Nicolae: Liniștea amurgului. Să fii medic veterinar în Sălaj poate fi fascinant. Zalău,
Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria
● Moldovan, Florin: Iniţierea Creştină şi Teologia Epicletică a Părintelui Boris Bobrinskoy.
Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Eseu
● Mureșan, Viorel: Camera cu insomnii. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Scriitori Sălăjeni
● Oros-Podișan, Ioan: Riposta Poliției. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria
● Oros-Podișan, Ioan: Fantomele nopții. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Memoria
● Papp Lajos: Szilágycsehi múltidéző (Helytörténetek és egyebek), vol I-II. Zalău, Ed. Asante
● Pădurean-Pop, Maria: Dor de rădăcini… și eu sunt o mlădiță. Cluj-Napoca, Ed. Ecou Transilvan
● Perța, Lucian: Poeme paralele II. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Poesis
● Popiț, Maria: Preoteasa, mândru nume. Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția Ethnos
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● Pripon, Emanoil; Szabó Attila: Ceramica Centrului de Olari Tihău/A Tihói Fazekasközpont
Kerámiája/Ceramics the Tihău Pottery Centre. Cluj-Napoca, Ed. Mega; Zalău, Ed. Porolissum
● Pușcaș, Vasile: The Ribbentrop-Ciano Diktat, Transylvania and the Romanian-Hungarian
Relations (1940-1944). Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● Pușcaș, Vasile (coord.): Trianon, Trianon! A Century of Political Revisionist Mythology. ClujNapoca, Ed. Școala Ardeleană
● Pușcaș, Vasile: Istoria din cotidian. Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● Pușcaș, Vasile: Keith Hitchins: The Historian’s Honesty. Onestitatea istoricului. Cluj-Napoca,
Ed. Școala Ardeleană, Colecția Istorie Contemporană
● Rus, Mădălina-Ioana; Savoș, Iulia: Impactul particularităților de comunicare și al activităților
extrașcolare asupra stimei de sine la elevii cu deficiență de auz. Zalău
● Rus, Mădălina-Ioana; Nechifor, Dana-Gheorghina: Utilizarea elementară a tehnologiilor
moderne - Sistemul Informațional Geografic - GIS - în prelucrarea geografiei la clasa a IVa. Zalău
● Sărăcuț-Comănescu, Teodor: Destin… cu șfichiuri. Cluj-Napoca, Ed. Colorama
● Somogyi Vengli Judith: Sorsok, belső tájak (Destine, peisaje interioare). Zalău, Ed. Caiete Silvane
● Ștefan, Marin: Amintiri din zodia Berbecului (publicistică). Zalău, Ed. Caiete Silvane, Colecția
Memoria
● * * * Teodor Ardelean - 70 de ani sub semnul lui Homo Doctus. Baia Mare, Biblioteca
Județeană Petre Dulfu
● Taloș, Ion: Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultură orală și scrisă din
secolele XV-XX, Cluj-Napoca, Ed. Școala Ardeleană
● Teieru, Cristina - Georgeta: Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică, cls. III-VI.
Şimleu Silvaniei
● Thököly Vajk: Rock & Folk. Zăuan
● Vanca, Artemiu: Uranus. Obidă, revoltă, speranță. Amintiri romanțate. București, Ed.
Universitară
● Vanca, Tiberiu: Aurarii. București, 2M Digital Printshop
● Vanca, Tiberiu: Din legendele crișenilor. București, 2M Digital Printshop
● Vanca, Tiberiu: Scrieri: vol. I, 1990-2013; vol. II, 2013-2015; vol. III, 2015-2017; vol. IV, 20182020. București, 2M Digital Printshop
● Vlaicu, Liviu; Radu, Niculina; Vlaicu, Daniela: 315 probleme de matematică pentru admitere și
concursuri, clasele IX-XII. Zalău, Ed. Școala Noastră
Au mai apărut:
● Batiște, Sânziana: Și pisica a ieșit din cutie, vol. I și II. Memorialistică. București,
Ed. eLiteratură
● Pop F., Ioan: Poemele umbrei. București, Ed. Cartea Românească
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In Memoriam - 2021
În fiecare an, instituția care adună opere, spre a le transmite peste timp, îi omagiază pe cei
care le înfăptuiesc, dar își exprimă și regretul pentru cei care părăsesc această lume, încercând să le
cinstească memoria și să readucă în atenția publică, periodic, realizările acestora, spre a nu fi uitate.
În anul 2021 și-au încheiat misiunea pământească:
Breje Nicolae - m. 13 februarie, profesor, născut la Cizer (n. 16 februarie 1936), cel care i-a dedicat
satului natal o monografie. Și-a desfășurat activitatea profesională în mai multe
localități din județul Sălaj: Cizer, Tusa, Mal, Bănișor, îndeplinind și anumite
funcții, iar la final de carieră a fost profesor în Satu Mare. Cărțile sale: La
fântâna dorului (2006), A fost odată... ca niciodată (2007), Cizer - sat cu
vârstă venerabilă - 790 de ani (2009), Vandrocii (2011), Spovedanii în
amurg (2013) și Memoria anilor (2015) vor rămâne mărturie peste timp despre
acest sălăjean, care și-a dăruit timpul, și-a îndreptat preocupările spre a lăsa
urme scrise despre locurile și faptele prin care i-a fost dat să treacă.
Recunoștință și neuitare!
Musca Ioan - m. 1 aprilie, istoric, muzeograf, născut la Rus (n. 17 iulie 1950). Și-a început cariera
profesională ca profesor, la Școala generală din Jac, comuna Creaca, iar apoi,
din 1980, a avut o bogată activitate în cadrul Muzeului de Istorie și Artă Zalău,
începând să publice din rezultatele activității științifice, atât în mai multe
numere ale revistei editate de instituție, Acta Musei Porolissensis, precum și în
alte reviste și documente de specialitate, în calitate de autor și colaborator.
Ultimii ani din viață fiindu-i marcați de probleme grave de sănătate, care
i-au blocat posibilitatea finalizării și editării unor importante lucrări în domeniu,
cu siguranță, specialiștii și colegii se vor preocupa să-i fructifice rezultatele
cercetărilor întreprinse și să-i cinstească memoria. Și la Biblioteca Județeană
Sălaj, i se vor păstra și promova scrierile, în cadrul omagierilor și comemorărilor dedicate
personalităților sălăjene.
Bajusz István - m. 28 aprilie, muzeograf, cercetător științific, născut la Turda (n. 17 martie 1954),
doctor în istorie, a lucrat o perioadă îndelungată la Muzeul de Istorie și Artă
Zalău, iar apoi a îmbrățișat cariera universitară, în calitate de lector la
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, predând la mai multe catedre. A
rămas și un colaborator fidel al Muzeului din Zalău. A scris și publicat
numeroase articole în reviste și lucrări științifice de prestigiu, colaborând și la
editarea multor cărți de specialitate, în calitate de coautor. Activitatea sa a fost
apreciată, acordându-i-se numeroase premii și distincții.
A fost fondator (2006) şi coordonator al anuarului de arheologie şi istoria artei:
Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Opera:
Amfiteatrul de la Porolissum şi amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
(2011); note de curs: Bevezetés az ókori görög történelembe (Introducere în istoria antică
universală), Bevezetés a régészetbe (Introducere în arheologie), Bevezetés az őskorba
(Introducere în preistorie). Coautor: Castrul roman de la Romita - Certiae. Das
Römergrenzkastell von Romita - Certiae (1997). Volume colective: A Zürichi Magyar
Történelmi Egyesület Első Övezeti Történésztalálkozó Előadásai és Iratai (red. Csihák György,
1994), 17th International Congress of Roman Frontier Studies, Zalău 1-9 septembrie 1997,
Lectures summaries (1997), Porolissum. Ausschnitte aus dem Leben einer dakisch-römischen
Grenzsiedlung aus dem Nordwesten der Provinz Dacia Porolissensis (1998), Civilizația
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romană în Dacia (1997), Napoca. 1880 de ani de la începutul vieții urbane (1998), Szilágysági
magyarok (Maghiarii din Sălaj) (1999), Szilágysági magyarok = Maghiarii din Sălaj = Die
Ungarn aus dem Kreis Sălaj, vol. 2, 3 (2018, 2019); Studia archaeologica et historica Nicolao
Gudea dicata (2001), Örménymagyarok, akik hatottak, alkottak, gyarapítottak, hogy a haza
fényre derüljön s kincses legyen, Kolozsvár-Szamosújvár, 2001 szept. 14-16, IV. jubileumi
konferencia (2002), A Csíki-medence településtörténete a neolitikumtól a XVII. század végéig
a régészeti adatok tükrében (Așezările din depresiunea Ciucului din neolitic până în secolul al
XVII-lea în lumina datelor arheologice) (2004), Mindennapi élet a római Dáciában (Viața de
toate zilele în Dacia romană) (2004), Orbis antiquus. Studia in honorem Ioannis Pisonis (2004),
Örökségünk védelmében. Egyháztörténeti értékek gondozása a Királyhágómelléki
Református Egyházkerületben (2004), Atlasul localităţilor judeţului Sălaj (2004), Téglás
István jegyzetei. I. Régészeti feljegyzések (Însemnările lui Téglás István. I. Notiţe arheologice)
(2005), Limes XIX. Proceedings of the 19th International Congress of Roman Frontier
Studies, Pécs, Hungary, September 2003 (2005), Coins from Roman sites and collections of
Roman coins from Romania. Vol. II. Porolissum (2006), Fontes historiae. Studia in Honorem
Demetrii Protase (2006). Cu Demeter Éva a publicat volumul Téglás István. Dél-Erdélyi hímes
tojások (2006).
Cu siguranță munca sa laborioasă va fi de folos actualilor și viitorilor cercetători din
domeniu, precum și celor care vor fi interesați să cunoască tematica cercetată și cuprinsă în multele
lucrări. Apreciere, respect și neuitare!
Rusu Gheorghe - m. 21 mai, profesor, născut la Sîncraiu Almașului (n. 1 mai 1933), și-a început
cariera profesională fiind profesor în satul natal, apoi profesor și inspector școlar la
Huedin, redactor și colaborator la Năzuința și Scânteia, urmând apoi o perioadă
îndelungată să fie profesor la Liceul de Matematică-Fizică din Zalău (azi Colegiul
Național Silvania), iar la final, profesor și director al Școlii Speciale, nr. 13, din
Zalău.
Lucrările publicate au caracter didactic: Teoria literaturii - terminologie
(2007), Culegere de ortograme și semne de punctuație (2010), Teste de
verificare la limba română (2015), fiind și coautor al volumelor: Mic dicționar
ilustrat pentru elevii claselor V-VIII (2009), Sălajul în imagini (1971),
rămânând nepublicată lucrarea ce o avea în pregătire, Autori ai literaturii române. Mic dicționar
periodizat pentru elevii claselor V-XII. O viață dedicată învățământului, lucrările realizate vor fi
utilizate, cu siguranță, respectându-i-se și munca și numele!
Grigorie M. Croitoru - m. 9 octombrie 2021, profesor, născut la Preotești, jud. Vîlcea (n. 1
februarie 1939), și-a început cariera didactică la Școala generală din Aluniș,
comuna Benesat, județul Sălaj, fiind o perioadă îndelungată și director de școală.
Și-a legat numele de acest sat sălăjean, căruia i-a dedicat un număr însemnat de
lucrări, publicând, de asemenea, multe volume, în calitate de scriitor ale cărui
merite literare și în domeniul promovării folclorului au fost foarte apreciate,
fiindu-i atribuite multe premii, diplome și distincții. O operă grandioasă, care, cu
siguranță era completată și cu alte titluri, dacă timpul ar fi mai avut răbdare: Bătut
de vânturi și de ploi (2009), Copil Aflat (basme pentru cei mici și mari... și
ceva mai mult) (2010), Copil Aflat și Frumoasa Frumoaselor (Basme pentru
mici și mari) (2010), Copil Aflat și Tărâmul Fericirii (2010), Întâmplări șoptite în seri cu lună.
Povestiri pentru copii (2011), La judecata sfinților (2011), Tovii (2011), Nemaipomenita
poveste a lui Vlad şi a surorii lui, Almada (2011), Prinţesele răpite (2012), Floare de
primăvară, iubirea (2013), La graniţa de nord; Basmul băsnit (2014), Priveşte doar înainte
(2014), File din cartea vieţii (2015), Apa trece, pietrele rămân (teatru, 2015), Puncte de vedere
(2016), De dragoste - antologie de autor (2017), Neuitatele vremi… (2017), Vânătoarea lui
Dragoș (2017), Poveste de viață (2018), Linuța (2018, Incredibila poveste a căpitanului Tudor
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Maldăr (roman, 2019), Misterele Pădurii Ruginoasa (2020), Dicționarul substantivelor din
poeziile lui Mihai Eminescu ( 2021). Coautor: Pe unde umblă doru - folclor literar din satul
Aluniș (2004), Nume de oameni, nume de animale, nume de locuri în satul Aluniș (2005),
Preotești - un sat pe cale de dispariție (Monografie sentimentală) (2006), Obiceiul de a chiui și
chiuiturile din satul Aluniș (2007), Culegere de texte pentru activitatea dirigintelui (2007),
Meșteșug și artă populară în satul Aluniș (2008), Din folclorul copiilor și al tinerilor din
Aluniș (2008), Glosar de cuvinte regionale aparținând graiului vorbit în satul Aluniș (2009;
ediția a II-a, 2011), Din datinile, eresurile și practicile magice ale alunișenilor la începutul
mileniului al treilea (2010), Glosar de cuvinte regionale aparţinând graiului vorbit în satul
Preoteşti şi împrejurimi (2012), Obiceiul de a colinda şi colindele din Aluniş (2013), Cealăii
lumii. Basme/povești, snoave, legende, bancuri (culese din Aluniș de-a lungul anilor) (2016),
Cu fața spre trecut (2016), Elemente de cultură tradiţională: despre alimentaţia locuitorilor
din satul Aluniş ( 2017), Petrecerea vampirilor; Salvarea piramidienilor : scenarii literare
(2018), Timpuri barbare; Prințesele răpite : scenarii literare (2018), Despre eroii neamului și
cărții: vol. 1 Eroii neamului - făclii ce ard etern - Eseu istoric - comemorativ, vol. 2 Autori și
opere - lecturi și opinii - (2019). Prezent în volumele: 11 prozatori - antologie (2020), Șase
dramaturgi - antologie (2021).
Impresionant palmares, rezultat al unei munci laborioase, dar și al unui talent special și o
meticuloasă cercetare. Îi rămânem recunoscători pentru operă și donațiile consistente făcute atât
instituției județene, cât și bibliotecilor publice din județul Sălaj. Îi vom promova cărțile și-i vom
cinsti memoria, fiindu-i recunoscători și pentru frumoasa și rodnica noastră colaborare.
Fie-le memoria binecuvântată, cărțile citite și opera de folos pentru cât mai mulți semeni!
Mai multe informații despre sălăjenii amintiți aici:
http://www.bjs.ro/Detaliu.aspx?t=Dictionarul%20Biobibliografic
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CALENDAR CULTURAL MINIMAL – 2022
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
11 ianuarie - Ziua Artei Fotografice (România)
15 ianuarie - Ziua Culturii Naţionale
16 ianuarie - Ziua Mondială a Migrantului şi a Refugiatului (a treia duminică din ianuarie)
22 ianuarie - Ziua Culturii Maghiare
23 ianuarie - Ziua Internaţională a Scrisului de Mână
24 ianuarie 1859 - Unirea Principatelor Române
27 ianuarie - Ziua Internaţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
28 ianuarie - Ziua Europeană a Protecției Datelor
30 ianuarie - Ziua Internaţională a Nonviolenţei în Şcoală
o
1 ianuarie 1897 - Vasile Băncilă (m. 1979), etnolog, eseist - 125 de ani
1 ianuarie 1922 - Ioan Teodorescu (m. 1975), biolog, inventator - 100 de ani
3 ianuarie 1892 - J. R. R. Tolkien (m. 1973), scriitor, filolog englez - 130 de ani
3 ianuarie 1912 - Emil Condurachi (m. 1897), istoric, arheolog - 110 ani
3 ianuarie 1922 - Nemes Nagy Ágnes (m. 1991), scriitoare maghiară - 100 de ani
4 ianuarie 1877 - Sextil Pușcariu (m. 1948), istoric literar - 145 de ani
*4 ianuarie 1922 - Molnár Miklós (Löwinger) (m. 1959), economist - 100 de ani
*4 ianuarie 1952 - Oláh Miklós, profesor - 70 de ani
5 ianuarie 1932 - Umberto Eco (m. 2016), scriitor italian, editor, filosof - 90 de ani
5 ianuarie 1967 - Adrian Cioroianu, istoric, eseist - 55 de ani
6 ianuarie 1802 - Ion Heliade Rădulescu (m. 1872), scriitor - 220 de ani
*6 ianuarie 1922 - Berényi Ádám (m. 1993), economist - 100 de ani
6 ianuarie 1857 - Ionel Teodoreanu (m. 1954), scriitor - 165 de ani
*7 ianuarie 1847 - Victor Russu (m. 1910), istoric, preot, scriitor - 175 de ani
*8 ianuarie 1873 - Iuliu Maniu (m. 1953), jurist, om politic - 149 de ani
*8 ianuarie 1882 - Kádár Imre sen. (m. 1960), preot reformat - 140 de ani
8 ianuarie 1942 - Stephen Hawking (m. 2018), fizician britanic - 80 de ani
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*9 ianuarie 1937 - Atanasiu Oros (m. 2000), profesor - 85 de ani
*10 ianuarie 1857 - Boér Miklós (m. 1905), scriitor, pedagog - 165 de ani
*13 ianuarie 1897 - Leontin Ghergariu (m. 1980), profesor, istoric, lingvist, folclorist - 125 de ani
13 ianuarie 1932 - Szilvási Lajos (m. 1996), scriitor maghiar - 90 de ani
13 ianuarie 1937 - Victor Ernest Maşek (m. 2002), estetician, critic de teatru, redactor - 85 de ani
14 ianuarie 1897 - Ana Aslan (m. 1988), medic, academician - 125 de ani
14 ianuarie 1912 - George Pascu (m. 1996), muzicolog, compozitor - 110 ani
*14 ianuarie 1927 - Győri Magda, redactor de manuale - 95 de ani
15 ianuarie 1622 - Jean Baptiste Molière (m. 1673), dramaturg francez - 400 de ani
15 ianuarie 1850 - Mihai Eminescu (m. 1889), poet, prozator, jurnalist - 172 de ani
15 ianuarie 1937 - Valeriu Cristea (m. 1999), critic şi istoric literar - 85 de ani
16 ianuarie 1847 - Mikszáth Kálmán (m. 1910), scriitor maghiar - 175 de ani
16 ianuarie 1942 - Aurel Dragoş Munteanu (m. 2005), prozator, eseist, publicist - 80 de ani
17 ianuarie 1947 - Anton Carpinschi, filosof, eseist - 75 de ani
17 ianuarie 1947 - Anton Șuteu, compozitor - 75 de ani
18 ianuarie 1848 - Ioan Slavici (m. 1925), scriitor - 174 de ani
19 ianuarie 1737 - J. H. Bernardin de Saint-Pierre (m. 1814), scriitor, botanist francez-285 de ani
*19 ianuarie 1952 - Maria Cordea, profesoară - 70 de ani
20 ianuarie 1872 - Ștefan Popescu, pictor (m. 1948) - 150 de ani
20 ianuarie 1877 - Ștefan Petică (m. 1904), poet simbolist - 145 de ani
21 ianuarie 1732 - J. C. F. Bach (m. 1795), compozitor german - 290 de ani
*21 ianuarie 1952 - Majdik Kornélia, chimist - 70 de ani
*21 ianuarie 1972 - Szalai István, sculptor, grafician - 50 de ani
*22 ianuarie 1972 - Farmati Anna, redactor, pedagog - 50 de ani
23 ianuarie 1832 - Édouard Manet (m. 1883), pictor francez - 190 de ani
23 ianuarie 1907 - Hideki Yukawa (m. 1981), fizician japonez - 115 ani
24 ianuarie 1732 - Pierre Augustin Beaumarchais, scriitor francez (m. 1799) - 290 de ani
*24 ianuarie 1967 - Csóka László, artist plastic - 55 de ani
25 ianuarie 1882 - Virginia Woolf (m. 1941), scriitoare engleză - 140 de ani
*26 ianuarie 1917 - Fazakas Ferenc (m. 2007), prozator, memorialist - 105 ani
27 ianuarie 1832 - Lewis Carroll (m. 1898), prozator, matematician, logician englez - 190 de ani
*27 ianuarie 1937 - Margareta Fânățeanu-Dragnea (m.1993), cântăreață operă/operetă - 85 de ani
*27 ianuarie 1937 - Ioan Pop, epigramist - 85 de ani
27 ianuarie 1942 - Alexandru Mironov, scriitor, jurnalist - 80 de ani
28 ianuarie 1887 - Arthur Rubinstein (m. 1982), pianist polonez - 135 de ani
28 ianuarie 1887 - Romulus Vuia (m. 1963), etnograf - 135 de ani
*28 ianuarie 1937 - Cornel Brudașcu - artist plastic - 85 de ani
29 ianuarie 1867 - Vicente Blasco Ibáñez (m. 1928), scriitor spaniol - 155 de ani
30 ianuarie 1892 - Grigore Gafencu (m. 1957), jurnalist - 130 de ani
30 ianuarie 1932 - Dinu Săraru, scriitor - 90 de ani
103

31 ianuarie 1797 - Franz Schubert (m. 1828), compozitor austriac - 225 de ani
❖
1 ianuarie 1782 - Johann Christian Bach (n. 1735), muzician german - 240 de ani
2 ianuarie 17 - Publius Ovidius Naso (n. 43), poet roman - 2005 ani
*2 ianuarie 2017 - Ioan Mac (n. 1937), profesor - 5 ani
6 ianuarie 1942 - Aleksandr Beleaev (n. 1884), scriitor rus - 80 de ani
8 ianuarie 1642 - Galileo Galilei (n. 1564), fizician, astronom, filosof italian - 380 de ani
10 ianuarie 1957 - Gabriela Mistral (n. 1889), poetă ciliană - 65 de ani
*11 ianuarie 1952 - Varga Márton (n. 1886), horticultor - 70 de ani
12 ianuarie 1897 - Isaac Pitman (n. 1813), inventator englez - 125 de ani
12 ianuarie 1972 - Eugeniu Speranţia (n. 1888), poet, estetician, eseist - 50 de ani
14 ianuarie 1997 - Radu Vasiliu (n. 1920), chimist - 25 de ani
15 ianuarie 1937 - Anton Holban (n. 1902), romancier, eseist - 85 de ani
*15 ianuarie 2012 - Valer Hossu (n. 1938), prozator, jurnalist - 10 ani
17 ianuarie 1897 - Vajda János (n. 1827), poet, traducător maghiar - 125 de ani
17 ianuarie 1997 - Andrei Bantaş (n. 1930), scriitor, traducător - 25 de ani
17 ianuarie 2017 - Daniel Dumitriu (n. 1945), critic literar - 5 ani
*20 ianuarie 1992 - Szentes Ferenc (Sziszik) (n. 1907), actor - 30 de ani
23 ianuarie 1947 - Pierre Bonnard (n. 1867), pictor francez - 75 de ani
28 ianuarie 2002 - Bálint Tibor (n. 1932), scriitor, traducător maghiar - 20 de ani
*29 ianuarie 1942 - Bölöni Bálint (n. 1857), prozator - 80 de ani
31 ianuarie 1987 - Nicolae Velea (n. 1936), scriitor - 25 de ani
FEBRUARIE
•
1 februarie - Ziua Europeană a Siguranței pe Internet (prima zi de marţi din februarie)
2 februarie - Ziua Internaţională a Cititului Împreună (prima zi de miercuri din februarie)
4 februarie - Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului
13 februarie - Ziua Mondială a Radioului
14 februarie - Ziua Sfântului Valentin
14 februarie - Ziua Internaţională a Donaţiei de Carte
19 februarie - Ziua Națională Constantin Brâncuși
20 februarie - Ziua Mondială a Echității Sociale
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 - 170 de ani
*1 februarie 1892 - Nóti Károly (m. 1954), scriitor, autor piese de cabaret - 130 de ani
1 februarie 1912 - Vasile Netea (m. 1989), istoric literar - 110 ani
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1 februarie 1932 - Anatolie Paniș (m. 2007), scriitor - 90 de ani
2 februarie 1882 - James Joyce (m. 1941), prozator și poet irlandez - 140 de ani
*2 februarie 1937 - Antoniu Paul (m. 2020), actor - 85 de ani
4 februarie 1872 - Octav Băncilă (m. 1944), pictor - 150 de ani
*4 februarie 1892 - Jakab László (m. 1967), scriitor - 130 de ani
*5 februarie 1912 - Ion Cosma (m.?), pictor - 110 ani
5 februarie 1912 - Ernest Stere (m. 1979), filosof - 110 ani
5 februarie 1932 - Joseph Henry A. Delaney (m. 1999), scriitor american - 90 de ani
*5 februarie 1947 - Alexandru Pintescu (m. 2003), avocat, scriitor - 75 de ani
5 februarie 1952 - Monica Spiridon, critic, teoretician literar - 70 de ani
*5 februarie 1972 - Claudia Alexandrina Hintea, profesoară - 50 de ani
6 februarie 1867 - Dimitrie Voinov (m. 1951), cercetător - 155 de ani
7 februarie 1777 - Dinicu Golescu (m. 1830), cărturar - 245 de ani
7 februarie 1812 - Charles Dickens (m. 1870), clasic englez - 210 ani
7 februarie 1867 - Laura Ingles Wilder (m. 1957), scriitoare americană - 155 de ani
7 februarie 1932 - Dan Hăulică (m. 2014), critic de artă - 90 de ani
9 februarie 1917 - Oleg Danovski (m. 1996), coregraf, a fondat şc. românească de balet -105 ani
10 februarie 1902 - Anton Holban (m. 1937), scriitor - 120 de ani
*11 februarie 1822 - Ioan Dragomir (m. 1912), preot - 200 de ani
11 februarie 1847 - Thomas A. Edison (m. 1931), inventator american - 175 de ani
11 februarie 1927 - Fekete Sándor (m. 2001), scriitor maghiar - 95 de ani
12 februarie 1862 - Alexandru Davila (m. 1929), scriitor - 160 de ani
*12 februarie 1932 - Ion Ivănescu (m. 2020), profesor - 90 de ani
14 februarie 1937 - Dumitru Țepeneag, prozator român-francez - 85 de ani
14 februarie 1937 - Paraschiv Oprea (m. 2004), compozitor, dirijor - 85 de ani
15 februarie 1927 - Dinu C. Giurescu (m. 2018), istoric - 95 de ani
15 februarie 1957- Doina Ruşti, scriitoare - 65 de ani
17 februarie 1952 - Stelian Tănase, eseist, istoric, publicist - 70 de ani
18 februarie 1907 - Traian Herseni (m. 1980), sociolog - 115 ani
*19 februarie 1972 - Marius Mirel Matyas, profesor - 50 de ani
20 februarie 1927 - Mircea Maliţa (m. 2018), matematician, eseist, academician - 95 de ani
21 februarie 1632 - Baruch Spinoza (m. 1677), filosof evreu - 390 de ani
*21 februarie 1957 - Fazakas László, preot, poet - 65 de ani
22 februarie 1792 - Gioacchino Rossini (m. 1868), compozitor italian - 230 de ani
22 februarie 1857 - Heinrich R. Hertz (m. 1894), fizician german - 165 de ani
*22 februarie 1862 - Ioan P. Lazăr (m. 1915), învățător - 160 de ani
23 februarie 1932 - Constantin Rădulescu (m. 2002), speolog, paleontolog - 90 de ani
23 februarie 1912 - Romulus Vulcănescu (m. 1999), scriitor - 110 ani
24 februarie 1932 - Eugen Cizek (m. 2008), istoric - 90 de ani
25 februarie 1707 - Carlo Goldoni (m. 1793), scriitor italian - 315 ani
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25 februarie 1842 - Karl Friedrich May (m. 1912), scriitor german - 180 de ani
25 februarie 1882 - L. A. Nordström (m. 1942), scriitor suedez - 140 de ani
25 februarie 1937 - Corneliu Buzinschi, scriitor - 85 de ani
26 februarie 1802 - Victor Hugo (m. 1885), scriitor francez - 220 de ani
27 februarie 1872 - Alexandru Vaida Voievod (m. 1950), publicist, medic, om politic - 150 de ani
27 februarie 1902 - John Steinbeck (m. 1968), scriitor american - 120 de ani
*28 februarie 1952 - Ioan Longodor, artist plastic - 70 de ani
29 februarie 1792 - G. A. Rossini (m. 1868), compozitor italian - 230 de ani
❖
2 februarie 1852 - Nikolai Gogol (n. 1809), scriitor rus - 170 de ani
7 februarie 1982 - Mihail Drumeş (n. 1901), scriitor - 40 de ani
10 februarie 1837 - A. S. Puşkin (n. 1799), poet, dramaturg rus - 185 de ani
10 februarie 1932 - Edgar Wallace (n. 1875), scriitor englez - 90 de ani
*10 februarie 1987 - Mátis Béla (n. 1927), scriitor - 35 de ani
16 februarie 2007 - Virgil Cândea (n. 1927), istoric al culturii, bibliograf - 15 ani
*17 februarie 1867 - Zilahy Kiss Imre (n. 1845), scriitor, traducător - 155 de ani
17 februarie 1947 - Elena Văcărescu (n. 1868), scriitoare - 75 de ani
17 februarie 1972 - Ion Petrovici (n. 1882), filosof, scriitor, academician - 50 de ani
*17 februarie 1987 - Kovács Gyula (n. 1899), medic veterinar, prof. univ., autor manuale- 35 de ani
19 februarie 1952 - Knut Hamsun (n. 1859), scriitor norvegian - 70 de ani
20 februarie 1882 - Moş Ion Roată (n. 1806), ţăran, deputat în Divanul Ad-hoc, susţinător al Unirii
Principatelor şi al reformelor agrare - 140 de ani
21 februarie 1677 - Baruch Spinoza (n. 1632), filosof olandez - 345 de ani
22 februarie 1942 - Stefan Zweig (n. 1881), scriitor austriac - 80 de ani
22 februarie 2007 - Lengyel Balázs (n. 1918), scriitor maghiar - 15 ani
25 februarie 1852 - Thomas Moore (n. 1779), scriitor irlandez - 170 de ani
29 februarie 1992 - Lucia Demetrius (n. 1910), scriitoare, traducătoare - 30 de ani
MARTIE
•
1 martie - Ziua Mărţişorului
1 martie - Ziua Mondială a Apărării și Protecției Civile
3 martie - Ziua Mondială a Scriitorilor
7 martie - Ziua Internaţională a Radioului şi Televiziunii pentru Copii (UNICEF)
8 martie - Ziua Internaţională a Femeii
11 martie - Ziua Europeană a Victimelor Terorismului
15 martie - Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor
15 martie - Ziua Maghiarilor de Pretutindeni
20 martie - Ziua Internaţională a Francofoniei
20 martie - Ziua Internațională a Fericirii
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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
23 martie - Ziua Internaţională a Meteorologiei
25 martie - Ziua Poliţiei Române
27 martie - Ziua Mondială a Teatrului
o
1 martie 1837 - Ion Creangă (m. 1889), scriitor - 185 de ani
2 martie 1932 - Petre Ghelmez (m. 2001), poet - 90 de ani
2 martie 1817 - Arany János (m. 1882), scriitor maghiar - 205 ani
4 martie 1882 - Nicolae Titulescu (m. 1941), diplomat, jurist - 140 de ani
*4 martie 1947 - Kiss Ferenc, poet, ziarist - 75 de ani
4 martie 1952 - Gabriel Gafița, scriitor - 70 de ani
*4 martie 1957 - Ovidiu Pop T., profesor - 65 de ani
6 martie 1917 - D. H. Davidson (m. 2003), filosof american - 105 ani
6 martie 1927 - Gabriel García Márquez (m. 2001), scriitor columbian - 95 de ani
7 martie 1922 - Dmitry Gavrilovich Sergeev (m. 2000), scriitor rus - 100 de ani
*9 martie 1917 - Petre Dârjan (m. 2012), poet popular - 105 ani
*9 martie 1942 - Ion Noja, scriitor - 80 de ani
10 martie 1772 - Friedrich Schlegel (m. 1829), critic, scriitor german - 250 de ani
13 martie 1872 - Gh. T. Kirileanu (m. 1960), scriitor - 150 de ani
13 martie 1902 - David Prodan (m. 1992), istoric - 120 de ani
13 martie 1907 - Mircea Eliade (m. 1986), scriitor, istoric al religiilor - 115 ani
*13 martie 1952 - Mircea Radu Tutovan, voleibalist - 70 de ani
14 martie 1922 - Ionel Tomozei (m. 1998), cercetător - 100 de ani
15 martie 1937 - Valentin Grigorievici Rasputin (m. 2015), scriitor rus - 85 de ani
17 martie 1927 - Alecu Popovici (m. 1997), scriitor, ziarist - 95 de ani
*17 martie 1952 - Pavel Păușan, artist - 70 de ani
18 martie 1842 - Stéphane Mallarmé (m. 1898), poet francez - 180 de ani
18 martie 1932 - John Updike (m. 2009), scriitor american - 90 de ani
18 martie 1937 - Barbro Lindgren, scriitoare suedeză - 85 de ani
18 martie 1957 - Horia-Roman Patapievici, scriitor - 65 de ani
19 martie 1917 - Dinu Lipatti (m. 1950), compozitor, pianist - 105 ani
20 martie 1847 - Gavriil Musicescu (m. 1903), compozitor, muzicolog, dirijor - 175 de ani
*20 martie 1887 - Iulian Andrei Domșa (m. 1978), jurist - 135 de ani
21 martie 1887 - Kassák Lajos (m. 1967), scriitor maghiar - 135 de ani
*21 martie 1957 - Florica Bud, scriitoare - 65 de ani
22 martie 1732 - Franz Joseph Haydn (m. 1809), compozitor austriac - 290 de ani
107

23 martie 1847 - A. D. Xenopol (m. 1920), istoric - 175 de ani
23 martie 1887 - Josef Czapek (m. 1945), scriitor, artist ceh - 135 de ani
25 martie 1867 - Arturo Toscanini (m. 1957), compozitor, dirijor italian - 155 de ani
25 martie 1902 - George Lesnea (m. 1979), poet, traducător - 120 de ani
25 martie 1942 - Ana Blandiana, scriitoare - 80 de ani
*26 martie 1952 - Szabó Árpád, profesor, istoric local - 70 de ani
27 martie 1797 - Alfred de Vigny (m. 1942), scriitor francez - 225 de ani
27 martie 1947 - Cornel Udrea, scriitor - 75 de ani
*27 martie 1952 - Gheorghe Tadici, profesor, antrenor - 70 de ani
28 martie 1592 - Jan Amos Comenius (m. 1670), filosof ceh - 430 de ani
29 martie 1902 - Marcel Aimé (m. 1967), scriitor francez (copii) - 120 de ani
31 martie 1933 - Nichita Stănescu (m. 1983), poet - 89 de ani
31 martie 1642 - Isaac Newton (m. 1727), om de știință englez - 380 de ani
❖
4 martie 1852 - Nikolai Gogol (n. 1809), scriitor rus - 170 de ani
6 martie 1957 - Constantin Rădulescu-Motru (n. 1868), filosof - 65 de ani
12 martie 1992 - Nicolae Ţic (n. 1929), scriitor - 30 de ani
*13 martie 1997 - Kovács Alexandru (n. 1952), profesor, redactor - 25 de ani
13 martie 1997 - Francisc Păcurariu (n. 1920), scriitor, traducător - 25 de ani
16 martie 1957 - Constantin Brâncuşi (n. 1876), sculptor - 65 de ani
19 martie 1982 - Jékely Zoltán (n. 1913), scriitor, traducător maghiar - 40 de ani
21 martie 1977 - Andrei Oţetea (n. 1894), istoric - 45 de ani
22 martie 1832 - J. W. von Goethe (n. 1749), scriitor, om de ştiinţă german - 190 de ani
23 martie 1842 - H.M.B. Stendhal (n. 1783), scriitor francez - 180 de ani
23 martie 1992 - Friedrich von Hayek (n. 1899), economist britanic - 30 de ani
26 martie 1827 - Ludwig van Beethoven (n. 1770), muzician, compozitor german - 195 de ani
26 martie 1887 - Dimitrie Gusti (n. 1818), scriitor - 135 de ani
26 martie 1892 - Walt Whitman (n. 1819), poet american - 130 de ani
26 martie 2017 - Lidia Bote (n. 1924), scriitor, istoric, critic literar, traducător - 5 ani
27 martie 1472 - Janus Pannonius (n. 1434), umanist, scriitor croato-maghiar - 550 de ani
29 martie 1952 - Ioan A. Bassarabescu (n. 1870), scriitor - 70 de ani
30 martie 1912 - Karl May (n. 1842), scriitor german - 110 ani
*martie 1962 - Dumitru Mastan (n. 1888), inventator - 60 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
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3 aprilie - Ziua NATO în România (prima duminică a lunii aprilie)
6 aprilie - Ziua Internațională a Sportului pentru Dezvoltare și Pace
7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătăţii
8 aprilie - Ziua Mondială a Rromilor
12 aprilie - Ziua Mondială a Aviației și a Cosmonauticii
15 aprilie - Ziua Internaţională a Culturii
18 aprilie - Ziua Internaţională a Monumentelor și Siturilor Istorice
18-24 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 - Ziua Limbii Engleze
23 aprilie - Ziua Solidarității Tineretului
24 aprilie - Învierea Domnului (Sfintele Paști)
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 - 141 de ani
1 aprilie 1922 - Serghei Petrovici Alekseev (m. 2008), scriitor rus - 100 de ani
1 aprilie 1697 - Antoine François Prévost (m. 1763), scriitor francez - 325 de ani
2 aprilie 1877 - Tiberiu Brediceanu (m. 1968), compozitor, folclorist - 145 de ani
2 aprilie 1942 - Gabriela Adameșteanu, scriitoare - 80 de ani
*2 aprilie 1902 - Öllerer József (m. 1984), horticultor - 120 de ani
*2 aprilie 1932 - Cornel Nemeș (m. 2006), profesor - 90 de ani
5 aprilie 1912 - Örkény István (m. 1979), scriitor maghiar - 110 ani
5 aprilie 1932 - Fănuș Neagu (m. 2011), scriitor - 90 de ani
*5 aprilie 1957 - Mircea Mihai Lascu, profesor - 65 de ani
7 aprilie 1947 - Petru Poantă, critic literar, eseist - 75 de ani
7 aprilie 1952 - Nichita Danilov, scriitor rus - 70 de ani
*7 aprilie 1962 - Radu Romeo Vasile Fati (m. 2007), biolog - 60 de ani
7 aprilie 1922 - Gheorghe Lupaşcu (m. 1999), medic - 100 de ani
8 aprilie 1952 - Mózes Attila (m. 2017), scriitor maghiar din România - 70 de ani
10 aprilie 1847 - Joseph Pulitzer (m. 1911), jurnalist, editor american - 175 de ani
10 aprilie 1952 - Steven Seagal, scriitor, actor, regizor american - 70 de ani
11 aprilie 1897 - Gheorghe Zane (m. 1978), economist - 125 de ani
*14 aprilie 1957 - Horváth Gabriella-Mária, profesoară - 65 de ani
*14 aprilie 1957 - Horváth Iosif, profesor - 65 de ani
15 aprilie 1452 - Leonardo da Vinci (m.1519), om de știință, artist - 570 de ani
*16 aprilie 1962 - Aurica Grec, inginer, profesor universitar - 60 de ani
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19 aprilie 1847 - Calistrat Hogaș (m. 1917), scriitor - 175 de ani
19 aprilie 1917 - Sven Hassel (m. 2012), scriitor danez - 105 ani
*19 aprilie 1952 - Mioara Lazăr, profesoară - 70 de ani
*21 aprilie 1962 - Ștefan Bara, profesor, meșter popular - 60 de ani
22 aprilie 1707 - Henry Fielding (m. 1754), scriitor englez - 315 ani
*23 aprilie 1947 - Gheorghe Chende-Roman (m. 2009), profesor - 75 de ani
*23 aprilie 1927 - Gheorghe Boșca (m. 2021), profesor - 95 de ani
*24 aprilie 1932 - Gheorghe Pop, profesor - 90 de ani
26 aprilie 1922 - Ștefan Augustin Doinaș (m. 2002), poet - 100 de ani
26 aprilie 1927 - Lakatos István (m. 2002), scriitor, traducător maghiar - 95 de ani
❖
1 aprilie 1952 - Alexandru Tzigara-Samurcaş (n. 1872), istoric de artă - 70 de ani
*2 aprilie 1997 - Gheorghe Pîrvu (n. 1927), profesor - 25 de ani
2 aprilie 1952 - Molnár Ferenc (n. 1878), scriitor maghiar - 70 de ani
3 aprilie 1897 - Johannes Brahms (n. 1833), compozitor german - 125 de ani
4 aprilie 1992 - Vintilă Horea (n. 1915), scriitor, filosof, jurnalist - 30 de ani
4 aprilie 1997 - Vladimir Solouhin (n. 1924), scriitor rus - 25 de ani
*5 aprilie 1932 - Vasile Pătcașiu (n. 1844), preot - 90 de ani
5 aprilie 1947 - Ioan Botez (n. 1872), filolog, istoric literar, comparatist - 75 de ani
6 aprilie 1992 - Isaac Asimov (n. 1920), scriitor american - 30 de ani
6 aprilie 2002 - Petre Dumitriu (n. 1924), scriitor - 20 de ani
7 aprilie 1947 - Henry Ford (n. 1863), fondator al industriei americane de automobile - 75 de ani
11 aprilie 1977 - Jacques Prévert (n. 1900), scriitor francez - 45 de ani
12 aprilie 1962 - Constantin Gane (n. 1885), scriitor - 60 de ani
12 aprilie 2002 - Platon Pardău (n. 1934), scriitor - 20 de ani
*15 aprilie 2012 - Petre Dârjan (n. 1917), poet popular - 10 ani
16 aprilie 1972 - Yasunari Kawabata (n. 1899), scriitor japonez - 50 de ani
19 aprilie 1882 - Charles Darwin (n. 1809), fondatorul teoriei evoluţioniste - 140 de ani
*20 aprilie 1792 - Teleki Ádám (n. 1740), conte, comite suprem - 230 de ani
20 aprilie 1997 - Tiberiu Alexandru (n. 1914), folclorist - 25 de ani
21 aprilie 1882 - Vasile Conta (n. 1845), filosof - 140 de ani
22 aprilie 1897 - Ion Ghica (n. 1816), economist - 125 de ani
24 aprilie 1917 - Tömörkény István (n. 1866), scriitor maghiar - 105 ani
27 aprilie 1872 - Ion Heliade Rădulescu (n. 1802), scriitor - 150 de ani
27 aprilie 1977 - Camil Baltazar (n. 1902), scriitor - 45 de ani
29 aprilie 1922 - Gheorghe Carp (n. 1849), teolog, autor scrieri istorice - 100 de ani
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MAI
•
1 mai - Ziua Internaţională a Solidarităţii Oamenilor Muncii
2 mai - Ziua Naţională a Tineretului
3 mai - Ziua Mondială a Libertăţii Presei
5 mai - Ziua Europeană de Conștientizare - Drepturi Egale pentru Persoanele cu Deficiențe
5 mai - Ziua Mondială a Râsului
9 mai - Ziua Independenţei în România
9 mai - Uniunea Europeană: Ziua Europei
8 mai - Ziua Națională a Tatălui (a doua duminică din luna mai)
10 mai - România: Ziua Adolescenților
16-22 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
19 mai - Ziua Pictorilor (România)
20 mai - Ziua Internaţională a Metrologiei (ONU)
21 mai - Ziua Mondială a Culturii și Diversității Culturale, pentru Dialog și Dezvoltare
24 mai - Ziua Europeană a Parcurilor Naţionale
24 mai - Ziua Scrierii și Culturii Slave. Dedicată amintirii lui Chiril și Metodiu
28 mai - Ziua Românilor de pretutindeni
31 mai - Ziua Mondială fără Tutun
o
1 mai 1672 - Joseph Addison (m. 1719), scriitor, fondatorul jurnalismului literar englez-350 de ani
1 mai 1862 - E. Marcel Prévost (m. 1914), dramaturg francez - 160 de ani
2 mai 1772 - Novalis (m. 1801), scriitor german - 250 de ani
4 mai 1837 - Theodor Rosetti (m. 1932), publicist - 185 de ani
4 mai 1922 - Vlad Mușatescu (m. 1999), scriitor - 100 de ani
5 mai 1912 - George Uscătescu (m. 1995), filosof, poet, estetician, sociolog - 110 ani
7 mai 1947 - George Stanca (m. 2019), poet - 75 de ani
7 mai 1867 - Wladislaw Reymont (m. 1925), scriitor polonez - 155 de ani
8 mai 1947 - Algeria Simota, filolog, istoric lit., cercetător - 75 de ani
9 mai 1895 - Lucian Blaga (m. 1961), filosof, scriitor, traducător - 127 de ani
9 mai 1912 - Ottlik Géza (m. 1990), scriitor, traducător maghiar - 110 ani
*9 mai 1892 - Győri Illés István (m. 1970), poet, prozator, ziarist - 130 de ani
*9 mai 1947 - Marius Caba, poet - 75 de ani
*10 mai 1952 - Kovács Alexandru (m. 1997), profesor, redactor - 70 de ani
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*10 mai 1937 - Mátis Géza (m. 2009), poet - 85 de ani
13 mai 1882 - Georges Braque (m. 1963), pictor francez - 140 de ani
*13 mai 1902 - Ébneth Lajos (m. 1982), artist plastic - 120 de ani
13 mai 1937 - Roger Zelazny (m. 1995), scriitor american de literatură SF - 85 de ani
14 mai 1812 - Costache Negri (m. 1876), militant pașoptist, scriitor - 210 ani
*15 mai 1847 - Ioniță Scipione Bădescu (m. 1904), gazetar, poet - 175 de ani
15 mai 1967 - Ioan Pavel Azap, critic de film - 55 de ani
*16 mai 1957 - Doina Ira-Tăutan, economist, scriitoare - 65 de ani
18 mai 1872 - Bertrand Russell (m. 1970), scriitor, filosof, logician - 150 de ani
18/22 mai 1822 - George Sion (m. 1892), scriitor - 200 de ani
18 mai 1937 - Lászlóffy Aladár (m. 2009), scriitor maghiar din România - 85 de ani
19 mai 1887 - Ion Jalea (m. 1983), sculptor - 135 de ani
20 mai 1882 - Sigrid Undset (m. 1949), scriitoare norvegiană - 140 de ani
*20 mai 1914 - Corneliu Coposu (m. 1995), jurist, om politic - 108 ani
*21 mai 1857 - Mártonffy Lajos (m. 1908), paleontolog, geolog, profesor - 165 de ani
21 mai 1880 - Tudor Arghezi (Ion N. Theodorescu) (m. 1967), scriitor - 142 de ani
21 mai 1897 - Smaranda Brăescu (m. 1948), prima femeie paraşutist - 125 de ani
23 mai 1902 - Vladimir Streinu (m. 1970), scriitor - 120 de ani
23 mai 1942 - Gabriel Liiceanu, filosof - 80 de ani
*24 mai 1942 - Daniel Mureșan, profesor, artist plastic - 80 de ani
24 mai 1947 - Adrian Păunescu (m. 2010), poet - 75 de ani
*25 mai 1837 - Veronica Liscan (Veronica din Sălaj) (m. 1932), poetă - 185 de ani
*25 mai 1876 - Victor Deleu (m. 1939), jurist - 146 de ani
25 mai 1927 - Robert Ludlum (m. 2001), scriitor american - 95 de ani
*25 mai 1957 - Viorica Pop, învățătoare - 65 de ani
26 mai 1937 - Dorel Vișan, actor, poet - 85 de ani
*31 mai 1867 - Antoniu Băliban (m. 1947), preot - 155 de ani
31 mai 1892 - K.G. Paustovsky (m. 1968), autor rus - 130 de ani
❖
2 mai 1857 - Alfred de Musset (n. 1810), scriitor francez - 165 de ani
*5 mai 1972 - Simion Oros (n. 1885), învățător - 50 de ani
6 mai 1952 - Maria Montessori (n. 1870), creatoare metodă de educare - 70 de ani
6 mai 2002 - Lakatos István (n. 1927), scriitor, traducător maghiar - 20 de ani
7 mai 1937 - George Topârceanu (n. 1886), poet - 85 de ani
7 mai 2007 - Octavian Paler (n. 1926), scriitor, editorialist, jurnalist - 15 ani
9 mai 1877 - Elena Asachi (n. 1789), muzician - 145 de ani
*12 mai 1917 - Mártonffy Márton (n. 1848), pedagog, redactor, gazetar - 105 ani
14 mai 1957 - Camil Petrescu (n. 1894), scriitor - 65 de ani
16 mai 1982 - Iosif Pervain (n. 1915), istoric literar, cercetător - 40 de ani
17 mai 2007 - Eugen Weber (n. 1925), istoric american de origine română - 15 ani
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*20 mai 2017 - Teodor Buhățel (n. 1930), medic veterinar - 5 ani
22 mai 1957 - George Bacovia (n. 1881), poet - 65 de ani
22 mai 2012 - Irina Mavrodin (n. 1929), poetă, eseistă, traducătoare - 10 ani
*24 mai 2007 - Vasile Fati (n. 1932), biolog - 15 ani
25 mai 2002 - Ştefan Augustin Doinaş (n. 1922), scriitor - 20 de ani
26 mai 1997 - Cezar Baltag (n. 1939), poet, eseist, traducător - 25 de ani
*28 mai 2017 - Varga László (n. 1928), preot, scriitor bisericesc - 5 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
2 iunie - Ziua Eroilor Neamului (Înălțarea Domnului)
8 iunie - Ziua Mondială a Oceanelor
12 iunie - Ziua Internaţională împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă
14 iunie - Ziua Mondială a Donatorului de Sânge
21 iunie - Ziua Muzicii Europene
21 iunie - Solstițiul de Vară
24 iunie - Ziua Iei
26 iunie - România: Ziua Drapelului Naţional
26 iunie - Ziua Internaţională împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri
o
*2 iunie 1947 - Sava Negrean-Brudașcu, artistă - 75 de ani
6 iunie 1917 - Ion Rațiu (m. 2000), apărător al democrației - 105 ani
*7 iunie 1927 - Gheorghe Pîrvu (m. 1997), profesor - 95 de ani
*7 iunie 1932 - Vasile Fati (m. 2007), biolog - 90 de ani
*9 iunie 1947 - Vicsai János, profesor - 75 de ani
11 iunie 1957 - Liviu Papadima, scriitor, critic literar - 65 de ani
12 iunie 1932 - Bálint Tibor (m. 2002), scriitor, traducător - 90 de ani
14 iunie 1882 - Ion Petrovici (m. 1972), filosof, scriitor - 140 de ani
15 iunie 1902 - E. H. Erikson (m. 1994), psiholog german - 120 de ani
*15 iunie 1947 - Irina Goanță, profesoară - 75 de ani
*16 iunie 1912 - Tatár Géza (m. 1986), profesor, istoric local - 110 ani
16 iunie 1937 - Erich Segal (m. 2010), scriitor american - 85 de ani
17 iunie 1882 - Igor Fiodorovici Stravinschi (m. 1971), compozitor rus - 140 de ani
17 iunie 1927 - Sütő András (m. 2006), scriitor maghiar - 95 de ani
*17 iunie 1937 - Traian Albu, profesor - 85 de ani
*17 iunie 1967 - Emanoil Pripon, cercetător științific - 55 de ani
19 iunie 1899 - George Călinescu (m. 1965), critic literar, publicist, scriitor - 123 de ani
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*19 iunie 1927 - Eszenyei Mária (m. 2016), preot reformat, teolog, profesor univ. - 95 de ani
19 iunie 1947 - Salman Rushdie, scriitor indian - 75 de ani
20 iunie 1917 - Iosif Constantin Drăgan (m. 2008), istoric - 105 ani
*20 iunie 1937 - Mircea Breban (m. 2005), avocat - 85 de ani
*20 iunie 1942 - Ioan Ghiurco, preot - 80 de ani
22 iunie 1887 - J. S. Huxley (m. 1975), biolog, filosof englez - 135 de ani
24 iunie 1947 - Dinu Flămând, scriitor - 75 de ani
*24 iunie 1967 - Maxim Aurel, inginer - 55 de ani
25 iunie 1887 - Karinthy Frigyes (m. 1938), scriitor, traducător maghiar - 135 de ani
27 iunie 1887 - Emanoil Bucuța (m. 1946), scriitor, bibliograf - 135 de ani
*27 iunie 1962 - Costel Petru Baboș, scriitor - 60 de ani
28 iunie 1577 - Peter Paul Rubens (m. 1640), pictor flamand - 445 de ani
28 iunie 1712 - Jean Jacques Rousseau (m. 1778), filosof francez - 310 ani
28 iunie 1867 - Luigi Pirandello (m. 1936), scriitor italian - 155 de ani
28 iunie 1912 - Sergiu Celibidache (m. 1996), dirijor - 110 ani
29 iunie 1837 - Petre P. Carp (m. 1919), critic literar - 185 de ani
*30 iunie 1997 - Alex-Teofil Chira, solist instrumentist - 25 de ani
❖
2 iunie 1987 - Andrés Segovia (n. 1893), compozitor, virtuoz spaniol al chitarei - 35 de ani
3 iunie 1922 - Duiliu Zamfirescu (n. 1858), scriitor - 100 de ani
3 iunie 1987 - Gheorghe Ivănescu (n. 1912), lingvist - 35 de ani
5 iunie 2012 - Ray Douglas Bradbury (n. 1920), scriitor american SF - 10 ani
8 iunie 1967 - Otilia Cazimir (n. 1894), scriitoare - 55 de ani
11 iunie 1992 - David Prodan (n. 1902), istoric - 30 de ani
*12 iunie 2012 - Iuliu Suciu (n. 1938), profesor - 10 ani
*12 iunie 2017 - Gheorghe Călin Gușet (n. 1968), sportiv, antrenor - 5 ani
13 iunie 2012 - Dan Giosu (n. 1960), poet - 10 ani
14 iunie 1927 - Jerome K. Jerome (n. 1859), scriitor englez - 95 de ani
21 iunie 1527 - Nicollo Machiavelli (n. 1469), istoric, scriitor florentin - 495 de ani
*24 iunie 2007 - Radu Romeo Vasile Fati (n. 1962), biolog - 15 ani
25 iunie 1997 - Jacques-Yves Cousteau (n. 1910), savant, cineast, oceanograf - 25 de ani
26 iunie 1927 - Vasile Pârvan (n. 1882), istoric, filosof al culturii - 95 de ani
27 iunie 1997 - Fodor András (n. 1929), poet maghiar - 25 de ani
*28 iunie 1887 - Páskuj Lajos (n. 1824), abate-canonic romano-catolic, poet - 135 de ani
IULIE
•
Vacanţele Copilăriei - concursuri, vizionări, expoziţii
4 iulie - Ziua Crucii Roşii Române
11 iulie - Ziua Mondială a Populaţiei
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20 iulie - Ziua Mondială a Șahului
29 iulie - Ziua Imnului Naţional
30 iulie - Ziua Internațională a Prieteniei
o
*1 iulie 1942 - Ioan Bran (m. 1988), poet - 80 de ani
1 iulie 1947 - Dan Verona, scriitor, traducător - 75 de ani
2 iulie 1877 - Hermann Hesse (m. 1962), scriitor german - 145 de ani
*3 iulie 1942 - Traian Oros, profesor - 80 de ani
4 iulie 1807 - Giuseppe Garibaldi (m. 1882), general, patriot italian - 215 ani
*4 iulie 1952 - Ileana Petrean Păușan, jurnalist - 70 de ani
*5 iulie 1922 - Petre Hossu (m. 1998), profesor - 100 de ani
*8 iulie 1907 - Petre Abrudan (m. 1979), pictor - 115 ani
8 iulie 1942 - Șerban Foarță, poet - 80 de ani
*8 iulie 1952 - Vasile Pușcaș, profesor - 70 de ani
10 iulie 1792 - Frederick Joseph Marryat (m. 1848), scriitor pentru copii - 230 de ani
*10 iulie 1932 - Ioan Pușcaș (m. 2015), medic - 90 de ani
*10 iulie 1937 - Traian I. Crețu (m. 1995), fizician - 85 de ani
*11 iulie 1947 - Gheorghe Pop, medic veterinar - 75 de ani
*13 iulie 1972 - Ionel Chira, preot - 50 de ani
16 iulie 1872 - Dimitrie Anghel (m. 1914), poet - 150 de ani
17 iulie 1867 - Dimitrie Gerota (m. 1939), medic, cercetător - 155 de ani
*17 iulie 1947 - Ilie Popescu C., profesor - 75 de ani
18 iulie 1922 - T. S. Kuhn (m. 1996), filosof american - 100 de ani
*18 iulie 1937 - Emil Chendea, grafician - 85 de ani
21 iulie 1821 - Vasile Alecsandri (m. 1890), scriitor - 201 de ani
21 iulie 1907 - Dimitrie Macrea (m. 1988), lingvist, academician - 115 ani
21 iulie 1932 - Corneliu Leu (m. 2015), scriitor - 90 de ani
*23 iulie 1902 - Nikolajevits László (m. 1924), poet - 120 de ani
24 iulie 1802 - Alexandre Dumas (m. 1870), scriitor clasic francez - 220 de ani
*25 iulie 1957 - B. Simon György (m. 2008), poet - 65 de ani
*25 iulie 1957 - Radu Bercean, economist - 65 de ani
26 iulie 1897 - Paul William Galliko (m. 1976), scriitor - 125 de ani
26 iulie 1937 - Cezar Baltag (m. 1997), poet, eseist, traducător - 85 de ani
*27 iulie 1867 - Cassiu Maniu (m. 1943), jurist, avocat, profesor univ. - 155 de ani
29 iulie 1912 - Nicolae Steinhardt (m. 1989), scriitor, critic, publicist - 110 ani
*31 iulie 1952 - Simonfy József, poet - 70 de ani
❖
1 iulie 1972 - Basil Munteanu (n. 1897), istoric, critic literar - 50 de ani
2 iulie 1977 - Vladimir Nabokov (n. 1899), scriitor american de origine rusă - 45 de ani
3 iulie 1967 - Constantin Giurescu (n. 1875), istoric, academician - 55 de ani
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8 iulie 1822 - Percy Bysshe Shelley (n. 1792), poet englez - 200 de ani
*10 iulie 1887 - Miháltz Ödön (n. 1855), profesor - 135 de ani
10 iulie 2017 - Augustin Buzura (n. 1938), scriitor - 5 ani
12 iulie 1797 - Ienăchiță Văcărescu (n. 1740), poet, filolog, istoric - 225 de ani
14 iulie 1932 - Dimitrie Paciurea (n. 1873), sculptor - 90 de ani
14 iulie 1967 - Tudor Arghezi (n. 1880), poet - 55 de ani
16 iulie 1967 - Mihai Carp (n. 1875), publicist - 55 de ani
18 iulie 1817 - Jane Austen (n. 1775), scriitoare engleză - 205 ani
20 iulie 1927 - Ferdinand I de România (Hohenzollern-Sigmaringen) (n. 1865), rege - 95 de ani
22 iulie 1967 - Kassák Lajos (n. 1887), scriitor maghiar - 55 de ani
24 iulie 1937 - Alexandru Obregia (n. 1860), medic, a fondat șc. modernă de psihiatrie - 85 de ani
24 iulie 1967 - Füst Milán (n. 1888), scriitor maghiar - 55 de ani
*24 iulie 2007 - Fazakas Ferenc (n. 1917), prozator, memorialist - 15 ani
*31 iulie 1892 - Ioan Vancea (n. 1820), preot, episcop, mitropolit greco-catolic - 130 de ani
*iulie 1827 - Laskai Sámuel (Zilahi) (n. 1759) - vicecomite, consilier regal - 195 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 1842 - Farkas Albert (m. 1915), scriitor, ziarist - 180 de ani
*1 august 1897 - Pompeiu Hossu-Longin (m. 1962), învățător, folclorist - 125 de ani
*2 august 1808 - Simion Bărnuțiu (m. 1864), filosof, om politic - 214 ani
3 august 1857 - Joseph Conrad (m. 1924), scriitor englez de origine poloneză - 165 de ani
4 august 1792 - P. B. Schelley (m. 1822), poet englez - 230 de ani
5 august 1922 - Marin Preda (m. 1980), scriitor - 100 de ani
5 august 1937 - Viorel Cacoveanu, scriitor, publicist - 85 de ani
7 august 1907 - Ion Zamfirescu (m. 2001), eseist, istoric de teatru - 115 ani
*8 august 1922 - Vladimir Pop Mărcanu (m. 2008), scriitor - 100 de ani
8 august 1897 - Dimitrie Onofrei (m. 1991), artist liric - 125 de ani
*9 august 1847 - Bölöni László (m. ?), avocat - 175 de ani
9 august 1947 - Marcel Constantin Runcanu (m. 1987), scriitor - 75 de ani
10 august 1937 - Dan Laurențiu (m. 1998), poet - 85 de ani
10 august 1942 - Nicolae Prelipceanu, scriitor - 80 de ani
12 august 1887 - Erwin Scrödinger (m. 1961), fizician austriac -135 de ani
12 august 1922 - Petru Vintilă (m. 2002), scriitor - 100 de ani
13 august 1917 - Ovidiu Bârlea (m. 1990), folclorist - 105 ani
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14 august 1867 - John Galsworthy (m. 1933), scriitor englez - 155 de ani
14 august 1947 - Danielle Steel, scriitoare americană - 75 de ani
15 august 1877 - Francisc Șirato (m. 1953), pictor - 145 de ani
15 august 1912 - Grigore Gheba (m. 2004), matematician, autor culegeri - 110 ani
17 august 1872 - Traian Vuia (m. 1950), pionier al aviației mondiale - 150 de ani
*17 august 1947 - Dumitru Corbeanu (m. 2014), profesor - 75 de ani
*17 august 1947 - Maria V. Croitoru, profesoară - 75 de ani
18 august 1937 - Sorin Alexandrescu, critic, istoric, teoretician - 85 de ani
20 august 1847 - Bołeslaw Prus (m. 1912), romancier polonez - 175 de ani
20 august 1922 - Joseph Ivanovich Dick (m. 1984), scriitor rus - 100 de ani
*21 august 1877 - Ioan Deleu (m. 1946), publicist, om politic - 145 de ani
22 august 1862 - Claude Debussy (m. 1918), compozitor francez - 160 de ani
22 august 1917 - Alexandru Piru (m. 1993), critic și istoric literar - 105 ani
23 august 1907 - Mihai I. Berza (m. 1978), istoric - 115 ani
25 august 1902 - Camil Baltazar (m. 1977), scriitor - 120 de ani
25 august 1952 - Ioan Timofte, publicist, bibliograf - 70 de ani
28 august 1917 - Horia Lovinescu (m. 1983), scriitor - 105 ani
*28 august 1957 - Adorján Ilona, profesoară, artist plastic - 65 de ani
29 august 1632 - John Locke (m. 1704), filosof englez - 390 de ani
29 august 1832 - Nicolae Culianu (m. 1915), matematician - 190 de ani
29 august 1862 - Maurice Maeterlinck (m. 1949), scriitor belgian - 160 de ani
*29 august 1967 - Deák Zoltán (m. 2014), jurnalist, reporter, scriitor - 55 de ani
30 august 1942 - Alexandru Protopopescu (m. 1994), poet, critic literar - 80 de ani
*30 august 1967 - Romocea Judith, învățătoare - 55 de ani
31 august 1927 - Dan Deșliu (m. 1992), scriitor - 95 de ani
31 august 1927 - Radu Petrescu (m. 1982), prozator - 95 de ani
❖
*1 august 1927 - Jancsó Ilona (Csománé) (n. 1869), scriitoare - 95 de ani
2 august 1972 - Ștefan Procopiu (n. 1890), fizician - 50 de ani
6 august 1967 - Áprily Lajos (n. 1887), poet maghiar - 55 de ani
7 august 1987 - Emil Condurachi (n. 1912), istoric, arheolog - 35 de ani
9 august 1997 - Eugen Todoran (n. 1918), filolog, istoric literar - 25 de ani
13 august 1917 - Alexei Mateevici (n. 1888), poet - 105 ani
*14 august 1932 - Veronica Liscan (Veronica din Sălaj) (n. 1837), poetă - 90 de ani
17 august 1987 - Mihail Davidoglu (n. 1910), dramaturg - 35 de ani
18 august 1657 - Sf. Mitropolit Varlaam (n. 1585), cărturar - 365 de ani
18 august 1977 - Déry Tibor (n. 1894), scriitor maghiar - 45 de ani
19 august 1662 - Blaise Pascal (n. 1623), matematician, fizician, filosof francez - 360 de ani
20 august 1872 - Dimitrie Bolintineanu (n. 1819), poet - 150 de ani
*20 august 1897 - Kerekes József (n. 1829), inspector, consilier regal - 125 de ani
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21 august 1972 - Nichifor Crainic (n. 1889), scriitor, jurnalist, filosof, editor - 50 de ani
22 august 1917 - Ecaterina Teodoroiu (n. 1894), eroină a Primului Război Mondial - 105 ani
22 august 1972 - Ștefan Procopiu (n. 1890), fizician - 50 de ani
24 august 1872 - Avram Iancu (n. 1824), revoluţionar paşoptist - 150 de ani
*24 august 1932 - Lábass Juci (n. 1896), actriță - 90 de ani
25 august 1907 - Bogdan Petriceicu Hașdeu (n. 1838), scriitor, publicist, folclorist - 115 ani
25 august 2007 - Val Condurache (n. 1950), critic literar, eseist - 15 ani
25 august 2012 - Neil Armstrong (n. 1930), astronaut american - 10 ani
26 august 1997 - Victor Săhleanu (n. 1924), medic - 25 de ani
*27 august 1892 - Krasznay Mihály (n. 1832), actor - 130 de ani
28 august 1917 - Calistrat Hogaș (n. 1847), scriitor - 105 ani
31 august 1867 - Charles de Baudelaire (n. 1821), poet francez - 155 de ani
*31 august 1897 - Szikszai Lajos (n. 1825), av., vicecomite, scriitor, savant, cons. regal-125 de ani
31 august 2012 - Constanța Buzea (n. 1941), poetă - 10 ani
SEPTEMBRIE
•
8 septembrie - Ziua Internaţională a Alfabetizării
9 septembrie - Ziua Mondială a Frumuseţii
9 septembrie 1940 - Masacrul de la Treznea - 82 de ani
13 septembrie - Ziua Pompierilor din România
14 septembrie 1940 - Masacrul de la Ip - 82 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 pentru Diversitate Lingvistică
27 septembrie - Ziua Mondială a Turismului
28 septembrie - Ziua Internațională a Accesului la Informație
29 septembrie - Ziua Mondială a Inimii
30 septembrie - Ziua Internațională a Traducătorilor
30 septembrie - Ziua Poveștii populare maghiare
septembrie - Zilele Europene ale Patrimoniului
o
1 septembrie 1847 - Simeon Florea Marian (m. 1907), folclorist, etnograf - 175 de ani
*1 septembrie 1937 - Ioan Mac (m. 2017), profesor - 85 de ani
2 septembrie 1852 - Paul Bourget (m. 1935), scriitor francez - 170 de ani
2 septembrie 1882 - George Boskoff (m. 1960), compozitor, muzicolog - 140 de ani
3 septembrie 1907 - Pavel Dan (m. 1937), scriitor - 115 ani

118

I.D.E.I.
4 septembrie 1952 - Spiridon Popescu, scriitor - 70 de ani
5 septembrie 1947 - Alexandru M. Dobrescu, critic, istoric literar, eseist - 75 de ani
6 septembrie 1817 - Mihail Kogălniceanu (m. 1891), istoric - 205 ani
7 septembrie 1902 - Șerban Cioculescu (m. 1988), critic literar - 120 de ani
*7 septembrie 1947 - Ioan Oros, cercetător științific - 75 de ani
7 septembrie 1972 - Dan Mircea Cipariu, scriitor, jurnalist - 50 de ani
10 septembrie 1897 - Georges Bataille (m. 1962), scriitor francez - 125 de ani
*10 septembrie 1927 - Mátis Béla (m. 1987), scriitor - 95 de ani
11 septembrie 1862 - O. Henry (m. 1910), scriitor clasic american - 160 de ani
12 septembrie 1882 - Ion Agârbiceanu (m. 1963), scriitor - 140 de ani
12 septembrie 1897 - Irène Joliot Curie (m. 1956), chimist francez - 125 de ani
*12 septembrie 1932 - Augustin Mocanu, profesor, scriitor - 90 de ani
13 septembrie 1912 - Kiss Jenő (m. 1995), scriitor maghiar - 110 ani
14 septembrie 1817 - Theodore Storm (m. 1888), scriitor german - 205 ani
14 septembrie 1942 - Czakó Gábor, scriitor maghiar - 80 de ani
*14 septembrie 1962 - Marcela Feraru, jurnalist - 60 de ani
*15 septembrie 1942 - Szabó Vilmos (m. 2009), profesor, artist plastic - 80 de ani
*15 septembrie 1947 - Traian Vedinaș, profesor - 75 de ani
*17 septembrie 1947 - Mihai Boldan - profesor - 75 de ani
19 septembrie 1922 - Majtényi Erik (m. 1982), scriitor, traducător - 100 de ani
20 septembrie 1937 - Petre Got, poet, jurnalist - 85 de ani
20 septembrie 1897 - Tamási Áron (m. 1966), scriitor maghiar - 125 de ani
*22 septembrie 1867 - Balázs Márton (m. 1948), etnograf - 155 de ani
23 septembrie 1872 - Alexandru Cazaban (m. 1966), scriitor - 150 de ani
*24 septembrie 1947 - Florian Caba, general de brigadă - 75 de ani
25 septembrie 1897 - William Faulkner (m. 1962), prozator american - 125 de ani
25 septembrie 1927 - Mihai Stoian (m. 2005), scriitor - 95 de ani
26 septembrie 1907 - Dan Botta (m. 1958), poet, eseist, traducător - 115 ani
27 septembrie 1772 - Kisfaludy Sándor (m. 1844), scriitor maghiar - 250 de ani
*27 septembrie/9 oct.1827 - Alesandru Papiu Ilarian (m. 1877), jurist, istoric, lingvist - 195 de ani
27 septembrie 1952 - Dumitru Dorin Prunariu, cosmonaut - 70 de ani
28 septembrie 1882 - Vasile Pârvan (m. 1927), istoric - 140 de ani
*28 septembrie 1922 - Lőrincz János (m. 1998), preot - 100 de ani
*29 septembrie 1832 - Krasznay Mihály (m. 1892), actor - 190 de ani
*29 septembrie 1937 - Nagy Mihail Gheorghe (m. 2013), profesor - 85 de ani
30 septembrie 1927 - Bajor Andor (m. 1991), scriitor maghiar din România - 95 de ani
*30 septembrie 1947 - Ileana Domuța Mastan, solistă de muzică populară - 75 de ani
❖
2 septembrie 2002 - Rodica Ojog-Brașoveanu (n. 1939), scriitoare - 20 de ani
3 septembrie 1887 - Timotei Cipariu (n. 1805), filolog, lingvist - 135 de ani
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3 septembrie 1957 - Heltai Jenő (n. 1871), scriitor maghiar - 65 de ani
5 septembrie 1942 - Móricz Zsigmond (n. 1879), scriitor maghiar - 80 de ani
5 septembrie 1997 - Radu Boureanu (n. 1906), scriitor, traducător - 25 de ani
5 septembrie 1997 - Maica Tereza (n. 1910), călugăriță albaneză, acte caritabile - 25 de ani
6 septembrie 2007 - Luciano Pavarotti (n. 1935), tenor italian - 15 ani
*7 septembrie 1867 - Alexandru Șterca Șuluțiu (n. 1794), vicar - 155 de ani
7 septembrie 2002 - Eugeniu Coșeriu (n. 1921), lingvist - 20 de ani
8 septembrie 1907 - Iosif Vulcan (n. 1841), scriitor, fondatorul revistei Familia - 115 ani
10 septembrie 1872 - Avram Iancu (n. 1824), avocat, revoluționar pașoptist - 150 de ani
*12 septembrie 1937 - Koós Kovács István (n. 1910), scriitor, publicist - 85 de ani
13 septembrie 1872 - Ludwig Feuerbach (n. 1804), filosof german - 150 de ani
16 septembrie 1977 - Maria Callas (n. 1923), cântăreață de operă, soprană - 45 de ani
16 septembrie 1997 - Alecu Popovici (n. 1927), scriitor, ziarist, teatrolog - 25 de ani
18 septembrie 1962 - K. H. Zambaccian (n. 1889), critic, colecționar, autor monografii - 60 de ani
18 septembrie 2012 - Romulus Vulpescu (n. 1933), scriitor - 10 ani
*19 septembrie 1982 - Szabó Miklós (n. 1907), scriitor - 40 de ani
*20 septembrie 2017 - Birtalan József (n. 1927), compozitor, dirijor, profesor - 5 ani
21 septembrie 1832 - Walter Scott (n. 1771), scriitor scoțian - 190 de ani
21 septembrie 1992 - Ion Băieșu (n. 1933), scriitor - 30 de ani
*26 septembrie 1957 - Szabó Mózes (n. 1879), istoric literar, traducător - 65 de ani
OCTOMBRIE
•
1 octombrie - Ziua Internaţională a Muzicii
1 octombrie - Ziua Internaţională a Persoanelor în Vârstă
3 octombrie - Ziua Mondială a Arhitecturii (prima zi de luni din octombrie)
5 octombrie - Ziua Mondială a Educaţiei
9 octombrie - Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului
15 octombrie - Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural
- Ziua Internațională a Nevăzătorilor
16 octombrie - Ziua Internațională a Alimentației
24 octombrie - Ziua Organizaţiei Naţiunilor Unite
25 octombrie - Ziua Armatei Române
29 octombrie - Ziua Internaţională a Internetului
o
1 octombrie 1947 - Mărioara Murărescu (m. 2014), folcloristă - 75 de ani
*2 octombrie 1912 - Balogh Dezső (m. 1975), învățător, folclorist - 110 ani
3 octombrie 1867 - Pierre Bonnard (m. 1947), pictor, litograf francez - 155 de ani
3 octombrie 1897 - Louis Aragon (m. 1982), poet, scriitor francez - 125 de ani
*4 octombrie 1762 - Szilágyi Ferenc (senior) (m. 1828), profesor, scriitor - 260 de ani
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4 octombrie 1872 - Schöpflin Aladár (m. 1950), istoric lit., scriitor, trad. maghiar - 150 de ani
5 octombrie 1902 - Zaharia Stancu (m. 1974), scriitor - 120 de ani
5 octombrie 1917 - Szabó Magda (m. 2007), scriitoare maghiară - 105 ani
*5 octombrie 1942 - Angela Buciu, solistă de muzică populară - 80 de ani
6 octombrie 1902 - Petre Țuțea (m. 1991), economist, filosof, eseist, publicist - 120 de ani
6 octombrie 1907 - Teodor Scarlat (m. 1977), poet, prozator - 115 ani
8 octombrie 1872 - D. D. Pătrășcanu (m. 1937), filolog, prozator, autor manuale - 150 de ani
8 octombrie 1897 - Ștefan Nenițescu (m. 1979), poet, estetician - 125 de ani
8 octombrie 1922 - Varga Domokos (m. 2002), scriitor maghiar - 100 de ani
8 octombrie 1947 - Monica Pillat, scriitoare, traducătoare - 75 de ani
9 octombrie 1547 - Miguel de Cervantes Saavedra (m. 1616), scriitor spaniol - 475 de ani
*9 octombrie 1937 - Irimia Borca, profesor - 85 de ani
*9 octombrie 1947 - Tőtős János, pastor, poet - 75 de ani
10 octombrie 1847 - Gheorghe Dima (m. 1925), compozitor, dirijor - 175 de ani
*11 octombrie 1902 - Heves Renée (m. 1944) - publicistă - 120 ani
11 octombrie 1932 - Hadrian Daicoviciu (m. 1984), arheolog, istoric - 90 de ani
12 octombrie 1942 - Nicolae Florescu, istoric, critic literar - 80 de ani
*13 octombrie 1957 - Szabó Tibor András, actor - 65 de ani
14 octombrie 1777 - Costache Conachi (m. 1849), scriitor - 245 de ani
14 octombrie 1872 - P. P. Negulescu (m. 1951), filosof - 150 de ani
14 octombrie 1942 - Nádas Péter, scriitor maghiar - 80 de ani
*14 octombrie 1957 - Oliviu Puie, jurist - 65 de ani
15 octombrie 1897 - Ilya Ilf (m. 1937), prozator rus - 125 de ani
*15 octombrie 1942 - Vaida Simion, profesor - 80 de ani
*15 octombrie 1942 - Gavril Baican, inginer - 80 de ani
16 octombrie 1897 - Alexandru Proca (m. 1955), fizician - 125 de ani
16 octombrie 1927 - Günter W. Grass (m. 2015), scriitor, pictor, grafician german - 95 de ani
*16 octombrie 1972 - Ancuța Ioana Mărieș, medic - 50 de ani
*17 octombrie 1842 - Borbély Sámuel (m. 1914), profesor, redactor - 180 de ani
17 octombrie 1962 - Darvasi László, scriitor - 60 de ani
18 octombrie 1907 - Mihail Sebastian (m. 1945), scriitor, critic literar - 115 ani
19 octombrie 1897 - Jacques Byck (m. 1964), lingvist, filolog - 125 de ani
20 octombrie 1872 - Pericle Papahagi (m. 1943), filolog, lingvist, folclorist - 150 de ani
*20 octombrie 1947 - Mishol Agi (n. Fried Ágnes), poetă - 75 de ani
*20 octombrie 1957 - Iordache Bota, psiholog - 65 de ani
23 octombrie 1922 - Bálint Ágnes (m. 2008), scriitoare maghiară - 100 de ani
*23 octombrie 1942 - Dumitru Bârjac, profesor - 80 de ani
*24 octombrie 1807 - Beretzky György (m. 1875), jurist, vicecomite - 215 ani
25 octombrie 1902 - Dumitru Popovici (m. 1952), critic literar - 120 de ani
*26 octombrie 1927 - Paul Abrudan (m. 1991), istoric - 95 de ani
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27 octombrie 1782 - Niccolo Paganini (m. 1840), compozitor, violonist italian - 240 de ani
29 octombrie 1882 - Jean Giraudoux (m. 1944), scriitor francez - 140 de ani
29 octombrie 1937 - Vlad Georgescu (m. 1988), istoric, publicist - 85 de ani
*30 octombrie 1882 - Bölöni György (m. 1959), scriitor, publicist - 140 de ani
❖
3 octombrie 1957 - Szabó Lőrinc (n. 1900), poet maghiar - 65 de ani
6 octombrie 1977 - Kormos István (n. 1923), scriitor maghiar - 45 de ani
*8 octombrie 1922 - Vasile Ranta-Buticescu (n. 1841), poet, prozator - 100 de ani
9 octombrie 1967 - André Maurois (n. 1885), scriitor francez - 55 de ani
*14 octombrie 1982 - Ébneth Lajos (Lajos von Ebneth) (n. 1902), artist plastic - 40 de ani
22 octombrie 1882 - Ion Andreescu (n. 1850), pictor - 140 de ani
*23 octombrie 1877 - Alesandru Papiu Ilarian (n. 1827), istoric, jurist, lingvist - 145 de ani
24 octombrie 1992 - Amita Bhose (n. 1933), scriitoare indiană - 30 de ani
26 octombrie 1937 - Iulian Marțian (n. 1867), istoric - 85 de ani
*27 octombrie 1947 - Antoniu Băliban (n. 1867), preot - 75 de ani
28 octombrie 1952 - Mircea Vulcănescu (n. 1904), filolog, filosof, publicist - 70 de ani
*28 octombrie 1802 - Budai Ferenc (n. 1760), preot reformat, lingvist, poliglot, filosof - 220 de ani
*28 octombrie 1912 - Ioan Dragomir (n. 1822), preot - 110 ani
*28 octombrie 2012 - Gheorghe Șișeștean (n. 1954), profesor - 10 ani
30 octombrie 1922 - Gárdonyi Géza (n. 1863), scriitor maghiar - 100 de ani
31 octombrie 1972 - Onisifor Ghibu (n. 1883), pedagog - 50 de ani
NOIEMBRIE
•
Festivalul Şanselor Tale
9 noiembrie - Ziua Internaţională de Luptă împotriva Rasismului și Antisemitismului
13 noiembrie - Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători
- Ziua Limbii Maghiare
- Ziua Dramaturgiei Românești
14 noiembrie - Ziua Mondială a Diabetului
16 noiembrie - Ziua Internaţională a Toleranţei
17 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
25.11 - 10.12 - Campania Internaţională de Activism împotriva Violenţei asupra Femeilor
30 noiembrie - Ziua Românilor de Pretutindeni
o
2 noiembrie 1872 - Cincinat Pavelescu (m. 1934), poet, epigramist - 150 de ani
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2 noiembrie 1902 - Illyés Gyula (m. 1983), scriitor maghiar - 120 de ani
4 noiembrie 1907 - Cella Serghi (m. 1992), scriitoare, publicistă, traducătoare - 115 ani
*4 noiembrie 1917 - Marius Cuteanu (m. 2013), profesor, compozitor -105 ani
5 noiembrie 1942 - Mihai Sin (m. 2014), scriitor - 80 de ani
6 noiembrie 1880 - Mihail Sadoveanu (m. 1961), scriitor - 142 de ani
6 noiembrie 1947 - Alex Ștefănescu, critic și istoric literar - 75 de ani
7 noiembrie 1872 - I. A. Candrea (m. 1950), lingvist, filolog, folclorist - 150 de ani
9 noiembrie 1897 - Basil Munteanu (m. 1972), istoric, critic literar - 125 de ani
9 noiembrie 1947 - Mihaela Paraschiv, scriitoare, traducătoare - 75 de ani
10 noiembrie 1887 - Arnold Zweig (m. 1968), scriitor german - 135 de ani
*10 noiembrie 1927 - Birtalan József (m. 2017), compozitor, dirijor, profesor - 95 de ani
10 noiembrie 1937 - Ioana Bantaș (m. 1987), scriitoare - 85 de ani
*10 noiembrie 1967 - Rodica Magdalena Pojar, artist plastic - 55 de ani
11 noiembrie 1922 - Kurt Vonnegut (m. 2007), romancier american - 100 de ani
*11 noiembrie 1952 - Vasile Daraban, medic - 70 de ani
12 noiembrie 1862 - Vasile Goldiș (m. 1934), licențiat în litere și filosofie, deputat la Marea
Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918, Alba Iulia - 160 de ani
*13 noiembrie 1912 - Horváth Endre (m. 2002), medic - 110 ani
14 noiembrie 1887 - Áprily Lajos (m. 1967), poet maghiar din Transilvania - 135 de ani
*16 noiembrie 1817 - Sámi László (m. 1881), profesor, publicist, istoric - 205 ani
19 noiembrie 1837 - Aron Densușianu (m. 1900), istoric literar, poet, folclorist - 185 de ani
19 noiembrie 1882 - Aurel Vlaicu (m. 1913), pionier al aviației - 140 de ani
19 noiembrie 1912 - George Emil Palade (m. 2008), medic - 110 ani
*19 noiembrie 1937 - Aurel Bog, inventator - 85 de ani
20 noiembrie 1907 - Mihai Beniuc (m. 1988), poet, prozator - 115 ani
*21 noiembrie 1947 - Olah Ștefan, radioamator autorizat - 75 de ani
*22 noiembrie 1877 - Ady Endre (m. 1919), poet, publicist - 145 de ani
24 noiembrie 1902 - Nicolae Crevedia (m. 1978), scriitor, redactor - 120 de ani
24 noiembrie 1932 - Jókai Anna (m. 2017), scriitoare maghiară - 90 de ani
25 noiembrie 1562 - Felix Lope de Vega (m. 1635), scriitor spaniol - 460 de ani
*25 noiembrie 1892 - Ioan Goron (m. 1943), profesor, redactor - 130 de ani
25 noiembrie 1942 - Doina Cetea, poetă, prozatoare - 80 de ani
*25 noiembrie 1952 - Traian Onaciu Mureșan, inginer - 70 de ani
26 noiembrie 1857 - Ferdinand de Saussure (m. 1913), lingvist elvețian - 165 de ani
27 noiembrie 1867 - Grigore Antipa (m. 1944), cercetător - 155 de ani
27 noiembrie 1885 - Liviu Rebreanu (m. 1944), prozator, dramaturg - 137 de ani
27 noiembrie 1947 - Irina Petraș, critic literar, eseistă, traducătoare, editor - 75 de ani
28 noiembrie 1757 - William Blake (m. 1827), poet, pictor, gravor englez - 265 de ani
28 noiembrie 1907 - Alberto Moravia (m. 1990), scriitor, jurnalist italian - 115 ani
30 noiembrie 1667 - Jonathan Swift (m. 1745), scriitor englez - 355 de ani
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30 noiembrie 1847 - Alexandru Șuțu (m. 1919), psihiatru - 175 de ani
❖
4 noiembrie 1847 - F. M. Bartholdy (n. 1809), compozitor, dirijor german - 175 de ani
17 noiembrie 1747 - Alain-René Lesage (n. 1668), scriitor francez - 275 de ani
17 noiembrie 1947 - Emil Racoviţă (n. 1868), savant, explorator, inventator - 75 de ani
18 noiembrie 1992 - Radu Tudoran (n. 1910), scriitor - 30 de ani
19 noiembrie 2007 - Szabó Magda (n. 1917), scriitoare maghiară - 15 ani
21 noiembrie 1847 - Albert Schott (n. 1809), lingvist, folclorist - 175 de ani
21 noiembrie 1887 - Petre Ispirescu (n. 1830), folclorist, scriitor, editor, tipograf - 135 de ani
22 noiembrie 1997 - Kardos G. György (n. 1925), scriitor, gazetar maghiar - 25 de ani
25 noiembrie 1972 - Henri Marie Coandă (n. 1886), inventator - 50 de ani
27 noiembrie 1972 - Victor Eftimiu (n. 1889), scriitor, traducător - 50 de ani
28 noiembrie 2002 - Zaharia Sângiorzan (n. 1939), filolog, critic, istoric literar - 20 de ani
*29 noiembrie 1872 - Szénássy Sándor (n. 1828), profesor, filolog - 150 de ani
29 noiembrie 1952 - Nicolae Bălcescu (n. 1819), istoric, scriitor, revoluționar pașoptist - 70 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
11 decembrie - Ziua Internațională a Muntelui
16 decembrie - Ziua Solidarității Naționale împotriva Dictaturii
16-22 decembrie 1989 - Revoluția Română
18 decembrie - România: Ziua Minorităţilor Naţionale
- Ziua Internațională a Emigranților
20 decembrie - Ziua Internațională a Solidarității Umane
25 decembrie - Crăciunul (Nașterea Domnului)
o
1 decembrie 1892 - Cezar Petrescu (m. 1961), scriitor, traducător, gazetar - 130 de ani
3 decembrie 1857 - Joseph Conrad (m. 1924), romancier englez - 165 de ani
6 decembrie 1897 - Oscar Walter Cisek (m. 1966), scriitor, critic de artă - 125 de ani
6 decembrie 1937 - Mihai Drăgan (m. 1993), critic, istoric literar - 85 de ani
*6 decembrie 1947 - Nicolae Știrb (m. 2014), profesor - 75 de ani
7 decembrie 1872 - Johan Huizinga (m. 1945), istoric olandez al culturii - 150 de ani
7 decembrie 1897 - Ionel Teodoreanu (m. 1954), romancier - 125 de ani
7 decembrie 1927 - Fodor Sándor (m. 2012), scriitor și traducător maghiar - 95 de ani
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*7 decembrie 1937 - Grigore Lăpușanu (m. 2010), avocat, ziarist, scriitor - 85 de ani
*9 decembrie 1927 - Deák Ferenc (m. 2001), profesor universitar, jurist - 95 de ani
13 decembrie 1797 - C. J. H. Heine (m. 1856), scriitor german - 225 de ani
14 decembrie 1887 - Virgil Madgearu (m. 1940), economist, sociolog, publicist - 135 de ani
14 decembrie 1932 - Dumitru Solomon (m. 2003), dramaturg, eseist, cronicar teatru - 90 de ani
*14 decembrie 1942 - Maria Moraru, profesoară - 80 de ani
15 decembrie 1887 - Cella Delavrancea (m. 1991), pianistă, scriitoare - 135 de ani
15 decembrie 1947 - George Pruteanu (m. 2008), filolog, lingvist - 75 de ani
*15 decembrie 1972 - Avram-Dan Băcueț-Crișan, arheolog - 50 de ani
16 decembrie 1857 - E. Emerson Barnard (m. 1923), astronom american - 165 de ani
16 decembrie 1917 - Arthur Charles Clarke (m. 2008), scriitor SF, inventator britanic - 105 ani
17 decembrie 1847 - Émile Faguet (m. 1916), critic, istoric literar francez - 175 de ani
*18 decembrie 1967 - Ioan Bejinariu, cercetător științific - 55 de ani
20 decembrie 1852 - Ion Mincu (m. 1912), arhitect - 170 de ani
21 decembrie 1917 - Heinrich Böll (m. 1985), scriitor german - 105 ani
*21 decembrie 1972 - Claudia Viorica Boha, profesoară - 50 de ani
23 decembrie 1952 - Mircea Toma, ziarist, psiholog - 70 de ani
25 decembrie 1927 - Mihai Stoian (m. 2005), scriitor - 95 de ani
27 decembrie 1822 - Louis Pasteur (m. 1895), chimist, biolog francez - 200 de ani
27 decembrie 1897 - Tudor Vianu (m. 1964), scriitor, filosof, istoric și critic literar - 125 de ani
29 decembrie 1912 - Radu Popescu (m. 1985), scriitor - 110 ani
*30 decembrie 1962 - Dănuț Pop, profesor - 60 de ani
31 decembrie 1747 - Gottfried August Bürger (m. 1794), poet german - 275 de ani
31 decembrie 1842 - Iacob Negruzzi (m. 1932), jurist, scriitor - 180 de ani
❖
*1 decembrie 2012 - Vasile Vetișanu (n. 1935), profesor - 10 ani
4 decembrie 1987 - Constantin Noica (n. 1909), filosof, scriitor, publicist - 35 de ani
5 decembrie 1987 - Leonid Dimov (n. 1926), poet, traducător - 35 de ani
*5 decembrie 2012 - Hajdu Attila (n. 1945), medic stomatolog, artist plastic, prozator - 10 ani
9 decembrie 1972 - Ieronim Şerbu (n. 1911), prozator - 50 de ani
12 decembrie 1962 - Felix Aderca (n. 1891), scriitor, traducător - 60 de ani
*12 decembrie 2002 - Vasile Avram (n. 1940), etnolog - 20 de ani
17 decembrie 1912 - Spiru Haret (n. 1851), matematician, reformator - 110 ani
17 decembrie 1987 - Marguerite Yourcenar (n. 1903), scriitoare franceză - 35 de ani
18 decembrie 1987 - Mircea Scarlat (n. 1951), critic literar - 35 de ani
18 decembrie 1997 - Ion Vlasiu (n. 1908), scriitor, sculptor, pictor - 25 de ani
*25 decembrie 1842 - Cserey Farkas (n. 1773), botanist, colecționar obiecte de artă - 180 de ani
28 decembrie 1997 - Corneliu Baba (n. 1906), pictor - 25 de ani
29 decembrie 1937 - Constantin I. Miculescu (n. 1863), fizician - 85 de ani
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o
1672 - Ion Neculce (m. 1745), cronicar moldovean - 350 de ani
1692 - Ion Inocențiu Micu - Klein (m. 1768), episcop greco-catolic - 330 de ani
1812 - George Barițiu (m. 1893), istoric - 210 ani
*1822 - Savu Moga (m. 1899), iconar - 200 de ani
*1857 - Bölöni Bálint (m. 1942), prozator - 165 de ani
*1857 - Diószeghy Mór (m. 1907), preot, poet, scriitor - 165 de ani
*1857 - Vida Károly (m. 1917), profesor - 165 de ani
❖
1647 - Grigore Ureche (n. 1590), cronicar - 375 de ani
*1877 - Petru Bran (n. 1821), poet, dascăl, preot - 145 de ani
*1912 - Gavril Trif (n. 1845), profesor - 110 ani
*1942 - Laurențiu Bran (n. 1865), preot - 80 de ani
ACTIVITĂŢI CE SE DESFĂŞOARĂ PERMANENT, programat:
● 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 învață programare la bibliotecile publice din Zalău și județ
● Şcoala Părinţilor
● Club Femina
● Şcoala Bunicilor
● Limbajele Iubirii
● Sănătate - Leacuri din cărţi!
● Râsotecă!
● Pocalul Cunoaşterii!
● Degetele Vesele!
● Clubul Copiilor
● Clubul Tinerilor
● Club de lectură și dezvoltare artistică
● Cenaclu Literar
● Club pentru comunicare şi socializare Adulţi
● Ateliere de creaţie
● Teatru - pregătirea şi punerea în scenă a unor piese educative şi de divertisment / Teatru de păpuşi
● Cinemateca de weekend - vizionări şi comentarii - Filme după opere din bibliografia şcolară,
documentare, de relaxare şi divertisment
● Activităţi culturale în spaţii neconvenţionale
● Vizionări şi audiţii în Punctele de lucru (la cerere): Centrul de Recuperare, Îngrijire şi Tratament
ACASĂ, Centrul Social de Urgenţă Zalău, Cercul Militar Zalău, Centrul Tinerețe fără Bătrânețe 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
● Evenimente şi manifestări programate, în colaborare cu bibliotecile publice locale
● Lansări de carte, întâlniri cu scriitori
● Omagierea şi comemorarea personalităţilor sălăjene
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