


Scrieri 

despre Sălaj 



 Primele menţiuni scrise despre 

românii din Sălaj le avem din 

„Gesta Hungarorum” – Cronica 

notarului Anonymus – ce face 

referiri la valahi şi slavi, precum 

şi la formaţiunile conduse de 

voivozii Menumorut, Gelu şi 

Glad.  

 





Monografia comitatului Sălaj, 6 volume 





Sălajul se mai numeşte şi Silvania, adică 

loc cu păduri; iar Transilvania e locul de 

dincolo de Silvania, despărţit de muntele 

Meseş, care altfel însemna munte mezieş 

(mezuină), derivându-se de la cuvântul 

respectiv latinesc. 
 

 

 

 











De-o parte şi de alta a culmii 

Meseşului se întinde Ţara 

Silvaniei. Una din multele şi 

binecuvântatele guri de rai ce 

alcătuiesc, printr-o divină 

însumare, ŢARA. 









Sălajul are o mulţime de locuri 

pitoreşti, adeseori 

nebănuite/necunoscute, şi un 

inconfundabil specific peisagistic, 

conferit de alternanţa şi îmbinarea 

colinelor şi dealurilor împădurite cu 

văile largi, unde se păstrează străvechi 

urme de locuire. 

 
 

 

  

















Carte de reportaje despre Sălaj 















Maghiarii din Sălaj 



Sălaj -  peisaje, monumente, locuri memoriale  











Sălajul, creat în 1876 nu era un 

comitat mare (doar 3.818 kmp), 

avea un pronunţat caracter agrar, 

239 de sate şi, din 1879, doar două 

oraşe (Zalău şi Şimleu Silvaniei). 



Judeţul Sălaj. Dicţionar  al  localităţilor 





La prima vedere Sălajul pare mai 

puţin atractiv, dar cei care au curajul 

şi răbdarea de a străbate cu pasul 

văile înguste, culmile acoperite de 

păduri, platourile carstice sau zonele 

cu abrupturi spectaculoase vor 

descoperi o mare varietate 

peisagistică, geologică şi 

biogeografică, rar întâlnită în spaţiul 

carpato-danubiano-pontic. 

  





























Artişti plastici sălăjeni - album 









Date despre vechiul Sălaj  









Comitatul Sălaj a luat fiinţă la 4 

septembrie 1876, în urma ordinului 

nr. 34289 din 11 august 1876 al 

Ministerului de Interne, atunci, 

comitatele Crasna şi Solnocul de 

Mijloc au fost desfiinţate şi în locul 

lor, prin adăugarea a 27 de comune 

din comitatul Dăbâca şi a două din 

comitatul Cojocna, a apărut 

Comitatul Sălaj. 

 

 

 

  











Valea Someşului: 

 

•Peştera Măgurici 

•Pădurea “La Castani” 

•Rezervaţia peisagistică “Stanii 

Cliţului” 

•Calcarele de Rona 

•Pietrele “Moşu şi Baba” 

 

Valea Almaşului: 

 

•“Stânca Dracului” 

•Poiana de narcise de la Racâş-

Hida 

•“Grădina Zmeilor” 

Bazinul hidrografic al Crasnei: 

 

•Stejărişul Panic 

•Stejărişul de baltă Panic 

•Balta Cehei 

 

Bazinul hidrografic al Barcăului: 

 

•Rezervaţia peisagistică Tusa –Barcău 

•Mlaştina de la Iaz 

•Pădurea Lapiş 
 

 

 















AETERNA  SYLVANIA 

SILVANIA  ETERNĂ 



















































































Ediția a II-a, revizuită și adăugită, 2017 

































































Zalăul este unul din oraşele cele mai 

pitoreşti din România. Dominat de creasta 

împădurită a Munţilor Meseş, întinşi ca un 

deget arătător de legătură între Munţii 

Apuseni şi cei ai Rodnei, orăşelul îşi are 

înşirate casele ca o stea cu raze, ce dau în 

piaţa largă. 

 





Istoria breslelor din Zalău 

























Şimleu Silvaniei – Cetatea Báthory 





Porolissum era, în partea 

aceasta de ţară, cel mai 

important centru militar şi 

economic al provinciei Dacia 

Romană. În jurul castrului a 

luat naştere o aşezare  ridicată 

până la rangul de municipiu. 













Monografia comunei Boghiş   

750 de ani 



Şimleu Silvaniei la 750 de ani 



Învăţământul din Nuşfalău la 400 de ani 



Istoria confesiunilor din Nuşfalău 















Pericei – 800 de ani 







Crasna – studii de istorie locală  



Istoria Bisericii Reformate din Şimleu Silvaniei 









Jiboul  în  imagini (1205 -2005) 



































































Mică monografie a oraşului Cehu Silvaniei 









































































Guruslău 



Guruslău 



Guruslău 





















































Sălajul are un folclor al său, 

specific, o creaţie a sa locală, 

un stil propriu care îi conferă 

un colorit aparte, atât atunci 

când se manifestă prin creaţii 

proprii, cât şi atunci când 

integrează stilului local melodii 

cu o circulaţie de pe o altă arie 

transilvăneană mai largă.  











Buchet de cântece populare maghiare  sălăjene 



Cea mai veche însemnare relativă 

la folclorul şi tradiţiile zonei este 

cea aparţinând scriitorului 

maghiar din Zalău, Zilahy 

Károly (1838-1864). 









Arta populară maghiară din Sălaj 







Folclor  muzical  maghiar  din Sălaj 





A IX-a ediţie a Festivalului Minorităţilor din 

Sălaj – 67 de cântece populare  din Sălaj 





















MI-A ŞOPTIT DEGETUL CEL MIC. 

Creaţii populare orale scurte din Crasna 





Sălajul este o placă turnantă 

a multor zone şi subzone 

etnografice, din care zona 

Codru este una dintre cele 

mai importante şi, de aceea, 

exercită presiuni puternice 

asupra zonelor învecinate. 
 
 

 

 

 

  











Legende şi  tradiţii din Sălaj 













 

 

Pălinca de Sălaj (ca şi ţuica) a 

fost, este şi va rămâne un 

produs artizanal, tradiţional, 

de o infinită varietate locală, 

regională, provincială şi 

naţională. 

                                                                   

       

 
 

 

 

 

  

























































































www.bjs.ro 


