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Casa Cărţii vâlcene, reper al culturii
tradiţionale
iblioteca unei comunităţi reprezintă, fără doar
și poate, sufletul acesteia. Pe de o parte, este depozitara a ceea ce
a produs cultural acea comunitate, iar
pe de altă parte, arată nivelul civilizaţiei
hic et nunc al acesteia. Mai mult decât
oricând, în contemporaneitate, biblioteca nu mai este doar o instituţie care
depozitează și pune cartea la îndemână,
ci este un adevărat centru cultural:
organizează expoziţii, conferinţe, dezbateri, propune seri de lectură, lansări
de carte și chiar mai mult decât atât,
organizează cursuri de limbă și civilizaţie, de iniţiere în diferite arte etc.
Biblioteca Judeţeană ”Antim Ivireanul”
din Vâlcea este un exemplu concret în
acest sens, realizând toate acestea cu
un efort susţinut și un program coerent.
Nu este puţin lucru să promovezi
cartea pe suport clasic, acum când cea
virtuală poate domina societatea și mai
ales să faci acest lucru cu succes. Prin
tot ceea ce a făcut timp de șaizeci și
cinci de ani, de când a luat fiinţă Casa
cărţii vâlcene, ea a demonstrat că pentru spiritul vâlcean cultura și cartea, în
general, sunt prioritare și astfel devine
Casa sufletului vâlcean. Șaizeci și cinci
de ani par puţini, însă dacă ne uităm la
foto: www.commons.wikimedia.org
realizările pe care le-a avut această instituţie, în acest răstimp, vedem că ele nul și al tipografilor bisericești și de a- gorul culturii vâlcene, care se află în
nu sunt nici pe departe puţine.
ceea se cuvine ca această instituţie cul- slujba slovelor din Casa cărţii să se buturală a judeţului Vâlcea, ca purtătoare cure de roadele muncii lor în pace și în
Un periodic al acestei instituţii de- a numelui acestui mare ierarh, el însuși bucurie.
vine cu atât mai necesar, cu cât ceea ce tipograf al acestui spaţiu binecuvântat,
Binecuvântăm cu părintească drase întâmplă în spaţiul Casei cărţii trebu- să sprijine activităţile Bisericii noastre goste activitatea pe care o desfășoară
ie să ajungă în faţa cititorului și nu doar strămoșești pe care Arhiepiscopia Râm- Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
a celui vâlcean. Într-un spaţiu mediatic nicului le întreprinde și să fie alături de și salutăm apariţia periodicului Casa
dominat de agresivitate și senzaţional, aceasta și de acum înainte, așa cum a cărţii vâlcene pe care Domnul Conf. Ucu siguranţă, acest periodic va plini, dovedit-o până acum.
niv. Dr. Remus Grigorescu, Directorul Bimăcar puţin, lipsa care se poate simţi,
bliotecii Judeţene, începe să-l reediteze,
cultivând valorile tradiţionale, care stau
La acest ceas aniversar al Biblio- nădăjduind că acesta va rodi tot mai
la temelia neamului românesc.
tecii - șaizeci și cinci de ani de la înfiin- mult în sufletele și inimile cititorilor.
Anul 2016 a fost declarat de către ţare, îi felicităm pe toţi ostenitorii acesSfântul Sinod al Bisericii noastre Anul tei instituţii prestigioase a judeţului nos† VARSANUFIE,
comemorativ al Sfântului Antim Ivirea- tru și le dorim tuturor truditorilor pe oArhiepiscopul Râmnicului
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Constantin Mateescu:

Gânduri despre Marea Hăituială
Despre viaţa literară din vremea
tristei epoci comuniste s-au scris puţine lucruri substanţiale până astăzi,
deşi au apărut o sumă de texte memorialistice în anii de
după ’90. Marea
majoritate a acestora sunt opera unor
redactori de edituri
sau publicaţii literare, ei înşişi scriitori – unii de valoare –, care au risipit
cu generozitate impresii, anecdote şi
cancanuri din viaţa
de interior a instituţiei unde au profesat, pe care o cunoşteau prin forţa
împrejurărilor şi în
ambianţa căreia şiau petrecut o bună
parte a tinereţii şi maturităţii literare.
Din păcate, aceste mărturii pro domo se
rezumă în genere la descrierea idealizată
a atmosferei de boemă din redacţii, la
prietenii durabile sau trecătoare şi chefuri şi discuţii despre cărţi sau la înregistrarea marilor sau micilor izbânzi ale re-

dactorilor, ce
izbuteau prin
diverse subterfugii şi manevre ingenioase
să păcălească
vigilenţa organelor represive
şi să trimită la
tipar romane
sau versuri cu
„şopârle” sau
aluzii subversive, salvând opere de valoare
ce ar fi intrat altminteri într-o
posteritate anonimă.
Nu vreau
să minimalizez
strădania acelor redactori
care, prin devotament pentru cultură şi
iscusinţă profesională au reuşit să menţină încă vie
literatura noastră în dureroasa zodie a
dictaturii. Totuşi, autorii eseurilor memorialistice de care aminteam au omis
sau ocolit cu bună ştiinţă numeroasele
„cedări” în faţa „liniei” Partidului şi n-au
spus nici o vorbă despre uşurătatea cu

care îşi dădeau avizul pentru cărţi rudimentare conţinând elogii la adresa dictatorului, pornografie encomiastică sau
tematică uzinieră şi colhoznică, în timp
ce refuzau dintr-o prudenţă deseori excesivă volume excelente ce li se păreau
ambigue, duşmănoase sau evazioniste şi,
mai ales, se imixtionau în textul autorilor, eliminând capitole, pasaje, ciopârţindu-le fără consimţământul acestora şi
propunând în locul lor expresii şi formulări ridicole, pe placul forurilor (numeroase) de cenzură.
Toate aceste realităţi lipsesc din cărţile de memorialistică apărute până azi,
ele au fost ascunse sub obroc, cum se obişnuieşte cu orice faptă reprobabilă.
Cred că e de datoria oricărui scriitor care
a creat sub totalitarismul ceauşist să lase
drepte mărturii despre experienţa întristătoare cu editurile şi publicaţiile culturale, deoarece istoria vieţii literare postbelice trebuie să ia în consideraţie nu numai judecata şi opiniile celor care au trudit în interiorul ermetic al sistemului, ci
şi ale celor din afara lui.
În „Marea hăituială” am încercat
să-mi aduc puţina contribuţie a experienţei mele scriitoriceşti, socotind că
orice mărturie, oricât de subiectivă şi pasională, merită să fie consemnată de
orice redactare, fie ea şi anecdotică, a
vieţii literare „în lesă”.

Acestei instituţii, precum celor care o slujesc,
viaţă lungă, încununată de cât mai multe reuşite!
În urmă cu mai multi ani am păşit pragul Bibliotecii Judeţene ”Antim
Ivireanul” - o clădire impozantă, modernă, elegantă - în calitate de artist
invitat într-un recital care făcea parte
dintr-o serie de evenimente culturale, ce completau armonios activitatea bogată care se desfăşura zi de
zi acolo. Am fost impresionată de numărul mare de spectatori veniţi să
participe la acea serată muzicală. Se
putea observa că sunt obişnuiti cu
astfel de manifestări culturale şi că le
aşteaptă cu bucurie. Şi cum altfel
putea fi, când directorul de pe atunci
al acestei instituţii, doamna prof. Augustina-Sanda Constantinescu, se ocupa personal, până în cele mai mici

detalii, ca totul să funcţioneze perfect. Am revenit la Râmnicu Vâlcea cu
deosebită plăcere şi în anii următori,
de data aceasta prezentând în diverse recitaluri tinerii interpreţi pe care
îi îndrum la Universitatea Naţională
de Muzică din Bucureşti, şi am înţeles
că pe lână misiunea de informare,
cercetare, educare si recreere, Biblioteca ”Antim Ivireanul” desfăşoară
proiecte şi programe culturale care
reuşesc să dechidă mintea şi sufletul
celor care îi trec pragul, făcându-i
mai buni şi mai frumoşi. La ceas a- foto: www.festivalenescu-sinaia.ro
niversar îi doresc acestei instituţii,
lect. univ. dr. Claudia CODREANU precum celor care o slujesc, viaţă
mezzosoprană, Universitatea
lungă, încununată de cât mai multe
Naţională de Muzică Bucureşti
reuşite!
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Un nou început pentru revista
Casa Cărţii vâlcene
Într-un moment cu semnificaţie
specială, prilejuit de aniversarea a şase
decenii şi jumătate de existenţă a
Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea, îşi reia apariţia revista “Casa
Cărţii vâlcene” (într-un număr omagial), ca un gest firesc, care ne defineşte
şi ne completează identitatea instituţională. Cu o apariţie semestrială, publicaţia va contura profilul actual al bibliotecii prin articole, studii şi informaţii pe
teme profesionale diverse, poveşti de
succes ale proiectelor derulate, impresii
şi ecouri ale evenimentelor culturale organizate etc.
Ne propunem, în primul rând, să
creăm un document-mărturie al ideilor,
acţiunilor şi faptelor bibliotecarilor care, prin nobleţea şi complexitatea profesiei lor, contribuie la dezvoltarea comunităţii, în special, şi la evoluţia societăţii, în general.
De asemenea, suntem onoraţi să
consemnăm în paginile revistei gânduri,
emoţii şi reflecţii personale ale „prietenilor” bibliotecii, preocupaţi în mod
constant de calitatea actului cultural –
istorici, cercetători, oameni de cultură şi
artă din judeţul Vâlcea şi nu numai.
Nu în ultimul rând, prin caracterul
său deschis care încurajează colaborarea cu toţi colegii de breaslă, revista
„Casa Cărţii vâlcene” poate constitui o
formă de dialog permanent, atât cu bibliotecarii din reţeaua bibliotecilor publice locale de pe teritoriul judeţului Vâlcea, cât şi cu întreg mediul profesional,
facilitând accesul la resurse informaţionale de specialitate, schimbul de bune practici, extinderea orizontului cultural.
În egală măsură, ne dorim ca
revista bibliotecii să devină o reală carte
de vizită care să ne recomande şi să ne
susţină în construirea unor parteneriate
durabile, acţionând ca un instrument de
comunicare şi promovare, complementar celor deja existente în spaţiul virtual.
Reluarea apariţiei revistei ne investeşte pe toţi cei implicaţi în acest
demers – manager şi bibliotecari deopotrivă – cu o mare responsabilitate, aceea de a continua să contribuim, cu devotament şi profesionalism la „devenirea” bibliotecii, respectând memoria şi truda înaintaşilor. Dacă astăzi bi-

blioteca publică a judeţului Vâlcea se
poate mândri cu dobândirea statutului
de centru de informare publică - centru
de cunoaştere - epicentru al comunităţii
locale, acest fapt se datorează, în primul
rând, tuturor generaţiilor de bibliotecari
care, de-a lungul celor 65 de ani de la
înfiinţarea instituţiei, şi-au practicat meseria cu entuziasm, pasiune şi dedicare,
făcând un crez din iubirea faţă de carte,
pledând necontenit pentru lectură şi adaptându-se permanent profilului şi exigenţelor utilizatorului.
Şi, cum acest număr aniversar al
revistei reflectă cu predilecţie activitatea bibliotecii, consider că, în încheiere,
e important să (re)amintim misiunea
fundamentală a bibliotecii, exprimată
cu o claritate şi o profunzime inegalabilă, printr-un citat aparţinând lui Nerva
Hodoş, personalitate reprezentativă a
biblioteconomiei româneşti - citat cu o
vechime de peste un secol, dar cu un
mesaj cât se poate de actual: Nu există
om cult, în adevăratul înţeles al cuvântului, care să nu-şi dea seama de însemnătatea pe care o au bibliotecile publice, nu numai pentru progresul ştiinţific în genere, ci şi pentru educaţiunea
morală şi intelectuală a unui popor.
Mulţumind tuturor celor care au
răspuns invitaţiei noastre de a publica în
paginile revistei şi de a ne fi alături la
lansarea acestui număr omagial, urez
“La mulţi ani” Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul” Vâlcea şi la cât mai
multe apariţii editoriale!
conf. univ. dr.
Remus GRIGORESCU
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Rediviva
Fiind invitat să aştern în pagină
aceste rânduri, iniţial, am fost tentat
să-mi intitulez Un ochi râde, altul
plânge cel de-al doilea Cuvânt de
început al revistei „Casa Cărţii vâlcene” (primul, programat şi semnat
de noi, a fost în prima jumătate a
anului 2003, când s-a născut cea dintâi purtătoare de cuvânt scris a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea, ursită, cu speranţe şi promisiuni frumoase şi ferme, să fie o voce, peste timp, a instituţiei Bibliotecii, al cărei edificiu – în vremea aceea – era în curs de „facere”).
„Râde” la vestea că se va reedita şi
va re-fiinţa revista mai sus amintită
şi „plânge” din cauza timpului pierdut între anii 2007 şi 2015, perioada
în care „revista de cultură şi informaţie” a prietenilor cărţii din Vâlcea
a fost suspendată brutal, fără nicio
explicaţie sau gând de revenire în
viitor, dezamăgind colaboratorii şi
cititorii ei din judeţ şi din ţară.
Publicaţia noastră se constituise
ca fiind una dintre vocile spiritului
vâlcean, care era auzită nu doar în
Vâlcea, ci şi în celelalte judeţe, fiind
prezentă în mai toate bibliotecile mari din ţară (a Academiei, Naţională,
universitare, judeţene etc.). Prin încetarea apariţiei sale, s-a întrerupt
dialogul fructuos instituit între Biblioteca noastră şi diversele instituţii
şi anumiţi factori de cultură din judeţ
şi din ţară, realizat prin colaboratorii
revistei – personalităţi importante – ,
care ne furnizau informaţii din lumea
cărţilor locului, stabilindu-se punţi
de legătură – peste timp şi spaţiu –
între Vâlcea, ca factor de cultură
medievală şi zona de provenienţă a
semnatarilor.
- continuare în pagina 60 prof. dr. Dumitru LAZĂR
director al Bibliotecii Judeţene
Vâlcea în perioada 1998-2006
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Memoria locală a Vâlcii - la dispoziţia
Vă prezint mai jos câteva dovezi
concrete în favoarea unui deziderat pe
care îl susţin de ani de zile (şi voi continua să o fac), legat de „principiul ubicuităţii informaţiei”- cum formulam cândva* -, întru împlinirea căruia trebuie să
constituim şi iarăşi să constituim resurse electronice accesibile online.

Secvenţă Front page din meniul autoderulant
al portalului, cu imagini reprezentative:

Pornind de la interesul unui reprezentant al mass media pentru un proiect vizionar al Bibliotecii Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea, www.istorielocala.ro, am aruncat o privire retrospectivă
oraşe de pe glob, din care provin utilizaşi introspectivă asupra a ceea ce am
torii resurselor noastre online ne rezerreuşit până în prezent, când ne aflăm în
vă surprize dintre cele mai plăcute: dupatrulea an de lucru „printrepicături”.
pă Bucureşti, capitala ţării, cele mai
mul
te accesări vin din Râmnicu Vâlcea,
Iar rezultatele, consider, sunt sufiapoi,
în ordine: Oradea (BJ Bihor ne este
cient de îmbucurătoare încât să vi le
parteneră
în program), Piteşti, Chişinău,
destăinui la ceas aniversar pentru instiCluj-Napoca,
Brăila (BJ Cluj şi BJ Brăila
tuţia cu care m-am identificat în ultimii
ne
sunt
partenere
în program), Craiova,
13 ani.
Suceava (BJ Suceava ne este parteneră
Google Analytics reliefează că a- în program), Timişoara (pe locul 8 sunt
vem accesări online din aproape toate evidenţiaţi utilizatorii de Internet a
(sub)continentele lumii, după Europa, căror locatie nu poate fi identificată de
cei mai mulţi utilizatori aflându-se în A- Google Analytics).
merica de Nord, America de Sud, America Centrala, Asia, Australia, MicroMunicipiile-reşedinţă de judeţ şi
nezia, Caraibe, Africa.
oraşele româneşti au - în „clasamentul
de 100” - o companie cât se poate de
Potrivit statisticii care evidenţiază selectă: Londra (locul 22), Rîbniţa
primele 100 de ţări ale lumii din care („capitala de nord a Transnistriei”, locul
www.istorielocala.ro este accesat, infor- 33), Milano (loc 35), Madrid (loc 36),
maţiile noastre prezintă interes - în afa- Budapesta (loc 47), Viena (loc 50), Paris
ra României - prioritar şi în ordinea ac- (55), New York (56), Atena (57), Tel
cesărilor -, în Republica Moldova, SUA, Aviv (60), Monreal (61), München (62),
Italia, Germania, Regatul Unit, Spania, Kiev (67), Toronto (68), Berlin (70),
(pe locul 8 în clasament sunt utilizatorii Moscova (71), Bruxelles (76), Frankfurt
de Internet a căror locatie nu poate fi i- (84), Verona (85), Florenţa (86), Sao
dentificată), Franţa, Brazilia, Canada, Paolo (88), Dublin (89), Barcelona (91),
Ungaria, Indonezia, Austria, Belgia, Varşovia (92), Tiraspol ( loc 99).
Olanda, Grecia, Ucraina, Rusia, Israel,
Prezentarea generală a publicului Elveţia, Polonia, Cehia, Australia, Suecontabilizată
de asemenea de către
dia, China, Japonia, Bulgaria, DanemarGoo
gle
Analy
tics
- ne arată că din 15
ca, Norvegia, Vietnam, India, Portuganov.
2012
(când
site-ul
a fost înscris în
lia etc.
G.A.) şi până astăzi (13 oct. 2015), am
Mai specific, lista primelor 100 de avut 68.843 utilizatori unici, care au

deschis 83.622 sesiuni de informare,
aceasta conducând
la un total de peste
140.000 afişări de
pagină.
În fine, statisticile ne mai certifică
realitatea că, în medie, un utilizator de resurse electronice
aflate pe www.istorielocala.ro a deschis
1,68 pagini/sesiune şi că durata medie a
unei sesiuni a fost de 1,28 minute.
Raportul între utilizatorii noi şi cei care
au revenit pe site, raport pe care l-am
urmărit în timp, a fost în medie de cca.
80-20 (astăzi este 82,4-17,6).
În privinţa informaţiilor despre Istoria şi, în general, memoria şi cunoaşterea locală vâlceană, constatăm
că multe dintre ele suscită interesul a
mii, chiar zeci de mii de utilizatori online.
Doar câteva exemple: Vâlcea în
Epoca romană, subcapitol din Enciclopedia judeţului Vâlcea, Editura Fortuna, Râmnicu Vâlcea, 2010, a fost accesat de la 22.126 IP-uri unice, Istoria
mişcării legionare vâlcene 1933-1938,
studiu oferit spaţiului public de către
prof. dr. Sorin Oane are 14.272 vizualizări, un alt sudiu, al aceluiaşi autor ConstantinPîrvulescu-celmaiimpor-

&

Casa C[r\ii v`lcene (Serie nou[) nr. 9, octombrie 2015

7

lumii întregi, prin www.istorielocala.ro
tant comunist vâlcean** - are „doar”
1.747 cititori, în timp ce 12.996 utilizatori de Internet au fost interesaţi (am
fost şi contactaţi în acest sens!) de pomii fructiferi altoiţi (nuc şi alun) ai Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru
pomicultură Râmnicu Vâlcea (instituţie
de asemenea prezentată în Enciclopedia judeţului Vâlcea).
Un exemplu de comentariu primit de la o „cititoare” (după domeniul
de Internet al adresei de e-mail, scrie
din Germania), care ne adresează mulţumiri:

Dar cele mai interesante şi motivante feedback-uri sunt cele care spun
explicit că site-ul este de interes pentru oameni din culturi diferite (mulţumesc, Google/YouTube Translate!),
care ne şi cer să ducem proiectul mai
departe, să-l dezvoltăm şi să-l îmbunătăţim, ceea ce ne şi dorim, cu toată
precaritatea resurselor de care dispunem (vezi comentarii engleză dreapta).
Astfel de aprecieri, care pot fi vizualizate de ex. în josul articolulului care prezintă lumii Biserica „Toţi Sfinţii”
(monument istoric 1762-1764; categorie valorică A) din Râmnicu Vâlcea
(29.283 vizualizări!) ne întăresc convingerea că lucrăm efectiv pentru oameni, pentru oameni mulţi, din întreaga lume. Dar, în fond, ce este astăzi - în era Internetului şi a tehnologiei informaţiei - lumea, dacă nu „un
sat mai mare”?
Valentin SMEDESCU
şef Serviciu MarketingDezvoltare/ Coordonare judeţeană
*în 2008, cu ocazia lansării proiectului
www.bibliotecivalcene.ro
**articol în care am înglobat înregistrarea video în care Constantin Pârvulescu
are cunoscutul discurs împotriva lui Nicolae Ceauşescu, în timpul Congresului al XIIlea al PCR, „pe gustul” utilizatoarei de Internet care ne-a accesat din Germania
(Print Screen sus).

• This site really has all of the inmformation and facts I needed about this sjbject
and didn't know who to ask.
• hey there and thank you for your information – I have certainly picked up anything new from right here. I did however
expertise several technical issues using
this site, since I experienced to reload the
site many times previous to I could get it
to load properly.
I had been wondering if your web host is
OK?
Not that I'm complaining, but sluggish
loading instances times will very frequently affect your placement in google
and could damage your high-quality
score if advertising and marketing with
Adwords.
Well I'm adding this RSS to my email and
can look out for a lot more of your
respective exciting content. Make sure
you update this again very soon.
• Thanks very nice blog!
• Woah! I'm really digging the
template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's
tough to get that "perfect balance"
between usability and visual appeal.
I must say you've done a superb job with
this. Also, the
blog loads very fast for me on Safari.
Outstanding Blog!
• Superb, what a webpage it is! This
weblog provides valuable information to
us, keep it up.
• Hi there, just became alert to your blog
through Google, and found that it is truly
informative. I'm gonna watch out for
brussels. I'll appreciate if you continue
this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
Cheers!
• Can you tell us more about this? I'd
love to find out some additional information.
• Hey there I am so thrilled I found your
web site, I really found you by accident,
while I was looking on Google for something else, Anyhow I am here now and
would just like to say cheers for a marvelous post and a all round exciting blog
(I also love the theme/design), I don't
have time to read it all at the moment but
I have bookmarked it and also added
your RSS feeds, so when I have time I
will be back to read a lot more, Please
do keep up the excellent job.
• Wow, fantastic blog layout! Hoow long
have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall
look of your site is fantastic, as well as
the content!
Nota redacţiei: am preluat comentariile
aşa cum au fost postate de către utilizatori

Istoria locală@biblioteca ta publică
(Local History@Your Public Library) s-a
născut din trei dorinţe legitime:
• de a valorifica colecţiile tradiţionale
de documente privind istoria şi, în general, cunoaşterea locală, iniţiativa având şi
rol de prezervare a informaţiilor, pentru evitarea degradării/ dispariţiei lor o data cu
suportul fizic
• de a crea această posibilitate şi pentru parteneri - biblioteci sau alţi tezaurizatori de astfel de documente (arhive, muzee etc.)
• de a oferi on-line, gratuit, tuturor celor interesaţi, conţinutul de informaţii pe
suport tradiţional existent în bibliotecile
noastre sau în locuri care ne sunt accesibile.
Proiectul - prima iniţiativă de acest fel
la nivel naţional, demarată de reprezentanţi ai unor biblioteci publice - este înfăptuit ca urmare a participării subsemnaţilor-membri ai Echipei de proiect la Programul de Training pentru Lideri si Inovatori al Centrului Mortenson, din cadrul
Universităţii din Illinois, SUA. Cu sprijin şi prin aderarea la proiect şi a altor biblioteci judeţene din România, www.istorielocala.ro poate deveni în relativ scurt
timp un instrument eficient de studiu şi de
cunoaştere pentru elevi şi studenţi, de ajutor în procesul educaţional pentru cadrele
didactice, dar şi de cercetare/ informare/
formare, în general, pentru publicul larg
(evident, utilizator de Internet).
Iniţiatorii proiectului sunt:
(alfabetic judeţe)
Delia Pantea, Biblioteca Judeţeană
„Gheorghe Şincai” Bihor
Corina Ciuraru, Biblioteca
Judeţeană „Panait Istrati” Brăila
Sorina Stanca, Biblioteca Judeţeană
„Octavian Goga” Cluj
Valentin Smedescu, Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Gabriel Cărăbuş, Biblioteca
Bucovinei „I.C. Sbierea” Suceava
Un blog pe care l-am construit pentru
a prezenta etapele implementării proiectului şi evaluările rezultatelor poate fi găsit
la adresa:
http://istorielocala.blogspot.ro/
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Biblioteca publică – spaţiu de coeziune
socială şi convivialitate
- un concept, o convingere 65 de ani în existenţa unei instituţii nu reprezintă un spaţiu de timp
prea mare dar, nici atât de mic încât respectiva instituţie să nu fi parcurs meandre de dezvoltare sau
salturi mai mult sau mai
puţin semnificative în
devenirea ei.
În octombrie 2006,
preluam destinele Bibliotecii „Antim Ivireanul”, într-o perioadă în
care dezbaterile despre
„biblioteca viitorului”,
„biblioteca modernă” existau deja de ani buni în
atenţia publică. Pledoarii pentru bibliotecile robotizate sau pentru cele
care să ofere totul on-line aprind în continuare
imaginaţia celor care
respiră şi simt doar prin
„zeul computer”.
Ca la orice început
de drum, mi-am pus şi
eu întrebarea – „Biblioteca, încotro?”, conştientă că, de acum, purtam povara unei proiecţii viitoare a instituţiei. Răspunsul nu a
fost deloc uşor.
Aparţinând generaţiei cu respect
pentru formarea intelectuală serioasă,
în care rolul lecturii şi al studiului prin
frecventarea bibliotecii era complementar instrucţiei şcolare, am considerat întotdeauna că biblioteca trebuie să-şi
păstreze vocaţia sa istorică, dar şi să
asimileze în mod necesar multitudinea
mijloacelor de informare contemporană
pentru creşterea calităţii serviciilor şi
diversificarea acestora. Ideea mi se părea corectă şi totuşi, cam prea simplă.
Este oare suficient ca o bibliotecă publică, cu un volum de carte satisfăcător
şi cu dotări IT la fel de satisfăcătoare, să
fie convingătoare pentru a recupera interesul publicului mai puţin atras de
lectură? Am considerat că nu. Şi atunci,
s-a născut ca o completare, conceptul
„biblioteca – spaţiu de coeziune socială
şi convivialitate”.
Am crezut şi atunci, cum cred şi acum, după ce am parcurs această experienţă că, dincolo de vocaţia depozitară

şi livrarea informaţiei necesare, biblioteca este locul unde, permanent, trebuie
„să se întâmple ceva”. Biblioteca trebuia şi a reuşit să-i adune pe oameni, să

le pună la dispoziţie momente şi trăiri
care să-i apropie, să-i ajute în dezvoltarea personală şi să le înlesnească
comunicarea cu ceilalţi, interculturalitatea.
Biblioteca poate şi trebuie să fie
un spaţiu de empatie, un spaţiu pe care,
cei care îl frecventează îl iubesc şi îl
ocrotesc. Valabilitatea conceptului dezvoltat în toţi aceşti ani este certificată
de numărul din ce în ce mai mare al utilizatorilor, fiecare apelând la bibliotecă
în funcţie de nevoile şi de aşteptările sale, iar dialogul permanent cu aceştia
dovedeşte „nevoia de bibliotecă”.
În procesul de redefinire, rolul bibliotecarului este esenţial. Mulţi dintre
colegii mei au înţeles noua lor misiune
şi, cu convingere, m-au urmat în acest
demers. De la bibliotecarul care vorbeşte timid, în şoaptă şi aproape anonim, au ieşit la iveală personalităţi puternice, inteligente şi creative, capabile să
conceapă şi să organizeze manifestări
interesante, apreciate şi admirate de pu-

blic. Dezvoltând proiecte internaţionale, câteva colege îşi dovedesc din plin
profesionalismul şi îşi pun în valoare
competenţele de comunicare în limbi
străine, sporind astfel capitalul
de imagine al bibliotecii.
Tuturor, le mulţumesc astăzi şi le doresc să-şi continue
activitatea, cu aceeaşi exigenţă, sub autoritatea noii conduceri a bibliotecii, care va asigura negreşit noi performanţe
instituţiei.
Biblioteca însăşi, ca spaţiu, s-a adaptat şi ea acestei deveniri. Sub eclerajul generos al
măreţului vitraliu, realizare de
excepţie a plasticianului Gheorghe Dican, holul bibliotecii a
devenit o veritabilă galerie de
artă în care, cu sprijinul Uniunii Artiştilor Plastici din Vâlcea, au expus, de-a lungul timpului, renumiţi artişti din ţară
şi din străinătate; ambianţă nobilă în care artişti şi interpreţi
de mare prestigiu au dat bibliotecii o strălucire aparte. Ei au
adus aici vibraţia marii muzici,
au emoţionat şi încântat publicul vâlcean cu măiestria lor.
A fost un privilegiu să îi avem ca
invitaţi şi tuturor le păstrez un loc aparte în sufletul meu şi îi asigur de nesfârşită recunoştinţă şi admiraţie.
Dezbaterile de idei, promovarea
valorilor creative, patrimoniale, numeroasele întâlniri cu personalităţi de incontestabilă valoare ale culturii româneşti au creat oamenilor obişnuinţa şi
necesitatea întâlnirilor cu Biblioteca şi
la Bibliotecă.
Creşterea continuă a vizibilităţii
instituţiei, atât pe plan local cât şi internaţional, dovedeşte că nu ne-am înşelat
şi ceea ce a fost iniţial un concept a devenit o convingere, o realitate, nu doar
pentru noi, ci şi pentru toţi cei care ne
trec pragul.
prof. Augustina-Sanda
CONSTANTINESCU
manager oct. 2006-martie 2014
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Casa cărţii şi a muzicii
Pare să fi fost hărăzită această îngemănare între carte și muzică încă de
la începuturi. Înfiinţată la 1 noiembrie
1950, Biblioteca Centrală Regională Vâlcea l-a avut ca prim-bibliotecar pe cel
rămas în memoria mea ca un activ dirijor și profesor al Școlii de Muzică și Arte
Plastice, muzicianul Eugen Ciorăscu.

consacraţi sau tinere talente au încântat publicul bibliotecii format în
ani de tenace dăruire în spiritul artei.

Peste decenii, viaţa muzicală vâlceană a fost marcată de pianista și profesoara Irina Șaţchi-Popovici (foto), animator cultural de excepţie ce ne amprentează încă. Astfel că parteneriatul
benefic între Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” și Asociaţia Culturală Irina Șaţchi a apărut ca o continuare firească a colaborării între cei care s-au
aflat în cercul prietenilor muzicii. A fost
meritul celei care a condus destinele
bibliotecii din anul 2006 până de curând, profesor Augustina Sanda Constantinescu. Sub cupola vitraliului „Facerea Lumii” (creaţie de excepţie a plasticianului vâlcean Gheorghe Dican), s-au
întrepătruns foșnetul filelor, șoaptele
cititorilor și reverberaţia muzicii. Artiști

Asociaţia Culturală Irina Șaţchi
a apărut în anul
2009 și a derulat o
parte din proiectele sale importante
Acum, după ani de colaîn parteneriat cu
borare rodnică, rememorând
biblioteca vâlcea- foto: www.istorielocala.ro succesiunea evenimentelor
nă, prin receptivimuzicale din viaţa instituţiei,
tatea, promptituditea și generozitatea îndrept gânduri de recunoștinţă și preconducerii instituţiei.
ţuire către toţi interpreţii, profesorii,
melomanii, oamenii bibliotecii – făuriSă ne amintim, între altele, două torii unor clipe magice în Casa Cărţii.
evenimente: „In memoriam Irina Șaţlect. univ. dr. Dorina ARSENESCU
chi” (film și moment muzical cu pianistul Viniciu Moroianu) și evocarea „Irina
(președinte - Asociaţia Culturală
Șaţchi”, ambele cuprinse în programul
Irina Șaţchi)

Râmnicu Vâlcea deţine una din
cele mai frumoase şi moderne biblio
teci din România. Când pătrund în ea
mă învăluie un aer occidental cu bal
coane supraetajate şi o mare
adâncime a spaţiului. Mă impre
sionează luminozitatea şi frumoasele
vitralii. Întotdeauna când concertez
acolo simt o mare plăcere datorită
acusticii deosebite, publicului educat
al bibliotecii, iar designul modern şi
expoziţiile de pictură mă inspiră pro
fund.
Pianul Dnei Irina Şatchi, deşi
împovărat de ani, îşi păstrează
prospeţimea sunetului de argint şi
sufletul căci este un pian cu suflet.
Cine ştie săi pătrundă mecanismul
scoate la lumina cele mai minunate
sonorităţi, mai frumoase decât ale
unui pian modern.
La mulţi ani bibliotecii şi intre
gului personal angajat, în frunte cu
domnul Director!
Cu drag, Inna ONCESCU

Con cursului de pian „Iri na
Șaţ chi” din 2011 și 2014.
Cele două ediţii ale concursului și atelierului de critică
muzicală „Cella Delavrancea”
(2011 și 2012) au fost găzduite
în ambianţa prielnică a bibliotecii. Personal, am trăit un moment important și special, în
cadrul Zilelor „Antim Ivireanul”: lansarea volumului „Cella
Delavrancea – paradigmatica
prezenţă”.

Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş; foto www.primariapitesti.ro

În noiembrie, sora noastră geamănă în înfăţişare şi activitate, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, împlineşte 65 de ani! O
vârstă a maturităţii, a înţelepciunii şi
a plenitudinii existenţiale.
Biblioteca vâlceană a devenit, în
ani, un centru cultural, informaţional şi educaţional de prim rang în peisajul biblioteconomic românesc şi
european. Suntem onoraţi noi, colegii dumneavoastră de la Piteşti, de

prietenia şi colaborarea fructuoasă
dintre cele două instituţii de cultură
prestigioase.
De aceea, la ceas aniversar, vă
dorim viaţă lungă, dezvoltare perpetuă şi multă sănătate!
manager, dr. Octavian Mihail
SACHELARIE
şi colectivul Bibliotecii Judeţene
„Dinicu Golescu” Argeş
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Cum îşi petreceau vâlcenii timpul

A

plecarea asupra studierii
modalităţilor de petrecere
a timpului liber este extrem de importantă pentru înţelegerea evoluţiei
unei comunităţi, a vieţii cotidiene a acesteia, a valorilor care o animau, dar şi
asupra nivelului de cultură al acesteia.
În general, despre petrecerea timpului liber se discută într-un mod mai
superficial, considerând că acesta este apanajul celor cu bani. O analiză mai aprofundată a subiectului relevă, însă,
faptul că modalităţile de petrecere a timpului liber erau diverse şi ţineau cont, în
special, de nivelul social şi material al
protagoniştilor, de poziţia pe care aceştia o ocupau în societatea râmniceană.
Imediat după primul război mondial, familiile cele mai influente din oraş,
reprezentate mai cu seamă prin partea
feminină, s-au implicat în tot felul de
campanii de ajutorare a celor mai afectaţi de ororile războiului: văduve, orfani,
invalizi.
Astfel, în 1919, s-a constituit Societatea pentru ocrotirea orfanilor de
război, Filiala judeţului Vâlcea, având
ca preşedintă pe Ecaterina Oromolu, iar
printre membri, pe Clara Otetelişanu,
Viţa Niculaescu, Maria Varlaam, Maria
Simian, Maria Hanciu, Ştefan Filipescu,
Oprea Simian, Al. D. Măciuceanu etc.
Oportunitatea înfiinţării unei asemenea societăţi era incontestabilă, mai
ales că, în judeţ potrivit primelor estimări făcute de către autorităţi erau peste 4.500 de orfani de război, pentru care
nu se înfiinţaseră un orfelinat sau o cantină din cauza lipsei de fonduri. Pornind
de la acestă stare de fapt, societatea preconiza înfiinţarea unui orfelinat la Mănăstirea Sărăcineşti, pentru orfane, unde
acestea să înveţe ţesătoria.
Mai mult, într-o scrisoare adresată
prefectului judeţului, preşedinta societăţii, Ecaterina Oromolu, descria foarte
bine situaţia existentă în judeţ. Autorităţile locale nu se implicau, evidenţele
orfanilor erau întocmite defectuos, pe
listele respective nu se regăseau toţi orfanii de război, astfel că mulţi nu puteau
fi ajutaţi, nu se instituiau tutele pentru
orfanii care aveau puţină avere de pe
urma părinţilor. Prin urmare, pentru rezolvarea acestor neajunsuri, se propunea
înfiinţarea în fiecare comună a unui co-

mitet alcătuit din primar, notar, învăţător
În fiecare an, în 26 iunie, era marşi preot.
cată Ziua Apelor, unde pe lângă partea
oficială, locuitorii oraşului erau invitaţi
O categorie aparte de evenimente să participe la concursurile şi demonsla care participa întreaga suflare a urbei, traţiile nautice organizate pe Olt de către
erau prilejuite de sărbătorirea unor zile Compania de poduri a Centrului de
naţionale, religioase sau oficiale, cu un Instrucţie al Geniului sau la concursurile
puternic ecou naţional, precum mar- de înot pentru amatori. Totul era asecarea încoronării Regelui Ferdinand şi zonat de un bufet „asortat” şi „generos”.
a Reginei Maria la Alba Iulia între 15-17
octombrie 1922. Aceste fuseseră declaO mare importanţă aveau sărbătorate ca zile de sărbătoare, iar în Rm. Vâl- rile religioase, care aveau mai mult
cea, ca şi în întrega ţară, evenimentele decât toate celelalte un caracter popular.
care au marcat acest moment au fost Intraseră în tradiţie şi se serbau cu mare
numeroase, unele oficiale, cum a fost fast ziua de Sf. Gheorghe, la 23 aprilie,
cazul slujbei de Tedeum ţinută în ziua de când se organiza o mare serbare câmpe15 octombrie 1922, la Catedrala Episco- nească pe Dealul Capela, Boboteaza,
pală, la care au participat oficialităţile prilej cu care locuitorii urcau tot pe
locale, elevi, militari, locuitori ai oraşu- Capela pentru sporturile de iarnă,
lui. S-a continuat cu defilarea tuturor Înălţarea-Ziua Eroilor, Paştele şi Crăciunul, când întreaga suflare a oraşului participa la slujba religioasă de la biserică.
Aspectul cultural era important şi
nu trebuie neglijat, mai ales că în oraş nu
funcţionau multe instituţii de cultură, aceasta fiind o modalitate de ocupare a
timpului liber specifică intelectualităţii
oraşului.

participanţilor până la Statuia Independenţei, iar la ora 10.30, când la Alba Iulia, regina şi regele erau încoronaţi,
clopotele bisericilor din oraş au bătut
timp de o jumătate de oră. Manifestările
au continuat cu defilarea trupelor din
oraş, urmată de cea a elevilor şi reprezentanţilor societăţilor de binefacere, pe
Bulevardul Tudor Vladimirescu, mai
precis pe porţiunea dinspre străzile Traian şi G-ral Praporgescu. Toate aceste
manifestări au fost încheiate seara cu
muzică şi retragerea cu torţe, la care au
participat toţi locuitorii oraşului.

O zi specială, care se sărbătorea în
fiecare an, fiind declarată zi naţională,
era 10 Mai- Ziua Regalităţii. În fiecare
an, programul manifestărilor avea o parte solemnă, care conţinea cuvântări ale
oficialităţilor oraşului şi judeţului şi defilări ale militarilor şi elevilor şcolilor
din oraş. După amiaza era dedicată locuitorilor, care participau în număr mare
la spectacolele organizate în aer liber,
susţinute de muzica Regimentului 2 Dorobanţi în piaţa oraşului, seara încheindu-se, inevitabil, prin retragerea cu
torţe.

Astfel, în 1936 s-a înfiinţat un Cămin Cultural cu sediul în Şcoala
Normală de către Fundaţia Culturală
Regală „Principele Carol” la solicitarea
directorului acestei şcoli. La momentul
acela, Râmnicul era sigurul oraş din
România, conform directorului, în care
această fundaţie nu înfiinţase un astfel
de cămin cultural. Şcoala dispunea de
echipe şi formaţii artistice capabile să
îndeplinească cerinţele Fundaţiei, toate
funcţionând sub conducerea lui C.
Popian.
Pe de altă parte, orice activitate sau
eveniment din oraş devenea, nu de puţine ori, pretext pentru o serie de acţiuni
festiviste, precum punerea pietrei de
temelie, în ziua de Buna Vestire a anului
1926, a unei aripi noi a Liceului Alexandru Lahovari, în prezenţa ministrului C.
Angelescu.
În Rm. Vâlcea funcţionau biblioteci pe lângă toate şcolile primare şi secundare, la care se adăuga cea a Episcopiei, a Ligii Culturale şi a Societăţii Culturale a Judeţului Vâlcea. Dintr-o evidenţă întocmită de către prof. C. Daniilescu, în anii ‘30 funcţionau cinci biblioteci mici cu câte 300-500 cărţi, în prin-
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liber în perioada interbelică
cipal în cadrul şcolilor primare, şi câteva mai importante, precum Biblioteca
Seminarului, cu 16.000 de volume, a Episcopiei, cu 12.000 volume, a Şcolii
Normale de băieţi, cu 4.000 de volume,
a Ligii Culturale, cu 2.000 de volume şi
a Societăţii Culturale a judeţului Vâlcea,
cu 800 de volume.
Având în vedere faptul că multe dintre aceste volume erau răspândite, profesorul Daniilescu propunea înfiinţarea
unei biblioteci publice care să adune
toate aceste volume într-un singur loc,
care urma să funcţioneze într-un Palat
Cultural. Iniţiativa respectivă urma să fie finalizată într-un interval de timp de 4-5 ani
şi să adăpostească biblioteca şi un muzeu,
o galerie de artă, un
muzeu de antichităţi,
unul etnografic şi de
ştiinţele naturii, precum şi o sală de teatru
şi conferinţe.
Periodic, se organizau o serie de conferinţe culturale, prin
care intelectualii oraşului, dar şi invitaţi din
alte centre culturale,
propagau o serie de idei din domeniul
culturii, politicii, istoriei, artei. Multe
conferinţe sau şezători cultural-artistice
se organizau în diferite cartiere ale
oraşului de către Secţia Ligii Culturale
din Rm. Vâlcea şi de Asociaţia Profesorilor Secundari din Rm. Vâlcea.

P

multe dintre aceste spectacole fiind organizate în scop caritabil. Se interpretau
partituri din Meyerbeer, Caudella - Dor
de ţară, T. Brediceanu - Pe sub flori mă
legănai, Pucini, C. Porumbescu. Multe
dintre aceste spectacole şi reprezentaţii
artistice erau susţinute de elevii liceelor
din oraş în saloanele Prefecturii sau de
către Societatea Culturală „Oltul” din
Rm. Vâlcea.
O modalitate relativ nouă de petrecere a timpului liber era cinematograful,
pe lângă clasicele spectacole de teatru,
fie ale Teatrului Adreani, fie ale altor
trupe din ţară venite în turneu. În oraş

timpului liber, în special
pentru tineri
şi elevi. La
28 mai 1922
s-a înfiinţat la
Râmnicu Vâlcea Asociaţia
„Prietenii Naturii”, Secţia
Rm. Vâlcea,
care era o asociaţie pentru educaţia fizică a muncitorilor şi ca re
a du na toa te
grupările sportive din rândul muncitorilor. Scopul era acela de a contribui la dezvoltarea mişcării sportive, încurajarea
activităţilor sportive în rândul muncitorilor.
Cu toate eforturile făcute mişcarea
sportivă se desfăşura în condiţii precare,
nu existau săli de gimnastică cu aparate,
vestiare, sporturile de iarnă se desfăşurau pe Dealul Capela, unde era amenajată o pârtie de bob, iar patinajul se practica, iarna, pe lacul din Zăvoi, dacă îngheţa.

funcţiona Cinematograful Regimentului
2 Vâlcea cu un număr 100 locuri în sală
şi de 150 în grădină, precum şi Cinematograful Regal, cu 80 locuri în sală şi
100 locuri în grădină. Cinematograful
Regal era situat pe strada Traian, nr.
109, colţ cu Bulevardul Tudor Vladimirescu şi aparţinea lui C. Ionescu, fiind
însă închiriat de către Vasile Săndulescu. Era dotat cu două aparate marca
Pathe şi un transformator electric a câte
5 cai putere, marca Algemaine. Programul de fucţionare era de trei-patru ori pe
săptămână, seara, între orele 21-23 şi
duminica, la matineu. În acelaşi local,
pentru spectatori se amenajase un restaurant şi o berărie.

resa era un alt mijloc prin
care râmnicenii se informau în legătură cu evenimentele naţionale, dar şi
locale, deşi acestea din
urmă, aveau o durată de viaţă scurtă, cu
excepţia „Naţionalului Vâlcii”, motivele
fiind date de problemele financiare şi de
difuzarea precară în teritoriu. Cu toate
Cinematograful Regimentului 2
acestea, în martie 1936, s-a constituit la
Rm. Vâlcea Asociaţia Ziariştilor şi Pu- Vâlcea era situat în curtea cazărmii, era
dotat cu un aparat Ernemann şi dădea
bliciştilor Vâlceni.
câte două reprezentaţii pe săptămână,
Râmnicenii îşi petreceau în mod sâmbăta şi duminica, între orele 9-12
plăcut timpului liber participând la o se- seara.
rie de serate, spectacole, audiţii organizate în sala Teatrului Adreani de către
Activitatea sportivă ocupa un loc
Asociaţia Muzicală din Rm. Vâlcea, fruntaş între posibilităţile de ocupare a

În 1935 a început construcţia bazinului de înot în parcul Zăvoi, la iniţiativa
Societăţii Ştrandul Zăvoiul, al cărei scop
era construirea unui ştrand în parcul
Zăvoi, încurajând astfel, educaţia fizică
a tineretului şi atragerea unui număr
mare de turişti în oraş, în condiţiile în
care, în 1934, Ministerul Sănătăţii declarase Râmnicul staţiune climaterică.
În urma acestei scurte treceri în
revistă a modalităţilor de petrecere a
timpului liber de către râmniceni în
perioada interbelică, chiar dacă condiţiile erau destul de limitate şi în unele cazuri, chiar precare, se poate
concluziona că, locuitorii oraşului sau străduit să se implice în viaţa comunităţii prin marcarea evenimentelor importante, să aibă o activă
viaţă culturală şi să ţină viu spiritul
oraşului.
drd. Ionela NIŢU
foto: vederi vechi
din Colecţia Ion Măldărescu
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Web 2.0 şi limba engleză în slujba culturii
vâlcene şi româneşti • Servicii moderne pentru tineret
Conectarea adolescenţilor cu literatura constituie una dintre multele provocări ale unui bibliotecar care se interesează de serviciile pentru tineret. Acest
lucru însemnă să îi găseşti pe tineri acolo
unde se află ei cel mai mult: online. Utilizarea tehnologiei Web 2.0 şi a reţelelor
sociale permite bibliotecarilor să ofere
adolescenţilor serviciile pe care ei şi le
doresc într-un mediu on-line, îmbogăţind astfel serviciile tradiţionale pentru public. Apropierea
tinerilor de carte a fost întotdeauna un obiectiv al bibliotecarilor, deoarece bibliotecarul
funcţionează de multe ori ca
intermediar între adolescenţi şi
lectură.. Deşi mulţi dintre aceşti bibliotecari cred ca adolescenţii „pur şi simplu nu mai
citesc,” cercetarea în domeniu
a demonstrat că această ipoteză
este falsă. Adolescenţii chiar
citesc! Aceştia poate că nu citesc cărţi, dar citesc, totuşi.
De fapt, studiile arată că
adolescenţii citesc constant: mesaje-text, e-mail-uri, MySpace, Tumblr
şi Facebook, reviste, mesaje instant, siteuri web, lectură şcolară obligatorie şi
cărţi. Chiar adolescenţii care spun că nu
sunt cititori sau nu le place să citească,
îşi petrec o mare parte din zi citind. Astfel rolul bibliotecarului constă în acest
caz în găsirea unor modalităţi de conectare a tinerilor cu literatura prin tehnologia în care ei plonjează în fiecare zi.
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea se înscrie în acest curent de modernizare a serviciilor sale prin paginile
sale de pe reţelele sociale Facebook şi
Tumblr şi în aceeaşi măsură cu blogurile
secţiilor unde sunt promovate nu numai
activităţile şi evenimentele zilei, dar şi
fapte de cultură, scriitori locali, naţionali
şi internaţionali.
Literatura şi, în general, cultura românească sunt puţin cunoscute lumii internaţionale. Un lucru inedit şi la îndemână prin tehnologiile online pe care
dorim să îl menţionăm, este aducerea acestei culturi vâlcene şi româneşti la înţelegerea publicului vorbitor de limbă

engleză prin pagina de Facebook a
Bibliotecii Judeţene Vâlcea în limba lui
Shakespeare şi prin debutul tot în aceeaşi
limbă pe situl Tumblr, site de mare popularitate în Statele Unite şi nu numai, bine
cunoscut pentru distribuirea de fotografii
cu rezoluţie mare, citate şi poezie din
marea literatură a lumii precum şi compoziţii proprii. Traducerea acestor fragmente şi postări din cultura noastră se fa-

mediul digital a unui număr mare de siteuri web, bloguri, mai ales, care au luat
un avânt important câstigând o popularitate crescândă şi care oferă un spaţiu
pentru adolescenti unde aceştia pot publica comentarii, pot scrie şi interacţiona
cu alţi adolescenţi. Proiectarea unor pagini prietenoase tinerilor unde aceştia se
pot conecta cu literatura implică mai
mult decât doar a decide ce informaţii să
fie puse la dispoziţia
lor ci furnizează modalităţi pentru adolescenţi de a publica
şi de a interacţiona între ei. Utilizatorii tineri sunt discriminatori şi vor să utilizeze
cu uşurinţă o pagină
precum şi informaţii
utile însoţite de un
design atractiv. Dacă
este posibil, adolescenţii ar trebui să fie
implicaţi în proiectarea siteului si alegerea conţinutului său.

Majoritatea site-urilor pentru adoce voluntar în spiritul misiunii de apostolat a bibliotecarului şi din dorinţa de a lescenţi ale altor biblioteci din lume
promova cât mai mult cultura vâlceană şi includ recenzii de cărţi, trailere de carte,
liste de cărţi noi şi link-uri către diferiţi
românească.
câştigători de premii. Unele site-uri
Cu din ce în ce mai mulţi tineri care includ o caracteristică de mesagerie
folosesc internetul mai degrabă decât bi- instant cu bibliotecarul care se ocupă de
blioteca pentru proiecte de cercetare, atât servicii pentru tineri şi care rămâne
pentru şcoală cât şi în interes personal, conectat pe timpul orelor de lucru. Alte
devine evident că în cazul în care biblio- site-uri se leagă la bloguri sau la un
tecarii doresc să atragă tinerii către spaţiu dedicat adolescenţilor pe Facecolecţiile şi serviciile bibliotecilor în ca- book sau MySpace, unde aceştia pot disre lucrează, ei trebuie să devină membri cuta ceea ce citesc.
ai comunităţii on-line. În plus, paginile
Paleta posibilităţilor este foarte largă
web ale unei biblioteci trebuie să răspundă nevoilor tinerilor pe mai multe nivele în spaţiul virtual. Ca membri ai generaţiei
YouTube, adolescentii de azi nu sunt doar
- academic, social şi de agrement.
consumatori de clipuri video online, dar şi
Multe dintre aceste site-uri servesc creatori ai acestora. Sute de milioane de
scopurilor informative, mai ales prin oameni vizionează şi postează videopromovarea cărţilor şi a lecturii, furni- clipuri pe YouTube şi alte site-uri, cum ar
zarea de servicii de asisteţă şi de referin- fi Teachertube.
ţă pentru teme; anunţarea evenimentelor
Irina GRIGORE
din bibliotecă, furnizarea linkurilor către
resurse comunitare şi permiterea accesu- continuare în pagina 52 lui la activităţi de agrement, cum ar fi
jocuri, muzică etc. Asistăm la apariţia în
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Biblioteca - lumină şi ştiinţă pentru viaţă
lare s-a întipărit şi la Biblioteca Judeţea- nizate de Biblioteca Judeţeană „Antim
nă „Sfântul Antim Ivireanul” din Râmni- Ivireanul”, uneori în cooperare cu Arhiepiscopia Râmnicului.
cu Vâlcea, care
Ţinuta academică şi
de-a lungul celor
competenţa conduc65 de ani de existenţă a cunoscut
erii şi a personalului
o dezvoltare atât
bibliotecii au înnobilat fiecare eveniment,
la nivelul patridându-i viaţă şi însmoniului (a foncriere în cartea istodului de carte şi
reviste), cât şi din
riei cultural-spirituapunct de vedere
le a ţării.
administrativ.
Felicităm şi biCuvintele Mântuitonecuvântăm cu dragoste şi har dumnerului Iisus Hristos
„Voi sunteţi lumizeiesc pe toţi diriguitorii şi ostenitorii Bina lumii” (Matei 5,
bliotecii Judeţene „An14), „Voi sunteţi
tim Ivireanul” Vâlsarea pământucea, iar pe cei plecaţi
lui” (Matei 5,13)
din această lume,
pot avea o semfoto: www.jurnalspiritual.eu
Dumnezeu să-i aşeze
nificaţie misionară şi pentru bibliotecari, care sunt che- în lumina Slavei Sale.
La mulţi şi folositori ani bibliotecii
maţi, prin cartea bună, să cultive sufletele oamenilor spre înţelepţire, educa- „Antim Ivireanul”, spre binele şi luminaţie, sfinţire şi împărtăşire din valorile rea cititorilor!
netrecătoare, binecuvântate de Dum†Emilian LOVIŞTEANUL
nezeu în lume prin Biserică.
Episcop Vicar al Arhiepiscopiei
Am avut bucuria de a participa, în
Bucuria continuităţii şi a moderniRâmnicului
zării sub auspiciile tradiţiei multisecu- mai multe rânduri, la evenimente orga-

În anul 2015 închinat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Misiunii parohiei şi mănăstirii azi”, ne gândim la misiunea bibliotecii de „ieri” şi la
misiunea bibliotecii de astăzi.
„Ieri”, am văzut cum voievozii, cărturarii, monahii au organizat în mănăstiri şcoli de caligrafie, şcoli de copişti (la
Mănăstirile Cozia, Neamţ, Bistriţa, Putna), tiparniţe (la Mănăstirile Govora,
Trei Ierarhi, Neamţ) şi biblioteci. Apoi,
cum învăţământul s-a dezvoltat, bibliotecile s-au înmulţit, cartea a devenit
accesibilă românilor şi ei s-au îmbogăţit
în cunoştinţe şi înţelepciune.
De la Biblioteca organizată la Mănăstirea Hurezi de Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, şi mai înainte, la Biblioteca Judeţeană din Râmnicu
Vâlcea aşezată sub patronajul spiritual
al Sfântului Antim Ivireanul, avem mărturii minunate şi nenumărate ale preocupării generaţiilor de români în istorie pentru tipărirea de cărţi şi organizarea de biblioteci spre luminarea poporului pe calea spre dăinuire şi dăruire
întru înţelepciune şi dragoste faţă de
lume şi Dumnezeu.

Inima tresaltă a bucurie şi emoţie:

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea:
65 de ani – splendidă vârstă!
De câte ori o instituţie culturală
de elită aniversează un mănunchi de
ani, inima tresaltă a bucurie şi emoţie.
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea, la 65 de ani
– splendidă vârstă! – ne face să ne gândim la mulţimea clipelor de meditaţie
în compania hrisoavelor, cărţilor cu
poveşti, a poemelor, paginilor cu muzică şi multe, multe altele.
Ne duce cu gândul la miile de cititori ce i-au trecut pragul, cu sfială, cu
tot respectul pentru inefabilul ce dăi-

nuie între filele unei cărţi.
Dar, toată laborioasa activitate a
aşezământului nu ar fi putut exista fără
spirite luminate, care au ajutat, zi de zi,
prin competenţă şi drag de cultură.
Pentru mine, Biblioteca Judeţeană Vâlcea înseamnă, în primul rand, profesoara Sanda Augustina Constantinescu, remarcabil intelectual şi organizator, om de nobleţe şi excepţională fineţe de cărturar. De asemenea, doresc
să salut pe actualul director al instituţiei, domnul Remus Grigorescu, dis-

tins cadru universitar, cu care sunt sigură că voi colabora în viitor.
Urez actualei direcţiuni a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, cât şi întregului colectiv, ani mulţi
înainte, cu succese meritate întru păstrarea tradiţiilor culturii vâlcene, atât
de dragi mie!
dr. Ilinca DUMITRESCU
pianistă, solistă, concertistă, muzicolog, realizator şi producător TV
Bucureşti, octombrie, 2015

Casa C[r\ii v`lcene (Serie nou[) nr. 9, octombrie 2015

14

Re

c

z
en

&

ie

Elena Văcărescu

“În loc de ARGUMENT” pentru
alegerea temei monografiei sale, autorul
citează din:
Maurice Barrès: “... Hélène
Vacaresco? – Elle n’est pas une femme,
elle est tout une race!...” (1)
Paul Valéry: “... Dans
Hélène Vacaresco coexiste avec
le poète un politique admirable.” (2)
Nicolae Iorga: “Toate
popoarele cuprind în cadrele
vieţii lor sufleteşti ceea ce s-a
scris, de persoane aparţinându-le, în alte limbi.”
“...Odrasla boierilor Văcăreşti n-a fost de fapt niciodată
despărţită de ţara în limba căreia n-a scris. S-a gândit continuu la dânsa, a servit-o cu toată
puterea unui mare şi cald suflet
şi, în toată opera ei (...), ea şi-a
pus scene şi emoţii totdeauna în
cadrul naturii româneşti.”(3)
Camil Petrescu: “...O româncă din cel mai adevărat
sânge românesc, care (...) îşi
afirma cu orgoliu şi originea şi
sufletul românesc.”
“O asemenea personalitate
onorează două literaturi.” (4)
Elena Văcărescu: “Străbuni, Patria-n suflet mi-e singura comoară! /
Străbuni, asemeni vouă eu şti-voi s-o
iubesc.” (5)
Aceste “argumente”, care pot fi,
deopotrivă, moto-uri pentru carte (întrucât ele sintetizează caracteristicile fundamentale ale eroinei), erau necesare în
anii ‘60 - ‘70, când s-a plămădit această
carte, întrucât personalitatea căreia îi era
dedicată nu trăise în ţară, situaţie în dezacord cu ideologia vechiului regim.
Descoperind personalitatea Elenei
Văcărescu, în anii stagiului său în ”Oraşul Lumină“ (6) al Europei: Paris (19631967), Ion Stăvăruş profită de “dezgheţul“ politic şi ideologic al anilor ‘60
şi restituie panteonului spiritual românesc una din personalităţile cu un rol im-

portant în destinul politic şi cultural al ţăMonografia este structurată în dorii noastre în ultimele decenii ale secolu- uă părţi:
lui al XIX- lea şi prima jumătate a secoÎn prima parte, intitulată Viaţa, aulului al XX-lea (poeta româncă de limbă torul întocmeşte biografia scriitoarei şi
franceză trăieşte între anii 1864? - 1947). “ambasadoarei” noastre, prea puţin şi
doar fragmentar cunoscută până
la acea dată. La cele peste 100 de
pagini scrise, se adaugă alte 28
de pagini cuprinzând fotografii
personale şi de familie, parcul de
la Văcăreşti cu ruinele vechii
reşedinţe a strămoşilor şi cu
urmele casei părinteşti, mormântul Văcăreştilor din cimitirul
Bellu din Bucureşti, fotografii
ale Elenei cu personalităţi marcante ale timpului (bunăoară, cu
preşedintele Franţei, Louis
Barthou, în 1932) sau cu delegaţia la reuniunea de la Madrid,
din mai 1933, a Comitetului de
Litere şi Arte al Societăţii
Naţiunilor, pe tema “Viitorul culturii”, alături de Marie Sklodowska Curie, Paul Valéry, Paul
Langevin ş.a. sau, în 1943, la redeschiderea catedrei “Mihai
Eminescu” (8) - inaugurată tot de
Elena Văcărescu în 1937 - la
Centrul Universitar din Nice, alăElena Văcărescu, foto ro.wikipedia.org
turi de Eugen Ionescu, Maurice
Mignon, Alain Guillermou etc.; fotocoCartea, după cum sugerează şi pii ale coperţilor volumelor publicate ori
titlul, reprezintă un studiu monografic, ale unor cărţi de vizită atestând misiuni
fiind prima lucrare amplă consacrată diplomatice încredinţate, până în ultimii
Elenei Văcărescu, vieţii şi operei aceleia ani ai vieţii, scriitoarei de patria sa,
care s-a bucurat, în timpul vieţii sale, căreia i-a rămas întotdeauna credincioaatât în România, dar mai ales în Franţa să (menţionăm, aici, pe cea de delegată
(ţara sa adoptivă), de un prestigiu meri- la Conferinţa de Pace de la Paris, din
tat, câştigând elogiosul renume de “am- august 1946(9), când, fără să cunoască
basadoare a sufletului românesc”(7), o odihna, octogenara Doamnă îşi apără
entuziastă mesageră a neamului său.
ţara în faţa opiniei publice, protestând
Ion Stăvăruş, prin această carte, împotriva tratării României ca “satecare se constituie şi într-un omagiu - fie lită”(10), deoarece adusese o contribuţie
el şi tardiv -, împlinea o veche datorie a deosebită la războiul antihitlerist), facsinoastră, a românilor, faţă de aceea care, mile cu dedicaţii şi cu testamentul poevreme îndelungată, a reprezentat şi sus- tei ş.a.m.d.
ţinut, cu atâta prestigiu, cu pasiune şi
talent, interesele ţării sale (de multe ori,
Ecaterina CONSTANTIN
în momente istorice dificile), în forurile
continuare
în pagina 54 internaţionale.
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George Enescu, 60 de ani
Pe 4 mai 2015 s-au împlinit şaizeci de ani de la trecerea în nefiinţă a
celui mai mare compozitor român,
George Enescu. Din cauza instaurării regimului comunist la Bucureşti, el a refuzat să mai vină în ţară, după 1946, stabilindu-se definitiv la Paris.

mai apoi un virtuoz al viorii, fiind, în
acelaşi timp, şi un foarte bun pedagog şi
profesor.
Probabil că cea mai însemnată
creaţie a sa este opera Oedip, la a cărei
realizare a lucrat aproape opt ani, în ce-

Aici şi-a dat obştescul
sfârşit în noaptea de 3 spre 4
mai 1955, în locuinţa sa de pe
strada Clichy, trupul său fiind
înmormântat în binecunoscutul
cimitir parizian Pere Lachaise.
Prin George Enescu,
creaţia muzicală românească a
intrat în universalitate. Asta
fiindcă filonul muzical din care
s-a inspirat genialul compozitor
a fost, în mare măsură, bogata
zestre folclorică a neamului
nostru românesc. Dar el spunea, în legătură cu valorificarea
creatoare a folclorului: Să te
inspiri de la el, dar să-l laşi în
foto: www.cinemagia.ro
pace. Prin urmare, să întrevezi
esenţa melosului popular, dar să nu pând cu data de 9 iulie 1923, când s-a apreiei, în mod nemijlocit, linii şi fraze pucat de lucru, şi terminând la data de 27
melodice din el.
aprilie 1931. Libretul a fost scris de către
poetul francez Edmond Fleg. Enescu a
George Enescu a fost un incontes- fost atras puternic de tragicul destin al
tabil geniu al muzicii culte româneşti, personajului sofoclean, pe undeva idenpurtând cu vrednicie stindardul luminos tificându-se cu tribulaţiile sfâşietoare ale
al acesteia printre creaţiile similare ale acestuia şi nutrind, pentru el, o caldă şi
naţiunilor civilizate.
adâncă afecţiune. Premiera operei a avut
loc la Paris în data de 13 martie 1936,
Avea o puternică vocaţie pentru unde a fost primită cu simpatie şi admimuncă, pasiunea arzătoare faţă de muzi- raţie de lumea muzicală pariziană.
că obligându-l să lucreze mereu, neîncetat. Astfel, el spunea: Odihneşte-te de
George Enescu şi-a dedicat întreamuncă prin muncă. Este bine ştiut că el ga viaţă apasătoarei munci de creaţie, pe
a excelat şi ca interpret, fiind un adevă- lângă faptul că trebuia - uneori şi din
rat virtuoz al viorii, în special, dar şi al raţiuni financiare - să întreprindă lungi
pianului, participând la numeroase eve- turnee concertistice, în calitate de internimente concertistice, uneori, împreună pret, dar şi de dirijor. Arta sa intercu alţi compozitori ai timpului său, pre- pretativă era una de excepţie, el pătruncum şi cu mari instrumentişti, atât în dea în spiritul muzicii pe care o cânta,
Europa cât şi în SUA. Exista, însă, ten- conferindu-i accente şi nuanţe creatoare,
dinţa, în opinia publică muzicală inter- astfel încât cei ce-l ascultau afirmau că
naţională, de a fi considerat numai un piesa cântată căpăta vibraţii noi, cu totul
mare violonist, lucru care nu-i plăcea, el aparte, subjugându-i şi fermecându-i. Odorind să fie socotit mai întâi un auten- pera sa componistică nu este prea botic compozitor, ceea ce, de fapt, şi era, şi gată, însă lucrările pe care le-a scris au

adâncime şi forţă, precum şi o puternică
originalitate, fiind, astfel, susceptibile
să dăinuie alături de cele mai mari creaţii, de acelaşi fel, ale muzicii universale.
De asemenea, muzica lui George Enescu
exprimă specificul sufletului românesc,
cu aleanul şi melancoliile
lui şi cu şăgalnicele sale
bucurii lirice. Sufletul marelui nostru compozitor este suflet din sufletul românesc, iar muzica sa reflectă,
cu mijloace stilistice subtile şi rafinate, chintesenţa
acestuia, forţa şi expresivitatea lui, precum şi propriai sensibilitate. Unele dintre
piesele pe care le-a scris
poartă amprenta specifică a
locurilor unde s-a născut şi
a oamenilor în mijlocul cărora a crescut, fiind cuprins, uneori, de bucuria
reveriilor copilăriei şi a
dorului de ţară, sentimente
care i-au influenţat, în mod
vădit, actul de creaţie.
Multe dintre operele sale nu lipsesc
din repertoriul marilor orchestre ale
lumii, făcând cunoscut, astfel, melomanilor, de pe toate meridianele pământului, spiritul muzical românesc. George
Enescu rămâne, pentru totdeauna, una
dintre cele mai mari personalităţi ale
culturii neamului românesc, un mare om
care a purtat spiritul muzical al neamului nostru pe căile strălucite ale gloriei şi
celebrităţii.
Începând cu 4 septembrie 1958 a
fost iniţiat, în memoria marelui nostru
compozitor, Festivalul George Enescu,
organizat la Ateneul Român şi la Sala
Radio, care, chiar dacă nu întotdeauna a funcţionat în mod regulat, adică
din 3 în 3 ani, a reunit, de fiecare dată,
orchestre şi muzicieni de prestigiu din
toată lumea, anul acesta consumânduse cea de-a XXII-a ediţie.
Vasile CÎRSTEA
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Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Tezaur de Lumină şi Cultură
Nimic nu-i apropie mai repede pe
oameni decât o caldă înţelegere, acea atmosferă pe înţelesul spiritelor delicate,
instruite şi modeste deopotrivă.
„Leac sufletului” prin caracterul lor
de depozite, laboratoare şi instrumentele
cunoaşterii, cărţile îşi au destinul lor.
Cartea a fost, este şi va fi cea mai
bună cale pentru a intra în contact cu o
entitate culturală, este o oglindă vie a vieţii spirituale şi a
vieţii culturale a unui popor.
Pornită la drum în anul
1955, cu paşi mărunţi, dar sigură pe rolul şi menirea sa în
comunitate, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a ajuns la ora actuală un
tezaur de lumină şi cultură
cunoscută şi apreciată la nivel
naţional şi internaţional.

şi Artă „Rotonda Plopilor Aprinşi”, câteva ediţii. Evenimentul coordonat de
scriitorul-jurnalist Ioan Barbu a avut de
fiecare dată invitaţi de prestigiu: E.S.
George Călin, scriitor, Ambasador al României la Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi – Convenţia ONU pentru
Europa de Est – cu sediul la Geneva (Elveţia), academician Vasile Tărâţeanu, di-

„Într-o lume care se
globalizează, cultura ne diferenţiază‘’, spune academicianul Eugen Simion. De-a lungul timpului în „Casa Cărţii”
din Vâlcea s-au organizat numeroase manifestări culturale, seminarii, simpozioane,
serate muzicale cu invitaţi din
ţară şi străinătate.
Pentru că suntem la ceas aniversar, rectorul Centrului Cultural Român „Euse cuvine să consemnăm câteva eveni- doxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi – Ucraina, poet, editor şi publicist, scriitorul
mente importante organizate.
francez Jean-Yves Conrad, decorat cu
• Seminarul internaţional „Cartea Ordinul „Meritul Cultural Român” în
veche – patrimoniu naţional, patrimoniu grad de Ofiţer şi distins cu Magna Cum
european”, dedicat împlinirii a 500 de Laude a Universităţii „Ştefan cel Mare”
ani de la apariţia primelor tipărituri de la din Suceava, prof. dr. Lilian Zamfiroiu,
Bistriţa şi a Liturghierului lui Macarie, în Ministru Plenipotenţiar în Ministerul Afacerilor Externe, Cetăţean de Onoare al
anul 1508.
Manifestarea a stârnit interesul u- Municipiului Rm. Vâlcea, actorul poet
nor participanţi de seamă între care a- Sandu Aristin Cupcea (Chişinău), poetul
mintim: prof. Rosa Dalmiglio, operator George Terziu (Satu Mare); poetele Pauintercultural UNESCO, Biblioteca Mala- la Romanescu şi Passionaria Stoicescu
testiana din Cesena (Italia), Mgr. Sarka (Bucureşti), George V. Precup (Sibiu) şi
Kasparkova, directoare Biblioteca Kro- Lidia Grosu (Chişinău).
merizska, Mgr. Daniela Hebnarova, director adjunct, Cyrill Mesic, bibliotecar,
• Parteneriatele încheiate cu institula aceeaşi bibliotecă, Kromeriz, Cehia, ţiile de învăţământ vâlcene, colaborarea
prof. Luisa Marquardt, Universitatea de cu asociaţiile şi societăţile culturale preStudii, Maurizio Pavan, preşedintele Bi- cum: Forumul Cultural al Râmnicului,
bliotecii Belgioso, Milano, Georgio Villa, Societatea Culturală „Anton Pann” Vâlpoet, preşedintele Bibliotecii Spessa Po, cea, Liga Scriitorilor, Filiala Vâlcea,
Milano, Felice Storti, pictor, ceramist, Cercul de la Râmnic „România Grădina
sculptor, preşedintele Asociaţiei naţio- Maicii Domnului” permit o mai bună vanale de Gândire Liberă „Giordano Bru- lorificare a tezaurului bibliotecii prin
no” - Torino, Italia.
desfăşurarea unor manifestări comune şi
• Festivalul Naţional de Literatură schimburi de bune practici.

Putem enumera câteva:
• Punţi culturale internaţionale,
Chişinău, 2012
• Mineriada literară a liceenilor
vulcăneni, ediţia I şi II, desfăşurată la
Vulcan, 2012-2014;
• „Cultura brâncovenească în contextul culturii europene“, septembrie
2014, Mănăstirea Sâmbăta de Sus;
• Întâlnire culturală cu sighişorenii
şi invitaţii lor, Sighişoara, iulie 2015;
• Colocviile de
la Nicula, ediţia a VIa, septembrie 2015,
Mănăstirea Nicula;
• Lansări de carte la Chişinău, Craiova, Alba Iulia, Curtea
de Argeş, Slatina,
Drăgăşani, Câmpulung Muscel.
Deplasarea la
Chişinău, alături de
scriitori din Hunedoara şi Albă Iulia a
fost un prilej de a
face cunoscută activitatea Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, de a dona cărţi şi reviste. La Biblioteca „Alba Iulia” din
Chişinău am participat la un eveniment
cultural alături de personalităţi marcante,
dintre care amintim: primarul general al
Chişinăului, Dorin Chirtoacă, Nicolae
Dabija – istoric literar, om politic, director al prestigiosului ziar „LiteraturăArtă”, acad. Mihai Cimpoi – critic şi
istoric literar, filosof al culturii, Ion
Ciobanu – Ministrul Tineretului şi
Sportului din Republica Moldova, Ion
Ungurean – fost Ministru al Culturii şi
Cultelor din Republica Moldova, actor şi
regizor de succes, Ana Bantoş – conf.
univ. dr. cercetător ştiinţific la Institutul
„G. Călinescu”, Vitalia Pavlicenco, doctor în Filosofie, reprezentantul
Mitropoliei Basarabiei, preotul paroh
Petru Buburuz, cel care a sfinţit toate
parlamentele din 1990 până în prezent,
Iulian Filip – scriitor, poet, folclorist, jurnalist, grafician ş.a. (foto). Întâlnirile
culturale au fost mediatizate atât în ţară
cât şi în Republica Moldova.
Zenovia ZAMFIR
- continuare în pagina 54 -
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Activitatea de promovare a Bibliotecii
- dificultăţi şi responsabilităţi
Biblioteca păşeşte într-o nouă eră.
De-a lungul timpului, aceasta a fost pusă
în faţa a numeroase provocări datorate
schimbărilor de mediu socio-cultural,
înfruntând multe revoluţii sociale şi istorice şi, mai nou, revoluţia digitală care a
modificat şi va modifica modul în care
se lucrează, felul în care sunt definite şi
organizate informaţiile. Aşa cum invenţia tiparului a schimbat raporturile dintre
funcţiile bibliotecii, punând accent pe
funcţia de disponibilizare a informaţiei
în detrimentul celei de conservare, aşa şi
noile tehnologii ale informaticii vor genera schimbări majore în mentalitatea
bibliotecilor.
Dacă, în perioada comunistă, biblioteca publică a fost vitregită de rolul
său de stâlp al unei comunităţi, în ultimii
26 de ani această instituţie s-a străduit
prin numeroase mijloace să îşi recapete
prestigiul cuvenit.
În contextul actualei concurenţe
informaţionale, uneori prea agresivă,
reiese că biblioteca nu mai poate supravieţui decât printr-o relaţie deschisă cu
toţi actorii importanţi: categoriile de public, autorităţile publice locale, instituţiile de cultură, organizaţiile neguvernamentale, mass-media locale şi naţionale.
Cu aceste procese s-a confruntat şi
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Vâlcea. Dezvoltarea inevitabilă a aspectelor care privesc evenimentele culturale, venită din nevoia publicului de a găsi
o alternativă la ceea ce există pe plan
cultural, în paralel cu serviciile tradiţionale de bibliotecă, a contribuit la organizarea unei agende culturale coerente, care este trimisă în fiecare săptămână către
1000 de utilizatori, în format electronic.
Crearea acestui calendar constant (430
de agende publicate din anul 2007 până
în prezent), cu cele mai importante activităţi şi popularizarea lui au condus la
fidelizarea publicului, ţinut la curent
prin materiale tipărite, rapoarte anuale,
broşuri, buletine informative, foi volante, buletine, afişe, invitaţii, reviste,
pliante; popularizarea prin pagina www.bjai.ro, prin pagina de Facebook.
Un alt element foarte important îl
constituie consolidarea relaţiei cu massmedia locale şi naţionale, care a asigurat
în ultimii ani o diseminare suplimentară
a informaţiei prin conferinţele de presă,
comunicatele şi informările de presă,

materiale informative, newslettere, adu- rale propusă publicului larg, utilizatorii
când succesul unei activităţi sau al unui şi-au schimbat percepţia despre biblioeveniment.
tecă, deoarece diversitatea le-a oferit posibilitatea de a alege ceea ce îşi doreau,
Efortul diversităţii ofertei culturale la un moment dat.
nu a rămas neobservat, activităţile fiind
Surmontând criza financiară, Bipromovate prin numeroase intervenţii la blioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”
Radio România Actualităţi, Radio Ro- Vâlcea şi-a îmbunătăţit capitalul de imamânia Antena Satelor, Radio România gine, care a adus numeroase beneficii,
Cultural, Radio Oltenia Craiova, Radio de la încrederea membrilor comunităţii
Trinitas, Radio Vâlcea 1. De asemenea, locale, până la posibilitatea derulării de
proiecte cu finanţare europeană. Instituţia de cultură
a devenit astfel un for polarizator de evenimente
culturale şi de educaţie, care, prin amploarea şi importanţa lor, au atras în
spaţiul instituţiei un număr
consistent de utilizatori,
depăşind graniţele locale
şi, devenind astfel, naţionale sau internaţionale.
Prin intermediul acestora,
publicul vâlcean a avut ocazia să intre în contact cu
personalităţi pe care, în alt
context, nu ar fi avut cum
să le abordeze.
foto: www.imisnet.ro
Manifestările culturaproiectele derulate de instituţia de cul- le se disting prin diversitate (lansări de
tură au fost preluate de Realitatea Tv, carte, expoziţii, concerte, spectacole de
Antena 3, TVR, Prima TV, TVR Craio- teatru, vizionări de filme, seminarii,
va, dar şi de televiziunile locale Vâlcea simpozioane, ore de informare europea1, VTV şi Etalon.
nă, vizionarea şedinţelor Parlamentului
European, cursuri de limbă străină penMi-aş permite o scurtă statistică ce tru tineri şi pensionari, cursuri de utireflectă interesul pentru manifestările lizare a calculatorului pentru seniori,
Bibliotecii din partea reprezentanţilor concursuri), ritmicitate şi periodicitate.
mass-media. Astfel, în anul 2007 au
apărut în presa locală 443 de articole, în
Prestigiul Bibliotecii cunoaşte o
anul 2008, 640 de articole. În anul 2009, nouă dimensiune, o recuperare a unei
publicul larg a aflat despre evenimentele poziţii pe nedrept pierdute în timpul peşi proiectele Bibliotecii din 840 de ştiri, rioadei comuniste, pentru că acum coîn anul 2010 din 649 de articole, în anul munitatea locală se raportează la acest
2011 din 759, în anul 2012 din 688 de spaţiu şi îi găseşte utilitatea.
apariţii, în anul 2013 din 845 de materiale, în anul 2014 din 790, din urmăEa este o instituţie civilizatoare
toarele publicaţii: Viaţa Vâlcii, Curierul prin însăşi natura ei, care, împreună cu
de Vâlcea, Monitorul de Vâlcea, Curie- altele, biserica, şcoala, medicul de famirul de Râmnic, Info Puls, Vocea Vâlcii, lie, poliţistul comunitar, inginerul agroZiarul de Vâlcea, Gazetarul, Vâlceanul, nom, medicul veterinar, asigură cadrul
Obiectiv Vâlcean, Realitatea Vâlceană, general al evoluţiei comunităţii.
Lumina, Renaşterea, Criterii Politice,
Publi As, Gazeta de Sud, Indiscret, ImCorina BEDREAGĂ
pact Real, Săptămâna în Oltenia, AdeImagine, PR în cadrul Serviciului
vărul de Seară, atât în format tipărit cât
Informare, Cooperare Europeană –
şi în varianta electronică.
Proiecte şi Programe Culturale
O dată cu dezvoltarea ofertei cultu-
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Publicaţiile seriale:
aspecte privind descrierea bibliografică
Procesul de informatizare a bibliotecilor a determinat schimbări şi la nivelul Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, din punct de vedere al abordării procesului de prelucrare a tipurilor
de documente aflate în colecţiile sale.
Astfel, Modulul Catalogare al primului
Incontestabil, publicaţiile seriale soft de bibliotecă TINLIB folosit înceau un rol important ca surse de informa- pând cu 1999 a făcut saltul de la reare, ele fiind suportul celor mai noi infor- lizarea descrierilor bibliografice pe tramaţii dintr-un domeniu şi totodată
adresându-se prin conţinut tuturor
categoriilor de utilizatori, preocupaţi tot mai mult de evenimentele
cotidiene.
Înainte de a vorbi despre prelucrarea publicaţiilor seriale se impune amintirea unor repere care să individualizeze
acest tip de documente în cadrul colecţiilor unei biblioteci, fie ea specializată
sau având caracter enciclopedic.

Publicaţiile seriale, cunoscute
şi sub denumirea de publicaţii periodice, sunt definite de specialiştii
în domeniul biblioteconomiei ca
„documente tipărite sau netipărite
care apar în numere, fascicule, volume sau părţi succesive, legate în
general numeric sau cronologic, pe
o perioadă de timp nelimitată şi la
intervale determinate sau nedeterminate”1.
Dacă în rândul bibliotecarilor se
foloseşte termenul de publicaţie serială,
preluat fie pe filieră biblioteconomică
americană „serial publication” (publicaţie serială) sau franceză “publication
en série” (publicaţie în serie), utilizatorii
bibliotecii şi-au însuşit un termen mai uşor şi mai la îndemână care să definească acest tip de document, respective
„ziare şi reviste”2.

Ziarele şi revistele sunt doar două
componente ale clasificării publicaţiilor
seriale, dar raportându-ne la periodicitatea sau frecvenţa cu care sunt tipărite
şi difuzate (zilnic, bisăptămânal, săptămânal, lunar, trimestrial, semestrial,
anual) se mai pot menţiona anuarele, rapoartele anuale, buletinele periodice, almanahurile generale şi tematice, publicaţii bibliografice şi nu în ultimul rând
legislaţia.

diţionalele fişe de catalog cu două verticale scrise de mâna catalogatorului, la
înregistrări electronice identificate unic,
prin intermediul cărora s-a construit baza de date bibliografice a bibliotecii. Bibliotecarii catalogatori din cadrul Biroului „Achiziţii, Evidenţa şi Prelucrarea
Colecţiilor” au pus atunci accent pe
completarea descrierii bibliografice
pentru documentele de tip carte, acestea
fiind de departe cele mai numeroase în
colecţiile instituţiei.
O dată cu mutarea bibliotecii în anul 2004 în generosul sediu de pe strada
Carol I, în timpul mandatului de director al domnului profesor Dumitru Lazăr,
şi până în anul 2006, personalul de atunci al Secţiei „Periodice-Legislaţie” şi-a
asumat testarea Modulului Catalogare,
submodulul Seriale, astfel, baza de date
bibliografice a instituţiei este completată cu primele titluri de seriale descrise
bibliografic.

Testarea şi implementarea în anul
2010 a noului soft integrat de bibliotecă
TINREAD realizat de IME Bucureşti,
corelat cu obiectivele manageriale specifice de completare a bazei de date precum şi de utilizare a catalogului on-line
al instituţiei (OPAC – Open Public Access Catalog) ca instrument de îndrumare şi informare bibliografică a utilizatorilor, au determinat managementului
de atunci al instituţiei să traseze o
nouă direcţie în ceea ce priveşte
prelucrarea documentelor din colecţiile bibliotecii, cu referire la
publicaţiile seriale şi materialele
audio-video şi multimedia.
Prin urmare, în timpul mandatului de director al doamnei
profesor Augustina Sanda Constantinescu, evidenţa individuală şi
globală a publicaţiilor seriale precum şi descrierea bibliografică a
acestora în TINREAD au trecut în
sarcina bibliotecarului responsabil de această categorie de documente din cadrul Compartimentului „Prelucrarea Colecţiilor”- Biroul
„Descriere”, evidenţa preliminară şi recepţionarea publicaţiilor seriale rămânând în sarcina personalului Secţiei
„Periodice-Legislaţie”.
Alina MATICA
bibliotecar Compartimentul
„Prelucrarea-Colecţiilor” / Biroul
“Descriere” BJ Vâlcea
- continuare în pagina 36 1

Tratat de biblioteconomie, coordonare generală prof .univ. Mircea Regneală, vol.II, partea I: Managementul
colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă,
Bucureşti: Asociaţia Bibliotecarilor din
România, 2014, p.155
2

Ibidem, p.155
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Povestea a două cărţi
Notiţe selective...
Gheorghe Mirea, 24.04.1929,
Măgura/Constanţa.
1949: 5 decembrie, Şcoala
de tractorişti de pe lângă SMT
(Staţiune de maşini şi Tractoare
– notă Valentin Smedescu) Valul lui Traian, între Murfatlar şi
Constanţa, în conacul/ castelul
unui moşier expropriat, urmaş
al unui prim-ministru al regelui
Carol I (descendentul se numea
Hortopan sau Ortopan).
Fusesem exmatriculat de la liceu, lucrasem un timp la tipografia
„Albina”, unde se tipărea ziarul partidului, Dobrogea nouă.
În SMT (conac) aveam şase dormitoare mari pentru elevii-tractorişti. Făceam focul cu rândul în
sobe şi pentru aceasta primeam
dimineaţa de la „gospodar”, din bibliotecă, pentru fiecare sobă un volum, o carte, să aprindem focul. Într-o
zi, eu am primit între cărţi, un volum
care mi-a atras atenţia şi nu l-am
pus pe foc, ci l-am ascuns. Strălucea
de „aurit” ce era. Nu l-am „fu rat”,
ci l-am...
Era volumul II „Proverbele românilor din România, Basarabia,
Bucovina, Ungaria, Istria şi Ma cedonia: proverbe, dicetori, povăţuiri, cuvinte adeverate, asemenări,
idiotisme şi cimilituri”, lucrare acade mică ediţia 1897, de Iuliu A.
Zanne. Nu m-am despărţit de el 60
de ani. În prima parte a vieţii mele
zbuciumate, l-am ascuns în raniţa
care mi-a ţinut loc de pernă peste
tot pe unde am „rătăcit”: SMT,
armată, Canal (1952-1955 - la Canal,

1956-1969 – la Combinatul de ciment şi lianţi Medgidia, 1961-1966
– la Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti, pe care am absolvit-o cu media 10,00, unul dintre şefii de promoţie pe ţară). Apoi în biblioteca mea până în 2014, când o
donez Fondului de etnologie „Mihai
Pop”, al Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea.
Dar acest volum/ tezaur nu a
fost singur în desaga mea „fermecată”. Din 1951 a fost „împerecheat”
cu încă un volum, o carte dăruită, nu
„însuşită”.
Nu doar eu, al optulea copil al
unui veteran de la Mărăşeşti, împroprietărit de rege cu pământuri „cât
cuprinde” (şi cu necazurile de la
meritele istorice), dar de care am
fost deposedaţi, ci şi fratele meu
August, primul dintre cei opt copii ai
tatălui meu a îndurat grozăvii. Fiind
în vârstă, nu a fost pe front precum
alţi doi fraţi, Sebastian şi Aurel, ci a
fost concentrat la regiment, la Focşani. După 29 august 1944, ruşii, în
înaintarea lor spre Bucureşti, nu au
ţinut cont de armistiţiu şi au continuat să facă „prizonieri” tot ce au

întâlnit în cale, fără să dea socoteală
cuiva. În 2945, mai – pace! Nenea
August nu a apărut. I-am făcut înmormântare, pomeni şi parastase.
Nimic! După şase ani, în momentul
colectivizării forţate, a apărut o
stafie neagră. Era nenea August. Caz
incredibil. „Prizonier” fără să fi fost
pe front, ţinut în minele de cărbune
din Donbas, şi „eliberat” atunci. Nu
insist asupra a ceea ce a mai urmat.
Dar el a adus o carte şi mi-a dăruit-o.
El era semianalfabet. M-a uluit! Avea şi el un băiat mai mic decât
mine cu un an.
Am purtat cele două cărţi în
suflet. Nici atunci şi nici acum nu aş
putea da explicaţii care să mă satisfacă. A fost ceva „magic”. Sunt sigur
că hotărârea mea de a le dona şi
„destinatarii” sunt tot ceva magic.
Sincer, nu pot da explicaţii şi e mai
bine aşa.
Contez pe „intepretarea” colegilor şi prietenilor Valentin Smedescu şi Ioan St. Lazăr. Le rămân recunoscător.
Gheorghe MIREA,
24.06.2015
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Personalităţi locale
aniversări ianuarie - martie 2015
SILVIU POPESCU
(n. 1 ian. 1960) – 55
ani de la naştere
(ziarist)
ALEXANDRU
BĂLINTESCU (n. 9
ian. 1920) - 95 ani de
la naştere (arhivist)
ALEXANDRU
CERNARĂDULESCU (n. 10
ian. 1920) - 95 ani de
la naştere (scriitor)
DRAGOŞ
PETROŞANU (n.
21 ian. 1915) - 100
ani de la naştere
(istoric)
ION MIHĂESCU
STEGARU (n. 30
ian. 1905) - 110 ani
de la naştere (compozitor)
PETRE MANOLE
(n. 1 feb. 1930) - 85
ani de la naştere
(publicist)
EMIL GAGHEL
(n. 1 feb. 1945) - 70
ani de la naştere
(sculptor)
CONSTANTIN
CEAUŞU (n. 1 feb.
1950) - 65 ani de la
naştere (instrumentist)
ION CIUCĂ (n. 9
feb. 1950) - 65 ani de
la naştere (istoric,
publicist)
MIHAI OROMOLU
(n. 16 feb. 1875) –
140 ani de la naştere
(magistrat, om
politic)
PAUL GRIGORIU
(n. 20 feb. 1930) - 85

ani de la naştere
(critic literar)

Cea mai veche carte
din Biblioteca noastră

MARIA MOŢOC
(n. 24 feb. 1900) 115 ani de la naştere
(chimist)
GHEORGHE
DICAN (n. 25 feb.
1960) - 55 ani de la
naştere (artist plastic)
MARIN LIŢOIU
(n. 29 feb. 1960) - 55
ani de la naştere
(cercetător ştiinţific)
OLGA BIŢĂ (n. 1
mart. 1930) - 85 ani
de la naştere
(cercetător ştiinţific)
ION APOSTOL
POPESCU (n. 6
mart. 1920) - 95 ani
de la naştere (scriitor)
GHEORGHE
RĂBOACĂ (n. 6
mart. 1935) - 80 ani
de la naştere
(cercetător ştiinţific)
ION GEORGESCU
(8 mart. 1910) - 105
ani de la naştere
(cercetător ştiinţific)
DUMITRU
CURCĂNEANU
(n. 23 mart. 1910) 105 ani de la naştere
(cercetător ştiinţific)
ALEODOR DANIEL
PĂUNESCU (n. 25
mart. 1955) - 60 ani
de la naştere (biolog)
ION BOTU (30
mart. 1945) - 70 ani
de la naştere
(cercetător ştiinţific)
- continuare în p. 24
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Cel mai vechi exemplar aflat
în colecţiile Bibliotecii Judeţene
Vâlcea, intitulat „Usus et authoritas, id est, liber loquens, feliciter
incipit, sub titulo entheati materialis primi hexametra & pentametra” este un tratat de versificaţie
dedicat regelui Carol I (1625 1649), publicat la Londra, în anul
1626. Autorul volumului, Joseph
Webbe, lingvist, medic şi astrolog
de religie romano-catolică, s-a
născut în Anglia sfârşitului de Ev
Mediu.
Tipărit în limba latină, cu
trei tipuri de caractere (majuscule,
litere mici şi cifre), volumul prezintă şi analizează elemente de
prozodie greco-latină, specifice
poeziei secolului al XVII-lea –
hexametri şi pentametri. În semn

de recunoştinţă pentru
susţinerea acordată, în
deschiderea lucrării, imediat după pagina de titlu,
se află dedicaţia autorului
către cel sub patronajul
căruia a fost tipărită această lucrare: Celui mai
puternic monarh, Carol I,
regele Angliei, Scoţiei,
Franţei şi Irlandei.
Sub aspect grafic,
volumul nu abundă în ilustraţii. Există, totuşi, pe
verso-ul paginii de titlu, o
xilogravură ce înfăţişează
vechiul blazon al Regatului Unit al Marii Britanii – leul, în partea stângă, reprezentând Anglia şi
inorogul, în partea dreaptă, reprezentând Scoţia –
unite prin deviza regală
“Dieu et mon droit”
(“Dumnezeu şi dreptul
meu”). De asemenea,
pagina ce conţine dedicaţia autorului către regele Carol I este ornamentată cu un frontispiciu ce
îmbină motivele florale cu cele
zoomorfe, în timp ce în interiorul
volumului se întâlnesc iniţiale
monocrome ornate cu motive vegetale; fiecare capitol este introdus printr-un frontispiciu dreptunghiular simplu, compus dintr-o
suită de elemente decorative geometrice şi vegetale.
Volumul păstrează coperta
originală, din carton, învelit în
piele brună, având ca ornament un
chenar liniar triplu. Cotorul este
decorat cu şapte chenare liniare
duble, două dintre acestea, situate
în partea superioară, încadrând
titlul lucrării şi numele autorului.
Alina NICOLA
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O emoţie şi o satisfacţie de excepţie: întâlnirea
cititorilor cu autografele dedicate lor

O

rice mărturie lăsată de o
personalitate la trecerea
printr-un loc anume (sat,
oraş, şcoală, muzeu, bibliotecă ş.a.) poate deveni pentru acela o „carte de vizită”, un
însemn de nobleţe care-l înscrie în istoria
culturală şi îi perpetuează semnificaţia ca
topos, înrădăcinând ceva din biografia,
din gândirea şi sensibilitatea, din amintirile sau năzuinţele acelui om de seamă,
ceva ce va fi, cu siguranţă, cândva, un ferment pentru genius loci.
Tradiţia cărţii înregistrează multiple
feluri de dedicaţii- autografe pentru regi
şi împăraţi şi consoartele lor, pentru dregători-mecenaţi, pentru instituţii şi conducătorii lor, pentru rude şi prieteni şi
fiecare dintre ele exprimă o relaţie diplomatică ori inter-umană semificativă, şi pe
care o susţine şi o certifică în timp. Sub
vălul lor de discreţie şi, uneori, intimitate
(convenţional, pe foaia de gardă, după
copertă), dedicaţiile autografe aduc acel
spor de afectivitate ce colorează, particular, impresii, relaţii, amintiri şi îi imprimă
un accent necesar şi durabil. Cu timpul,
ele formează, pentru posesorii lor (şi nu
numai pentru ei!), un adevărat tezaur, valorizând deschiderea istoriei cultural-spirituale locale la cea generală, conexiunea
la aceasta.
În urmă cu mulţi ani, pe când Uniunea Scriitorilor avea o casă de sănătate la
Călimăneşti, biblioteca orăşenească de aici,
situată foarte aproape, organiza, în mod
curent, pentru publicul local şi pentru cel
venit în staţiunea balneo-climaterică, frumoase întâlniri cu scriitori, mai toate finalizate cu dedicaţii autografe pe cărţile
acestora; în ele se exprimau variate stări
de spirit ocazionate de natura şi oamenii
locului, de relaţiile calde cu cititorii.
Rămase în bibliotecă, cu un regim
special, în exemplare unicat, cărţile cu
dedicaţii autografe întreţin, mai mult sau
mai puţin modest, oricum, real şi semnificativ, un palier din memoria culturală şi
este un fapt de cultură a le introduce într-un
circuit larg, în sistemul mass-media şi în
cel on-line.

Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea are o bogată colecţie de cărţi
cu dedicaţii autografe din perioada contemporană, dar şi din cea anterioară. Înfiinţarea, în 1968, a judeţului Vâlcea a adus
un plus evident în viaţa materială, ca şi în
aceea cultural-spirituală a locuitorilor săi;
în context, s-a întreţinut un dialog frecvent cu personalităţi din varii domenii,
care au participat şi la memorabile întâlniri cu cititorii, au oferit dedicaţii autografe pe cărţile lor. Personal, am iniţiat
multe asemenea întâlniri şi aş aminti măcar seria dedicată, din anul 1970, scriitorului vâlcean Dragoş Vrânceanu şi prietenilor săi (Ioan Alexandru, Paul Anghel,
Alexandru Oprea, Ilie Purcaru, Cornel
Regman, Dan Zamfirescu), care au constituit Cercul literar “Casa de sub pădure”,
un adevărat laborator de creaţie pentru
stimularea şi lansarea tinerilor creatori
din Vâlcea.
O dată cu primul simpozion „Drumul cărţii vâlcene de-a lungul secolelor”,
desfăşurat la 1 octombrie 1975 şi la care
au participat prof. univ. I. D. Lăudat şi
bibliologul Daniela Poenaru, alături de
cercetători din Vâlcea, colecţionarea de
autografe pentru Biblioteca Judeţeană şi
cititorii ei a dobândit un caracter sistematic şi procesual. Bogatul calendar de acţiuni cu cartea social-politică, ştiinţificotehnică, economică şi cultural-educativă
s-a realizat an de an cu participarea a numeroşi oameni de seamă, originari sau nu
din Vâlcea, care şi-au lăsat însemnul lor
de preţuire pentru locurile şi oamenii
acestui judeţ, în dedicaţii autografe ce
constituie un tezaur cultural inestimabil
pentru instituţia gazdă, ca şi pentru celelalte biblioteci din judeţ. În acest sens, aş
menţiona, fie şi numai din rândul scriitorilor, autori de seamă: Ana Blandiana,
Şerban Cioculescu, Mihail Diaconescu,
Paul Everac, Tudor Nedelcea, Adrian
Păunescu, Marian Popa, D.R. Popescu,
Ioana Postelnicu, Valeriu Râpeanu, Mihai
Şora, Gabriel Ştrempel, Stelian Tănase,
Dan Tărchilă, Mircea Tomuş, Laurenţiu
Ulici, Dimitrie Vatamaniuc, Grigore Vieru, Ovidiu Vuia, Mihai Zamfir, Ion Zamfirescu ş.a., iar dintre vâlceni, Valeriu Anania, Al. Cerna-Rădulescu, Nicolae Manolescu, Constantin Mateescu, Ada Or-

leanu, Dinu Săraru, Ion Topolog, George
Ţărnea, Constantin Zărnescu ş.a. – aceştia şi mulţi alţii fiind prezenţi cu însemnări şi manuscrise în paginile cărţilor lor.
Iniţiativa de a publica, într-o colecţie serială, dedicaţiile autografe din patrimoniul Bibliotecii Judeţene ”Antim
Ivireanul”, reprezintă un proiect întrutotul onorabil, menit să oglindească relaţionarea acestei prestigioase instituţii
vâlcene la viaţa materială şi spirituală a
societăţii româneşti şi să ”coloreze” afectiv imaginea judeţului, a municipiului
Râmnicu-Vâlcea şi a oamenilor lor în
conştiinţa publică.

A

ceastă iniţiativă porneşte, însă, cu o surpriză frumoasă: volumul I conţine dedicaţiile autografe
din colecţia Fondul Tradiţional al Bibliotecii, oferind rarisime
informaţii şi aprecieri despre donatorii
colecţiilor lor, despre alte persoane precum şi instituţii ale căror volume de bibliotecă au intrat în acest Fond, în diferite
contexte ce reprezintă tot atâtea secvenţe
de istorie, de cultură şi spiritualitate, nu
doar locală. Cum să nu provoace un interes inedit, o emoţie şi o satisfacţie de excepţie întâlnirea cititorilor cu autografele
dedicate unor personalităţi precum juriştii
C.G. Dissescu, Filip Lahovari, Petre A.
Măinescu, geograful George I. Lahovari,
marea pianistă Cella Delavrancea, omul
politic Vintilă I. Brătianu, clasicistul
Eleodor Constantinescu, medicii vâlceni
Iordăchescu şi Puţurianu, prinţesa-aviatoare Ioana Cantacuzino ş.a.?
Laud iniţiativa conducerii Bibliotecii Judeţene, precum şi strădania laborioasă realizată cu pasiune şi profesionalism de către bibliotecarele Sălii de lectură
şi consider colecţia serială ce se începe cu
volumul de faţă, drept o contribuţie valoroasă în biblioteconomia românească.
conf. univ. dr. Ioan St. LAZĂR
director al Bibliotecii Judeţene Vâlcea
(septembrie 1975 - octombrie 1983)
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Grigore Vieru (14 februarie 1935 - 18 ianuarie 2009) Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul Vâlcea a organizat în februarie 2015
medalionul Grigore Vieru, poetul divin
al neamului nostru (Adrian Păunescu).

P

turale, studenţi de la Facultatea de Litere
a Universităţii din Piteşti-Filiala Vălcea,
coordonaţi de prof. dr. Ştefan Găitănaru,
decan; elevi de la Seminarul Teologic
Sfântul Nicolae, coordonaţi de părintele
oezia lui se va eterniza prin prof. dr. Nicolae Proteasa, director, şi
străfulgerările de geniu ca- elevi de la Grupul Şcolar Sanitar Antim
re o susţin şi o luminează. Ivireanul, coordonaţi de prof. Paula
Dinăuntru.

Grigore Vieru este voce singulară
de o expresivitate deosebită, prezenţă
emblematică a literaturii româneşti contemporane.
Ar fi împlinit 80 de ani, iar instituţia noastră îi păstrează o frumoasă amintire. În 27 ianuarie 1992, Grigore
Vieru şi soliştii basarabeni Doina şi Ion
Aldea Teodorovici, însoţiţi de scriitorul
Dinu Săraru, ne-au fost oaspeţi de seamă
(foto dreapta). A fost o întâlnire memorabilă cu utilizatorii Bibliotecii Judeţene
„Antim Ivireanul”. Am avut marea
bucurie să cunoaştem şi să ascultăm trei
mari basarabeni care, cu un talent de excepţie şi cu multă dragoste, purtau făclia
limbii române prin poezie şi cântec. Noi,
cei care i-am întâlnit atunci, îi păstrăm
în minte şi în inimă ca pe nişte sfinţi frumoşi şi tineri ai neamului nostru şi am
dorit să le aducem cinstire. Nu mai sunt
printre noi, iar graiul lor dulce, poeziile
şi melodiile interpretate în acea zi, fotografiile făcute se constituie în amintiri
preţioase.
La manifestarea din 17 februarie
2015, dedicată lui Grigore Vieru, au
participat: vâlceni iubitori ai vieţii cul-

Avem câteva autografe
de la Grigore Vieru
şi le păstrăm la loc de cinste:

Fârtăţescu, director. Programul a fost următorul: cuvânt de deschidere - conf. dr.
Remus Grigorescu, directorul Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul, prezentrea expoziţiei de carte, cuvântul scriitorului Doru Moţoc, documentar PP
realizat de prof. Roxana Militaru, cuvântul scriitorului Ioan St. Lazăr, moment poetic cu actori de la Teatrul Ariel,
cuvântul prof. dr. Ion Predescu şi moment muzical cu soţii Doina şi Ion Aldea
Teodorovici (CD).

Am selectat din cuvântul scriitorului Doru Moţoc:
„Noi nu ne aflăm la o comemorare,
ci la o aniversare. Grigore ar fi împlinit
80 de ani şi tare aş fi vrut să-l avem
printre noi la această vârstă frumoasă,
la care ar fi ajuns fără să îmbătrânească. La el tinereţea era o stare de

spirit. Avea o energie colosală şi parte
din această energie a convertit-o în poezie. El şi-a consumat energiile în multe
direcţii, în mod special în lupta pentru
identitate naţională... Când i-a apărut
cartea «Steaua de vise» am citit-o şi pot
să vă spun că am avut o veritabilă revelaţie, mai ales pentru celebra poezie
«În limba ta: În aceeaşi limbă toată
lumea plânge,/ În aceeaşi limbă râde
un pământ,/ ...În limba ta poţi râde singur/ Şi doar în limba ta te poţi opri din
plâns.» La puţină vreme după ce am
citit-o, i-am scris o poezie pe care am
publicat-o şi care se numeşte «Limba în
care ne e dor». Aceasă poezie a fost citită în urmă cu câteva zeci de ani la radio, în emisiunea lui George Mirea dedicată limbii române... Mai târziu am
primit un frumos dar de la Grigore însoţit de un bilet în care scria: «La dor se
răspunde cu Doina».
Din cuvântul scritorului Ioan St.
Lazăr: „Ne-am cunoscut şi noi, am cărţi
cu dedicaţie, toate încep cu formula
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Poetul divin al neamului nostru
„Un poet care şi-a asumat greul
«Fratelui...»” Vreau să vă spun că mulţi
„În trupul lui firav şi în sufletul
poeţi , mari poeţi români l-au îmbrăţişat unui grai trecându-l prin inima sa şi, lui mare , în inima lui, care nu a mai ape Grigore Vieru pentru versurile sale încărcat de răbdare, înţelepciune şi vut puterea să lucreze, într-o noapte de
curate, pentru sufletul lui pur. Ioan A- nouă frumuseţe, îl întoarce semenilor ianuarie, la Chişinău, au încăput şi nulexandru, în prefaţa volumului
meroasele poveri ale unui destin zbu«Rădăcina de foc» scria: «Versuciumat, de poet exilat înlăuntrul propririle lui, odată ce le-ai auzit sau
ului său popor, dar şi grija faţă de noi
citit, te trezeşti într-o zi că le ştii
ceilalţi, faţă de România întreagă şi
pe de rost, în simplitaatea lor măfaţă de tulburele ei viitor.” (idem,
reaţă şi întreagă dăltuită de vremi
Adrian Păunescu)
şi vânturi, ca piatra râului şi obrazul ţăranului, parcă ieşite din aGrigore Vieru, poetul de referinţă
dâncuri anonime la vedere, precum
al Basarabiei şi al întregii ţări, a plecat
scoica pentru a-şi dărui perla.»
dintre noi pe 18 ianuarie 2009, iar
...Imnul închinat mamei este o caepitaful pe care şi l-a ales el însuşi este:
podoperă de valoare universală:
„Sunt iarbă. Mai simplu nu pot fi.”
«Uşoară, maică uşoară./ C-ai putea să mergi călcând/ Pe seminţele
Ioana PÂRNUŢĂ
ce zboară/ Între ceruri şi pământ,/
În priviri c-un fel de teamă,/ FeriReaprindeţi Candela
cită totuşi eşti/ Iarba ştie cum te
cântec de Grigore Vieru
cheamă,/ Steaua ştie ce gânReaprindeţi candela-n căscioare
deşti...»”
Lângă busuiocul cel mereu
Degerat la mâini şi la picioare,
Din cuvântul lui Ion PredesSe întoarce-acasă Dumnezeu.
cu: «...Asceza versului este ca
aceea a unui pustnic, versul lui
Doamne cel din slăvile creştine,
Ce păcate oare-ai săvârşit,
este atât de profund pe alocuri,
Că Te-au dus acolo şi pe Tine
încât poate să tulbure universul.
În Siberii fără de sfârşit?!
Ne dă nouă bibliografia metabolizată în aşa fel, încât să înţelegem
Toate le ierţi,
că momente esenţiale din istoria noas- săi care-şi deschid de bunăvoie inima
Doamne de Sus,
Cu blândeţe măreaţă,
tră aşa trebuie trăite, cu maxim de să-l primească, pentru a-şi duce mai
Chiar şi pe cei
vitalitate, cu asceza care nu-ţi dă voie să demn pe mai departe viaţa în spiritul
Care te-au dus
fii călduţ, căldicel. Aici este creştinis- dreptăţii,al iubirii ce covârşeşte şi poate
În Siberii de gheaţă.
birui totul, al credincioşiei faţă de cele
mul, credinţa şi limba noastră.”
nepieritoare şi al nădăjduirii ce nu poaNinge frigul şi pustiul plouă,
te da glas, un asemenea poet rămâneDegerată-ţi este inima,
n colecţiile Bibliotecii Jude- va «suflet în sufletul neamului său».
Doamne, bine nu ne-a fost nici nouă
ţene Antim Ivireanul se află ...Poezia lui Grigore Vieru este viaţa de
Fără sfatul şi lumina Ta.
următoarele volume scrise de toate zilele în sufletul omului, ca pâinea
Doamne, intră şi-n a mea chilie
Grigore Vieru: Acum şi în şi apa. O poezie slujitoare, între edificaŞi-amândoi, răniţi şi îngheţaţi,
veac (2004), Cele mai frumoase poezii rea vieţii în tot ce este ea minune şi buSă ne încălzim cu bucurie
(2009), Izvorul şi clipa (1981), Învierea nătate şi lumină.”
Unul lângă altul ca doi fraţi.
(1990), Liniştea lacrimii (2006), RădăToate le ierţi,
cina de foc (1988), Rădăcina de foc
La moartea lui Vieru Adrian PăuDoamne de Sus,
(1998), Strigat-am către tine (2002), nescu plângea: «Se-ntunecă pământul/ Şi
Cu blândeţe măreaţă.
Taina care mă apără (2008).
Chiar şi pe cei
lăcrimează cerul/ Se-ndoliază fraţii.../
Care Te-au dus
Poetul Ioan Alexandru scria despre Românii plâng plecarea divinului poet...
În Siberii de gheaţă.
Îţi mulţumim. Adio. Şi iartă-ne Grigore.”
Grigore Vieru:

Î
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Personalităţi locale
aniversări ianuarie - martie 2015
- urmare din pagina 20 MARIAN CREANGĂ (1 apr. 1950) - 65 ani
de la naştere (jurist, bibliotecar)
GRIGORE SCHILERU (n. 3 apr. 1930) - 85
ani de la naştere (medic urolog)
VIORICA CIORÎŢĂ - DRĂGHICI (n. 6 apr.
1950) - 65 ani de la naştere (artist plastic)
LAURA VEGA (n. 12 apr. 1950) - 65 ani de
la naştere (poet, publicist)
PETRE GHEORGHE - GOVORA (n. 23
apr. 1910) - 105 de ani de la naştere (teolog,
istoric)
ANA ANDREESCU (n. 1 mai 1950) - 65 ani
de la naştere (traducător)
ALEXANDRU MIRCESCU (15 mai 1925) 90 ani de la naştere (poet)
DIMITRIE DRĂGHICESCU (n. 16 mai
1875) - 140 ani de la naştere (filosof, sociolog)
MIRA SIMIAN-BACIU (n. 16 mai 1920) 95 ani de la naştere (poet, publicist)
TUDOR IOSIFARU (n. 29 mai 1965) - 50
ani de la naştere (ziarist)
GEORGE ACHIM (n. 30 mai 1950) - 65 ani
de la naştere (poet)
CONSTANTIN RĂDULESCU (n. 31 mai
1940) - 75 ani de la naştere (maestru naţional
şi internaţional la şah)
NICOLAE MOGA (n. 15 iun. 1955) – 60
ani de la naştere (teolog)
VERONICA TAMAŞ (n. 1 iul. 1935) - 80
ani de la naştere (istoric)
ZENOVIA ZAMFIR (n. 2 iul. 1965) - 50 ani
de la naştere (prozator)
MARIA DRAGOMIROIU (n. 11 iul. 1955) 60 ani de la naştere (interpret de muzică populară)
PETRE TĂNĂSOAICA (n. 16 iul. 1955) –
60 ani de la naştere (ziarist)
- continuare în pagina 49 -
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Managementul calităţii
informaţiei în relaţie
cu colecţiile
În societatea informaţiei,
Utilizatorul are un rol activ, el
structurile infodocumentare răs- este un coproducător al calităţii
pund nevoii de continuitate şi de serviciului.
schimbare, împreunând cu succes
Calitatea exprimă măsura în
aceste două zone, fundamentale şi care serviciul satisface cerinţele ucontradictorii, ale existenţei.
tilizatorilor.
Biblioteca, această cetate a
Există două categorii de nevoi
sensibilităţii umane, mereu prădată ale unui utilizator de informaţii şi
şi niciodată cudocumente: • necerită, traverseavoia de a localiza
ză timpurile unei
şi a obţine un dolumi fascinante,
cument, când cucare asigură noi
noaşte autorul şi
dimensiuni vietitlul documenţii oamenilor.
tului • nevoia de
Atunci când
a localiza şi obţiintri în bibliotene documente şi
că simţi cum prin
informaţii referiele însele, cărţile
toare la un anupăstrează şi transmit subiect. Samit mai departe
tisfacerea utilidestine, nimic
zatorului este
nu se pierde, lucondiţionată în
mea adună şi
primul rând de
foto: www.slate.com
cerne mereu adenecesitatea dezvărate „portaluri” către alte lumi voltării colecţiilor de documente
ale civilizaţiei, aşezate în liniştea ale bibliotecii, şi în al doilea rând,
comunităţii şi a duratei.
de capacitatea de furnizare a doÎn condiţiile exploziei infor- cumentelor şi regăsirea precisă şi
maţionale şi a diversificării canale- în timp util a informaţiei.
lor de comunicare, biblioteca trebuÎmbogăţirea colecţiilor are o
ie să se reinventeze, să-şi dezvolte semnificaţie sporită în câştigarea uşi să-şi îmbunătăţească serviciile, tilizatorilor de partea lecturii, în
pentru a supravieţui atât concu- condiţiile în care biblioteca are o
renţei, cât şi cererilor şi nevoilor de concurenţă mare în mass-media şi
informare şi documentare ale utili- Internet.
zatorilor.
Managementul colecţiilor,
Utilizatorul modern nu mai dezvoltarea şi administrarea lor treeste privit doar ca beneficiar al ser- buie să răspundă cererilor comuviciilor unei biblioteci, ci ca un nităţii locale şi are ca scop promopartener indispensabil, un agent varea bibliotecii atât prin valoarea
de difuzare şi comunicare a infor- colecţiilor de documente, cât şi prin
maţiilor, un producător de infor- calitatea resurselor informaţionale
maţie, un agent al stimulării, a- puse la dispoziţia utilizatorilor.
daptării şi schimbării activităţilor,
Creşterea cantitativă, diversial ameliorării calităţii serviciilor ficarea tipurilor de documente (ca
şi produselor lansate pe piaţa in- suport, conţinut informaţional şi
formării şi documentării.
modalităţi de manevrare), apariţia
şi diversificarea documentelor elecSatisfacerea utilizatorului tronice constituie noi provocări
este condiţionată în primul rând de pentru managementul colecţiilor în
capacitatea de furnizare a docu- toate laturile sale.
Irina COMĂNESCU
mentelor şi respectiv, de capacitatea de regăsire a informaţiei.
- continuare în pagina 36 -
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ăşesc cu timiditate pe
covorul ruginiu al
toamnei, aşternut pe
aleile Râmnicului. Este toamna anului 1983
şi prima zi de muncă la Biblioteca Judeţeană. Acum, pe 1 noiembrie 2015,
îmi dau seama că jumătate din cei 65 de
ani ai bibliotecii, i-am petrecut în această instituţie de cultură. Am fost martora timpului ce s-a scurs, timp în care
unii dintre colegi s-au pensionat, alţii
sunt tineri specialişti, angajaţi de-a lungul timpului. Dincolo de timiditatea şi teama cu
care am păşit pragul acestei instituţii, aici am găsit
căldura, frumuseţea şi locul desăvârşirii
profesionale. Aici am aflat profunzimea
gândirii omeneşti, oglindită în cărţi cu
file îngălbenite sau cu miros proaspăt de
tiparniţă.

meserii, să-şi desăvârşească formarea
profesională continuă, să asimileze în
permanenţă noul în toate domeniile de
activitate. O altă calitate a bibliotecarului este aceea de a ridica la standarde
internaţionale valorile bibliotecii, fie ea
bibliotecă judeţeană, să promoveze instituţia ca un adevărat misionar al europenizării, să fie capabil să-şi desfăşoare
activitatea conform regulilor universale
ale tagmei sale.
Paşi mari spre modernizare,
schimbare, a parcurs şi Biblioteca
Judeţeană „Antim Ivireanul” – Vâlcea
de-a lungul timpului. Toate acestea au
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nalist”, aflat anul acesta la a opta ediţie,
este un proiect axat pe iniţiere în massmedia. Acesta s-a desfăşurat în fiecare
vacanţă de vară în luna iulie şi a avut ca
scop iniţierea copiilor în meseria de
ziarist, reporter, fotograf etc. Atelierul
prin activităţile desfăşurate, a avut ca
scop dezvoltarea imaginaţiei copiilor,
imaginaţie transpusă în creaţii literare,
desene, sculpturi în lut, ce şi-au găsit locul în paginile revistei „Micul Jurnalist”, o revistă realizată de mine în colaborare cu fiul meu. Pentru ca acest atelier să-şi atingă scopul, am derulat în
timpul anilor de şcoală proiectul „Lectura, necesitate
şi divertisment”,
realizat prin deplasări în şcolile
din municipiu şi
judeţ. Am prezentat, astfel, modul de desfăşurare a
atelierului, revista şi am popularizat serviciile de bibliotecă, astfel încât toţi utilizatorii vâlceni să afle cum pot beneficia de valorile spirituale, culturale şi
tehnologia deţinută de Biblioteca Judeţeană;

Spaţiu de suflet pentru
o viaţă de bibliotecar

Închid ochii şi-mi apar, dincolo de
umbre şi lumini fulgerătoare, chipurile
tuturor colegelor şi colegilor ce astăzi nu
se mai află printre noi şi cărora le aduc
un pios omagiu, mai ales că de la ei am
învăţat multe taine ale acestei meserii.
A fost greu? A fost interesant? A fost
frumos ? Cred că a fost mai mult pasional.
Spun pasional, pentru că aici, în
bibliotecă, mi-am înplinit visuri şi idealuri spirituale, mi-am umplut mintea şi
sufletul de noi cunoştinţe, pe care am
reuşit să le transmit mai departe celor ce
mi-au cerut sprijinul, am cunoscut oameni interesanţi şi m-am desăvârşit ca
om. Acum, după 40 de ani de muncă,
printre cărţi şi oameni diferiţi, pot spune
că meseria de bibliotecar este una complexă, plină de neprevăzut şi, în acelaşi
timp, plină de farmec. Aici am învăţat că
bibliotecarul este un profesionist ce achiziţionează, ordonează şi administrează valorile spirituale ale umanităţii,
aşezându-le frumos în rafturi ce îmbie
utilizatorii la desăvârşirea lor culturală.
Tot aici am învăţat că bibliotecarul trebuie să dispună de o cultură enciclopedică. El este cel ce recomandă cartea, cel
ce cultivă dragostea pentru lectură, ajutând la completarea cunoştinţelor tuturor acelora care doresc să atingă maturitatea. Bibliotecarul trebuie să fie în pas
cu toate modernizările aduse acestei

dus la profunde schimbări în modul de
lucru în bibliotecă. Astăzi, viaţa de zi cu
zi, cu toate transformările sociale, economice şi politice, a demonstrat că bibliotecarul trebuie să aibă o instruire corespunzătoare în pas cu noile tehnologii
informaţionale aflate în continuă schimbare: softuri funcţionale pentru organizarea şi recuperarea informaţiei, comunicare informaţională performantă în
spaţiul virtual, servicii moderne în reţeaua şi baza de date cât mai completă a
bibliotecii. Acestea reprezintă doar o
parte din activităţile şi cerinţele meseriei
de bibliotecr modern. Putem spune
astăzi că bibliotecarul a trecut de la metodele tradiţionale de informare la cele
performante, bazate pe tehnologii moderne.
Pentru promovarea serviciilor de
bibliotecă, bibliotecarul trebuie să fie nu
doar un bun profesionist, ci şi un bun
activist cultural. Ideile asimilate în timp
sunt transpuse acum în multe proiecte
concepute şi realizate cu parteneri din
municipiu şi judeţ, ajutaţi în permanenţă
de noua tehnologie informaţională.
Secţia Periodice Legislaţie, o secţie specializată în presă şi legislaţie, a
început să-şi diversifice sfera de activitate şi să promoveze în aria culturală
proiecte îndrăzneţe, proiecte menite să
valorifice şi să promoveze bogatul fond
de documente pe cere îl deţine. Îmi permit astfel să prezint în mare, câteva din
proiectele concepute şi derulate în ultimii ani de secţia unde îmi desfăşor activitatea.
Atelierul de vacanţă „Micul Jur-

„Tradiţiile satului vâlcean în
mileniul trei” reprezintă o amplă manifestare de forţe şi valori din spaţiul rural
vâlcean. Proiectul a fost iniţiat şi sprijinit de bibliotecarele secţiei şi transpus
în realitate de elevi şi profesori din zonele rurale cât şi de elevi de la liceele
din Râmnicu Vâlcea. Expoziţia permanentă de costume populare, vizitatorii
din ţară şi străinătate ce au păşit pragul
secţiei, aprecierile primite la vizionarea
spectacolelor prezentate de copiii talentati din mediul rural, ne determină să
spunem că acest proiect şi-a atins scopul
pe deplin, acela de a valorifica din plin
tradiţiile satului, de continuarea acestora în spaţiul rural, astfel încât tot ce este
mai valoros în folclorul nostru, să
rămână generaţiilor viitoare. Mulţumesc
pe această cale presei, radioului şi televiziunii, care au popularizat acest
proiect.
Proiectul „Mâini talentate” –
atelier de creaţie şi valorificare a portului tradiţional românesc a fost, pentru
doamnele de diferite vârste, un curs de
iniţiere şi învăţare a tainelor confecţionării unei ii româneşti.
Mariana ZANFIR
Secţia Periodice Legislaţie
- continuare în pagina 34 -
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Simpozion naţional

,,Voluntariatul - schimb de experienţă.
irecţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş
a organizat în perioada
4 – 6 septembrie 2015,
la sediul Bibliotecii Municipale ,,St. L.
Roth’’, Simpozionul cu tema ,,Voluntariatul – schimb de experienţă. Punct şi
de la capăt…cu Voluntarii în Bibliotecă!’’ pentru a marca încheierea Proiectului „Raftul cu
iniţiativă – Dezvoltarea de
programe de voluntariat în
biblioteci”, finanţat prin
Granturile SEE 2009-2014,
în cadrul Fondului ONG în
România, implementat de
Pro Vobis – Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat în parteneriat cu
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), timp de 9 luni de zile
în 16 Biblioteci din ţară
printre care şi în Biblioteca Pietrari. Acest proiect şi-a propus diversificarea
oportunităţilor de implicare prin voluntariat în cadrul bibliotecilor publice din
România, în aşa fel încât să ofere oportunităţi calitative de implicare a cetăţenilor de orice vârstă în beneficiul comunităţilor pe care le deservesc.
Programul Simpozionului organizat la Mediaş a cuprins prezentări, momente artistice, lansări de carte, ateliere
creative, vizionări de filme, expoziţii de
artă şi de lucru de mână toate desfăşurate într-un decor inedit, într-un cadru
destins, cu porţi deschise şi pentru vizitatorii care au dorit să fie prezenţi în aceste trei zile la biblioteca din Mediaş.
Prima zi a avut în vedere prezentarea lucrărilor bibliotecarilor din Cluj
Napoca şi Brăila: Anca Pop - Biblioteca
Judeţeană ,,Octavian Goga” Cluj, cea
care a scos în evidenţă rezultatele programului „Implică-te şi dăruieşte. Fii

voluntar!” şi Claudiu Brăileanu – Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati’’ Brăila, care a discutat despre dificultăţile
întâmpinate în derularea programului
”Şcoala Părinţilor”. Invitatele speciale
ale zilei au fost Adriana Şarpe şi Anita
Cochirlea de la Biblioteca Judeţeană
,,Antim Ivireanul‘’ Vâlcea - Centrul
Europe Direct care au prezentat pro-

gramele de voluntariat derulate de
Centrul Europe Direct Vâlcea de la înfiinţare până în prezent. Prezentă a fost şi
Andreea Demeter, din partea ProVobis,
cei care ne-au îndrumat în derularea programelor de voluntariat, în recrutarea,
înscrierea, monitorizarea, evaluarea şi
motivarea acestor minunaţi oameni care
ne-au ajutat pe parcursul mai multor luni
de zile în buna derulare a programelor şi
în înregistrarea unor rezultate remarcabile printre care se numără şi evoluţia
bibliotecilor noastre de la stadiul de
”biblioteci aspirante” la ”biblioteci mature” sau chiar la ”biblioteci experte” în
munca noastră cu voluntarii.
Concluziile primei zile, pe scurt:
- voluntarii înscrişi în programele de
voluntariat trebuie să treacă printr-o
etapă de probă, înainte de a semna un
contract cu ei;
- voluntarii trebuie să fie în competiţie cu alţi voluntari, pentru a fi cât

mai eficienţi;
- voluntarii pot veni cu propuneri
şi iniţiative de proiecte;
- cu pasiune şi dăruire se pot realiza multe acţiuni în comunitate;
- în sistemul de punctaj al Centrului ED Vâlcea voluntarii primesc mai
multe puncte doar dacă desfăşoară o
,,muncă‘’ de calitate, fiind recompensaţi
la sfârşitul anului sau al
pro gramului
ce se durează
mai
multe
luni, model
ce
trebuie
preluat şi de
alte biblioteci.
În partea a doua a
zilei a avut
loc un atelier
de handmade
şi reciclare
creativă intitulat ”Voluntarii şi bibliotecarii – mână
în mână pentru Bibliotecă’’ susţinut de
Anca Pop de la Biblioteca Judeţeană
,,Octavian Goga” Cluj. O experienţă
minunată indiferent de vârstă! Au fost
realizate astfel câteva obiecte din hârtie
de ziar, pictate şi apoi expuse la Biblioteca - la CIP Biblionet Mediaş !
A doua zi a Simpozionul organizat
la Mediaş- au prezentat lucrările: Alina
Ocheană – Biblioteca Municipală Medgidia, Doina Vanca – Biblioteca Judeţeană Mureş, Clara Constantin - Biblioteca Judeţeană ,,Paul Iorgovici’’ Reşiţa,
Crina Popescu – Biblioteca Publică
Locală Pietrari, Mihaela Andreea
Hanganu – Biblioteca Municipală
,,Stroe S. Belloescu’’ Bîrlad, Ion Volcu –
Biblioteca Judeţeană ,,Panait Istrati’’
Brăila, Monica Duşan – Biblioteca
Comunală Ribiţa – Hunedoara, Dorina
Rus – Centrul de Informare Turistică
Ribiţa – Hunedoara şi gazda noastră,
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Punct şi de la capăt ...în Bibliotecă!”
Antonela Sofia Barbu – Biblioteca Mu- tecilor din Bârlad, Cluj, Mediaş, Medginicipală ,,St. L. Roth’’ Mediaş.
dia şi Pietrari la atelierele de profil din
cadrul programelor de voluntariat inConcluzii, pe scurt:
cluse în Proiectul ”Raftul cu iniţiativă”.
- putem încheia multe parteneriate
noi - între biblioteci, centre de informare
În cadrul Simpozionului organizat
turistică şi centre Europe Direct; la Biblioteca Mediaş a avut loc şi lan- putem lucra cu voluntarii din alte părţi, sarea cărţii autoarei Ioana Crihană:
nu neapărat din oraşul sau comuna noas- ,,Julie cea săltăreaţă şi vecinul Cioctră;
Cioc’’, apărută la Sinaia, Editura
- împreună putem colabora şi rea- Amanda Edit, în cursul acestui an, ediţie
liza lucruri frumoase.
bilingvă româno-engleză. Aceasta este o
Pe parcursul acestor trei zile au apariţie recentă a literaturii pentru copii
fost organizate şi vizitate câteva expozi- şi se adresează cu deosebire copiilor
ţii inedite în sala bibliotecii:
preşcolari. Cartea are ilustraţii minu- Expoziţia : ,,Litere şi meşteşuguri nate, ce descriu o lume mirifică, asedin comuna Ribiţa’’ – prezentată de Mo- menea ”Călătoriilor lui Alice”, iar aunica Duşan - Biblioteca Comunală Ri- toarea a avut bunăvoinţa de a dona câte
biţa şi Dorina Rus – Centrul de In- un exemplar cu autograf fiecărei biformare Turistică Ribiţa - Hunedoara
blioteci participante. De asemenea, a
- Expoziţia de carte rară despre avut loc şi lansarea volumului ”StrucPrimul Război Mondial, din colecţia turile ecleziastice de la Dunărea de Jos
personală a istoricului bănăţean Liviu şi Biserica orientală (sec.IV-X)”, autor
Groza – prezentată de doamna dir. Clara Vasile Mărculeţ, o ”întreprindere meriConstantin de la Biblioteca Judeţeană tuoasă şi necesară în care se îmbină ar,,Paul Iorgovici’’ Reşiţa
monios erudiţia cu percepţia unei can- Expozitia de pictură ,,Cetăţi şi tităţi remarcabile de informaţie şi diverflori, oameni şi natură’’ – prezentată de sitate de opinii” (prefaţator dr. Mihail
voluntara Ioana Duma a Bibliotecii Mu- Zahariade), volum ce a ajuns, de asemenicipale ”St.L.Roth” Mediaş
nea, în fiecare bibliotecă.
- Expoziţia de pictură pe apă
În aceste zile bibliotecarii si volun,,Experimente’’ şi prezentarea tablourilor realizate
de voluntarii din Medgidia: ,,Armonie şi culoare’’ prezentată de Alina
Ocheană - Biblioteca Municipală Medgidia
- Expoziţia de felicitări a voluntarei Georgiana Petac din Mediaş
- Expoziţia de fotografii din cadrul Programului de voluntariat ,,Voluntarii cărţilor din Bibliotecă‘’ a voluntarei Kiss
Andrada din Mediaş
- Expoziţiile de afişe
şi obiecte handmade realizate de voluntarii biblio-

tarii participanţi au avut parte de multe
momente frumoase pregătite de organizatori: au vizionat filme la MECEFF, au
cunoscut obiectivele turistice din Mediaş, au avut parte de o sesiune foto cu
Bebe Cotimanis la Gala de premiere a
filmelor prezentate în cadrul MECEFF,
au reîntalnit prieteni dragi şi au participat la evenimentele de la Sinagoga Mediaş.
Cum s-a încheiat această minunată
întâlnire între atâţia oameni frumoşi, entuziaşti şi plini de iniţiativă? Cu promisiunea unei noi întâlniri bibliotecari-voluntari în luna august, la Ribiţa, jud. Hunedoara, unde vom organiza o minunată
„tabără de creaţie” pentru copiii din
această frumoasă localitate încărcată de
tradiţii şi istorie, locul în care s-a născut
unul dintre eroii neamului nostru, Crişan
– fratele de sânge şi jertfă al lui Horea şi
Cloşca, locul în care vom învăţa unii de
la alţii ce înseamnă prietenia, zâmbetul,
frumuseţea lucrului bine făcut, jocul,
colaborarea, înfrăţirea, dar şi despre un
lucru necesar tinerei generaţii şi nu numai, despre păstrarea identităţii noastre
naţionale.
Crina POPESCU
bibliotecar Pietrari
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Un Om între oameni: ALEXE RĂU
(1953 – 2015)
Lumea bibliologică este mai săracă. A plecat să recite îngerilor Alexe
Rău, director al Bibliotecii Naţionale a
Republicii Moldova, în perioada 1992 –
2015. A fost un Om de mare cultură şi
de o nobleţe sufletească rar întâlnită, un
fervent apărător al limbii române, un etalon al intelectualului moldovean.
Alexe Rău s-a născut la 23 decembrie 1953, în comuna Larga, raionul Briceni. A absolvit Facultatea de Biblioteconomie şi Bibliografie a Universităţii
de Stat din Chişinău, ulterior fiind angajat ca lector universitar în cadrul acestei
instituţii. Începând cu 1976 se încadrează în structurile Bibliotecii Naţionale. În
anul 1992 este numit director general al
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.
La iniţiativa regretatului Alexe
Rău, au apărut noi proiecte, menite să
valorifice fondul de carte al instituţiei şi
să-i sporească prestigiul: iniţierea „Salonului Naţional de Carte”, care în acest
an a ajuns la cea de-a XXIV-a ediţie;
organizarea simpozionului „Anul bibliologic”; înfiinţarea „Clubului biblioteconomiştilor din Moldova”; organizarea
Festivalului de carte şi poezie „Eminesciana” (1985-1986); editarea almanahului „Patrimoniu: Almanahul bibliofililor
din Moldova” (1977-1981) şi iniţierea editării colecţiei de monografii şi eseuri
intitulată „Clio şi Biblon” etc. . Sub directa îndrumare a lui Alexe Rău, Biblioteca Naţională a început editarea unei
serii de bibliografii şi materiale de referinţă: „Bibliografia Moldovei”, „Cultura
în Moldova”, „Buletin bibliologic”. A
fost redactor-şef la revista „Magazin
bibliologic” - prima publicaţie de specialitate din Basarabia.
Alexe Rău a elaborat, împreună cu
o echipă de experţi, Programul naţional de reformare a bibliotecilor din
republică, de depolitizare (în măsura
posibilităţilor) şi orientare a acestor importante instituţii spre modelul strategic
al sistemului naţional de biblioteci. Astfel, a fost realizat Catalogul Naţional
Colectiv Partajat (CNCP), care este par-

te componentă a Sistemului Integrat al
Bibliotecilor Informatizate din Moldova
(SIBIMOL), format din cataloagele online ale bibliotecilor participante la Sistem şi îndeplinind rolul unui catalog informatizat unificat. CNCP reprezintă o
bază fizică reunită de date, în care se
exercită controlul asupra înregistrărilor
bibliografice pentru resursele informaţioanle din colecţiile tuturor bibliotecilor din Moldova. Înregistrările acumulate sunt supuse unor proceduri riguroase de selecţie, în baza unor criterii prestabilite (calitatea descrierii, respectarea
standardelor etc). Catalogul este amplasat pe un server cu o capacitate foarte
mare de procesare şi stocare a datelor şi
poate fi accesat prin intermediul Internetului.
Talentul său organizatoric a fost
dublat şi de cel literar. A publicat mai
multe volume de versuri: „Spune ceva”
(Chişinău, 1993), „Uniluconul” (Chişinău, 1997), „Nuca lui Nevermore” (Timişoara, 1999) şi de eseuri: „Există şi
un Dumnezeu al bibliologiei” (Chişinău,
2001), „Jurnal parizian” (Chişinău,
2001), „Ochiul din oglinda paginii”
(Chişinău, 2002). Este autorul a peste
200 de studii, articole, eseuri publicate
în culegeri şi ediţii periodice de specialitate din ţară şi din străinătate: România,
Rusia, Iugoslavia, SUA, Austria, Franţa.
Pentru merite deosebite i-au fost
acordate mai multe distincţii: medalia
„Eminescu” (2002), medalia „Meritul
Civic” (1996), ordinul „Pentru merit în
grad de comandor” (România, 2002),
medalia Uniunii Europene „Lider al comunităţii europene” şi diploma “Manager al sec. XXI” (Bruxelles, 2002),
Diploma UNESCO (2001) etc.
În urmă cu un an, în perioada 1821 noiembrie 2014, o delegaţie a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”
Vâlcea, compusă din conf. univ. dr.
Remus Grigorescu, managerul instituţiei, subsemnata, Flori Ghiţă, şi Dana
Dobre, a participat la manifestarea Anul
bibliologic 2015 - Anul promovării va-

lorilor europene. Întâlnirea a avut loc la
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova din Chişinău, în contextul întrunirii anuale 2014 a Conferinţei Directorilor Bibliotecilor Publice din Republica Moldova (19 noiembrie 2014). Evenimentul a fost organizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova,
Centrul Pro-European de Servicii şi
Comunicare, în parteneriat cu Centrul
de Resurse “Dialog-Pro”, care asigură
funcţiile de Secretariat al Platformei
societăţii civile “Pentru Europa”.
Obiectivul întâlnirii CODIBIP a
fost acela de a informa directorii de instituţii publice cu privire la importanţa
angajării bibliotecilor în procesul de
promovare a valorilor europene, comunicare şi informare a cetăţenilor, aceste
instituţii culturale fiind la ora actuală
printre organismele cele mai credibile
pentru cetăţenii din localităţile rurale.
Acest eveniment şi-a propus să impulsioneze procesul de comunicare europeană, pentru ca rolul bibliotecilor să
devină acela de “aliat” al societăţii civile
şi mass-mediei în acest proces. De asemenea, desfăşurarea reuniunii CODIBIP
a dus la stabilirea unui cadru de cooperare cu factorii de decizie activi în acest
domeniu. Astfel, au fost prezente oficialităţi marcante ale Republicii Moldova,
precum viceministrul Afacerilor Externe
şi Integrării Europene, Iulian Groza,
secretarul de stat în Ministerul Culturii,
Andrei Chistol şi Lilia Snegureac, specialist în comunicare, secretarul Platformei Societăţii Civile “Pentru Europa”,
preşedintele Centrului de Resurse “Dialog-Pro” şi Evan Tracz, director al Programului NOVATECA, director pe ţară
IREX. Aceştia au subliniat importanţa
deosebită pe care o are biblioteca în diseminarea informaţiilor europene, astfel
încât integrarea Republicii Moldova în
Uniunea Europeană să nu surprindă cetăţenii moldoveni nepregătiţi. Pe această temă au fost rostite alocuţiuni interesante, privind importanţa pe care o acordă Republica Moldova în realizarea
unei societăţi moderne, bazate pe demo-
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In memoriam

&

craţie şi promovarea valorilor autentice
ale ţării.
Moderatorul acestui eveniment
important pentru bibliotecile din Basarabia a fost domnul Alexe Rău.
Am cunoscut un adevărat profesionist, cu realizări remarcabile în
domeniul bibliologic, cu proiecte şi
iniţiative noi pentru dezvoltarea acestui

domeniu. Unul dintre aceste proiecte era
legat şi de Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea.
Dar, timpul n-a mai avut răbdare…

cunoscut. Îngerii l-au vrut alături de ei,
să le organizeze Biblioteca Raiului şi să
le împărtăşească din vasta lui experienţă, legată de lumea văzută şi nevăzută a
cărţilor, pe care, cu pasiune şi devotaPlecat prematur dintre noi, într-o ment, a iubit-o şi slujit-o toată viaţa.
dimineaţă de primăvară ce nu prevestea
nimic rău, Alexe Rău a lăsat un gol
Flori GHIŢĂ
imens în inimile tuturor celor care l-au
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Biblioteca virtuală
• un nou serviciu oferit de Secţia de carte în limbi străine
Ce este o biliotecă virtuală?
Biblioteca virtuală are accepţiuni
foarte diverse toate pornind de la sensurile de virtual, de realitate virtuală.
Realitatea virtuală este considerată în
acest caz cea definită de contextul electronic. Sensurile bibliotecii virtuale pot
merge de la o simplă pagină Web până la
o bibliotecă într-o realitate tridimensională.

de oriunde şi oricând la resurse de foarte
bună calitate. Biblioteca virtuală va oferi
posibilitatea de a cauta cărţi care nu se găsesc în colecţiile noastre în format tradiţional (tipărite). Mai important, toate
documentele vor putea fi citite on line sau
vor putea fi descărcate în formatele uti-

Nu s-a impus în literatura de specialitate o definiţie ştiinţifică a conceptului de biblioteca virtuală, sensurile vehiculate fiind cele contextuale, colocviale
sau impuse ca o sintagmă şablon. Biblioteca virtuală rămâne doar un concept organizaţional care integrează într-un context unitar resurse electronice, tehnologici zate frecvent, în special de tinerii utilizade informare şi comunicare, utilizatorii fă- tori (PDF, Text, ePub etc sau diferite forră o precisă delimitare spaţio-temporală. mate audio).
Altfel spus, biblioteca virtuală este o
bibliotecă digitală fără delimitări spaţiotemporale şi am mai adăuga că şi fără
respectarea riguroasă a principiilor de
construcţie, structurare, prelucrare, comunicare, utilizare, prezervare a resurselor
informaţionale exclusiv electronice.

Lista celor 600 de titluri, în ordine
alfabetică după autor, include link-ul pentru a se descărca formatul dorit ( Kindle,
iPad/ iPhone, Android, eReader, Epub,
PDF sau alte formate audio) sau pentru a se
asculta sau citi on line operele respective.
La acestea se adaugă o altă listă ce
cuprinde 550 de cărţi audio, ordonate
alfabetic.Utilizatorii au posibilitatea fie de
a asculta on line cărţile dorite, fie de a le
descărca gratuit.

Şi pentru ca oferta Bibliotecii virtuale să fie cât mai completă, am adăugat
două secţiuni distincte. ,,Raftul de periodice” oferă posibilitatea doritorilor să citească online presa din toate ţările Europei (câteva mii de ziare, reviste, jurnale).
Unde se poate găsi Biblioteca virtuală? Căutarea este foarte simplă, periodicele
sunt ordonate pentru fiecare ţară în parte.
Blogul Secţiei de carte în limbi străLa sfârşit este adăugată o listă ce cuine are o pagina dedicată special Biblioteprinde peste 700 de documentare, ordocii virtuale:
nate în funcţie de tema filmelor. Cea mai
http://limbimoderne.blogspot.ro/p/b.html. mare parte sunt şi subtitrate.

Pentru a păstra organizarea unei bi(Biblioteca digitală – O încercare
de definire, Conf. univ. dr. Elena blioteci tradiţionale resursele electronice
sunt aranjate pe ,,rafturi” (Periodice, Cărţi
Tîrziman)
audio, Filme)
De ce o bibliotecă virtuală?
La dispoziţia utilizatorilor este pusă
Bibliotecile ar trebui: să furnizeze o listă ce cuprinde 600 de titluri, opere de
colecţii extinse de documente digitalizate, ficţiune, non-ficţiune, poezie, ale celor
accesibile prin cataloagele proprii ale a- mai cunoscuţi scriitori ai literaturii unicestor instituţii; să faciliteze accesul la in- versale (Asimov, Jane Austen, Philip K.
formaţie, atât in localurile proprii, cât şi la Dick, F. Scott Fitzgerald, Tolstoi, Dosdistanţă; să modernizeze şi să diversifice toievski, Shakespeare, Ernest Hemingserviciile pentru utilizatori; să organizeze way, Virginia Woolf si James Joyce ca să
şi să dezvolte serviciile de referinţă on- amintim numai câţiva).
line.
Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor utilizatorilor moderni de a accesa informaţii, documente, cărţi in diferite formate, Secţia de carte în limbi străine pune
la dispoziţia utilizatorilor un nou serviciu
de bibliotecă: ,,Biblioteca virtuală”.

tul actual. Se doreşte crearea unei fond de
cărţi electonice ce va depăsi 5.000 de
titluri.

Am realizat, pentru început, o selecţie a
celor mai citite şi căutate cărti din operele
clasicilor literaturii universale pentru a fi mai
Astfel cititorii vor avea acces rapid, uşor căutate în forma-

Această bibliotecă virtuală reprezintă un prim pas, o iniţiativă care să ofere utilizatorilor un nou serviciu de bibliotecă,
în primul rând celor care sunt interesaţi de
limbile străine şi de operele literaturii universale. Pasul următor ar trebui să fie
constituirea unei biblioteci digitale care să
includă toate materialele (text, audio şi video) obţinute prin digitizarea colecţiilor
existente în Biblioteca Judeţeană ,,Antim
Ivireanul Vâlcea precum şi din colecţiile
altor biblioteci digitale existente, atât din
ţară cât şi din străinătate.
Dragoş MARINOIU
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• selecţie din volumul în curs de apariţie
ALEXANDRU, IOAN. Imnele
ANANIA, VALERIU. Din spumeBLANDIANA, ANA. Călcîiul
bucuriei/ Ioan Alexandru.- Bucureşti: le mării: Pagini despre religie şi cul- vulnerabil/ Ana Blandiana.- Bucureşti:
Editura Cartea Românească, 1973.- tură/ Valeriu Anania; Ediţie îngrijită şi Editura pentru Literatură, 1966.- 56 p.
264 p.
postfaţă de Sandu Frunză - Cluj
Napoca: Editura Dacia, 1995.- 246 p.

Pe pagina de gardă: Eventualilor
Pe pagina de gardă: Pentru
cititori
din Râmnicul Vâlcea cu emoţia
Pe pagina de titlu: Pentru Biblio- Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul
de
a
mă
şti citită aici, la poalele
tecă şi cititorul acestor locuri vâlcene omagiu ostenitorilor şi cititorilor, V.
munţilor.
Ana
Blandiana, februarie `72.
pe care şi eu le iubesc. Ioan Alexandru. Anania-Bartolomeu al Clujului. Dec. ’95.

Cât va dura

PELLEA, AMZA. Să râdem
cu... Amza Pellea/ Amza Pellea.Craiova: Editura Scrisul Românesc,
1973.- 184 p.

Cartea...
În abstract, cineva, undeva,
cândva, scrie cuiva, de mână, ceva.

Pe pagina de gardă: Cititorilor
care frecventează biblioteca din Rm.
Vâlcea, câteva ţăndări de suflet oltenesc, dăruite cu dragoste şi prietenie.
Amza Pellea, 07-1973.

Material, Autorul consemnează pe întîia filă sau pe pagina de
gardă un gând efemer care să rămână scris cât va dura Cartea.
Spiritual, gândul efemer materializat în autograf ne şopteşte tuturor cu mult peste puţinul care rămâne scris: despre fascinanta lume
a Cărţilor şi a celor ce le dau viaţă scriitori şi cititori laolaltă -, despre
valori spirituale, dragoste, frumos,
emoţie şi preţuire între oameni. Sau
poate despre nimic din toate acestea, însă cu siguranţă despre (alt)ceva, de asemenea desăvârşit…
Suntem onoraţi să vă oferim,
din toată inima, o colecţie a autografelor-giuvaer scrise pe cărţi din
fondul Sălii de lectură a Bibliotecii
Judeţene “Antim Ivireanul” Vâlcea.
(Valentin SMEDESCU)

Prin această carte cu autografe
ne-am propus să prilejuim o întâlnire
directă a cititorilor cu o părticică din
fiinţa unui scriitor, cu gândurile şi
grafia lui.
Peste ani putem lua contact direct cu autorul prin autograful lui, ni-l
aducem în minte, îl apropiem de noi
ca făuritor de cultură.
Prin autograf, parcă îl atingem
cu mâna pe scriitor şi ne îmbogăţim şi
noi, cititorii, din frumuseţea spiritualităţii lui.
Autografele sunt o legătură palpabilă peste timp între oameni, sunt
mesaje de apropiere, de anulare a timpului, a distanţei dintre autori şi citi-

tori. Atingi cu mâna semnătura unui
mare autor şi parcă te încarci cu
bucurie, ai sentimentul de apropiere şi
îmbogăţire spirituală cu el.
Viorel Savin scrie în cartea
Despre starea autografului: „Ca intenţie, autograful este o intervenţie
extrem de importantă în sistemul de
valori al destinatarului, având menirea de a se insinua în mod plăcut în
mintea acestui.
Caracterul persuasiv al autografului explică şi inflaţia cantitativă
a acestuia pe piaţa sentimentală din
această lume aspră...”
Colectivul Sălii de Lectură
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Centrul de Informare Comunitară –
pionier al noilor servicii de bibliotecă
În anul 2005 se înfiinţa una dintre laţie tânără, implementând proiectele intelectuale şi industriale. Au fost de un
cele mai dinamice secţii ale Bibliotecii ”Ne pregătim pentru România”, ”Să real succes la public cursurile de manaJudeţene „Antim Ivireanul”, Vâlcea învăţăm CUM SĂ ÎNVĂŢĂM”, ”Ado- gementul proiectelor cu finanţare, cofiind printre primele biblioteci publice lescent School”. Elevii de liceu au par- municare, antreprenoriat, bune maniere,
din România care au înfiinţat Centre de ticipat la Şcoala de Vară, Festivalul diplomaţie, mediere şi protocol internaInformare Comunitară. Pentru că so- ”Crăciun European”, concursul de cul- ţional.
cietatea este în schimbare şi pentru că tură generală europeană „Frumuseţea
nevoile umane sunt altele, o adaptare a minţii tale”. Adulţii, prin ”Job Club la
De-a lungul anilor, personalităţi
Bibliotecii la noile provocări a fost şi Bibliotecă”, au fost sprijiniţi în pre- marcante ale vieţii publice au fost invieste esenţială. Centrul s-a constituit, ast- gătirea pentru piaţa muncii, oferindu-le tate la evenimentele de anvergură orgafel, ca un serviciu local de informare o- informaţii despre locurile de muncă în nizate de Centrul de Informare EUficială, corectă şi raROPE DIRECT, adupidă, având justificacând un beneficiu de
re legală art. 28, lit.
imagine şi plus-vac, din Legea nr. 334
loare Bibliotecii Judin 2002 („Bibliotedeţene „Antim Ivicile judeţene …alcăreanul” Vâlcea. Am
tuiesc baze de date şi
avut oaspeţi precum
organizează centre
Luca Niculescu – Rade informare comudio France Internanitară…”).
ţionale; Cristian PîrA fost adoptată
vulescu – politolog;
strategia porţilor desWolfgang Glass - ED
chise în raport cu utiViena; Angela Dulizatorii, fiind la displenschi – DG Trapoziţia cetăţenilor
duceri; Mariana Copentru a le oferi insac – Parlamentul
formaţiile de care au
European. Am reuşit
nevoie - comunitare;
să captăm atenţia ueuropene;
OSIM;
nor personalităţi din
servicii tehno; îm- 23 aprilie 2005: deschiderea oficială a Centrului de Informare Comunitară staful UE care au
prumut interbiblioteapreciat activitatea
car; Legis etc.
Vâlcea şi în UE şi organizând cursuri de Centrului: Ioana Marchiş, coordonator
La momentul de bilanţ prilejuit de limbi străine. Seniorii au fost implicaţi Reţeaua Europe Direct România; Tomas
sărbătorirea a 10 ani de ”noi servicii de în proiectul „Calculatorul pe înţelesul Jimenez Sanchez - Comisia Europeană
bibliotecă” amintim câteva cifre care tuturor”. Copiii au putut participa la ore şi Mădălina Mihalache, şef Birou de
arată o clară utilitate a existenţei Cen- de informare europeană, ”Atelierul Informare al PE.
trului şi a impactului de imagine şi vizi- Europa”, Proiectul ”Să învăţăm de la
Încă din 2005, Biblioteca Jubilitate în comunitate: 59.547 de per- bunici, să învăţăm de la cei mici”. Ast- deţeană „Antim Ivireanul” a fost printre
soane au solicitat serviciile noastre, s-au fel, toate categoriile de vârstă au benefi- primele biblioteci din ţară care a lucrat
organizat 931 de evenimente la care au ciat de ofertele noastre!
cu elevi-voluntari chiar de la primul proparticipat 28.571 de persoane, 155.030
Informarea europeană a fost o pre- iect ”În sprijinul comunităţii”. În fiecare
de accesări ale site-ului secţiei până în ocupare permanentă. Au avut loc acţiuni an, am premiat excelenţa, instituind preacest moment...
dedicate Zilei Europei - 9 mai, campanii miul pentru voluntarul anului, pentru
Biblioteca Judeţeană Vâlcea – prin de promovare şi informare „Vorbeşte cu care tinerii au fost recompensaţi cu
Centrul de Informare Comunitară – a fă- noi despre Europa”; seminarii naţionale vizite de studiu la Parlamentul Eurocut parte din Reţeaua de centre de infor- şi internaţionale (”Cariere Europene”), pean, Reprezentanţa Comisiei Europene
mare EUROPE DIRECT, fiind prima ”Ziua Europeană a Limbilor”, ecologi- de la Praga, Centrul EUROPE DIRECT
instituţie de cultură din Vâlcea care a zări etc. Şi toate acestea cu un feed-back Munchen, precum şi cu tabere de antreimplementat proiecte cu finanţare ex- foarte bun din partea utilizatorilor.
prenoriat, comunicare, cultură şi civiliternă: ”Şi noi suntem Europa”; ”Centrul
Printr-un parteneriat cu Oficiul de zaţie europeană. Alături de voluntari,
EUROPE DIRECT Vâlcea” şi ”Al trei- Stat pentru Invenţii şi Mărci, au avut loc ne-am implicat şi în acţiuni sociale orgalea spaţiu”.
sesiuni de informare şi seminarii despre nizate la căminele de bătrâni, la Secţia
Ne-am adresat eşalonului de popu- educaţia în spiritul protecţiei proprietăţii de Pediatrie a Spitalului Judeţean, la
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2009: imagine din cabina multimedia, de unde cetăţenii
români au putut să înregistreze mesaje video care au fost
transmise Parlamentului european

Personalităţi europene la Europe Direct Vâlcea
cetăţenii români
au putut să-şi exprime dorinţele
pentru Europa,
înregistrând mesaje video care au
fost
transmise
Parlamentului
European. În acelaşi an, la filialele
Bibliotecii Judeţene Vâlcea din
Traian şi OstroActivitatea CIC a fost reflectată în mass media
veni, sub generiCentrele de Plasament, Liga Femeilor cul „Europe direct în mijlocul cetăţenilor”, s-au deschis două puncte de inforCreştine Ortodoxe etc.
Pentru ca toţi cetăţenii să poată mare europeană.
Utilizatorii Bibliotecii au posibiavea un acces facil la informaţii privind
domeniile în care Uniunea Europeană îşi litatea de a participa la audienţele acordesfăşoară activităţile şi modul în care date de către Avocatul Poporului - Biacestea le afectează viaţa de zi cu zi, Bi- roul Teritorial Piteşti – în fiecare lună
blioteca Judeţeană a oferit publicului începând din anul 2013 până în prezent,
larg posibilitatea vizionării în direct a de asemenea, în organizarea Centrului
şedinţelor Parlamentului European de la de Informare. „Instituţia Avocatul PoStrasburg. În cadrul campaniei de infor- porului este autoritatea publică automare pentru alegerile europene din nomă şi independentă faţă de orice altă
2009, la Centrul EUROPE DIRECT autoritate publică şi are drept scop apăVâlcea, în faţa Bibliotecii Judeţene rarea drepturilor şi libertăţilor persoa„Antim Ivireanul”, a fost instalată o Ca- nelor fizice în raporturile acestora cu
bină Multimedia prin intermediul căreia autorităţile publice”.

Venind în sprijinul comunităţii,
Centrul de Informare a fost prima secţie
a Bibliotecii Judeţene Vâlcea care a
realizat şi a actualizat propriul site, a oferit servicii de internet gratuit utilizatorilor săi şi a acordat informaţii în mediul on-line. Activitatea Centrului de Informare EUROPE DIRECT Vâlcea a
fost reflectată în mass-media şi în ”Buletinul de Europa”, publicaţie editată de
Reprezentanţa Comisiei Europene în
România. De-a lungul timpului, Centrul
de Informare a menţinut relaţii de colaborare şi parteneriat cu diferite instituţii,
ONG-uri, şcoli şi a contribuit la îmbogăţirea fondului bibliotecii cu donaţii de
cărţi şi reviste primite de la Institutul
European din România şi Oficiul de
Publicaţii din Bruxelles.
Fără iniţiativă şi creativitate nu
putem vorbi de performanţă. Către
performanţă tindem şi noi, ca echipă,
membrii Serviciului Informare, Cooperare europeană - Proiecte şi Programe Culturale.
Dana RĂDULESCU
Ioana MAZILU-MANOLESCU
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Personalităţi locale
- comemorări februarie august 2015 IONEL GEANTĂ (m. 6 feb. 1980) 35 ani de la moarte (muzicolog)

Proiectat în paralel cu „Tradiţiile
satului vâlcean în mileniul trei”, atelierul „Mâini talentate” a fost ca o
completare perfectă a acestuia. Ia, devenită astăzi un brand de ţară, şi-a regăsit
astfel locul în sufletul nostru de români;

&

Periodice Legislaţie, am desfăşurat de-a
lungul timpului cu caracter permanent,
şi activităţi dedicate unor zile naţionale
şi mondiale precum: „Ziua Presei”,
„Ziua avocatului”, „Ziua vârstei a treia”,
„Eminesciana”, „Francofonia”, „Dragobetele”, „Din lumea basmului”, precum şi manifestări religioase de Paşti şi

DIMITRIE DRĂGHICESCU (m. 25
mart. 1945) - 70 ani de la moarte
(filosof, sociolog)
MIHAI OROMOLU (m. 29 mart.
1945) – 70 ani de la moarte (magistrat, om politic)
CONSTANTIN GEORGESCU (m.
7 apr. 1965) – 50 ani de la moarte
(regizor)
GHEORGHE
MARINESCUGOANGE (m. 16 mai 2000) - 15 ani
de la moarte (regizor)
ARMAND MIRON BRUCĂR (m.
23 mai 1990) - 25 ani de la moarte
(medic chirurg, cercetător ştiinţific)
CORINA PĂTRAŞCU (m. 20 mai
1980) - 35 ani de la moarte (cercetător
ştiinţific)
DUMITRU GUŞETOIU (m. 30 mai
1990) - 25 ani de la moarte (istoric)
ION FLORESCU (m. 9 iun. 1950) 65 ani de la moarte (magistrat, om
politic)
OCTAVIAN UDRIŞTE (m. 13 iun.
1995) - 20 ani de la moarte (medic,
cercetător ştiinţific)
CONSTANTIN ILIESCU (m. 24 iul.
1980) – 35 ani (pictor)
LUCIAN GRIGORESCU (m. 16
aug. 1990) - 25 ani de la moarte (secretar federal al Federaţiei Române de
Handbal)
ALEXANDRU CERNARĂDULESCU (m. 28 aug. 1990) 25 ani de la moarte (scriitor)
- continuare în pagina 35 -

foto: www.time.com

Spaţiu de suflet pentru
o viaţă de bibliotecar
Proiectul „Bătălia cărţilor” –
proiect naţional, continuat la cererea utilizatorilor bibliotecii încă un an sub denumirea „Devoratorii de cărţi”, şi-a
atins şi el scopul. Secţia noastră a coordonat şi îndrumat, astfel, un colectiv de
elevi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18
ani, dornici de lectura operelor unor
scriitori străini şi români. Elevii au învăţat să comunice şi să dezbată subiecte
diverse, dezvoltându-şi astfel nu numai
talentul oratoricesc, ci şi gândirea, şi au
abordat genuri şi specii diverse ale literaturii universale;
Proiectul „Călătorie prin istoria
lumii”- un proiect ce a scos la iveală
dorinţa de documentare şi cunoaştere a
istoriei omenirii, i-a pregătit pe elevi în
interesanta muncă de documentare şi arhivare a ideilor şi noţiunilor noi întâlnite
în paginile revistelor de specialitate ale
secţiei noastre. Proiectul a avut un final
impozant. Personalităţi din lumea istoriei au fost personaje nu numai în filmele create de ei, copiii, ci şi în piese de
teatru scrise şi puse în scenă de ei, secvenţe menite să ne impresioneze cu epoca şi eroii aleşi.
Pe lângă toate aceste proiecte mari,
iniţiate şi coordonate în cadrul Secţiei

de Crăciun, respectiv „Lumina Învierii”
şi „Colind European”. Nu am uitat nici
istoria, în fiecare an realizând o manifestare mai amplă sau expoziţie dedicată zilei de „24 ianuarie - Mica Unire”,
„Marea Unire de la 1 decembrie 1918”astăzi Ziua României, Zilele „Antim
Ivireanul”, „Ziua bibliotecarului”, şi am
contribuit la multe alte manifestări desfăşurate de Biblioteca Judeţeană.
În această zi de 1 noiembrie 2015,
când biblioteca împlineşte 65 de ani, iar
eu sunt aproape de încheierea carierei
mele de bibliotecar, pot spune că am
fost stăpânită în permanenţă de dorinţa
de a asimila cunoştinţe ce au reprezentat
un capital intelectual acumulat în timp,
că accesul la metadate şi la valorile patrimoniale m-au ajutat să transmit mai
departe generaţiei tinere câte ceva din
ele, făcându-mă să fiu mândră de tot ce
am realizat până în prezent.
La ceas aniversar, le urez tuturor
acelora care au îmbrăţişat această frumoasă meserie, multă sănătate şi „La
mulţi ani!”, să fie fericiţi că lucrează în
această instituţie care a fost, este şi va fi,
indiferent de forma pe care o va lua,
BIBLIOTECA.
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Emisiunea Bibliotecii
la TV Etalon
Emisiunea prezintă informaţii,
imagini, detalii despre evenimentele
culturale organizate la Biblioteca Judeţeană, la filiale şi la bibliotecile din teritoriu şi aduce în atenţia publicului activitatea bibliotecarilor.
Prin întâlniri culturale, interviuri
şi montaje, reportaje şi conversaţii pe
teme culturale este reflectată activitatea
Bibliotecii.

sau mai nouă, aducem în prim-plan muzee şi biografii filmate.
«Cântare cărţii» este o emisiune despre carte, arte, lecturi, biblioteci, evenimente culturale şi ...emoţii
frumoase.
Şi nu în ultimul rând, «Cântare
cărţii» este emisiunea în care lectura se
face live. Este în aceeaşi măsură o ple-

35

Personalităţi locale
- comemorări august decembrie 2015 - urmare din pagina 34 DEM RĂDULESCU (m. 17 sept.
2000) – 15 ani de la moarte (actor)
ACHIM POPESCU (m. 28 sept.
1980) - 35 ani de la moarte (istoric)
EMIL GAGHEL (m. oct. 1995) - 20
ani de la moarte (sculptor)

Inventatorul
„Condeiului
portăreţ fără
sfârşit, alimentându-se
însuşi cu
cerneală”

PETRACHE POENARU (foto; m.
2 oct. 1875) - 140 ani de la moarte
(inventator, traducător, scriitor)
PETRE BARDAŞU (m. 6 oct. 2000)
- 15 ani de la moarte (istoric)
GIB MIHĂESCU (m. 19 oct. 1935)
– 80 ani de la moarte (scriitor)
Este o emisiune despre Bibliotecă
şi despre felul în care Biblioteca
răspunde cerinţelor publicului şi participă la procesul educativ şi de informare a copiilor, elevilor, tinerilor,
adulţilor şi seniorilor.
«Cântare cărţii» se adresează
tuturor celor interesaţi de cultură, de
lectură, de comentariu şi iniţiativă culturală.
Prin această emisiune ne-am propus să aducem în atenţia publicului vâlcean cărţi de valoare, oameni şi locuri,
necunoscute sau poate doar uitate. În
cadrul emisiunii difuzăm documentare,
prezentăm expoziţii de carte mai veche

doarie pentru lectură şi arată ce beneficii aduce lectura în vieţile noastre.
«Cântare cărţii» este emisiunea
tuturor vârstelor şi preferinţelor de lectură şi cultură şi porneşte de la ideea că
doar cărţile sunt avuţia tezaurizată a
lumii şi moştenirea potrivită pentru
generaţii şi naţii iar ... omul sfinţeşte
locul.
Vă mulţumesc tuturor celor care
sunteţi alături de noi şi în mod deosebit celor care aţi fost în studioul emisiunii şi am plămădit-o împreună!
Rozvita- Monica COSAC
(la Televiziunea Etalon, o dată la
două săptămâni, vinerea, de la 17. 00 la
18. 30)

VASILE BERBECE (m. 22 oct.
1995) – 20 ani de la moarte (geograf)
ALEXANDRU OPREA (m. 4/ 5
dec. 1985) – 30 ani de la moarte (critic literar)
NICOLAE MĂRGINEANU (m. 10
dec. 2000) – 15 ani de la moarte
(cercetător ştiinţific)
ŞERBAN SĂNDULESCU (m. 20
dec. 2000) - 15 ani de la moarte
(cercetător ştiinţific, om politic)
ELIODOR CONSTANTINESCU
(m. 1935) – 80 ani de la moarte (traducător, scriitor)
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Managementul calităţii
informaţiei în relaţie...
- urmare din pagina 24 Diversificarea colecţiilor bibliotecii noastre prin includerea, alături de
documentele tradiţionale, a documentelor audiovizuale şi, mai ales, a documentelor electronice, implică creşterea
exigenţei în selecţia documentelor,
regândirea organizării şi administrării
lor, deoarece aceste noi tipuri de documente necesită condiţii şi competenţe
speciale de prelucrare, organizare, conservare şi accesare.
Dezvoltarea colecţiilor de documente tradiţionale şi electronice din
fondul bibliotecii este incompletă dacă
nu există un sistem care să permită o
cale rapidă de acces la documente, la
informaţii referitoare la un anumit subiect, autor, operă literară, evenimente
culturale etc.
Având în vedere multitudinea şi
complexitatea categoriilor de informaţii, a apărut necesitatea creării unor evidenţe centralizate privind fondurile do-

cumentare, apoi asigurându-se transferul informaţional. De aici necesitatea
introducerii în bibliotecă a sistemelor
moderne de înmagazinare, prelucrare şi
regăsire a informaţiilor.
Informatizarea bibliotecii tradiţionale a marcat încputul unei noi provocări, Biblioteca Judeţeană “Antim
Ivireanul” Vâlcea fiind printre primele
biblioteci din ţară care a finalizat catalogul online. Acesta poate fi accesat de
pe site-ul bibliotecii http://www.bjai.ro, fiind un instrument de lucru util
şi rapid de navigare în baza de date a
colecţiilor de documente (cărţi, periodice, multimedia etc.).
Catalogul online conţine baza de
date a bibliotecii pe care utilizatorii o
pot consulta rapid, având posibilitatea
combinării mai multor criterii de
căutare (după: titlu, autor, date de publicare, limba de redactare a materialu-

foto: babyccinokids.com
lui, cuvânt din titlu etc.). Reflectând
colecţiile bibliotecii, catalogul online
oferă informaţii asupra unei varietăţi de
discipline şi subiecte, afişând descrierea bibliografică şi analitică a fiecărui
document.
Prin accesarea catalogului online,
orice utilizator din orice colţ al lumii,
are posibilitatea localizării, vizualizării
şi rezervării documentului solicitat.
- continuare în pagina 42 -

Publicaţiile seriale: aspecte privind descrierea...
- urmare din pagina 18 -

C

olecţiile de publicaţii
seriale supuse descrierii
bibliografice se dezvoltă prin abonamentele contractate de instituţie, atât pentru titlurile româneşti cât şi străine, prin donaţiile onorante de la persoane fizice şi juridice, prin titlurile care
întregesc Depozitul Legal de tipărituri al
bibliotecii sau schimb interbibliotecar. Anual, bibliotecarul responsabil cu descrierea bibliografică a publicaţiilor seriale
completează şi actualizează descrierile
existente în baza de date a TINREADului sau realizează descrieri pentru
titlurile noi, precum şi evidenţa individual
informatizată la aproximativ 2000 de
unităţi de bibliotecă (volume) şi aproximativ 400 de titluri româneşti şi străine.

acceptate la nivel internaţional, la care
se pot adăuga elemente distinctive, ce
ţin de modul de lucru instituit la nivelul
fiecărei biblioteci.
Aceste reguri de descriere sunt
cuprinse în standarde elaborate de IFLA
(International Federation of Library
Associations and Institutions) iar pentru
publicaţiile seriale ele se regăsesc în
Standardul ISBD-S revizuit ISBD-CR
(Descrierea Bibliografică Internaţională
Standardizată pentru Seriale şi alte Resurse în continuare).
Bibliotecarul realizează astfel,
pentru utilizatorii bibliotecii, în catalogul on-line, puncte de acces precum titlu publicaţiei seriale, autor colectiv, autor persoană fizică, subiecte, cuvinte
cheie, loc de publicare, editură etc. şi
ataşează imagini scanate reprezentând
coperta şi/sau cuprinsul pentru titluri iar
pentru descrierile analitice ale părţilor
componente chiar articole full-text.

Nu în ultimul rând, trebuie amintit
Din punct de vedere biblioteconomic, descrierea bibliografică a unei pub- faptul că specificul colecţiilor de publilicaţii seriale nu se face la întâmplare, ea caţii seriale, modul diferit de organizare
trebuie să respecte regulile de descriere a acestora în volume, de evidenţă a uni-

tăţilor, nenumăratele situaţii particulare
întâlnite în prelucrarea publicaţiilor seriale, parcursul diferit într-o bibliotecă a
unui serial faţă de o carte, îl determină
pe bibliotecar să construiască o bună colaborare cu personalul Secţiei “Periodice-Legislaţie”, locul unde se comunică în regim de sală de lectură serialele,
să se consulte cu bibliotecarii din ţară,
amintind aici pe colegii de la Biblioteca
Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”
Dolj, Biblioteca Judeţeana “Ovid Densusianu” Hunedoara, Biblioteca Judeţeană “Dinicu Golescu” Argeş, dar şi
personalul de la IME Bucureşti, fără de
care implementarea şi utilizarea softului
TINREAD nu ar fi fost posibilă.
Dar ceea ce onorează cel mai mult
Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul”
Vâlcea este faptul că în ultimii ani
Biblioteca Naţională a României a solicitat instituţiei colaborarea la întocmirea
“Repertoriului colectiv al periodicelor
străine intrate în bibliotecile din România” iar biblioteca vâlceană a realizat şi
a trimis listele bibliografice cuprinzând
titlurile de publicaţii seriale tipărite în
străinătate şi intrate în colecţiile sale.
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Lucian Blaga, poetul-filosof, filosoful-poet

S

• invitaţie la relectură

-au împlinit anul acesta
120 de ani de la naşterea
lui Lucian Blaga. Fără a-mi
propune să prezint o anume operă a poetului, trec
doar foarte repede peste o parte a operei
sale, în special opera tipărită în volume,
cu gândul că relectura deschide întotdeauna noi câmpuri de interpretare.

Copilăria, petrecută în Lancrăm, a
rămas pentru totdeauna înscrisă în sufletul poetului, ca şi imaginea satului. Clasele primare le-a urmat la şcoala germană din Sebeş (1902- 1906), continuând
în felul acesta tradiţia familiei: tatăl şi
toţi fraţii mai mari învăţaseră aici.

Şi pornesc de la cuvintele pe care
Eugen Lovinescu le rostea, vorbind
despre Lucian Blaga:

În 1936 este ales membru al Academiei, şi numit,
doi ani mai târziu, profesor
la Universitatea din Cluj, la
Catedra de filozofia culturii,
special creată. Din 1949
lucrează în cadrul filialei
clujene a Academiei şi la
Biblioteca universitară.

„Poetul e unul din cei mai originali
creatori de imagini ai literaturii noastre, imagini neprevăzute, cizelate. Cu o
artă definitivă, el a pus, astfel, în circulaţie o serie de adevărate cochilii, ornamentat sculptate, ale unor impresii fie
de ordin senzorial, fie de ordin intelectual: în loc de a fi inserate într-o complexă alcătuire poetică, ele sînt risipite
într-o pulbere de cale lactee.“
(EUGEN LOVINESCU,
Istoria literaturii române contemporane, 1900- 1937)
Poet, filosof, dramaturag, diplomat
şi memorialist, Lucian Blaga rămâne o
personalitate unică în istoria culturii româneşti. Înţelegerea şi analiza (din
punct de vedere literar) a operei lui Lucian Blaga înseamnă să încerci să-i cunoşti personalitatea, şi de fapt modul său
particular de a privi, de a înţelege şi trăi
viaţa.
Este aproape cu neputinţă să deduci biografia lui Blaga din opera lui.
Întâmplările vieţii i-au modelat şi felul
de a fi, au contribuit la alcătuirea unei
structuri sufleteşti şi spirituale, iar
expresia acestora este opera sa.
Să cercetăm puţin biografia poetului pentru a înţelege formarea substratului operei sale.
S-a născut la 9 mai 1895, în satul
Lancrăm, situat între Alba-Iulia şi Sebeş. Tatăl, Isidor Blaga, era preot ortodox în sat, la fel şi bunicul, Simion Blaga. În familia mamei, născută Moga, tradiţia ecleziastică era şi mai bogată: familia Moga număra în istoria ei mai
mulţi preoţi şi chiar un episcop al Sibiului, Vasile Moga, predecesorul lui Andrei Şaguna. Despre tatăl său, poetul
spunea: „Pe tata eu nu l-am pomenit
decât ca pe un pasionat om al cărţii“.

este conştient de misiunea sa:
„În spaţiu tainic, fără mărturie,
mă alesei cîndva făptură vie.
M-au făurit rîzînd, cîntînd, părinţii.
Ei, ţesătorii vieţii şi ai morţii,
mi-au dat ce-ngăduise soartea:
au pus în mine soarele şi noaptea,
şi mi-au adus un drum în
faţa porţii.”
(Anii vieţii din Ce
Aude Unicornul)

foto: www.lapunkt.ro
În 1906 este înscris la liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, iar următorii
ani sunt hotărâtori pentru formarea lui
intelectuală. Ca licean la Braşov, Blaga
descoperă astronomia şi până la sfârşitul
vieţii va contempla cerul. Lectura decisivă a fost un fragment din Faust, tradus
de V. Pogor. Avea 13 ani când a descoperit, cu adevărat, cărţile.
În 1914 s-a înscris la Seminarul
teologic din Sibiu, spre a nu fi înrolat în
armata austro-ungară. Peste trei ani devine student al Facultăţii de filozofie la
Universitatea din Viena, unde îşi va lua
în 1920 doctoratul pe baza tezei intitulate „Cultură şi cunoaştere”, tipărită în
1922 în traducere românească.
Semnificativ este de asemenea faptul că activează în presă până în 1926,
când îmbrăţişează cariera diplomatică.
Este Ataşat de presă pe lângă legaţiile
României din Varşovia, Praga, Berna,
secretar de presă, apoi consilier la legaţia română din Viena, ambasador şi ministru plenipotenţiar al României, la
Lisabona. În felul acesta scriitorul petrece doisprezece ani în afara hotarelor ţării
sale.
Următoarele versuri arată că poetul

Opera lui Lucian Blaga cuprinde volume de:
POEZIE: Poemele
luminii ( 1919), Paşii profetului ( 1921), În marea
trecere (1924), Lauda somnului (1929), La cumpăna
apelor (1933), La curţile
dorului (1938);
TEATRU: Zamolxe,
mister păgîn (1921), Nebănuitele trepte
(1943), Tulburarea apelor, dramă
(1923), Daria, dramă (1925), Meşterul
Manole, dramă (1927), Cruciada copiilor (1930), Avram Iancu, dramă (1934),
Arca lui Noe (1944) ;
FILOZOFIE: Pietre pentru templul meu (1919), Cultură şi cunoştinţă
(1922), Filozofia stilului (1924), Fenomenul originar (1925), Feţele unui veac
(1925), Ferestre colorate. Însemnări şi
fragmente (1926), Eonul dogmatic
(1931), Cunoaşterea luciferică (1933),
Cenzura transcendentă (1934), Geneza
metaforei şi sensul culturii (1937), Trilogia cunoaşterii - Eonul dogmatic, Cunoaşterea luciferică, Cenzura transcendentă (1943), Trilogia culturii - Orizont
şi stil, Spaţiul mioritic, Geneza metaforei şi sensul culturii (1944), Trilogia valorilor - Ştiinţă şi creaţie, Gîndire
magică şi religie, Artă şi valoare (1946),
Gîndirea românească în Transilvania în
secolul al XVIII-lea (1966), Scrieri despre artă (1970);
Rozvita-Monica COSAC
- continuare în pagina 40 -
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Atlasul etnografic român

P

vol. II - Ocupaţiile

rintre valorile etnografice existente la Secţia
de Etnologie şi Folclor
„Mihai Pop” a Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea, se află şi volumul al
doilea din lucrarea de referinţă „Atlasul
etnografic român”, editat în cinci volume. Acesta a apărut sub coordonarea
prof. univ. dr. Ion Ghinoiu, etnograf,
etnolog, antropolog şi cuprinde: „Habitatul” (vol. I), „Ocupaţiile” (vol. II),
„Tehnologia populară” (vol. III), „Portul şi arta populară”(vol. IV) şi „Sărbători, obiceiuri şi mitologie”(vol. V).
Pentru punerea în valoare a acestei
lucrări, Ion Ghinoiu a trudit peste 30 de
ani în pasionatele sale căutări, în cele
mai ascunse rădăcini ale identităţii noastre. Amintim cuvintele înţelepte ale acestuia: „Rădăcinile noastre ca popor
nu trebuie căutate la grecii din Atena, la
Roma sau în Egipt, ci aici, în viaţa noastră strămoşească, la dacii noştri”.
Prin Atlasul etnografic român, Ion
Ghinoiu vine să confirme că mulţimea
de sărbători, credinţe, obiceiuri, scenariile unor ritualuri sunt documente pre-

ţioase pe baza cărora putem reconstitui
îndepărtata obârşie a neamului românesc. Această lucrare, de dimensiune
academică, este alcătuită într-o viziune
multidisciplinară, dând posibilitatea cercetătorilor să facă analize pentru întregul spaţiu european.
Crezul ştiinţific al marelui etnolog
contemporan Ion Ghinoiu este: „Cei
care vin după noi trebuie să realizeze o
arhivă consistentă a tradiţiilor poporului român, deoarece eu cred că, în viitor,
România va fi un punct de trimitere
frecventă la spaţiul istoric strămoşesc
dacic, care va reconstitui vechea civilizaţie europeană”
Secţia de Etnologie şi Folclor poartă
numele reputatului prof. univ. dr. Mihai Pop, etnolog, renumit cercetător al
culturilor din sud- estul Europei, laureat
al Premiului Herder (1967) şi membru
de onoare al Academiei Române (2000).
Elisabeta PEARCU
bibliotecar Secţia de Etnologie şi
Folclor „Mihai Pop”
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Primul Război Mondial

Lucian Boia, născut în Bucureşti, la lor comune din istoria
1 februarie 1944, este profesor la Facul- şi, implicit, din mentatatea de Istorie a Universităţii din Bucu- litatea românească. Mireşti. Opera sa, întinsă şi variată, cu- za reală o reprezintă
prinde numeroase titluri apărute în Ro- scrierea unei istorii eumânia şi în Franţa, precum şi traduceri ropene comune, dinîn engleză, germană şi în alte limbi. colo de prejudecăţi şi
Preocupat îndeosebi de istoria ideilor şi de teoriile general aca imaginarului, s-a remarcat atât prin ceptate. Cartea „Prilucrări teoretice privitoare la istorie mul Război Mondial.
(„Jocul cu trecutul. Istoria între adevăr Controverse, paradoşi ficţiune”) şi la imaginar („Pentru o xuri, reinterpretări”
istorie a imaginarului”), cât şi prin in- constituie
expresia
foto: www.interactivia.ro
vestigarea consecventă a unei largi ga- sintetică, necesară şi
La ce bun să rediscuţi vinovăţiile
me de mitologii (de la viaţa extraterestră lămuritoare a ideilor de până acum ale
şi sfârşitul lumii până la comunism, na- autorului, având ca tematică principală sau responsabilităţile, deja demult stabilite şi chiar asumate? De ce ar fi potrivit
ţionalism şi democrasă se rescrie „semantica” urmărilor imeţie). A adus, de asediate sau cu bătaie foarte lungă? Are rost
menea, noi interpresă-i identificăm pe învingători şi pe întări privitoare la istovinşi, când poate, de fapt, Europa a fost
ria Occidentului, a
marele perdant? Dacă ne dorim ca istoFranţei şi a Germaria acestui continent să însemne mai
niei. În 1997, lucramult decât o simplă juxtapunere de istorea sa „Istorie şi mit
rii naţionale, fiecare rodându-şi şi reîn conştiinţa româciclându-şi, între propriile graniţe, pronească” a stârnit senpriile mituri şi „idei de-a gata”, e necezaţie şi a rămas de
sar să facem, cu obiectivitate şi cu desatunci un punct de rechidere, exerciţii de imaginaţie precum
per în redefinirea
foto: www.dambroca.com
această carte, să căutăm implicaţiile mai
istorie naţionale.
Cărţile lui Lucian Boia sunt mai ceea ce el numeşte „evenimentul fonda- profunde ale întâmplărilor şi să găsim
mult decât reelaborări polemice, în sen- tor al lumii în care trăim”. Primul un echilibru în interpretare.
sul demitologizării şi înlăturării locuri- Război Mondial rămâne, prin problemaÎn mod cert, Primul Război Montica morală, prin amdial
ne
determină să privim lucrurile şi
ploarea fenomenului
şi prin consecinţele întreaga noastră evoluţie cu mai multă
dezastruoase, materi- înţelepciune.
alizate nemijlocit în
Magdalena VĂDUVA
cea de-a doua conflabibliotecar
graţie mondială, una
dintre cele mai zguduitoare drame din
Bibliografie:
istoria modernă. SisteBoia, Lucian – Primul Război
mul de la Versailles răMondial. Controverse, paradomâne actul de naştere
xuri, reinterpretări. - Bucureşti:
al Europei din zilele
foto: zoom.mediafax.ro
Editura Humanitas, 2014.
noastre.
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Perspective de dezvoltare a bibliotecii
prin proiecte şi colaborări internaţionale
Pornind de la principiul că schimbări- cluzionează că unul dintre motivele pentru pene care activează în domeniul informaţiei
le din societate trebuie să se reflecte în care cei mai mulţi dintre români aleg să nu şi culturii din România, Suedia, Polonia,
serviciile oferite, unul dintre obiectivele Bi- frecventeze biblioteca este lipsa ofertelor Turcia, Italia, Franţa şi Spania.
bliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea este acela de a găsi metode practice
În urma schimbului de
de redefinire a poziţiei şi de adaptare a
experienţe au rezultat iniţiaofertelor culturale la realităţile comunitive locale menite să faciliteze
tăţii pe care o reprezintă. În acest sens,
accesul la lectură pentru toţi
biblioteca se preocupă de primirea semmembrii comunităţii. Cea mai
nalelor venite dinspre comunitate, le treimportantă dintre acestea s-a
ce apoi prin filtrul unei analize amănunmaterializat prin proiectul „Eu
ţite şi se preocupă de transformarea icitesc, tu citeşti, noi citim”, în
deilor în produse finale, practice, corelate
cadrul căruia biblioteca s-a
cu propriile resurse şi experienţe.
multiplicat la o scară mai mică
în diferite spaţii publice din
Pe parcursul a doi ani, începând din
oraş, mijlocind astfel contactul
2013, Biblioteca Judeţeană „Antim Iviliber dintre comunitate şi lecreanul” Vâlcea a coordonat parteneriatul
tură prin intermediul cărţii. Pe
internaţional „Books like Acting”, un
lângă componenta culturală,
proiect de lectură publică finanţat integral
proiectul are şi o importantă
de Comisia Europeană prin programul culturale locale. Proiectul „Books like motivaţie civică: biblioteca valorizează
Grundtvig. Iniţiativa bibliotecii s-a bazat pe Acting” şi-a propus să dezvolte colaborări cărţile provenite din donaţii, reîntorcând
studiul „Eurobarometrul - participare şi pentru schimbul de experienţe şi bune prac- gestul în comunitate într-un mod gratuit şi
acces la cultură”, publicat de Uniunea Eu- tici cu alte ţări europene în care accesul şi lipsit de orice restricţie.
ropeană în anul 2013, potrivit căruia doar participarea la lectură a populaţie înregisCristiana OLTEANU
17% dintre români vizitează o bibliotecă trează procente crescute. Parteneriatul Bpublică pe parcursul unui an. Studiul con- Act a fost alcătuit din 7 organizaţii euro- continuare în pagina 58 -

Lucian Blaga, poetul-filosof...
- urmare din pagina 37 TRADUCERI: Goethe - Faust
(1955); Lessing - Natan înţeleptul
(1956) ; Din lirica universală (1957) ;
Lessing - Opere, vol. I- II ( 1958); Din
lirica engleză (1970); Hugo Marti Intermezzo românesc.

Aşadar, atunci când vorbim despre
Blaga şi despre opera sa, să nu uităm că
el este «filozoful culturii». El preciza că
stilul reprezintă pecetea distinctivă a unei culturi şi, extrem de important: „cultura fiecărui popor, matricea sau profilul său spiritual reprezintă o realitate
incontestabilă, rod al dezvoltării sale istorice şi sociale deosebite de a altor popoare şi, totodată, în context cu ele“.

Lucian Blaga a elaborat una dintre
cele mai coerente şi mai interesante teorii asupra culturii prin care susţine că
Pentru poetul-filosof Lucian BlaOmul este sortit creaţiei, are un destin ga, cultura era legată de modul de a exiscreator permanent şi nu poate rezista în ta al omului.
afara ei.
Să mai spunem că opera lui Lucian
Cultura este rezultatul creaţiei Blaga a fost tradusă în mai multe limbi:
umane, arta poate fi considerată un mo- Orizzonte e stille, Milano (1946); Novanta
del al ei, iar tehnica, un factor central al lirichè, Roma - Bucureşti (1971); Nehojecivilizaţiei.
nie stupenye, Bucureşti (1975); Mágikus
Astfel, opera lui Lucian Blaga se virradat, Budapest (1965); Aura ja
impune interesului cititorului prin intui- Huila, Helsinki (1945) ; Sür dünyasi ve
ţii profunde, prin observaţii de mare fi- bir piyes, Istanbul (1958).
neţe asupra stilurilor diverselor culturi,
prin strălucirea caracterizărilor făcute
Lucian Blaga rămâne una dintre fiunor opere de artă, prin măiestria expre- gurile artistice reprezentative pentru lisiei şi, foarte important, prin darul de a teratura română. A arătat o preocupare
stimula gândirea celui care îi parcurge constantă de a pune în lumină coordoopera. De altfel, Blaga spunea despre el natele spiritualităţii româneşti. În felul
însuşi că se consideră pur şi simplu filo- acesta, scriitorul poate fi aşezat în rânzof.
dul scriitorilor prin care spiritualitatea

românească îşi capătă contururile şi se
dezvoltă.
„Examenul atent şi stăruitor al
culturii noastre populare - scria Blaga ne-a dus la concluzia reconfortantă
despre existenţa unei matrici stilistice
româneşti“.
Limba poporului a constituit pentru poetul filosof nu numai tezaurul cel
mai de preţ care i-a îmbogăţit propria-i
limbă poetică, ci şi izvorul cel mai important pentru temele sale poetice.
De la Lucian Blaga ne-a rămas una
dintre cele mai emoţionante mărturii de
preţuire a limbii: «Limba este întâiul
mare poem al unui popor».
Şi... reîntorcându-ne la Eugen
Lovinescu, să reţinem că „Lucian Blaga
este poate cel mai original creator de
imagini pe care l-a cunoscut literatura
românã până acum: imagini neaşteptate
şi profund poetice“.
Să fie pentru noi toţi o mare bucurie să citim, să recitim poemele, operele
filozofice, traducerile şi celelalte lucrări
ale lui Lucian Blaga, pentru a redescoperi unicitatea artei sale poetice.
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La o aniversare
În constelaţia focarelor de cultură tuturor categoriilor de cititori, tutoriat şi
vâlcene, Biblioteca Judeţeană Antim consultanţă, alcătuiri de bibliografii
Ivireanul străluceşte cu puterea unei specializate etc. Se organizează evenistele de prima mărime. În mod simbo- mente de mare răsunet, lansări de carte,
lic, aşezământul poartă numele marelui întâlniri ale unor artişti, scriitori, oacărturar georgian, adus pe aceste melea- meni de ştiinţă proeminenţi cu publicul
guri cu peste trei veacuri în urmă de vâlcean. În ultimul deceniu am particidomnitorul erou
pat cu mare
şi martir Consbucurie la simpotantin Brâncozioane, conferinveanu. Vestiţe, întâlniri de un
tul prelat avea
nivel excepţional,
să devină einiţiate, organizapiscop, apoi
te şi desfăşurate
mitropolit, să
în aceste spaţii
dea aripi vieţii
care ne primesc
spirituale de
de fiecare dată cu
la noi şi avea
generozitate, ca
să introducă
un adevărat cămin
limba română
al artelor şi al ştiinîn cultul reliţei. Nu pot fi uiParticiparea prof. univ. dr. Lavinia Coman
gios. În cei 65 şi a prof. univ. dr. Nicolae Coman la evenimentul tate concertele şi
de ani de exisrecitalurile oferite
„De la creaţia poetică la creaţia muzicală”
desfăşurat la Biblioteca Judeţeană „Antim
tenţă, după mode muzicieni cu
Ivireanul” Vâlcea în data de 20 ianuarie 2012
delul patronunotorietate sau de
lui său de sutinere speranţe aflet, Biblioteca Judeţeană a adunat, a bia înmugurite.
ordonat şi a făcut să circule valori inesMă înclin cu admiraţie şi respect
timabile cuprinse în fondul său de carte,
în
faţa
mănunchiului de membri ai
care a devenit cu timpul un adevărat
tezaur de cultură naţională şi universală. colectivului de elită care face să funcOdată cu instalarea în sediul anume ţioneze atât de performant, cu atâta inproiectat, o epocă nouă a început şi con- geniozitate şi eficienţă această puternică
tinuă să ne uimească prin bogăţia şi instituţie emblematică pentru patrimovarietatea proiectelor desfăşurate aici. niul cultural al zonei, al ţării, integrat
Splendidul vitraliu al cupolei, prin care perfect în armonia culturii universale. În
se filtrează în edificiu luminile şi um- acest moment de sărbătoare, îi doresc
brele cerului, spaţiile generoase, liniile Bibliotecii Judeţene Antim Ivireanul
elegante ale arhitecturii dedicate studiu- să-şi păstreze prospeţimea, elanul, vilui până în cele mai adânci detalii, at- talitatea, să rămână un reper al vieţii
mosfera de deschidere, de îmbrăţişare a spirituale, să arate mereu ca un stup sau
frumosului, pe care o degajă ansamblul ca o uzină în plin proces de producţie.
clădirii, fac din ea un spaţiu unde fie- Ca oaspete privilegiat, primit cu atâta
care se simte îmbiat să vină cât mai des prietenie, încât am devenit o persoană
şi să poposească îndelung. Pe lângă ac- de-a casei, vă trimit tuturor un gând frutivităţile specifice cu cartea, biblioteca a mos şi o caldă îmbrăţişare, alături de udezvoltat în toţi aceşti ultimi ani nenu- rarea
mărate programe necesare, formative
La mulţi ani!
pentru vizitatorii de orice vârstă. La toate orele zilei, aici se petrec lucruri improf. univ. dr. Lavinia COMAN
portante, cum ar fi studiul individual
Universitatea de Muzică Bucureşti
ghidat al elevilor, lectura îndrumată a
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Biblioteca,
precum bătrâna
casă părintească...

foto: www.discogs.com
Profesia m-a purtat adeseori pe
meleagurile vâlcene, iar în ultimii ani
tot mai frecvent spre Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”. Fie că
participam cu recitaluri personale sau
în calitate de membră a „Studioului
de muzică veche”, fie că prezentam
publicului vâlcean producţii ale clasei de canto pe care o conduc la Universitatea Naţională de Muzică din
Bucureşti, popasurile în acest minunat lăcaş de cultură mi-au adus întotdeauna o stare de bine şi confort spiritual. Şi chiar dacă Biblioteca, superbă dealtfel, este de concepţie arhitectonică modernă, asupra mea atmosfera pe care o degajă a avut de fiecare
dată acelaşi efect, precum avea bătrâna casă părintească în care mi-am petrecut copilăria. Aceeaşi tihnă şi căldură, atât de necesare oricărui suflet
obosit, mă cuprind de fiecare dată
când păsesc în interiorul Bibliotecii şi
realizez că „magia” se datorează celor care, cu modestie, prin munca zilnică, păstreaza vie flacara spirituală.
Şi, dupa cum în pragul casei părinteşti apărea întotdeauna o siluetă
dragă, aşa şi în „pragul” Bibliotecii
Judeţene „Antim Ivireanul” m-am
obişnuit să văd de ceva vreme figura
blândă şi copleşitor de primitoare a
Doamnei Sanda Constantinescu.
La ceas aniversar, urez celor
care întreţin viaţa acestei instituţii,
forţa morală de a veghea în continuare asupra prestigiului de care ea
se bucură.
Georgeta STOLERIU

42

Casa C[r\ii v`lcene (Serie nou[) nr. 9, octombrie 2015

B

iblioteca, componentă
importantă a vieţii social-culturale, înseamnă o colecţie organizată de cărţi, periodice şi
alte documente grafice şi audio-vizuale, cât şi serviciile unui personal capabil să asigure şi să pună la dispoziţie
aceste materiale în scopul satisfacerii
necesităţilor de educare, informare,
cercetare şi recreere a utilizatorilor săi.
Bibliotecarul, prin instituţia pe
care o serveşte şi la a cărei funcţionare
contribuie, deţine un loc aparte, deosebit de important, în viaţa cultural-

ştiinţifică a societăţii. Bibliotecarul
optează adeseori pentru o veritabilă
politică de prezenţă lângă aleşi/ autorităţi, mai ales la diverse manifestări culturale şi inaugurări. Fiind el însuşi o
persoană ce face parte din colectivitate,
el nu-şi concentrează eforturile numai
către ceea ce se întâmplă în serviciul
său, ci este tot timpul atent la tot ce implică viaţa socială.
Fiecare bibliotecar se integrează
într-o muncă colectivă, sarcinile lui
fiind percepute ca un efort de ansamblu
al colectivului.
Ionela PLĂVIŢU
- continuare în pagina 48 -
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foto: blogs.studentlife.utoronto.ca

Managementul calităţii informaţiei...
- urmare din pagina 36 Implementarea noului soft de bibliotecă TINREAD în Biblioteca Judeţeană Vâlcea, ne oferă atât posibilitatea
administrării unui sistem eficient de regăsire a informaţiei datorită unei funcţionalităţi complexe care ne permite accesul rapid către orice componentă a
descrieii bibliografice şi de autoritate,
cât şi trecerea la ultima etapă de prelucrare − Indexarea documentelor ─
metoda cea mai utilizată astăzi pentru a
accede la conţinutul intelectual al unei
biblioteci. În esenţă, aceasta constă în
analiza conţinutului documentelor,
identificarea noţiunilor, conceptelor
cheie care le definesc, asigurând astfel
accesul mult mai rapid al utlilizatorilor
la informaţie.
În procesul de indexare al colecţiilor de documente am pornit de la cititor, de la interesele, necesităţile şi solicitările de studiu şi lectură ale acestuia,
pentru a ajunge din nou la el, oferindu-i
un orizont mai bogat de cunoştere prin
completarea bazei de date cu informaţiile analitice (părţi componente, note de
conţinut, subiecte, recenzii, etc.).
Prin această operaţiune se urmăreşte colectarea, interpretarea si integrarea permanenta a informaţiilor,
aducând documentelor o nouă relevanţă.

Descrierea analitică nu numai că
urmăreşte punerea în relaţie a elementelor purtătoare de informaţie prezente
în resurse, dar oferă şi posibilitatea suplimentării informaţiilor prin realizarea
unei legături cu resursele on-line aflate
în corespondenţă cu tema cercetată.
Scopul unei descrieri analitice
este acela de a întregi şi a pune în valoare o descrierie bibliografică prin
adăugarea de informaţie. Astfel utilizatorul dispune de toate unghiurile posibile de abordare a resurselor. El are posibilitatea găsirii şi regăsirii rapide,
corecte şi complete a informaţiei de
care are nevoie, deoarece fluxul de informaţii aflat în continuă creştere, divers şi complex trebuie prelucrat pentru
a răspunde nevoilor specifice ale utilizatorilor, aflate şi ele într-o continuă
mişcare.
Datorită creşterii şi diversificării
colecţiilor de documente, regăsirea
informaţiei exacte şi rapide este dificil
de realizat pentru utilizatorul modern
care nu mai dispune de timpul necesar
pentru a se deplasa la bibliotecă să consulte mai multe surse de informare.
Un element nou şi de real folos în
buna funcţionare a serviciului de informare îl constituie referinţele online.
Acest serviciu constă în soluţionarea unor solicitări primite prin poşta

electronică, care se poate accesa de pe
site-ul bibliotecii prin aplicaţia Întreabă bibliotecarul?, referitoare, de obicei,
la scurte bibliografii pe diferite teme de
cercetare sau de răspunsuri la întrebări
simple, prin consultarea catalogului
online al bibliotecii sau a publicaţiilor
de referinţe; informaţii despre agenda
culturală, despre serviciile, programul
şi secţiile bibliotecii, etc.
În răspunsurile noastre, utilizăm
atât informaţiile electronice, cât şi cele
disponibile pe suport tipărit.
Serviciul este oferit gratuit şi am
avut satisfacţia să răspundem şi unor
solicitări primite din străinătate, venind
astfel în sprijinul unor utilizatori care
altfel nu ar fi avut acces la serviciile
bibliotecii noastre.
Prin cele două servicii, Indexare
şi Referinţe electronice, biblioteca se
poate transforma astfel într-un sistem
informaţional deschis, eficient şi flexibil, care poate să răspundă cu succes
cerinţelor reorientate şi într-o permanentă schimbare ale utilizatorilor.
Într-o lume mereu schimbătoare,
biblioteca rămâne purtătoarea comunicării peste locuri şi timp, o temelie a
continuităţii, un dascăl desăvârşit al
încrederii în voinţa, tenacitatea şi frumuseţea omului.
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Cartea - cel mai fidel prieten, biblioteca cetatea spirituală a ghidării mele prin viaţă
Mòto: „Cine a reuşit în viaţă poate
oferi şi o pildă, cine nu, nici măcar
un exemplu” (Herve Bazin).
Am fost rugat, deunăzi, de conducerea Bibliotecii „Antim Ivireanu”, din
Râmnicu Vâlcea, să „le trimit câteva
gânduri”, cu prilejul aniversării a 65 de
ani, de la înfiinţarea instituţiei.
Am zăbovit câteva zile, în căutarea unui răspuns potrivit, dorind să ofer, celor care se vor strădui să-mi citească spovedania - copii, adolescenţi,
tineri sau vârstnci, părinţi şi bunici, dascăli sau educatori, învăţători, profesori
sau bibliotecari, un moment de reflexie
profundă cu privire la ce a reprezentat
BIBLIOTECA, în general şi CARTEA,
în special, în viaţa şi cariera mea, şi aceasta, la 73 ani de viaţă şi 50 de ani de
carieră ştiinţifică, culturală şi pedagogică, pe care o consideră – unii, demni de
toată încrederea, nu doar eu - plină de
împliniri şi de succese deosebite, imposibile şi inaccesibile fără o neţărmurită
pasiune pentru lectură şi o fidelitate supremă faţă de instituţia Bibliotecii, o adevărată „cetate a culturii şi ştiinţei”.
Voi trece, aşadar, în revistă, fugar,
cele mai importante provocări, primite
la momente diferite de vârstă şi de statut
social, timp de exact 65 ani, în care „întâlnirea mea” cu Biblioteca şi cu Cartea
au reprezentat, cu adevărat, „clipele astrale” ale existenţei, ale educării mele,
ca om şi ca cetăţean, ale formării mele
ca intelectual şi specialist, ale desăvârşirii carierei mele ştiinţifice (ca cercetător ştiinţific, grad I), manageriale (ca
director general şi apoi, manager general al Muzeului „Astra” din Sibiu) şi pedagogice (ca profesor universitar, în perioada 1992 – 2009).
Clasa I-a am petrecut-o, majoritar, în spital (internat cu diagnosticul de
poliomelită), aşa că am învăţat „scriscititul şi socotitul” de la asistente şi de la
pacienţii maturi din salon, de unde şi
„îmbolnăvirea” mea (incurabilă) pentru
lectură, de care nu m-am mai „vindecat”
până astăzi. La externare, am susţinut un
test pentru ambele discipline, promovat
cu deosebit succes.
În copilăria mea, petrecută până

la vârsta de 14 ani sub semnnul damnării
sociale (ca urmare a detenţiei politice,
de 7 ani, a tatălui meu), singura mare
bucurie dar şi plăcere (dincolo, fireşte,
de joaca cu copii de pe stradă, din satele,
în care am avut domiciliul forţat şi, după întoarcerea tatălui meu „din puşcărie” şi normalizarea vieţii noastre de familie, din oraşele Mediaş - natal şi Sibiu
– unde ne-am stabilit, definitiv, din anul
1956) –, accesibilă şi necostisitoare, a
fost lectura, practicată cu asiduitate, cu o
bucurie interioară fremătătoare şi niciodată ostoită, până astăzi, cu fascinaţia
descoperirii universurilor natural, istoric, social şi cultural.
Câştigurile şi acumulările dobândite prin lectură, favorizată în toţi acei
ani, de formare a personalităţii mele, nicidecum prin achiziţia de cărţi, ci prin
frecventarea, cu maximă fidelitate, a
bibliotecilor şcolare, săteşti şi orăşeneşti, au contat, progresiv, pe măsură ce
creşteam şi mă maturizam, în îmbogăţirea sistematică a vocabularului şi a cunoştinţelor absolut din toate domeniile,
din formarea raţionamentului logic (a
modului de a gândi raţional şi deductiv),
din exprimarea ideilor, cât mai elevat
conceptual şi semantic, dar şi cât mai
corect gramatical, iar din momentul intrării la facultate, exerciţiul diurn de lectură transformându-se într-un adevărat
laborator de cristalizare a statutului de
viitor profesionist, cercetător al Istoriei
civilizaţiei poporului meu, ceea ce presupunea ridicarea plăcerii lecturii la o
îndatorire profesională superioară, impusă de răspunderea responsabilă şi tenace a pregătirii pentru viaţă.
Ca liceean, în prioada anilor 1956
- 1960 (una de reale constrângeri materiale şi de limitări tehnologice - imposibil de înţeles de către actualele generaţii
de „electronişti” şi „informaticieni”, posesori şi manipulatori de sumedenie de
gadgeturi, care mai de care mai ingenioase), universul cărţii şi sanctuarul
Bibliotecii au devenit, în mod conştient,
factorii decisivi în procesul formativ şi
informaţional, ceea ce a presupus un efort constant şi permanent, deopotrivă
intelectual, cultural şi etic, al valorilor
morale şi principiilor de viaţă, nicide-

prof. dr. Corneliu Ioan Bucur; foto:
www.mct.muzeulastra.ro/fondatori
cum pe ultimul loc, al valorilor estetice
(al criteriilor de deosebire a autenticului
de fals ori de pastişă, a valorii de nonsau pseudo-valoare, a esteticului sub
forma armoniei culorilor sau frumosului, ca artă a desăvârşirii formelor), acumulări care au contribuit la formarea
culturii mele generale, solide şi multilaterale, dar mai ales, la „forjarea” şi desăvârşirea personalităţii, pe temeiul triadei antice a valorilor absolute, ale Adevărului, Binelui şi Frumosului
Beletristica şi-a adus contribuţia sa
importantă la deschiderea orizontului
cunoaşterii spre tot ceea ce reprezintă
„aventura existenţială a omenirii” şi explorarea literară a acesteia prin capodoperele literaturii naţionale şi universale
În anii studenţiei (1960 – 1965),
având beneficiul unei generaţii de profesori universitari de excepţie (Constantin
şi Hadrian Daicovociu, Francisc Pall,
Kurt Horedt, Camil Mureşan, Mihail
Macrea, Nicolae Lascu, ş.a. ), am optat
pentru „calea raţională, a înţelegerii
Istoriei” şi nu pentru cea apodictică, a
„memorizării mecanice a datelor istorice”. Aceasta a însemnat frecventarea
asiduă, tot timpul anului, a bibliotecilor
clujene, dând curs recomandării profesorilor de a parcurge bibliografiile de
specialitate, lăsând lectura cursurilor
doar pentru sesiunea de examene.
- continuare în pagina 52 -
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Donaţia lui Bill Gates
pentru bibliotecile vâlcene
Între anii 20092014 sa desfăşu
rat în România „Global Libraries”
Program, sub denumirea autohtonă
„Biblionet – lumea în biblioteca mea”.
Sintetic exprimat, a fost cel mai
important lucru care li sa întâmplat
bibliotecilor publice vâlcene, de la în
fiinţarea lor şi până în prezent: poarta
deschisă către cunoaştere şi comuni
care (către lume, în general) utilizând
tehnologiile informaţiei şi conexiunea
Internet a declanşat şi la noi un pro
ces deosebit de complex de transfor
mare a bibliotecilor tradiţionale în bi
blioteci ale mileniului III. Din fericire 
dincolo de dificultăţile întâmpinate în
implementarea Programului (numai
cine n-a fost implicat în el nu ştie ce
volum de muncă a presupus) - proce
sul evolutiv despre care vorbesc de
vine unul ireversibil.
Ca în orice domeniu, şi în înfiin
ţarea, dezvoltarea şi diversificarea o
fertei de servicii pentru public au exis
tat şi există administraţii locale şi bi
bliotecari care „au sfinţit locul”, însă
sunt şi destule situaţii în care „Biblio
net” a fost perceput doar ca o oportu
nitate nefirească de a obţine gratuit
„ceva”, după încheierea finanţării sus
tenabilitatea investiţiei în oameni şi
echipamente IT nefiind deloc pe mă
sura generoasei donaţii americane.
Programul a primit din partea
Fundaţiei „Bill & Melinda Gates” o finanţare de 26,9 mil. USD, din care în
judeţul Vâlcea a fost atras un buget
multianual totalizând peste 668.000
USD, după cum urmează: investiţii în
echipamente (computere, laptopuri,
softuri, scanere, imprimante, proiectoare, routere wireless, webcam-uri,
headset-uri etc.) + costuri cursuri de
formare profesională pentru bibliote-

foto: windstreamtalent.com/
cari însumând 283.051,34 lei, toate
donate Bibliotecii Judeţene „Antim
Ivireanul” Vâlcea; investiţii similare în
80 de biblioteci publice din judeţ:
1.924.664,81 lei.
Singurele care nu au intrat în program - din cauza nereceptivităţii administraţiilor locale finanţatoare - sunt
bibliotecile publice din Brezoi, Galicea,
Goleşti, Ioneşti, Măldăreşti, Mitrofani,
Orleşti, Roşiile şi Ştefăneşti.
Programul „Global Libraries” România a avut ca scop instalarea de
computere în bibliotecile publice din
România şi facilitarea accesului gratuit
la Internet, promovând transformarea
bibliotecilor în centre moderne şi dinamice de informare, care să răspundă
nevoilor comunităţilor în care funcţionează.
Obiectivul major al programului –
mai uşor de îndeplinit cu utilizarea a
cca 400 de computere/laptop-uri şi a
celorlalte echipamente IT donate în
Vâlcea - vizează îmbunătăţirea vieţii
cetăţenilor şi a comunităţilor în care
aceştia trăiesc, prin acces la informaţie
privind educaţia, piaţa muncii, sănăta-

tea, aplicaţiile pentru fonduri UE, accesul la servicii de comunicare şi socializare online, utilizarea în mod
util/inteligent a timpului liber etc.
Potrivit parteneriatului cu IREX
România, care a implementat în ţara
noastră programul Fundaţiei „Bill &
Melinda Gates”, la sfârşitul finanţării
programului Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea i-au revenit tot
cu titlu de donaţie echipamentele, dotările şi autoturismul Centrului regional de dezvoltare şi training, găzduit
de instituţia noastră - model de reuşită
la nivel naţional.
Programul nu a fost condiţionat
de nicio cofinanţare şi s-a derulat fără
remuneraţii sau alte recompense pentru cei care l-au pus în operă, neexistând nici de fonduri de promovare.
Valentin SMEDESCU
coordonator program pentru judeţul
Vâlcea
- în pagina 57: Ce spun utilizatorii calculatoarelor din bibliotecile publice vâlcene, un chestionar cu 3.825 răspunsuri sub
rezerva anonimatului -
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„Nu ştiu alţii
cum sunt, dar eu,
când mă gândesc la
locul naşterii mele
[…] parcă-mi saltă
inima de bucurie!
Şi Doamne, frumos
era atunci ...”.

imic nu egalează bucuria
trăită în anii copilăriei, la
vârsta cea fericită, fără griji,
cu toţi cei dragi alături.
„Povestea copilăriei mele”1 adună
în filele ei tot basmul unei copilării petrecuta într-un sat al Vâlcii subcarpatice
– Mădulari/Cernişoara.
Dragostea autorului faţă de toţi şi
toate cu care a împărtăşit bucuriile şi necazurile - părinţii, fraţii şi bunicii, casa părintească, locurile, oamenii din satul natal - ni se dezvăluie din fiecare filă a cărţii.
Meleagurile cernişorene sunt descrise paradisiac, autorul „deconspirându-şi” o sensibilitate profundă şi o mare dragoste
pentru tradiţiile populare, curăţenie sufletească, natură, pentru trecutul său, pe
care ne face să-l retrăim o dată cu el.
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Cum l-ar privi copilul
zilelor actuale pe
copilul ce am fost eu?
Ţinând cont de preocupările specifice copiilor zilelor noastre, cred ca aş fi fost
foarte putin interesantă pentru majoritatea
lor. Probabil nu numai eu, ci cam toţi ceilalţi din aceasta generaţie (aşa-zisa generaţie cu cheia de gât) sau din generaţiile anterioare nouă.
Şi pe bună dreptate, ce poate fi atât de
interesant la a răsfoi fizic nişte pagini ale
unor cărţi ponosite şi atinse de zeci sau sute
de mânuţe, când poţi glisa cu degetul pe
propria-ţi tabletă adusă de Mami şi Tati din
„afară”, după doi ani în care v-aţi văzut
doar pe Skype, pe laptop-ul cumpărat din
primii bănuţi trimişi în ţară? Şi pe care bunicii care te cresc nu ştiu sa îl folosească?

nezeu, tata – reazemul familiei, „cel care ne îndruma şi ne urmărea din umbră
paşii”, bătrânul preot Nicolae Ionescu care m-a botezat şi pe mine şi mi-a oficiat cununia religioasă -, buna învăţătoare Lucreţia Zamfirescu, fraţii, prietenul Gigi Ionescu.
Cartea conţine amintirile unei copilării minunate, cu siguranţă de neînţeles de către copiii care n-au măcar „bunici la ţară”. Sunt sigură că, lecturând,
fiecare veţi retrăi clipe din propria
copilărie, aşa cum mi s-a întâmplat şi
mie.
Nu ştiu de ce am ales să vă prezint
această carte. Poate pentru că e ultima pe
care am citit-o şi îmi aminteşte de
copilăria mea, petrecută în aceeaşi cultură locală, pe aceleaşi meleaguri? Sau
pentru că am cunoscut şi cunosc personal multe dintre personaje? Ori pentru
că, asemenea autorului, de puţin timp
mi-am petrecut tatăl pe ultimul său
drum, iar acum el se află în ţărâna sacră
pentru noi a acelor locuri dragi? Pentru
că mama mea încă ne aşteaptă cu dragoste în casa părintească şi mă face să
mă simt tot copil?
Cred că puţin din fiecare. Oricum,
mi-este dor de copilărie ...ce n-aş da să
pot să o retrăiesc!

Volumul începe cu o nostalgică
evocare a perioadei copilăriei, a satului
şi a întregului spaţiu natal. Deşi concentrată, introducerea detaliază dimensiunea fabuloasă pe care o are satul în conştiinţa copilului de-acum 40-50 de ani.
Imaginea centrală a cărţii o reprezintă
părinţii şi bunicii din partea tatălui, în
jurul cărora se desfăşoară toate evenimentele. Personajele sunt tipologii umane sensibil conturate, care trăiesc o
viaţă autentic-oltenească şi care repreEmilia SMEDESCU
zintă „instituţii” sociale: bunica Ecaterina, plină de dragoste şi dăruire, bunicul
1Constantinescu, Gheorghe,
Mieilă - blând şi plin de respect, mama o femeie credincioasă, cu frică de Dum- Editura Amanda Edit, Bucureşti, 2015

De ce ar juca şotronul în faţa blocului
copilul modern alături de ceilalţi copii, când
are atâtea jocuri mişto pe PSP, ba chiar a
învăţat nişte trucuri tari ca să treacă cu bine
de nivelul ăla la care s-au împotmolit chiar
şi colegii mai mari? Sau de ce ar juca fotbal
în spatele blocului, când poate juca Fifa, în
confortul propriei camere?
Ar mai trebui, oare, să meargă copiii
pe biciclete, role, trotinete, dacă pot face
toate acestea virtual? Bunăoară cu o manetă-două, puţină adrenalină în vârful patului
şi undo în cazul unei manevre hazardate;
aşa, toată lumea-i fericită, părinţii nu mai
stau cu frica-n sân pentru ca riscul de accidentare e practic zero, iar copilul e permanent îndeaproape „supravegheat”.
Copiii zilelor noastre nu au cum să
fie invidioşi pe cărţi şi clasicele diafilme cu
poveşti memorabile, pentru că au la dispoziţie, la orice oră din zi şi din noapte, canale
TV adresate lor, pline de roboţi, cyborgi,
balauri şi extratereştri. Păcală a murit demult, Punguţa cu doi bani poate fi vizionată, probabil, şi pe tabletă, iar Turtiţa năzdrăvană s-a cam întărit de atâta amar de
ani şi a fost înlocuită de pâinea cu seminţe
şi fără gluten :)
Într-o lume în care tehnologia ne
invadează vieţile si pătrunde şi în cele mai
banale preocupări de altădată, mai reuşim
astfel oare să păstrăm echilibrul între activităţile trecutului şi cele ale prezentului?
Putem să redevenim ce eram odată,
acum, când am „gustat” din „drogul” timpurilor noastre? Propun să ne întrebăm
şi prietenii de pe Facebook! :)
Diana SMEDESCU
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Alecu Ivan Ghilia - portretul
unui donator
lecu Ivan Ghilia, pe numele
adevărat Alexandru Ivan, s-a
născut la 1 martie 1930, în
satul Ghilia, comuna Şendriceni, fostul
judeţ Dorohoi, azi judeţul Botoşani.
Apreciat scriitor roman şi plastician de marcă, Alecu Ivan Ghilia a scris
romane, povestiri şi poezii.
După absolvirea Şcolii Normale
din Şendriceni, a urmat cursurile Academiei de Belle-Arte din Iaşi (19481950), unde l-a avut profesor pe
Maestrul Corneliu Baba, personalitate
care i-a marcat puternic existenţa şi căreia artistul i-a închinat o imaculată veneraţie. Romanul de mai târziu, Bastardul, surprinde complexele raporturi
stabilite între Profesor şi Ucenic.
Şi-a continuat studiile la Institutul
de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”
din Bucureşti (1950-1953).
A lucrat ca redactor la Contemporanul, Gazeta literara, Luminiţa (redactor-şef), a fost şef de studio cinematografic.
A fost distins cu premii importante, de la Premiul Academiei Române
(1958) - pentru romanul Cuscrii, la premii ale Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti (1972 – Recviem pentru cei vii;
1978 – Dragostea câinelui de pază).
Alecu Ivan Ghilia are în palmares
şi Premiul Naţional de Proză Mihai
Eminescu, dar şi Premiul Special
Marele Trofeu acordat de Asociaţia pentru Pace a Religiilor din România.
Alecu Ivan Ghilia a debutat cu
versuri publicate în cotidienele ieşene
Opinca şi Lupta Moldovei.
Prima scriere de anvergură a constituit-o eseul poetico-politic de factură
romantică Drumuri, drumuri… (1954).
Au urmat volume de nuvele, povestiri şi schiţe (1955 – Fraţii Huţulea;
1961 – Asaltul timpului; 1964 – Povestiri; 1967 – Un joc nevinovat; 1969 –
Secol nervos; 1988 – Lumina din adâncuri), de reportaje (1958 – Cântece de
drumeţie; 1959 – Scrisori din Bărăgan;
1963 – Insula speranţei), romane
(1958, 1968 – Cuscrii; 1960 – Ieşirea
din Apocalips; 1967 – Îngeri biciuiţi;
1969 – Asediul; 1971 – Appassionata;

1972 – Recviem pentru
vii; 1974 – Vremea demonilor; 1976 –
Nopţile Negostinei; 1978 –
Dragostea câinelui de pază).
Volume de versuri (1974 –
Ploi de lumină;
1980 – Poeme
de regăsire).
Reîntoarcerea la pictură
a fost determinată de un eveniment care l-a
întristat, respingerea de către
foto: www.alexandrapandrea.ro
cenzura comunistă a romanului Întoarcerea Bărba- ca fiind „generos până la negarea de
sine, având o vocaţie a prieteniei şi a
ţilor, roman interzis în anul 1980.
În acelaşi an, 1980, Alecu Ivan fidelităţii, cavalerul unor multor cauze
Ghilia a organizat prima expoziţie per- pierdute“.
Care să fi fost motivul interior
sonală de sculptură, grafică şi pictură,
căreia i-au urmat multe altele, atât în pentru care a ales să înnobileze Biblioteca “Antim Ivireanul“ cu lucrările saţară cât şi în străinătate.
le?
S-a implicat în evenimentele din
Poate prietenia cu Ioan Barbu,
decembrie 1989, când, a trăit o experienţă unică, experienţa morţii, a zidului scriitor, publicist şi om de cultură vâlde execuţie în faţa căruia a fost pus, dar cean, care cu ocazia unei vizite, i-a preşi bucuria negrăită a libertăţii, aşa cum zentat artistului biblioteca, poate zidurile albe care l-au întâmpinat, i-au insuremarca părintele Constantin Galeriu.
Artistul si-a transpus trista expe- flat pictorului dorinţa de culoare şi spirienţă în remarcabila lucrare intitulată ritualitate, sau, poate, că i-a atras atenţia
relaţia dintre formele fluente şi stabile
„Jertfă a inocenţilor“.
de manifestare artistică descoperite aici.
Criticul de artă Valentin Ciucă
spunea despre Alecu Ivan Ghilia: „şi-a
„Acesta a fost pământul potrivit“
împlinit vocaţia duală atât ca prozator declara artistul, făcând analogie la paraînzestrat, cât şi ca pictor, cele două fiin- bola Semănătorului.
ţe care îi locuiesc şi îi marchează destinul intelectual se află în relaţia în care
„Pictorul este cel care seamănă
cei doi se comportă asemenea lui Vol- sămânţa cuvântului şi a frumosului.
taire şi bunul Dumnezeu: se salutau dar Odată terminat, pictat, repictat şi semnu şi-au vorbit niciodată“.
Prin gestul de donaţie a unei co- nat, Semănătorul caută pământul potrilecţii de optzeci si două de tablouri că- vit, să-şi arunce sămânţa“.
tre Biblioteca Judeţeană “Antim IvireaDaniela DOBRE
nul”, îl regăsim pe artist în cuvintele lui
bibliotecar Colecţii Speciale
Aurel Dragoş Munteanu, care îl descria
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Biserica Străchineşti
Satul Străchineşti, component al
comunei Grădiştea, judeţul Vâlcea, este aşezat în partea de Nord-Est a comunei, pe malul stâng al râului Olteţ.
Cu cei 45 locuitori ai săi, satul Străchineşti este cel mai mic sat, din cele
nouă câte are comuna în componenţa
sa. Cale de acces drumul comunal Urzica (comuna Sineşti)- Dobricea ( comuna Grădiştea). Etimologia numelui satului se trage de la antroponimul strachină. Cred că în vechime locuitorii se
ocupau cu olăritul. De aici și-au luat –
probabil - numele și familia boierilor
Străchinescu. Nu este exclusă nici varianta ca numele satului să fie dat de
familia boierilor Străchinescu, boieri
ce au avut conac (se mai văd urme
de cărămidă) şi moşie în zonă. Aceştia, în istoria Țării Românești, au
deţinut ranguri boiereşti - postelnici,
ispravnici, pitari etc. Tot din satul
Străchineşti era şi Tănasie Miulescu,
“tăiat de turci” ca participant la
„zaveră”- Revoluţia lui Tudor Vladimirescu din 1821.
Biserica din Străchineşti, cu hramul „Intrarea în Biserică” – declarată
monument istoric - a fost ridicată
între anii 1737 – 1748. Construcţia a
fost începută de ispravnicul Vladu Romanescu, boier din comuna Roşiile.
Dar acesta moare şi lucrarea este continuată de soţia acestuia, jupâneasa
Păuna, în anul 1748 este terminată.
Iată ce glăsuiește Pisania din
partea superioară a anacadramentului
de piatră de la ușa de intrare în biserică;
literă de 3,5 cm, în relief: „Această sfântă și dumnezeiască besărică dintr-un tâi
au făcut gătire dumnealui răposatul ispravnic Vladu Romanescu și neavând zile ca să o isprăvească, au mers cătră
Dumnezău, la leat 7231. Iar după moartea dumnălui, cu voia lui Dumnezău și
cu ajutoriu maicăi sfinţiei sale s-au apucat singură dumneaei jupâneasa Păuna,
soţia dumnealui răposatului mai sus
numit, cu toată osteneala și cheltuiala
dumi-sale și din temelie au început-o și
au făcut-o până la isprăvenie, înfrumusăţindu-o, după cum să vede, întru lauda și și pomenirea Aducerei în Besărică
a preasfintei, curatei, de Dumnezău
Născătoare și purură Fecioară Maria, în
zilele prealuminatului nostru domnu Ion
Constandin Nicolae voievod, ca să fie
pomeniţi pentru sufletele dumnălor; și
s-au isprăvit la leat 7256.” Zugravi s-ar

putea să fie Gheorghe preotul și Badea
diaconul, cei care au lucrat la bolniţa
Episcopiei Râmnicului în 1746-1747.
Pentru că pe pisanie textul respectiv
este deteriorat.
Bătrânii satului spuneau că pe locul unde a fost ridicată această biserică
ar fi fost o altă biserică, din lemn, construită de haiducul Dragu, cu peste o sută de ani mai înainte. Legenda ne dezvăluie că acest Dragu, de numele căruia
se leagă mai multe denumiri toponimice pe raza mai multor comune oltene,
ar fi ridicat 3 biserici, Străchinești, Roșiile și Roești. Despre vechea biserică, cea

de lemn construită de haiducul Dragu,
se spune că din altar avea un tunel săpat ce trecea pe sub dealul Băeștilor și
răspundea în satul vecin, Băești. Acesta
era un refugiu din calea poterelor.
Biserica a fost renovată la aproape o sută de ani, în 1830, de către
Gheorghe Străchinescu, nepotul lui Vlad
Romanescu, şi soţia sa, Ancuţa. Pictura
a fost refăcută de zugravii Constantin şi
Pătru. Biserica Străchinești a fost pentru
un timp schit monahal, metoh (mănăstire dependentă de alta ) al Mânăstirii
Polovragi. La 1900, schitul este închis
fiind într-o avansată stare de ruinare.
Este redeschis în 1903, în urma renovării. Printre cei care au participat financiar la această renovare îl putem aminti
pe Dumitru B. Tomescu cu soţia sa,
Maria, familie cu stare din Grădiştea.
În acest moment frescele interioare necesită să fie restaurate. Acolo unde sunt deteriorate se observă trei

rânduri de straturi de frescă. În altar,
pictura este în stil brâncovenesc. În
exterior, biserica a fost victima unor
abuzuri venite din partea preoţilor
parohi locali, care din exces de zel sau
neştiinţă, au distrus frescele. Nu spun
că şi în interior unele fresce au fost distruse - a fost spart un zid pentru a fi
montată o uşă.
În manuscrisele lăsate de Dumitru
Cumpănaşu, preot şi învăţător din Grădiştea, personalitate marcantă a vieţii
culturale şi politice a Olteniei, referitor
la Biserica Străchineşti , găsim următoarele:
„Biserica Străchineşti are acelaşi
plan de construcţie ca şi
Biserica Buna Vestire
din Rm. Vâlcea, (la dimensiuni mai reduse).
Şi aici, în tabloul votiv
apare Constantin Mavrocordat voievod, confirmând că bisericile
Străchineşti şi Buna
Vestire din Rm. Vâlcea
au fost construite în
acelaşi timp, după modelul bisericii Mânăstirii
Hurezu. ”
În interiorul bisericii, una dintre fresce
reprezintă un sfânt cu
turban (foto). O astfel
de reprezentare nu se
mai găsește la nicio altă biserică în zonă.
Pentru clarificarea acestei enigme am
apelat la ajutorul unui specialist din
cadrul Muzeului Olteniei din Craiova,
muzeograful – arheolog, doctor în istorie, domnul Florin Ridiche. Domnia sa
a făcut următoarea precizare: „Turbanul nu este neapărat un obiect de vestimentaţie musulman. El era folosit și în
perioada preislamică. Turbanul are mai
degrabă o funcţie utilitară, de protecţie
împotriva prafului și a soarelui și era
folosit și de mongoli, de huni, se pare,
dar și de soldaţii francezi creștini, în
perioada războiului din Algeria. În ceea
ce privește pictura prezentată, consider
că pictorul-autor a văzut ceva similar în
bisericile ortodoxe din cadrul Imperiului
Otoman, mai ales în cele de la Constantinopol sau din Asia Mică. ”
Ilie FÎRTAT,
bibliotecar Grădiştea
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Profesia de bibliotecar între
- urmare din pagina 42 Personalul de specialitate specific
unei biblioteci constituie o latură definitorie în organizarea şi buna desfăşurare a activităţii acesteia. Activitatea sa
se desfăşoară în cadrul bibliotecilor în:
birouri, sală de împrumut, sală de lectură, depozite etc.
Bibliotecarii sunt oameni bine
instruiţi, culţi, iubitori de cărţi şi devotaţi profesiei lor, care organizează colecţiile de cărţi în interesul publicului,
cultivă dragostea pentru lectură, setea
pentru cultură şi sprijină idealurile
culturale. O bibliotecă fără bibliotecar
este ca o casă nelocuită. Bibliotecarul
este cel care dă viaţă cărţilor, le oferă
spre lectură în bibliotecă sau le împrumută acasă.
Puţini oameni ştiu ce se ascunde
in spatele activităţii de bibliotecar, de la
selecţia cărţilor până la aşezarea publicaţiilor pe rafturile bibliotecii. Pentru a
ajunge la momentul în care cartea este
oferită spre lectură, în bibliotecă au loc
o serie de operaţii complexe de natură
intelectuală care presupun pricepere
profesională. Introducerea informatizării în biblioteci, invazia bazelor de
date documentare al căror număr este
din ce în ce mai important în biblioteci
reprezintă doar două exemple în sprijinul ideii că este nevoie de bibliotecari
bine pregătiţi profesional. Din mânuitor de cărţi el a ajuns mânuitor de informaţii. El trebuie să fie pregătit pentru orice provocare şi este gata oricând
să vină în întâmpinarea nevoii de informare a comunităţii sale.
Bibliotecarul trebuie să îl ajute
pe individul în căutare de informaţie
să-şi dezvolte abilitatea de a identifica
modalităţi de rezolvare a nevoii de informare, prin a-i oferi diferite mijloace de a ajunge la o soluţie/un răspuns
la problema de informare care îl preocupă. Bibliotecarul trebuie să creeze
în comunitate conştiinţa faptului că biblioteca este instituţia la care se poate
apela in orice împrejurare, fără nicio reţinere, jenă, stânjenire sau complex creat de necunoaştere.
Bibliotecile se transformă
puţin câte puţin din biblioteci pasive în
biblioteci mediatoare între masa de

informaţii şi cititori. Lumea bibliotecilor se află într-un dinamism fără precedent. Masificarea lecturii a pus biblioteca în rolul de agent al învăţării şi socializării.
Bibliotecarul, astăzi, nu oferă
doar cărţi cititorilor, ci devine pe zi ce
trece educatorul lor, cel care îi învaţă
cum să utilizeze eficient resursele bibliotecii. Bibliotecarul modern este un
mare competent în formarea utilizatorului. Umilul bibliotecar care, cândva, era
tratat ca un simplu custode al colecţiilor
de bibliotecă, acum este privit ca un
amplu cunoscător şi partener în procesul formării profesionale continue, dezvoltând mereu şirul de abilităţi de comunicare, înţelegere a necesităţilor de
informare şi documentare ale beneficiarilor, cunoaştere a fondurilor şi echipamentelor de bibliotecă, spirit organizatoric, imaginaţie, cunoaşterea tehnologiilor de comunicare. Mereu experimentează, reinventează, inovează, cercetează şi descoperă adevărata identitate a centrului de informare şi documentare – BIBLIOTECA.
Chiar dacă de cele mai multe ori
bibliotecarii sunt consideraţi doar nişte
consumatori de salarii, ei trebuie să
demonstreze lumii întregi dar mai ales
autorităţilor că, prin profesia pe care o
exercită, bibliotecarul poate contribui
cu succes chiar şi la buna imagine a
autorităţilor, informând comunitatea
despre eforturile acestora în interesul
colectiv, informând despre atribuţiile
structurilor administrative, orientând
cetăţenii în unele probleme curente,
organizând în bibliotecă împreună cu
autorităţile locale, cu structurile sanitare, cu şcoala sau cu inspectoratul şcolar, un centru de informare. Dacă bibliotecarul colectează, organizează, stochează informaţii despre problemele
administrative, juridice, sociale ş.a. din
comunitate/localitate, el devine în ochii
concetăţenilor o persoană importantă.
Pentru a stăpâni informaţia relevantă şi necesară, bibliotecarul trebuie
să-şi creeze un sistem de relaţii în
comunitate, să fie „cineva”, să impresioneze prin ceea ce ştie şi poate să
facă, să inspire sentimentul că este o
persoană utilă şi plăcută.
Exigenţele profesiei de bibliote-

car impun şi dobândirea competenţelor şi abilităţilor de comunicator,
cel puţin pentru acei profesionişti care
lucrează direct cu publicul şi pentru
cei care se ocupă de relaţiile publice
ale instituţiei. Farmecul personal,
capacitatea de a dialoga, de a convinge,
prezenţa în viaţa comunitară, pot face
din bibliotecar una din notabilităţi şi nu
un funcţionar obscur, vag dispreţuit ori
ignorat. Cooperând cu toate structurile
administrative, cu şcoala, cu biserica,
bibliotecarul trebuie să se facă invitat
oriunde se organizează ceva important
pentru comunitate, să difuzeze informaţiile utile, să manifeste iniţiativă, să
invite el însuşi în bibliotecă şi la manifestările acesteia reprezentanţi ai puterii
locale şi ai elitei intelectuale, precum şi
ai categoriilor sociale reprezentative.
Aspectul îngrijit, conversaţia
degajată, orizontul cultural şi social
sunt elemente decisive pentru buna
impresie pe care o face bibliotecarul în
comunitate şi de care depinde, în mare
măsură succesul activităţii de animaţie.
Zâmbetul pe buze, privirea ridicată,
tonul care invită la conversaţie sunt elemente esenţiale în dialogul ce se stabileşte între bibliotecar şi persoana în
căutare de informaţie sau îndrumare, fie
ea copil, elev, student, om de afaceri,
pensionar, casnică sau şomer care se
prezintă la bibliotecă în căutare de un
răspuns la ceva ce îi preocupă.
Bibliotecarul trebuie să fie amabil, abordabil, în permanenţă la dispoziţia publicului, gata oricând să
acorde ajutor. El încurajează pe cel în
căutare de informaţie să se adreseze
bibliotecarului pentru a primi îndrumare, asistenţă. Acest prim moment “de
spargere a gheţii” stabileşte tonul pe
care se va purta conversaţia. Persoana
în căutare de informaţie se simte binevenită şi totodată confortabil ca să adreseze întrebarea. Trebuie creat un climat în care utilizatorul să ştie că nu
întrerupe niciodată, că nu-l deranjează
pe bibliotecar din altă activitate şi că
bibliotecarul trebuie să fie în permanenţă accesibil în aşteptarea utilizatorului. Stabilirea primului contact vizual
indică faptul că bibliotecarul este gata
să asculte şi să acorde întreaga atenţie
individului din faţa sa.
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datorie şi pasiune
Un bibliotecar nu poate să îmbie
publicul cu ochii cufundaţi într-o revistă sau fixaţi pe ecranul unui computer.
Atitudinea bibliotecarului trebuie să fie
favorabilă comunicării considerând că
utilizatorul are dreptul să ceară informaţii şi merită tot respectul. Pentru a
realiza o bună informare, utilizatorul nu
trebuie ironizat, nu trebuie minimizată
nevoia lui de informare, nu trebuie judecată capacitatea lui de a înţelege.
Bibliotecarul trebuie să manifeste interes faţă de întrebarea adresată de către utilizator şi să-i acorde
toată atenţia acestei persoane. Nu
poate să aibă o atitudine grăbită de parcă ar dori să scape din această conjunctură. Bibliotecarul ascultă şi pune întrebări de clarificare. De cele mai multe ori oamenii au dificultăţi în a exprima în cuvinte ce îi preocupă. Articularea în propoziţii cu sens a unei nevoi nu
este un lucru uşor. De aceea, bibliotecarul restabileşte contactul la nivelul
ochilor şi îl face pe individ să se simtă
în largul său, îl încurajează să formuleze întrebarea, îl ascultă cu răbdare până la capăt fără să-l întrerupă. După ce
individul a terminat de adresat întrebarea, bibliotecarul o reformulează cu
propriile cuvinte pentru a se asigura că
a înţeles. Dacă este nevoie, pune întrebări suplimentare ce pot clarifica unele
detalii. Dacă în acest moment lucrurile
nu sunt clare şi bibliotecarul asumă că a
înţeles care este problema, el se poate
precipita şi poate porni pe o pistă falsă
ce va conduce către rezultate nedorite.
Acest dialog va continua până când
bibliotecarul se asigură că a înţeles exact de ce este nevoie. Bibliotecarul
trebuie să se exprime coerent, cu naturaleţe, să se pună la nivelul şi în perspectiva utilizatorului, să se adapteze utilizatorului. Bibliotecarul foloseşte întrebări deschise. Pe întreg parcursul acestei conversaţii bibliotecarul evită folosirea limbajului specific profesiei. Nu
poate pune întrebări de tipul: „aveţi nevoie de descriere bibliografică”, „aţi
consultat catalogul on-line sau alte
baze de date?”
Abia după aceste momente de
lămurire se demarează căutarea propriu-zisă. În timp ce lucrează în calculator şi caută informaţia, bibliotecarul

explică tot ce face şi în acelaşi timp îndreaptă ecranul calculatorului spre persoana cu care vorbeşte aşa încât să poată vedea ce apare pe ecran. Unii utilizatori vin la bibliotecă după ce au început
cercetarea pe cont propriu şi au ajuns la
momentul la care au nevoie de resurse
suplimentare şi de îndrumarea bibliotecarului. Alte persoane vin la bibliotecă
de la bun început şi pornesc cercetarea
de la zero asistate de bibliotecar. Bibliotecarul îl însoţeşte pe individ la
zona unde sunt lucrările pe care i le recomandă, îl ajută să caute în cuprinsul
acestora informaţia necesară, îl îndrumă către diverse titluri de carte, este în
permanenţă dornic să răspundă tuturor
nevoilor utilizatorilor bibliotecii.
Bibliotecile sunt agenţi direct implicaţi în constituirea şi asigurarea dezvoltării societăţii informaţionale, cât şi
în pregătirea cetăţenilor pentru ca aceştia să fie capabili de a funcţiona eficient
într-o societate din ce în ce mai informatizată. Prestigiul unei biblioteci poate fi menţinut numai datorită ţinutei umane şi profesionale a lucrătorilor ei.
Progresul real operează nu în afara ci
înăuntrul oamenilor, acesta nefiind posibil fără permanentă muncă, de aceea
bibliotecarul trebuie să depună multă
muncă pentru a depăşi circumstanţele
sociale, financiare, profesionale, adică
să conştientizeze necesitatea efortului
în ceea ce priveşte obţinerea de noi
competenţe şi să dorească schimbări.
Numai prin muncă bine organizată se
va obţine şi cultură şi profesionalism.
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Sultana; Petrescu, Victor –
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3. Sachelarie, Octavian Mihail
– Triunghiul cunoaşterii - carte, lectură, bibliotecă, Piteşti, Editura
Paradigme, 2012.

49

Personalităţi locale
aniversări iulie-august 2015
- urmare din pagina 24 GHEORGHE BUŞU (n. 28 iul.
1925) - 90 ani de la naştere (teolog,
publicist)
MARIN IORDACHE (n. 29 iul.
1920) - 95 ani de la naştere (publicist)
MILTIADE IONESCU (n. 4 aug.
1920) - 95 ani de la naştere (scriitor)
ION DIACONESCU (n. 4 aug.
1930) - 85 ani de la naştere
(lingvist)
VIRGIL IERUNCA (n. 6 aug.
1920) - 95 ani de la naştere (eseist,
poet)
CONSTANTIN BULUCEA (n. 7
aug. 1940) - 75 ani de la naştere
(cercetător ştiinţific)
IOAN DURĂ (n. 9 aug. 1945) 70 ani de la naştere (teolog)
NICOLAE DURĂ (n. 9 aug.
1945) – 70 ani de la naştere
(teolog)
PETRE POPA (n. 16 aug. 1935) 80 ani de la naştere (cercetător
ştiinţific)
NICOLAE ENACHE de la OLT
(n. 17 aug. 1875) - 140 ani de la
naştere (matematician)
VICTOR POPESCU (n. 20 aug.
1930) - 85 ani de la naştere (magistrat)
TEODOR GEANTĂ (n. 23 aug.
1890) - 125 ani de naştere (publicist, autor de manuale)
MARIA CONSTANTINESCU (n.
25 aug. 1935) - 80 ani de la naştere
(cercetător ştiinţific)
NICOLAE CIUTACU (n. 29 aug.
1930) - 85 ani de la naştere (poet)
ION NEAGOE (n. 29 aug. 1940) 75 ani de la naştere (cercetător
ştiinţific)
- continuare în pagina 50 -
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Personalităţi locale
aniversări septembrie-decembrie 2015
- urmare din p. 49 DAMIAN URECHE
(n. 2 sept. 1935) - 80
ani de la naştere
(poet)
CONSTANTIN
PETRARU (n. 9
sept. 1950) - 65 ani de
la naştere (cercetător
ştiinţific)
TRAIAN RĂDOI
(n. 15 sept. 1935) - 80
ani de la naştere
(biolog)
GHEORGHE
OLĂNESCU (n. 16
sept. 1905) - 110 ani
de la naştere (cercetător ştiinţific)
FENIA DRIVA (n.
25 sept. 1945) - 70 ani
de la naştere (bibliotecar, publicist)
DUMITRU DIACONU (n. 25 sept.
1955) - 60 ani de la
naştere (magistrat)
MIRCEA CAVADIA
(n. 6 oct. 1950) - 65
ani de la naştere (scriitor)
CONSTANTIN
NICULICIOIU (n.
12 oct. 1925) - 90 ani
de la naştere (cercetător ştiinţific)
IOAN CIUCĂ (n.
14 oct. 1955) - 60 ani
de la naştere (teolog,
publicist)
ION PILOIU (24
oct. 1935) - 80 ani de
la naştere (folclorist)
OCTAVIAN
UDRIŞTE (n. 1 nov.
1925) - 90 ani de la
naştere (medic,
cercetător ştiinţific)
GEORGE ŢĂRNEA
(n. 10 nov. 1945) - 70

ani de la naştere (poet,
ziarist)
FLOREA PUICAN
(n. 22 nov. 1950) - 65
ani de la naştere
(matematician)
ALEXANDRU
ENĂCHESCU (n. 25
nov. 1905) – 110 ani
de la naştere (folclorist)

&

Lansări de carte
la Tomşani
În data de 3 septembrie 2015,
la punctul de împrumut ,,Artur Silvestri” Bogdăneşti, aparţinând Bibliotecii Publice Locale Tomşani, a
avut loc o dublă lansare de carte.
Acţiunea a început la ora
12.00 şi au participat: domnul di-

de azi în faţa cărora ne putem pleca fruntea. Am aşezat lumina pe
pana lor care surprinde aspecte ale
vieţii din largul fluviu al anonimatului şi transformă secunda banală
în fir de viaţă încărcată de emoţie
şi frumuseţe gata să ne inunde

rector al Bibliotecii Judeţene
,,Antim Ivireanul”, conferenţiar universitar doctor Remus Grigorescu, domnul consilier judeţean
jurist Adrian Buşu, domnul primar
al comunei Tomşani, jurist Dumitru
Pearcu, doamna Eugenia Miu,
donatoare a bibliotecii, doamna
Teodora Mândru, reprezentant donator ARP şi al Fundaţiei ,,Artur
Silvestri”, cadre didactice, elevi ai
Şcolii Gimnaziale Tomşani, intelectuali ai satului şi cititori fideli ai
punctului de împrumut ,,Artur
Silvestri” Bogdăneşti.

întreaga fiinţă.
Cine citeşte ce am scris
despre ei, citeşte în acelaşi timp şi
despre mine. Fiecare comentariu
are doi autori, cel despre care se
scrie şi cel care scrie. Cuvintele au
expresia unor idei, a unor imagini,
a unor intuiţii, a unor revelaţii care
iau forma autorului.”
Cărţile se vor o invitaţie în
lumea cunoaşterii, prin parcurgerea
paginilor scrise din „preaplinul inimii”, un îndemn spre lectură, o cale
spre „lumina”. „Scrisul, pentru mine, e singura cale care duce spre
lumină”, mărturisea însăşi autoarea.
A fost o activitate frumoasă,
am trăit un eveniment de suflet,
încărcat de cele mai nobile emoţii.
Pentru aceste clipe minunate îi
mulţumima doamnei profesoare
Elena Buică şi o mai aşteptăm şi cu
alte ocazii în comuna noastră.

GHEORGHE
DOREL
ZUGRĂVESCU (n.
25 nov. 1930) - 85 ani
de la naştere (academician)
ANTIM PETRESCU
(n. 28 nov. 1875) –
140 ani de la naştere
(episcop al
Râmnicului)
ION POPA (n. 28
nov. 1935) - 80 ani de
la naştere (cercetător
ştiinţific)
NICOLAE ANESCU
(n. 3 dec. 1935) - 80
ani de la naştere (scriitor)
DAMASCHIN (5
dec. 1725) – 290 ani
de la naştere (episcop)
EUGEN CIORĂSCU
(n. 13 dec. 1915) – 100
ani de la naştere (compozitor, bibliograf)
ILORIAN
PĂUNOIU (n. 14
dec. 1965) - 50 ani de
la naştere (poet,
eseist)
SILVIU CONSTANTINESCU (n. 22 dec.
1920) - 95 ani de la
naştere (filolog)
ANTIM IVIREANUL (n. 1660) - 355
ani de la naştere mitropolit, cărturar)

Scriitoarea Elena Buică, originară din judeţul Teleorman, dar
stabilită de ani buni în Canada, şia lansat cele două volume: „Îmi
plec fruntea” şi „Consemnări pe
curat” în prezenţa unui public
iubitor de literatură.
Autoarea a descris cele doua
volume astfel:
,,Sunt două cărţi gemene în
care am adunat consemnări trecute
pe curat despre scriitorii de ieri şi

Georgeta Elena CÎRSTEA,
bibliotecar Tomşani
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Familia de olari Vicşoreanu
În partea de Nord a Vâlcii, la poalele Munţilor Căpăţânii, se aşează pitoresc
satul Olari.
Satul urcă pe lângă biserica Covreşti, un sfânt lăcaş de cult, cu sfinţi pictaţi în medalioane, sub streşinile acoperişurilor. De o parte şi de alta a şoselei, se
înşiră casele cu o arhitectură vâlceană veche, cu foişor aşezat deasupra intrării pivniţei şi stâlpi sculptaţi, cu taiere atârnate
pe ziduri, sau pe panouri, lângă garduri .
Din mijlocul curţilor, răsar des acoperişurile afumate ale cuptoarelor de
ars obiecte de ceramică, îndeletnicire pe care au ales-o mulţi dintre locuitorii satului, îndeletnicire
destul de veche, se pare, de pe
vremea lui Constantin Brâncoveanu, ctitorul mănăstirii Hurezu.
Hurezul foloseşte o argilă de calitate, unică, scoasă din dealul Ulmet, şi o serie de argile colorate
pentru ornamentarea vaselor.
Olarii din Horezu au încercat să concureze ceramica orientală importată cu secole în urmă,
însă elementele tradiţionale, formele şi motivele vechi româneşti
s-au păstrat în decursul vremii şi
se regăsesc în cele mai frumoase
obiecte, ceramica de Hurezu devenind cea mai rafinată ceramică
din ţară, unii dintre meşteri au atins chiar valori. Printre aceştia se
numără şi familia de olari Vicşoreanu, familie devenită celebră în
ceramica românească contemporană. Sus, în coama dealului, se
află casa marelui artist Victor Vicşoreanu.
S-a născut olar şi asta a vrut să facă
mereu, chiar dacă tatăl lui s-a împotrivit
şi dorea ca fiul său să devină băiat de prăvălie sau ofiţer. Era un meşteşug moştenit
de la trei generaţii: străbunicul Marin, bunicul Nicolae şi apoi tatăl Gheorghe. Primele obiecte din lut făcute de Victor au
fost nişte jucării, cam în jurul vârstei de
şapte ani, pe care le-a împărţit copiilor la
şcoală. La doisprezece ani învaţă deja să
lucreze şi obiectele lui capătă valoare. La
paisprezece ani participă la prima expoziţie de ceramică, organizată la târgul de la
Mânăstirea Bistriţa, la 15 august, de Sfânta Maria Mare. Pasiunea pentru lut l-a făcut să-şi aleagă, să-i fie alături, tot o fată
care provenea dintr-o familie cu tradiţie
în olărit, Eufrosina Giubega.
Începând cu anul 1969, Victor Vicşoreanu participă la numeroase expoziţii
organizate în ţară şi în străinătate unde

obţine foarte multe premii, cum ar fi cel
al Uniunii Artiştilor Plastici, Premiul I la
Etapa republicană a celei de-a IV-a Expoziţii bienale de artă populară, Titlul de
Laureat al Festivalului naţional ,,Cântarea României’’, Medalia de aur la Expoziţia republicană de artă populară din
1974, Premiul I la Expoziţia republicană
de artă populară, artizanat şi artă decorativă, Marele Premiu în repetate rânduri la
„Cocoşul de Horezu”.
Victor Vicşoreanu a fost amba-

sadorul artei hurezene în Suedia, Austria,
Franţa etc. Creaţiile proprii în Stilul Vicşoreanu au făcut cunoscute peste graniţe
tradiţia şi cultura poporului român. Prin
perseverenţă, Victor Vicşoreanu şi-a educat talentul înăscut, şi-a îmbogăţit creaţia
şi nu s-a lăsat dus de mirajul de a confunda arta cu setea de îmbogăţire.
Ion Vlăduţoiu, în lucrarea sa ,,Creatori populari din România”(1981), delimitează trei etape în viaţa olarului:
Prima perioada a creatiei sale, cuprinsa între anii 1964-1965, când decora
vasele prin jirăvit şi stropit, iar pe fondul
taierelor picta diferite motive, mai reprezentativi fiind lăutarii.
Perioada anilor 1966-1974 este
perioada maturităţii artistice, când se raportează la tradiţie, păstrând formele, realizând combinaţii inedite ale motivelor.Victor Vicşoreanu devine un artist
al formelor inedite.

A treia etapă a vieţii artistice a lui
Victor Vicşoreanu începe cu anul 1974 şi
se continuă până la sfărşitul vietii. Este
perioada în care stilul Vicşoreanu ajunge
la maturitate şi se desăvârşeşte. Este perioada în care vasul este jirăvit pe întreaga suprafaţă, tehnică prin care se creează
pânza de păianjen, o împletire de culori
destul de fină, care-şi păstrează aspectul
neschimbat. Cocoşul lui Victor Vicşoreanu, care reprezintă de fapt marca ceramicii de Horezu, este unic. El se deosebeşte
de cel al celorlalţi olari din Horezu prin stil. Stilul Vicşoreanu
s-a născut după lungi încercări şi
cercetări de-a lungul anilor.
In caietul sau de însemnări,Victor relata despre o întâlnire pe care a avut-o în această a
treia etapă a vieţii, în 28 iulie
1977, la marele pictor Ciucurencu, care printre altele, i-a spus:
„Meştere, fii atent, că drumul
artei e lung şi anevoios. Dar
dacă te vei întoarce din drumul
pe care ai plecat nu vei mai realiza nimic. Totul depinde de tine,
de talentul tău, încolo de nimeni
altul!’’
Victor Vicşoreanu a scris,
nu numai în lut, ci şi în versuri :
„Tu roată-nvârtită de gând/......./
Să suferi şi apă şi pământ, /Să
suferi lovituri de picioare/..../ Să
arunci în foc de cuptoare/ A
meşterului scumpă sudoare….”
A încercat să scrie şi proză,
şi nu beletristică, a încercat să
scrie frumos şi cum credea el mai bine
despre ,,Tradiţie şi actualitate în ceramica de Horezu’’ şi despre ,,Tehnica şi arta
olăritului’’, dar puţine i-au fost însemnările în ,,cartea sa de învăţătură’’, timpul nu l-a lăsat să scrie decât câteva pagini.
Înainte să moară, i-a spus Eufrosinei aşa: „Îmi pare rău numai de roată că nu are cine o învârti”. Dar nu a fost
aşa, după moartea sa, stilul Vicşoreanu a
fost preluat în special de către Eufrosina
Vicşoreanu, iar cum aşchia nu sare prea
departe, fiica Maria şi cei doi nepoţi ai
lor, duc mai departe această tradiţie de
familie.
Adriana EDU
bibliotecar Sectia MultimediaInternet
- continuare în pagina 56 -
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Servicii moderne pentru tineret
- urmare din pagina 12 Multe sunt proiectate profesional şi
sunt adevărate opere de artă, dar multe
altele au fost create de adolescenţi pentru
activităţi de şcoală, concursuri, sau doar
din dragoste pentru o carte. Toate acestea
pot fi distribuite pe o pagină dedicată
lor. La o căutare obişnuită pe internet
vom descoperi şi alte idei cum ar fi
Cluburile de Carte şi Cercurile Literare
care pot folosi cu succes grupurile
yahoo şi „camerele virtuale de chat”

unde există un moderator, lumile virtuale 3d ca Second Life dotată cu tot
ceea ce e necesar pentru învăţământul
online, unde tinerii îşi pot alege un

- urmare din pagina 43 În primii ani de după ab sol vire, am primit întâia mare provocare
profesională, urmare a optării pentru
o carieră muzeologică, într-un muzeu
etnografic (în pofida desconsiderării
acesteia, în epocă, căci a fi etno-mu zeo graf era echi valat, prozaic, cu „a
um bla, după haine vechi, pe sate”)
formarea culturii de spe cialitate
pornind de la descoperirea şi stu die rea obiectului noii ştiinţe, Et no gra fia, continuând cu adoptarea unei
me todologii moderne de investigare
şi interpretare a universului fenomenologic al culturii populare şi a celui
factologic, al civilizaţiei tradiţionale
(am optat, în temeiul unei vaste do cu mentări în literatura de specialitate românească şi europeană, pentru
Interdisciplinaritate - nefrecventată
de specialiştii români), pentru a face,
apoi, pasul de la Etnografia clasică una prin excelenţă analitică şi des criptivă, vetustă şi anacronică, spre
ştiin ţa modernă a Etnologiei - una
com paratist-europeană, preocupată a
afla nu numai „cum sunt lucrurile”,
ci mai ales „cum au devenit ceeea ce
sunt”.
Pregătirea doctoratului în Is toria civilizaţiei poporului român,
cu o temă circumscrisă la întreaga e vo luţie culturală a popoarelor din
spaţiul Carpato-ponto-dunărean, timp
de opt milenii, a presupus o documentare de-a dreptul infernală (un
„descensus ad inferros”, cum o consideră Mircea Eliade, care a durat 8
ani şi a cuprins lucrări din domeniile
majorităţii ştiinţelor socio-umane şi
de pe întreg teritoriul Eur-Asiei (fără

o perspectivă comparatist-universală
şi o cunoaştere diacronică, într-o vi ziu ne macro-istorică, nu poţi înţelege
nimic din istoria şi cultura propriului
popor) .
După obţinerea (summa cum
lau de) a doctoratului în Istorie, a ur mat calificarea şi promovarea în
func ţia de cercetător ştiinţific principal, asumându-mi, prin noul statut,
îndeplinirea unei norme anuale de
cer cetări şi redactări de specialitate,
urmate în mod obligatoriu de publicarea rezultatelor cercetării, ceeea ce
a însemnat „condamnarea pe viaţă”
la studiu intens, niciodată întrerupt,
de ci, la „înfeudarea” mea definitivă
fa ţă de instituţia suverană, pentru mi ne - monarhică, Biblioteca.
Numirea în funcţia de profesor universitar asociat al Univer si tă ţii „Lucian Blaga” din Sibiu (la a
cărei fondare am avut rolul decisiv,
mie revenindu-mi sarcina, încredin ţată de colegii profesori, de a „smul ge” aprobarea conducerii Ministe ru lui Educaţiei), m-a obligat la un nou
tip de demers ştiinţific, cu nimic mai
prejos de cel realizat, zeci de ani, ca
muzeolog şi ca cercetător ştiinţific:
e laborarea cursurilor universitare
pentru mai multe discipline pe care
le-am predat: Etnografia României,
Istoria Etnologiei, Civilizaţia populară tradiţională. Procesualităţi. Teh no logii şi Tipologii instrumentale, Is toria civilizaţiei populare româneşti,
Etno-muzeologie, Patrimoniul cultural material şi imaterial. Politici de
prezervare, conservare şi valorificare
ş.a.), fiecare dintre acestea presupu nând o documentare livrescă şi un e -

avatar, facebook, twitter şi se poate continua. Concluzia finală este că utilizarea
reţelelor online pentru a promova cărţile
şi lectura pentru adolescenţi are nevoie
de timp şi de dedicaţie, precum şi de
planificare. Acest lucru este posibil şi
funcţionează. Cele mai multe tehnologii
de reţele sociale sunt gratuite sau ieftine.
Punând în ecuaţie adolescenţii şi ideile
lor, cărţile bune, autorii interesanţi şi un
bibliotecar creativ înseamnă, în opinia
noastră, o reţetă de succes.

fort de redactare de o intensitate deo sebită (paralel cu activităţile din ca drul muzeului, la care nu am renunţat
nici un moment).
Asumarea, prin concurs de
proiecte manageriale, a funcţiei de
manager general al Complexului
Na ţional Muzeal „Astra”, m-a obli gat la parcurgerea unei noi etape de
iniţiere, de documentare şi de specia li zare, de această dată în domeniul a tât de special şi de exigent precum cel
al Managementului cultural, efort
îm plinit şi prin redactarea şi ţinerea,
în cadrul Facultăţii de Istorie, a cursului de Management cultural.
Toate aceste etape de viaţă şi
toate aceste provocări mi-au consolidat convingerea că un stil de viaţă
modern presupune efortul unei „dezvoltări profesionale durabile”, ceea ce
psihologii americani traduc prin ex presia metaforică „a ascuţi, toată via ţa, fierăstrăul”, iar Constantin Noica,
parafrazând un dicton latin clasic
(„Nulla dies sine linaea”) l-a refor mu lat în „Nulla dies sine letitia”,
adică, „Nici o zi fără lectură”.
Cam la atât şi nimic mai mult s-ar
reduce sfatul meu către generaţia tâ nără de astăzi, pornind de la o ex pe rienţă bogată, pe care am trăit-o prin
comuniunea intimă şi permanentă cu
Cartea, prin cultivarea credin cioa să a
Cetăţii Cărţii – Biblioteca.
De-a lungul întregii vieţi, m-am
pătruns de adevărul prorocit de bunica mea dinspre tată, Sofia (în tradu ce re, din greacă, Înţelepciune), care
mi-a luminat copilăria: „Dacă ai
carte, ai parte”.
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Biblioteca - spaţiu de cercetare
multiculturală
Aylar Hassanpour (foto) este
doctorand în literatură comparată la
Universitatea ,,Sophia Antipolis” din
Nisa. Ea pregăteşte o teză de doctorat
sub conducerea doamnei Odile Gannier. Teza sa are ca subiect pricipal de
cercetare „Imaginea Iranului re-flectată în literatura de călatorie occidentală între anii 1854-1954“.
Scopul studiului este de a face o
prezentare a acestei ţări din Orientul
Mijlociu, locul în care primele civilizaţii au văzut lumina zilei. Iranul a
devenit repede punctul central de
interes al marilor puteri occidentale
datorită bogaţie sale, atât economice
cât şi culturale.
De curand, tânara doctorandă îşi
continuă cercetarea în România, la
Râmnicu Valcea, mai exact la Biblioteca Judeţeană ,,Antim Ivireanul”. Prin
,,Secţia carte în limbi străine”, biblioteca încearcă să-i asigure un climat
propice cât şi materialele necesare studiului în vederea redactării tezei de
doctorat.
Cu ambilitate, Aylar Hassanpour
ne-a pus la dispoziţie, spre publicare, o
parte din articolele sale.
În rezumatul de mai jos, Aylar
Hassanpour descrie pe scurt viaţa lui
Jane Dieulafoy o scriitoare care şi-a
început cariera literară o dată cu prima
sa călătorie în Iran. Autoarea ne vorbeşte despre călătoria sa în această ţară
aproape necunoscută la acea vreme,
departe de orice progres industrial specific ţărilor din Europa. Pornind de la
povestea propriei vieţi şi a experienţelor noi acumulate pe parcursul călătoriei, Jane Dieulafoy ne oferă posibilitatea de a descoperi aspecte interesante ale vieţii femeilor din Orient şi
Occident din secolul al XIX-lea.

Abstract
En France du XIX siècle, où les
femmes devaient surmonter encore
beaucoup d’obstacles pour pouvoir
mener une vie littéraire, on assiste à la
naissance d’une écrivaine aussi marquante par sa vie que par sa carrière:
Jane Dieulafoy. Une femme qui s’est
battue contre l’ennemi dans les champs
de bataille et qui en se travestissant en
homme, a accompagné son mari en Orient en tant qu’archéologue. Ses deux
récits de voyage autobiographiques, Une amazone en Orient et L’Orient sous
le voile, bien loin d’être uniquement
factuels, nous révèlent ses grandes
qualités intellectuelles. Jane est une
femme qui ne veut pas rester en marge
de la société: tel est le message qu’elle
fait passer à travers sa vie de femme

combattante, ainsi qu’à
travers ses livres. Dans
notre article qui sera publié dans le prochain numéro nous allons essayer
de répondre aux questions suivantes: Quelles sont
les caractéristiques de
son écriture? Quelle image donne-t-elle d’ellemême et de la femme en
général? Pourquoi accepte-t-elle les conditions de vie qu’on prêtait aux hommes de son
siècle?
În Franţa secolului
XIX, unde femeile încă
trebuiau să depăşească
multe obstacole pentru a
putea avea o cariera literară, asistăm la naşterea unui scriitoare care
s-a remarcat atât prin
viaţa sa, cât şi prin carieră: Jane Dieulafoy.
Scriitoarea a luptat împotriva duşmanilor pe
câmpul de luptă, s-a deghizat în barbat, arheolog, pentru a fi alături de soţul său în
călătoriile din Orient. Prin cele două
scrieri autobiografice ,,O amazoană în
Est” şi ,,Orientul sub văl” ni se reliefează calităţile intelectuale de excepţie
ale scriitoarei. Jane este o femeie care
nu vrea să rămână la marginea societăţii: acesta este mesajul care răzbate
atât din faptele vieţii sale de combatanată, cât şi din cărţile publicate.
În articolul care va fi publicat în
numărul viitor vom încerca să răspundem la următoarele întrebări: Care ar fi
caracteristicile scriiturii sale? Ce imagine a ei înseşi şi a femei în general, se
desprinde din opera sa? De ce acceptă
ea condiţiile de viaţă, care sunt atribuite
bărbaţilor din timpul său?
Aylar HASSANPOUR
Bogdan Dobre SERAFIM
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Biblioteca Judeţeană
„Antim Ivireanul” Vâlcea

Tezaur de Lumină
şi Cultură
- urmare din pagina 16 „Jurnalul de Chişinău” sublinia
„...Punţi culturale internaţionale Când abordezi unele evenimente,
nu ştii exact la ce să te referi mai
întâi. Un asemenea eveniment plin
de semnificaţii a avut loc recent la
Borogani, Leova. Manifestarea a
fost organizată în cadrul Muzeului
de istorie şi etnografie a localităţii,
acţiune de neuitat pentru întreaga
comunitate. Oaspeţi ne-au fost distinse personalităţi din România –
Ştefan Nemecsek, scriitor, jurnalist, redactor-şef la ziarele „Curierul Văii Jiului” şi „Zona Specială”,
municipiul Vulcan Petroşani, Zenovia Zamfir, scriitoare, bibliotecară la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea, Râmnicu
Vâlcea, precum şi Oxana Munteanu, poetă, profesoară de limba română la Liceul „Petru Rareş” din
Chişinău.
Tinerii colaboratori ai Muzeului, împreună cu muzeograful
Maria Basarab, au ghidat onoraţii
oaspeţi prin compartimentele Muzeului, prezentând o vie istorie a
satului de care distinşii oaspeţi au
rămas încântaţi. Colectivul folcloric „Busuioc Moldovenesc” a evoluat cu un program amplu de creaţie populară şi a surprins plăcut publicul spectator. O donaţie de carte
românească a fost pusă la dispoziţia tinerilor cititori ai satului. Un
moment cu adevărat istoric s-a petrecut la Borogani, care a reuşit să
adune lume bună şi dornică de a
cunoaşte adevărata istorie a neamului”.
(text publicat de doamna
Ecaterina Odagiu, director
al Muzeului de istorie şi etnografie
a satului Borogani/Leova,
în Jurnalul de Chişinău)

Elena Văcărescu
În final, cartea inventariază o „Bi- urmare din pagina 14 Prima misiune oficială (11) încre- bliografie” cvasi-exhaustivă, cuprindinţată Elenei Văcărescu în cadrul Con- zând, în partea de început, opera Elenei
ferinţei de Pace de la Paris este numi- Văcărescu publicată „în volume”, „în
rea ei ca membră a delegaţiei române periodice” (selectiv), „traduceri” (nu(ianuarie 1919- ianuarie 1920), continu- mai cele publicate, nu şi cele manuscriând, de aici înainte, timp de două dece- se, autorul monografiei precizând că
nii – cât va dura, de fapt, Societatea Na- numeroase traduceri din poeţii români
ţiunilor – această activitate, determina- au rămas în manuscris sau au dispărut).
tă, într-un fel sau altul, de misiunea ei
În partea a doua a “Bibliografiei”
permanentă pe lângă această “tribună a
păcii mondiale“, proiectată de speranţe- (B), monograful consemnează cărţi,
le omenirii să alunge spectrul războaie- reviste, apărute în ţară şi în străinătate
lor din existenţa popoarelor. Elena Vă- (în total 70 de titluri) „despre scriitoare
cărescu se numără printre aceia care - familie, viaţă, operă”, cu precizarea
cultivă cu neclintită credinţă această „selectiv”.
Numai din aceste inforsperanţă şi se dăruie cu toată
maţii bibliografice, înţelegem
fiinţa ei nobilului ideal. Crenu doar fecunditatea literară a
do-ul şi-l va mărturisi în neElenei Văcărescu (sunt invennumărate rânduri: „Cred în
tariate 15 volume de versuri, 3
viitorul Societăţii Naţiuniromane, 3 volume de memolor! O consider din ce în ce
rialistică, 2 drame, un basm în
mai aptă să slujească, prin
proză ritmată, un volum de
opera sa, cauza păcii... Rosbalade populare româneşti pretul meu acolo este de trudă
lucrate, un volum de conferinşi bucurie, căci în aceasta
foto:
constă vitalitatea unei insti- www.jurnalul.ro ţe, 54 de articole, conferinţe,
studii etc., publicate în frantuţii care nu are asemănare
ceză şi în română în periodice
în istoria umanităţii“. (12)
În această primă parte, monograful din Franţa şi din ţară), ci şi diversitatea
ilustrează „Obârşia strămoşilor între genurilor şi speciilor abordate, precum
istorie şi legendă”, „Copilăria şi ado- şi varietatea tematicii operei sale.
Prima parte a monografiei – Viaţa
lescenţa”, „Debutul. Saloane literare şi
princiare”, „Anii gloriei literare, „«Am- – şi a doua – Opera – reface principalebasadoarea sufletului românesc»”, „«E- le etape şi momente ale unei existenţe
xilul albastru». Final” - teme care se dedicate cu abnegaţie, dacă nu „creşteconstituie în capitole distincte în cadrul rii limbei româneşti”, cum lăsase vorbă
străbunul Ienăchiţă, în mod cert, proacestei primei părţi.
pagării artei cuvântului şi „cinstirii paPartea a doua a cărţii, Opera triei”.
Multe din datele comunicate erau,
(circa 150 de pagini), cuprinde o „Introducere” şi capitolele: „Poezia”, dacă nu cu totul noi, foarte puţin cunos„Vioara inimii”, „«Eu şi ţara mea»”, cute. Informaţiile, citatele din diferitele
„Ecourile «Rapsodului popular»”, discursuri, afirmaţii ale unor notorietăţi
„Confluenţe”, „Proza. Teatrul. Oratoa- literare, culturale şi politice franceze ne
rea” şi „Destin”, insistând pe rădăcini- edifică asupra succesului literar (încă de la
le de ultim vlăstar al poeţilor Văcăreşti primul volum de poezii publicat în 1886,
(începând cu Ienăchiţă, autorul „Testa- Chant d’aurore, apărut la una din cele
mentului”: „Urmaşilor mei Văcăreşti,/ mai cunoscute edituri pariziene consacrate
Las vouă moştenire: / Creşterea limbei poeziei: „Alphonse Lemerre”) al protagoromâneşti/ Şi-a patriei cinstire”(13), legă- nistei cărţi şi asupra ardentului patriotism
mânt sacru cu care strămoşul îşi înves- pe care „ambasadoarea sufletului” nostru
teşte urmaşii, de la care Elena nu se va l-a manifestat în toate împrejurările, ca şi
sustrage, chiar departe fiind de ţara sa, asupra inteligenţei diplomatice, voinţei şi
aureolându-se cu patriotismul şi harul energiei persuasive cu care l-a servit.
poetic al înaintaşilor) şi pe momentele
biografice esenţiale, care au contribuit
Biografia pune în lumină nobleţea
la formarea spirituală a viitoarei poete, de spirit a femeii care, deşi trăitoare deavând consecinţe notabile în opera sa. parte de ţară, nu s-a despărţit nicio clipă
Ea duce ecoul poeziei româneşti de icoana ei, ci a răspândit-o pe cuprinsul
(căreia îi deschisese drum fertil, străbu- planetei, înălţându-o continuu în stima
nul său) dincolo de fruntariile ţării.
opiniei publice mondiale.
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Demonstrarea patriotismului Elenei Văcărescu rămâne preocuparea majoră a monografiei şi în partea a doua, afectată operei.
În capitolul „Eu şi ţara mea”, autorul urmăreşte filonul inspiraţiei naţionale în poezie: frumuseţi ale peisajului
românesc în care răsună nume eroice din
istoria naţională, la care se adaugă versuri de atitudine militantă, ca acelea
scrise în limba română în timpul primului război mondial.
Încorporată în marea familie spirituală a „oraşului lumină” - ca, mai târziu, un Brâncuşi ori un Enescu -, Elena
Văcărescu nu uită o clipă că este
româncă. Crezul său: „Căci dacă eu nu
eram în ţară, ţara era cu mine... Mă
simţeam acolo, departe, în misiune.
Eram un sol al sufletului românesc, sortit să-i cânt destinele, să-l împărtăşesc
prietenilor şi neprietenilor, să-l apăr, să-l
preamăresc”(14) l-a mărturisit în Discursul de recepţie la Academia Română.
În capitolul „Ecourile rapsodului
popular”, autorul ia în dezbatere problema substratului folcloric al unei părţi din
lirica poetei Elena Văcărescu.
Culegerii „Rapsodul Dâmboviţei”
îi acordă o importanţă specială asupra
răspândirii acesteia (a fost publicată în
franceză, limba adoptivă, germană, italiană, engleză etc., iar, din acestea, „se
efectuează traduceri parţiale, în alte
zeci de graiuri pe toate meridianele lumii” (15) , şi ecourilor ei în Occident, la o
seamă de personalităţi marcante europene dintre cele mai diferite: de la MeyerLubke, la Jean Richepin şi de la Renan,
la Gaston Paris. Până şi parnasienii - un
Leconte de Lisle, un Heredia - au acordat Rapsodului o preţuire entuziastă, cu
toate că versurile contraziceau principiile artei lor.
În capitolul „Vioara inimii”, poezia Elenei Văcărescu este prezentată în
aspectele ei reductibile la inspiraţia intimă, în maniera înaintaşilor săi, „cuprinşi
în mrejele dragostei”. (16)
Metoda utilizată de autorul monografiei în prezentarea operei Elenei Văcărescu e predominant descriptivă, care
are avantajul de a ne familiariza cu obiectul de studiu, constituind o utilă introducere în literatura scriitoarei.
Din păcate, carenţa spiritului critic
defavorizeaază cartea. Această lipsă este
explicabilă până la un punct: autorul trebuia să impună (să justifice) demersul
său de a restitui o româncă, scriitoare de
altă limbă decât românească. Dar, oricâtă pietate am datora personalităţii unei
distinse compatrioate, obiectivitatea critică, pronunţarea explicită a judecăţilor
de valoare, sunt obligatorii.
Capitolul „Confluenţe” demons-

trează că literatura Elenei Văcărescu,
vădind o viziune generală de tip romantic, nu poate fi, totuşi, integral asimilată
vreunui curent, ea corelând aspecte
variate: romantice (ca reflex al admiraţiei pentru Hugo, pe care l-a cunoscut
personal în ultimele clipe ale existenţei
acestuia, şi pentru „divinul” Eminescu,
pentru Shelley, Byron, Lamartine, Musset), neoclasice, parnasiene (în stilul
maeştrilor săi, Prudhomme, Leconte de
Lisle şi Heredia), simboliste (nu o dată
şi-a mărturisit „ce rară delectare îmi
procură Baudelaire şi Verlaine”).
Dacă încadrarea istorico-literară,
judicioasă, s-ar fi conjugat cu o preocupare mai susţinută de stabilire a locului
scriitoarei în ierarhia valorilor artistice
(de drept vorbind, mai modest decât lasă
impresia lectura cărţii), monografia ar fi
dobândit, evident, mai curând un merit
în plus.
Cartea lui Ion Stăvăruş rămâne,
oricum, o contribuţie singulară, o apariţie binevenită, o bună sursă de informaţie asupra vieţii şi operei descendentei
directe a primilor noştri poeţi.
Pentru început, contribuţia lui Stăvăruş este imensă, pentru că acesta investighează, cu minuţiozitate, arhivele, bibliotecile, presa şi pe unii dintre apropiaţii scriitoarei - încă în viaţă -, spre a-şi
forma o imagine cât mai completă despre această ultimă descendentă a Văcăreştilor.
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Elaborată în stilul clasic al tezelor
de doctorat, bazat pe o cercetare exhaustivă, monografia Elenei Văcărescu se
înscrie în seria cărţilor de referinţă, atât
de necesare literaturii noastre, atunci (în
1974, anul apariţiei), acum şi oricând.
________________________
(1)Apud Munteanu, V., Universul literar, 1928,
Nr.10.
(2)Valéry, P., Souvenirs littéraires. Conferencia,
1928, An. XXII, Nr. 7.
(3)Iorga, N., Elena Văcărescu, Ramur,1925, An.
XIX, Nr. 7-8.
(4)Universul literar, 4.III.1928, An. XLIV, Nr. 10.
(5)Stăvăruş, I., Elena Văcărescu, Bucureşti,
Editura Univers, 1974, p. 113.
(6)Stăvăruş I., Elena Văcărescu, Bucureşti,
Editura Univers, 1974, p. 56.
(7)Ibidem, p. 67.
(8)Ricard,
M.,
La
France
et
la
Roumanie.Marseille-Matin,16.II.1943.
(9)România şi Conferinţa de pace (broşură),
Septembrie 1946, Bucureşti.
(10) Stăvăruş, I., Elena Văcărescu, Bucureşti,
Editura Univers, 1974, p. 107.
(11)Arhiva M.A.E. Fond Paris, Dosar Nr. 56.
(12)Apud Pary, J., Chez Mlle Hélène Vacaresco,
Ambassades et Consulats, Mai 1930, Geneva.
(13)Stăvăruş, I., Op. cit., p. 45.
(14)Discursul de recepţie la Academia Română,
Februarie, 1934.
(15)Stăvăruş, I., Elena Văcărescu, Bucureşti,
Editura Univers, 1974, p. 56.
(16)Ibidem, p. 124.

Principele Ferdinand şi Elena Văcărescu

„Principele Ferdinand, viitorul rege al României, se îndrăgosteşte de domnişoara de
onoare preferată a Reginei Elisabeta. Elena Văcărescu «avea ochii mari, sângele cald, era
plină de avânt; ar fi fost o minunată tovarăşă pentru bălanul şi neîncrezutul prinţ» (nota
Regina Maria în memoriile sale). Povestea de dragoste se întâmpla în România începutului de secol XX, pe vremea Regelui Carol I. Ferdinand era al treilea nepot de frate al lui
Carol şi nu şi-a dorit să fie rege, dar Consiliul de familie din Germania a hotărât ca el să
fie înfiat de către Carol, ca apoi să-i succeadă la tron (...) O situaţie tristă stătea în calea
fericirii îndrăgostiţilor. Viitorul monarh nu avea voie să se căsătorească cu o româncă
(pentru că interzicea Constituţia), ci doar cu o străină de neam regesc. Regina Maria, în
«Povestea vieţii mele», scria: «Românii doreau ca familia regală să fie străină şi fără nici
un amestec cu cei din ţară. Dinastia trebuia să se ţină deoparte de popor; trebuia să-şi aleagă
soţiile sau soţii dincolo de graniţe, printre cei de acelaşi rang cu ei. Aceasta fusese statornicit cu stăruinţă când Regele Carol primise tronul.»” (Iubiri care au făcut istorie. Principele Ferdinand şi Elena Văcărescu/ www.ziarulmetropolis.ro/
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Victor Vicşoreanu afirma către Dona
Roşu, autoare a cărţii: „Ca un clopot sună lutul”: ,,Pe copil vreau să-l învăţ olăritul. Fetele nu. Cu femeile nu se poate
face ceramică. E greu cu roata. Mă uit
la nevastă-mea. De modelat, modelează
numai străchini. Însă nu
rezistă. N-are fizic. În
schimb, la decorat nu se
cunoaşte care e a ei şi care e a mea.....’’
Dar Eufrosina a rezistat mult după moartea
soţului. A învăţat de la
Victor, studiind mult
timp vasele create de el.
A ajuns aproape de creaţia soţului ei. ,,Soţia mea
are talent, şi o ambiţie ieşită din comun; dacă nu
avea ambiţie nu putea să
se impună alăturea de
mine. Ne-am contrazis de
multe ori, întrebându-ne
până unde vom merge.
Dacă ne vom opri vreodată, dacă ne vom întoarce la ceea ce am făcut mai înainte. Ea zice
că nu vom ajunge niciodată să capitulăm, că nu trebuie să considerăm imaginaţia noastră epuizată. Nu există decât o singură cale: să continuăm să
îmbogăţim ornamentul după vase. O să
rămână ca o poartă deschisă celor ce
vor veni după noi, să aibă ce duce mai
departe’’ (Nicolae Docsănescu – Pomul
Vieţii).

alb, într-o rafinată combinaţie de nuanţe’’, iar Ilie Purcaru o descrie astfel: ,,Ea,
Eufrosina Vicşoreanu, lucrează în stilul
,,Vicşorenilor’’, acel inimitabil stil al
Vicşorenilor, notabil prin somptuos, prin
frenezia decorativă, prin spiritul orfevru, dar şi prin scăpările fanteziei, ale
surprizei care încântă sau derutează.’’

&

copiator şi transmiţător al artei sale, fie
să devin Ion Vicşoreanu, cel ce poate să
creeze un stil nou în ceramica românească, o nouă viziune a artei populare.
Oricum va fi, trebuie să mărturisesc că
tatălui meu îi datorez toată ştiinţa în ceramică.’’(Corina Mihăescu - Stilul
Vicşoreanu).
A avut expoziţii în Franţa, la Allemagne, Vallauris, Nice, Clisson, Paris,
în Argentina, în România. A fost apreciat cu premii şi diplome, cum ar fi de
pildă cea decernată de Academia din
Nortaise, în octombrie 1997, premiul
pentru cultură, în 1995, Marele premiu la „Cocoşul de Hurez’’, în 1988,
1992 şi 1993. Insă, Ion a luat o pauză.
După moartea mamei s-a întors la
vatră, unde îngrijeşte casa şi muzeul
familiei. Cine ştie, poate intr-o zi va
duce tradiţia familiei mai departe…..
,,Se duc olarii... spunea Ion H.
Ciubotaru în ”Retrospectiva Victor
Vicşoreanu”, s-a dus şi Victor mult
prea devreme, furişându-se, parcă,
spre lumea moşilor şi strămoşilor, cu

Familia de olari Vicşoreanu

A obţinut şi ea diplome şi medalii, a
participat, de asemenea la numeroase
expoziţii organizate atât în ţară cât şi în
străinătate, şi alături de Victor Vicşoreanu, dar şi singură după moartea
acestuia, reuşind să mărească aria de
difuzare a artei populare româneşti şi în
ţări europene ca Cehia şi Belgia.
A creat mult timp dupa Victor, vârsta, boala care a mistuit-o, dorul de băiatul care a locuit multă vreme în Franţa
au făcut-o să reziste, nimic nu o putut-o
opri. Creaţiile sale sunt rodul acestor
frământări, împletite cu gândurile singurătăţii. I-au mai umplut sufletul de
bucurie nepoţii şi strănepoţii, prietenii
vechi care o vizitau, şi câte un turist
care-i aprecia obiectele din muzeu. Nu i-a
fost deloc uşor, să fie soţie a pictorului,
mamă a trei copii şi în acelaşi timp creatoare de taiere. O viaţă mult mai tumultoasă decât a unei femei obişnuite.
Gheorghe Focşa spunea despre
Eufosina Vicşoreanu că: ,,este o neîntrecută creatoare de motive vegetale, astrale sau zoomorfe, colorate, pe fond

Însă, Boboteaza anului 2013 a oprit-o
din creaţie, a dus-o pe drumul fără întoarcere, lângă sotul ei care plecase mult
prea devreme şi de la care învăţase arta
taierelor.
Maria, fiica cea mare a familiei, nu
şi-a ales alt drum decât cel al tradiţiei de
familie, iar taierele ei seamănă foarte
tare cu cele ale mamei. Este mândră că e
înconjurată de copiii care lucrează alături de ea.Viorel, mezinul familiei creează obiecte deosebite, moderne. Florin,
de asemenea, creează ceramică modernă. Florin are deja un vis măreţ, acela de
a înfiinţa o tabără de creaţie, unde copiii
pot veni să se recreeze, dar să şi creeze.
Visul său va prinde sigur aripi, pentru că
este un Vicşoreanu.
Ion este mezinul familiei Vicşoreanu. Când a venit pe lume, Victor s-a bucurat foarte tare şi a încercat să-i ofere
tot ce e mai bun, şi desigur, s-a bucurat
cel mai mult că i-a moştenit şi talentul
de a crea. Ion a locuit multă vreme departe de casă, în Franţa, unde a creat
ceramică modernă extrem de apreciată,
în care se regăsesc laitmotive tradiţionale ale familiei.
„Tatăl meu a creat un stil deosebit în
ceramică: stilul Vicşoreanu. Aproape că
nu mai am ce să adaug la ceea ce a
făcut el şi atunci mi se pare normal să
încerc să-mi formez un stil propriu. Îmi
dau seama că eu am două şanse : fie să
rămân doar fiul lui Victor Vicşoreanu,

aceeaşi discreţie cu care şi-a purtat
printre noi dulcea povară a celebrităţii.Victor Vicşoreanu era un artist
în sensul cel mai frumos al cuvântului...
ne va lipsi arta sa, aidoma bobului de
rouă, în care se oglindesc soarele, luna,
stelele, pădurile, lanurile şi fâneţele.
Dar mai ales, ne va lipsi întotdeauana
meşterul, blândul şi inconfundabilul
Victor Vicşoreanu’’. Ne va lipsi mult si
mama, bunica şi străbunica Eufrosina,
creatoarea care ne obişnuise cu minunatele creaţii şi cu tălmăcirea motivelor
tradiţionale. Dar ne rămân desigur ceilalţi descendenţi ai familiei Vicsoreanu,
fiul Ion, fiica Maria şi cei doi copii ai
săi, Florin şi Viorel, care vor continua şi
vor duce mai departe arta familiei, ca o
legătură simbolică între generaţii.
Vicşorenii au lăsat în urmă o adevărată comoară a artei ceramice, muzeul,
în care stau agăţate taierele pe care cei
doi meşteri le-au creat cu atâta dăruire şi
caietul de aprecieri, o marturie vie în care şi-au lăsat însemnările artişti, politicieni, regi, intelectuali, oameni simpli:
,, Congratulazioni e buon lavaro“
(Angelo e Silvia Messoro, Roma,
Italia)
,,Magnifique collection d’une
artiste accucillante! Merci!”
(A.Leycher, Franţa)
- continuare în pagina 58 -
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Ce spun utilizatorii calculatoarelor
din bibliotecile publice vâlcene
• 98,43% dintre elevii care au căutat informaţii
referitoare la educaţie declară că au reuşit să le
găsească
• 93,13% declară că şi-au îmbunătăţit, astfel, situaţia şcolară
• 76,02% dintre cei care au căutat informaţii despre Educaţie au făcut-o în legătura cu temele
şcolare
• 88,96 % au reuşit să găsească informaţiile
dorite despre agricultura
• legat de turism: 54,05% s-au informat despre
destinaţii din România; 24,32% - destinaţii din
străinătate; 8,10% - oportunităţi de afaceri în
turism
• în privinţa informaţiilor despre locuri de
muncă/ piaţa muncii: 63,20% dintre utilizatori
şi-au căutat serviciu; 33,01% au învăţat cum
trebuie întocmit un CV profesional

dintre utilizatorii care au căutat informaţii despre dezvoltarea rurală au vizat programe
de finanţare; 9,09% au încercat să găsească parteneri pentru colaborare; 22,72% au fost
interesaţi de oportunităţi de afaceri, 4,54% s-au informat cu privire la legislaţia de profil.

63,63%

În bibliotecile vâlcene se comunică pe Internet
prin e-mail (68,04%) şi/sau Skype şi/sau
Yahoo Messenger (38,78, respectiv 33,7 %)

Mediul i-a interesat O afacere pentru
zonele rurale:
pe vâlceni cu
28,01% dintre cei ce s-au
privire la:
• Obţinere aviz/permis/licenţă – 12,5%
• Legislaţia în domeniu – 45,83%
• Oportunităţi de afaceri pe componenta de
protecţia mediului –
16,66%

informat cu privire la o
afacere în mediul rural au
vizat creşterea albinelor
Jocurile pe computer
98,75% dintre utilizatori
declară că au găsit
jocurile pe computer
pe care le-au căutat

Cele mai căutate informaţii pe grupe de vârstă:
• Sub 16 ani; 16-24 ani: Educaţie/ Învăţământ
• 25-54; 55-64 ani : Comunicare cu rude/ prieteni
• 65-74; peste 75 ani: Sănătate
• „Vorbesc cu părinţii plecaţi în Portugalia” • „Eu am
comunicat cu familia care sunt mai la depărtare de mine deoarece îmi sunt foarte dragi” • „Am reuşit să comunic cu rudele” • „Da, am găsit şi jocuri interesante şi
informaţiile ce le-am dorit” • „Jocuri red crucible 2”
Notă: Datele prezentate sunt extrase dintr-un chestionar survey pop-up aplicat în perioada nov. 2014 – febr. 2015 utilizatorilor computerelor din bibliotecile publice româneşti incluse în Programul „Biblionet”. Informaţiile sunt valabile pentru
judeţul Vâlcea şi se bazează pe 3.825 răspunsuri oferite sub
rezerva anonimatului. Computerele din reţeaua „Biblionet”
sunt conectate şi la un sistem de raportare online pentru bibliotecari şi de monitorizare a utilizării/ neutilizării lor în scopul
atingerii obiectivelor programului.
Valentin SMEDESCU

58

Casa C[r\ii v`lcene (Serie nou[) nr. 9, octombrie 2015

&

Perspective de dezvoltare a bibliotecii...
- urmare din pagina 40 Biblioteca are un rol important în
construirea unei societăţi moderne, în dezvoltarea şi identificarea serviciilor şi soluţiilor care să sprijine şi să orienteze comunitatea locală. Aceasta a fost principalul obiectiv urmărit prin proiectul „Click to Career”,
un parteneriat Grundtvig coordonat de Fundaţia „Casa Cărţii” în colaborare cu Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea,
în perioada 2013-2015. Proiectul C2C a reunit opt organizaţii din România, Italia, Cipru, Germania, Marea Britanie, Lituania,
Croaţia şi Grecia cu experienţă în integrarea
tehnologiilor informatice şi comunicaţionale şi în formarea deprinderilor de exploatare a acestui potenţial.
Parteneriatul a urmărit crearea unei
alternative educaţionale pentru dobândirea
competenţelor informatice şi antreprenoriale necesare în domeniul afacerilor online.
Pe parcursul celor doi ani, activităţile s-au
concetrat pe maximizarea transferului de
cunoştinţe şi experienţe, precum şi pe identificarea instrumentelor şi metodelor moderne de acces la oportunităţile oferite prin
utilizarea noilor tehnologii. În acest sens a
fost creată platforma de învăţare la distanţă

MOODLE „Click to Career”, un suport
informatic pentru cele trei cursuri electronice create şi pusese la dispoziţia celor care
doresc să-şi deschidă şi să-şi administreze o
afacere de tip Consumer to Consumer. În
paralel, Biblioteca Judeţeană “Antim Ivireanul” Vâlcea a organizat împreună cu
Fundaţia “Casa Cărţii” un curs intensiv de
iniţiere în utilizarea resurselor informatice
în vederea dezvoltării unei reţele de comerţ
electronic. În acest fel sunt sprijinite în continuare persoanele înzestrate cu abilităţi artistice sau preocupări creative, dar aflate într-un impas din punct de vedere social şi
material, să-şi comercializeze propriile lucrări.
Schimbul de experienţe de pe parcursul celor două proiecte internaţionale recent
încheiate ne-a demonstrat că rolul bibliotecii este din ce în ce mai divers peste tot în
Europa şi poate fi foarte important atâta
timp cât ea se raportează la comunitatea pe
care o reprezintă. Multe dintre bibliotecile
publice au devenit centre comunitare care
reflectă, prin serviciile oferite, nevoile, specifiul şi tendinţele comunităţii. Pentru aceasta, biblioteca depinde de câţiva factori
care presupun în principal o infrastructură
informaţională robustă şi stabilă, o deschi-

dere spre colaborări cu organizaţii la fel de
motivate şi mai ales, profesionalismul şi pasiunea bibliotecarilor. Bibliotecile moderne
din Europa tind să-şi orienteze serviciile
spre crearea de informaţii în aceeaşi măsură
cu diversificarea căilor de distribuire a ei.
Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea a inclus de şase ani cooperarea europeană în aria sa de interes şi urmăreşte interconectarea practicilor internaţionale cu initiativele locale. De asemenea, şi-a
promovat serviciile prin intermediul parteneriatelor europene, constituind un exemplu de bune practici apreciat de către organizaţiile implicate. Biblioteca a găzduit două seminarii internaţionale în cadrul proiectelor „Books Like Acting” şi „Click to Career” la care au participat reprezentanţi din
13 ţări europene. A organizat cu profesionalism întâlnirile transnaţionale din fiecare ţară parteneră şi şi-a îndeplinit cu succes rolul
de coordonator. Cheia pentru a merge mai
departe în mod eficient, aşa cum o demonstrează realitatea europeană în domeniu,
constă în abilitatea de a înţelege beneficiarii, utilizatori actuali şi potenţiali ai bibliotecii, dorinţa de a experimenta şi curajul de a
accepta provocările societăţii.

Familia de olari Vicşoreanu
- urmare din pagina 56 ,,Todo muy barito". Saludos des
de Espana, Sevilla"
(Yovana, Sevilia, Spania)
,,Somnes Contents Remercu"
(Regele Mihai si Regina Ana)
,,Să aveţi sănătate şi putere de
muncă, să puteţi continua tradiţia de
frumuseţi deosebite la români"
(Viorel Mărgineanu, pictor, România)
,,Ne aflăm aici cu admiraţie şi
bucurie precum şi cu recunoştinţa de a
vedea cum se continuă acest minunat
meşteşug tradiţional. Şi mulţumim pentru aceasta Eufrosinei Vicşoreanu”
(Maria Baza, România)
Străbunico,
Mă uit la taierele tale bătătorite
de lut si de vreme/ Îti văd parcă chipul
brăzdat de gânduri grele/ Erau zile-n
care erai tristă/ Vroiam să râzi, să ne
zâmbeşti/ Dar anii şi boala te-apăsau /
Încât uitai să ne priveşti/ Vedeam adesea cum ţii cornul şi cum creezi minuni/
Rulând la roată ore-n şir./ Aş vrea să

pot crea şi eu, celebră să ajung / Şi
numele de Vicşoreanu departe să îl duc.
(Alexandra Frigură- Horezu - în
amintirea străbunicei mele)
Străbunicule,
Tu nu m-ai cunoscut/ Eu, însă team văzut în cărti, pe vasele de lut./ Îmi

place să vorbesc ades despre talentul
tău/ Prietenilor să le-arăt cartea cu
stilul tău./ De-acolo sigur ne veghezi/
Şi eşti mândru de noi/ Aş vrea să-ţi
spun şi eu ceva: / Îmi place să pictez/ Şi
vreau să te ajung.
(Maria Rebecca Edu - Râmnicu
Vâlcea- în amintirea străbunicului meu)

&

Casa C[r\ii v`lcene (Serie nou[) nr. 9, octombrie 2015

59

Manuscrisele Cronicii universale
a lui Mihail Moxa (I)
rin tipărirea Cronicilor
Romîniei de către Mihail Kogălniceanu, la mijlocul veacului al XIXlea1, a Analectelor literare de către Timotei Cipariu (în 1858)
şi a Lepturariului românesc de către Aron Pumnul (1862-1865), se făcea un
act de mare dreptate românilor, întrucât
aceste acte de restituire culturală constituiau - la vremea aceea - o adevărată revelaţie pentru noi, românii, conştientizându-ne că şi noi avem o îndelungată
tradiţie literară ce coboară, în timp, pentru moment 2, până la începutul secolului al XIV-lea.
De acum, începe o perioadă febrilă
de scotociri ale bibliotecilor mănăstireşti,
ale uricelor şi hrisoavelor domneşti şi
boiereşti, ale analelor şi pomelnicelor
bisericeşti, ale arhivelor străine etc.,
pentru recuperarea istoriei naţionale şi,
implicit, a celei spirituale. Aşa s-a ajuns
ca însuşi marele domn român şi scriitor
umanist de talie universală, Dimitrie
Cantemir, să fie cunoscut, şi la noi, în
măreţia şi plenitudinea operelor sale (inclusiv, prin Istoria ieroglifică), în urma
“misiunii academice“ încredinţate de
Bogdan Petriceicu Hasdeu lui Grigore Tocilescu în Rusia – la Moscova şi
Petersburg (în 1877-1878) – pentru a
cerceta şi copia manuscrisele domnitorului moldovean, cu care prilej, a aflat şi
de existenţa preţioasei şi ineditei Croni-

ci universale a lui Mihail Moxa şi a
adus o copie în ţară.
Marii noştri scriitori, istorici, filologi, etnologi – celebri cărturari: Alexandru Odobescu, Bogdan Petriceicu
Hasdeu, urmaţi de Ioan Bogdan, Ioan
Bianu, Nerva Hodoş, Dan Simonescu,
P. P. Panaitescu, A. D. Xenopol, I. C.
Chiţimia, Ştefan Ciobanu, N. Cartojan, I. Ştefănescu etc. şi, mai încoace,
G. Mihăilă, Dan Zamfirescu şi mulţi,
mulţi alţii au scrutat adânc în tradiţiile
româneşti şi în “scripturile vechi“, investigând şi găsind, în textele scrise în
latină şi, mai ales, în slavonă – limbile
medievale de cultură şi de cult religios
în Europa de Apus şi de Răsărit –, surse
documentare pentru istoria noastră şi a
popoarelor învecinate, dar şi texte cu
valoare literară şi lingvistică inestimabilă.
Aşa s-a ajuns să se expună “în mod
curent istoria literaturii române începând din secolul al XIV-lea, iar pe cea a
culturii scrise chiar din al X-lea, căutând a stabili punţi de legătură cu scrisul în limbile latină şi greacă pe teritoriul ţării noastre, din epoca dinainte de
cucerirea romană până în cea a marilor
migraţii“3 şi apoi, în continuare, stabilind conexiuni cu literaturile europene
mai apropiate sau mai îndepărtate, şi, mai
ales, cu cele balcanice.
Preocupările în domeniul istoriografiei în limba română, privind istoria
universală, înglobează, în linii generale,
secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, având ca limite cronologice anul 1620,
data scrierii primei cronici (de tip crono-

1 Prima ediţie a apărut între 1845-1852, cu titlul Letopiseţele
Ţă rii Moldovei, în trei volume, însoţite de Prefaţă (la volumul 1),
stu dii şi însemnări despre manuscrisele valo ri fi cate, iar a doua, între
1872-1874, sub titlul Cronicile României sau Litopiseţele Moldovei
şi Valahiei, de asemenea, în trei volume, cu o nouă Prefaţă.
2 Spunem, “pentru moment“, întrucât o istorie a literaturii ro mâne complete ar trebui (aşa cum ştiinţa istoriei coboară până în timpuri imemoriale) să cuprindă şi literatura dacoromană, începând cu
regele poet Cotys al geto-dacilor, autor liric, protectorul şi prietenul
poetului latin Publius Ovidius Naso (43 a.Hs. - 18 p.Hs.), ultimul
ma re poet elegiac al Romei, dar şi al Daciei, întrucât în ultima parte
a vieţii, dat fiind faptul că acesta a fost exilat la Tomis de împăratul
Augustus, în anul 9 p.Hs. şi a scris, pe pământ dacic, Epistolae ex
Ponto (Tristele şi Ponticele) şi chiar a scris – după propria-i mărturi sire – versuri în limba geto-dacilor.
La aceştia, trebuie adăugaţi câţiva autori “păgâni“, de la în ceputul erei creştine, printre care: Caius Noster, Aethicus Histricus,
creatorul alfabetului ce-i poartă numele, “Aethicus“; apoi, nu trebuie
să lipsească cei din Şcoala Literară de la Tomis, cu Ioan Cassian
(360-435), Ioan de Tomis, Sfântul Dionisie Smeritul şi Areopagitul
(Dionysius Exiguus), cel căruia omenirea îi datorează înnoirea calendarului (cursului vremii) prin aşezarea Anului Naşterii Mântuitorului
ca “primul“ an al noii ere (era creştină sau era lui Dionisie), Ioan Ma xentius, Leontius Byzantinus, fondatorul scolasticii; nu pot fi omişi
nici scriitorii aparţinând Şcolii Literare de la Dunărea de Jos, re pre -

graf) aparţinând lui Mihail Moxa, până
la 18214, anul care marchează sfârşitul
vechiului regim fanariot şi începutul noii
epoci a promovării libere a culturii naţionale.
Conştiinţa apartenenţei la spaţiul
european este omniprezentă, în timp, la
cronicarii români. George Călinescu,
fostul bursier al Şcolii Române din
Italia5 vorbind de Petru Cercel (domnul
Moldovei între 1574 -1589), face afirmaţii axiomatice: “Ţările Române n-au
fost niciodată în afara Europei şi începuturile lor dezvăluie o puternică ţinută
feudală. Prin Polonia boierii avură statornice legături cu inima Europei şi pretendenţii la domnie mişunau prin Apus,
având ca loc principal de debarcare Veneţia. Rătăcirile lui Petru Cercel, autor
de versuri italiene, simbolizează această
iradiaţie“6.
Această conştiinţă a apartenenţei
noastre la spaţiul universal (european şi,
mai ales, balcanic) îl anima, cu certitudine, şi pe Mihail Moxa, călugărul cărturar din prima jumătate a veacului al
XVII-lea, “viatnic“ în obştea monahală
de la Bistriţa vâlceană, când, la “zisa“7
magistrului său, Teofil, episcopul Râmnicului (care îl cunoscuse bine şi-l aprecia încă de pe vremea în care ierarhul era
egumenul mănăstirii, până în 1618 sau
1619, când este înălţat episcop), îşi asumă “acest greu“8 de a da românilor prima istorie universală în limba lor.
- continuarea, în numărul viitor prof. dr. Dumitru LAZĂR

zen tată, în primul rând, de Sfântul Niceta de Remesiana.
Nu se poate exclude Iordanes (născut undeva în Dacia Pontică,
spre finele secolului al V-lea) – scriitorul şi istoricul ieşit din masa
migratorilor (era ostrogot) romanizaţi (Vezi, pentru toţi cei citaţi mai
sus şi alţii,volumul monumental al lui Mihail Diaconescu, Istoria literaturii dacoromane, Bucureşti, Editura Edimpex, 1999, p. 345 şi
urm.).
3 G. Mihăilă, Între Orient şi Occident. Studii de cultură şi literatură română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea, Bucureşti,
Editura Roza Vânturilor, 1999, p. 6 (Cuvânt înainte).
4 Această delimitare precisă o face Paul Cernovodeanu în stu diul “Préoccupations d’histoire univerrselle dans l’historiographie
rou maine des XVII-e et XVIII-e siècle“ (V), în “Revue Roumaine
d’Histoire“, Tomul XIII/1974, Nr.1, p. 93.
5 “Natura studiilor universitare şi lucrările istorice făcute la
Ro ma ne-au dat familiarizarea cu epoca veche ...“ – scria G. Că linescu în Prefaţa Istoriei literaturii române de la origini până în
pre zent, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1941,
re producere faximilată de Editura Semne, 2003, p. 6.
6 G. Călinescu, op. cit., p. 67.
7 Vezi Mihail Moxa, Cronica universală. Ediţie critică, în so ţi tă de izvoare, studiu introductiv, note şi indici de G. Mihăilă, Bu cureşti, Editura Minerva, 1989, p. 203.
8 Ibidem, p. 99.
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Casa Cărţii vâlcene rediviva
- urmare din pagina 5 În editorialul-program al primului
număr (ianuarie-iunie 2003), intitulat
De ce? (facsimil) precizam că revista
„Casa Cărţii vâlcene” va fi „unică” în
peisajul publicaţiilor vâlcene (destul de
numeroase de-a lungul timpului – peste
300 de titluri, dintre care, peste 110 au
apărut după 1990), după cum şi edificiul
Bibliotecii, aflat – în vremea aceea – în curs de execuţie, este unicat în
istoria arhitecturală vâlceană. Era prima publicaţie periodică apărută
sub egida Bibliotecii Judeţene Vâlcea, aşteptată
de peste o jumătate de
veac şi impusă de cerinţele actuale ale instituţiei bibliotecii, care, pe lângă
funcţia de achiziţie de informaţie şi de punere a acesteia în valoare către utilizitorii ei reali şi virtuali,
are şi funcţia de a produce
şi furniza informaţii diverse din toate domeniile de
activitate ale comunităţii
pe care o deserveşte.
Revista noastră se
voia a fi „poartă deschisă
către sufletul cărţii” de
ieri şi de azi şi către spiritul utilizatorului tradiţional şi modern, de orice categorie, obiective pe care
le-a atins încă de la început, răspunzând încrederii
şi îndemnurilor pe care ni
le-au făcut colaboratorii la
început de drum, precum
directorul de atunci al Bibliotecii Academiei, regretatul academician Gabriel
Strempel, care în Prefaţa închinată primului număr al revistei noastre, ne aprecia „entuziasmul” şi „credinţa nestăvilită în reuşită” urând revistei „viaţă îndelungată, cât mai multe condeie alese
să o scrie şi difuzare largă de la «Nistru
pân‘ la Tisa»”. N-a uitat, totodată, să ne
avertizeze asupra responsabilităţii pe care o avem şi trebuie să ne-o asumăm faţă
de „moştenirea” înaintaşilor, oferind
drept modele o întreagă suită de ierarhi
de Râmnic – cărturari renumiţi - culminând cu Sfântul Antim Ivireanul, care
„a fost cel dintâi «râmnicean» care,
preocupat de ridicare culturală a urmaşilor, a lăsat cu limbă de moarte să se
dezvolte arta tipografică şi a statuat «vivlioteca» şi funcţionarea ei”

În acelaşi număr 1, prof. dr. Constantin Mohanu din Bucureşti (originar
din Ţara Loviştei), la vastea apariţiei la
„Râmnicu-Vâlcea” a încă unei reviste,
trăieşte „ o nouă bucurie ”, considerând-o,
„binevenită pentru oamenii cărţii - bibliotecari, bibliofili şi cititori de rând”
şi aşezând-o în prelungirea „scripturilor
tipărite” la Râmnic - „centru de iradie-

tegoriseşte revista noastră, pe baza materialelor apărute în primul număr, drept
„publicaţie de cultură, biblioteconomie
şi bibliologie” (mai mult decât ne-am
propus noi prin subtitlu)”.
Adriana Gheorghiu – director de
specilitate al Bibliotecii Judeţene Constanţa – ne felicită „pentru conţinutul
deosebit de interesant şi realizarea grafică atât de reuşită”.
Dumitru Ghiţă, directorul Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” Călăraşi, se declară recunoscător
„pentru calitatea materialelor”.
Cea mai autorizată voce în materie de publicaţii cu orientare biblioteconomică Emil Vasilescu, redactorşef al revistei „Biblioteca” (Revistă de
bibliologie şi Ştiinţa informării), din
Bucureşti, într-un articol publicat în numărul 9, din 2003, al revistei pe care o
conduce, apreciază „sumarul deosebit
de variat, cu preocupare evidentă pentru cultura scrisă şi bibliotecă”, înscriindu-ne printre „instituţiile cărţii” „cele
mai active, susţinătoare ale culturii din
judeţe, adevărate creatoare de viaţă
spirituală modernă” şi urează revistei
„Casa Cărţii vâlcene” „bun venit în universul cultural şi bibliologic românesc, ziduri de piatră, inspiraţie şi cititori cât mai mulţi şi mai fideli”, dându-i
şansa de a se înscrie în durată şi-n conştiinţa cititorilor.

re a cărţii şi spiritualităţii româneşti
înspre toate ţinuturile locuite de români,
încă din Evul Mediu”. Manifestându-şi
convingerea ca în atenţia noastră va sta
„tot ce ţine de scris, de carte şi de
oamenii ei”, urează revistei nou-născute
„o soartă strălucită”.
Drept dovadă că cele câteva numere ale revistei apărute între 2003-2006,
şi-au atins scopul, prin realizarea obiectivelor propuse, stau aprecierile celor
care au avut-o în mână. Astfel, în nr. 2
(iulie – decembrie 2003), au fost consemnate de Valentin Smedescu – redactor – câteva impresii de cititor cu referire la materialele publicate în primul număr. Regretatul conf. univ. dr. Constantin Mălinaş, directorul Bibliotecii
Judeţene „Gheorghe Şincai” Bihor, ca-

Într-un judeţ ca Vâlcea în care tradiţia cărturărească este veche, depăşind
cu mult o jumătate de mileniu, după
realizarea cu multe şi mari eforturi, a edificiului propriu al Bibliotecii Judeţene, se impune, cu stringenţă, existenţa
unei reviste care să o reprezinte „în lume”. De aceea, nu putem decât să apreciem şi să lăudăm iniţiativa noii conduceri a instituţiei cărţii din Vâlcea – a
domnului conf. univ. dr. Remus Grigorescu –, susţinută de redactor-şef, Valentin Smedescu, şi de toţi bibliotecarii,
să reia – într-o serie nouă – revista
„Casa Cărţii vâlcene”.
Le dorim să aibă mai mult noroc,
astfel încât publicaţia să ajungă una dintre cele mai longevive reviste de biblioteconomie din ţară (măcar dintre cele
redactate de biblioteci).
„Vivat, crescat, floreat!” şi să rodească pe pământul fertil al spiritualităţii vâlcene.
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Omul de la porţile cărţii
A fost odată, demult, când soarele
curgea şiroaie, potop de lumină şi lumea se oprise pe vârfurile de sub cer să
se ostoiască deluviul. Era ziua cea mare
a târgului de lumină pe vremea când
oamenii stăteau de vorbă cu zeii şi
puneau la cale, mereu, facerea,
desfacerea şi refacerea lumii.
De curând se albise ceea ce
fusese plănuit la ultima tocmeală. O
lume nouă, după sorţii puterilor,
trebuia reaşezată, dar de unde să
fie luaţi meşterii? Să-i luăm din ţara
de piatră! Va fi spus Cronos. Să dăinuie ceea ce este făcut bine şi nu
trebuie distrus! Ba! Spuse altul, dintre cei mai revoluţionari: să terminăm cu cele vechi! La vremurile
cele noi să facem oameni noi şi să-i
ursim meşteri! Altul îl va fi combătut, constatând că înnoirea, fără legătură cu ceea ce a fost, este un adevărat cataclism, cu sfârşirea rasei
zeilor. Moira, zeiţa destinului, cu
drept de concluzie şi putere asupra
tuturor va fi hotărât : Lumea trebuie
să se schimbe, că schimbătoare
sunt toate, dar trebuie să-şi ia de
zestre toate cele necesare! Se va
naşte un meşter nou, din piatră, să
nu uite temeiurile lumii vechi, să
poată întemeia rosturile cele noi!
Va avea lumina neîncepută a naşterii, va fi botezat la nedeia soarelui, va duce cu sine lumina în priviri,
blândeţea pasului aşezat al urcuşului, căldura unei inimi cu foc viu şi
iubirea semenilor! Apoi îl vom rostogoli din vârful cel mai înalt să
cunoască şesurile ca să se dumirească asupra meşteşugului! Fiecare
pas în realitatea adâncurilor să-i fie
treaptă de urcuş pe scara de întoarcere
la ceruri!
Cele trei ursitori vor fi fost acolo,
vor fi primit porunca şi se vor fi pus la
treabă, ca totul să fie aşa. Cea responsabilă de facere, Torcătoarea, va fi ales
cremenea din Ţara Loviştei, chiar din
inima ei, din satul Titeşti, şi-i va fi dat
Făurarului, prin 22 Februarie 1934,
sarcina să-i facă ghemul cu numele şi
prenumele: Petre Petria. Desfăşurătoa-

rea trebuia să găsească labirintul, coborând dinspre Titeşti, pe Tărure pe la Bratoveşti, Clocotici, Racoviţa, spre Olt, evident cu… corabia destinului, pe marea
oamenilor, nu tocmai liniştită. Avea și

posibilitatea să se furişeze în rata înţesată de lume, prin hăţişurile labirintului, prin Boişoara, Grebleşti, Câineni
spre drumul de fier şi el dintr-un păienjeniş către toate direcţiile… Lumina
ursită putea povesti lumea raiului, a
zeilor, chiar pe a lui Dumnezeu şi el prigonit, arestat, de cei potrivnici. Aceasta
nu se mai afla decât în cărţi, iar meşterul cel nou, hărăzit cu o misiune, trebuia
să devină portar, cu cheile potrivite, la
poarta cărţilor. S-a ţinut de el ursitoarea
o viaţă întreagă, ca un înger păzitor să
nu piardă cărarea. L-a obligat să-şi facă

cheile potrivite pentru toţi căutătorii
luminii cărţilor: bibliografii, dicţionare,
monografii, articole pentru recomandarea cărţilor şi a autorilor, fondator de
asociaţii pentru ucenicia viitorilor cărturari, sfătuitor altor
confraţi de la porţile
cărţilor, de aproape şi
de departe, apoi,
chiar ziditor de cărţi
pentru copii şi oameni mari. Confirmarea celor patru decenii de viaţă în slujba bibliotecii publice
şi a statorniciei ursitoarei, prin preajmă,
ne-o întăreşte un om
chemat să facă, meteoric, casă cărţii şi
să-i asigure portarii
potriviţi: Dumitru Lazăr. Acesta, în semn
de preţuire va fi scris
despre Petre Petria:
„Întreaga viaţă a bibliotecarului Petre Petria a constituit un tot
unitar (viaţa omului
s-a identificat cu cea
a cărţilor), ceea ce a
condus la multiple dimensiuni ale întregii
sale activităţi…” (vezi
„Petre Petria – O
viaţă închinată cărţii
de un om al cărţii”
Ed. CONPHYS, Rm.
Vâlcea, 1999, p.7).
Misiunea fiind încheiată, cu un devotament şi eroism de arhanghel, Curmătoarea firului vieţii, într-o zi, ca o posadă
între lumi, le va fi spus celor doi arhangheli, răspunzători atât de luptă, cât şi
de informaţia necesară - şi ei paznici pe
la toate altarele! – că atunci când vor
veni la hramurile pământenilor, în noiembrie 2013, să-l ia cu ei, pe cel cu destinul pământean încheiat. Să-l ducă la
alte înalte porţi de lumină.
Mihai SPORIŞ
- continuare în pagina 68 -
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Scriitori vâlceni

Gheorghe BOGORODEA: „Eu scriu pentru
că nu vreau să trec prin viaţă dormind”
Născut la 29 august 1952, în satul
Ciungetu, comuna Malaia, judeţul Vâlcea. Fiu al Mariei Dobroiu cu care s-a
căsătorit Toma Bogorodea din Romanii
de sus - Horezu, alăturându-l fiului Doru şi surorii Aurora, crescându-i şi educându-i pe toţi, laolaltă, în continuare.
În 1971, după absolvirea Liceului
Militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, neîmpăcat cu ideea unei cariere militare, şi-a acordat un răgaz de meditaţie, timp de doi ani, lucrând ca „tăietor
de lemne” - aşa cum îi plăcea să-şi spună - pe Valea Lotrului.
Se înscrie la Facultatea de Istorie
şi Filozofie, secţia Psihologie – Sociologie a Universităţii „A. I. Cuza” din
Iaşi, ale cărei cursuri le absolvă în anul
1977, optând la repartiţie pentru oraşul
Târgu Jiu. Aici cunoaşte pe poetul Nicolae Diaconu şi face cunoştinţă cu grupul tinerilor scriitori ai locului, printre
care Aurel Antonie, Adrian Frăţilă, Tudor Voinea, Spiridon Popescu, Ion Cănăvoiu, Romulus Diaconescu. Va lega,
de-a lungul vieţii, o strânsă prietenie cu
aceştia. Prozatorul Dan Ion Vlad de la
Craiova îi va deveni redactor la cartea
de proză scurtă „Cocoşul”, la „Scrisul
Românesc”, în 1984. Căsătorit cu Olga
Pancratova, profesoară de limba română, care este repartizată în oraşul natal, Tulcea, solicită transferul la Tulcea,
primind post la Comitetul Judeţean pentru Cultură şi Artă. Vor avea, împreună,
două fiice. După o scurtă perioadă, a
fost încadrat ca psiholog-logoped la
Policlinica Judeţeană, apoi la Centrul
Militar Tulcea. Ulterior, a fost profesor
de psihologie la Şcoala Normală. Se
mută, după aceea, la Babadag, ocupând
tot funcţia de psiholog la Spitalul din
localitate.
La Policlinica Judeţeană, cabinetul său devine un soi de agora, unde se
adunau cenacliştii de la Orfeu, care îl
aleseseră Preşedinte de onoare, pictori
şi alţi boemi, precum şi tinerii de la grupul
muzical „Accent” (poemul său, „Scrisoarea XIII-a”, devenise o emblemă a
formaţiei, piesă muzicală care a stat
peste un an în topul naţional al formaţiilor rock). Comparativ cu talentul recunoscut unanim de revistele literare şi
critica de specialitate, a publicat foarte puţin. Retras într-o voită solitudine la

Babadag – de neinvidiat
dar, în planul creaţiei, cu
rezultate benefice. Suferind, scriitorul, cunoscut
pentru straşnica-i parcimonie faţă de opera scrisă, a finalizat o culegere
de proză scurtă şi o serie
de poeme structurate tematic – două volume ce îşi
aşteaptă tiparul. Din păcate, izolarea, modestia,
suferinţa fizică nu i-au
fost priincioase publicării
operelor. A apucat, totuşi,
să îşi vadă tipărit volumul „Horă de bărbaţi”,
acesta fiind lansat la Tulcea, în 6 aprilie 2015.
(Aurel Ifrim)
A decedat în ziua
de 7 iulie 2015, după o
lungă suferinţă, fiind înmormântat la
Tulcea, în cimitirul Eternitatea.
Debut literar: revista „Opinia studenţească” din Iaşi, al cărei secretar
general de redacţie a fost (1974 – 1977),
cu eseul „Elemente de gândire sociologică şi psihologică în opera lui Mihai Eminescu (1974). În aceeaşi publicaţie, îi
apar şi primele versuri (1977). Publică
proză, eseu, poezie în revistele literare
„Tomis”, „Luceafărul”, „Ramuri”, „Literatorul”, „Tricolorul” şi în antologiile:
„Gorjul literar” – Târgu Jiu, 1978, „O
Tulce literară” – Tulcea, 1981, Almanahul „Ramuri” – Craiova, 1982, „Vânzătorul de enigme” – Constanţa, 1983.
Volume publicate: „În faţa oglinzii”, Comitetul pentru Cultură Tulcea,
1980, „Cocoşul”, Editura „Scrisul Românesc”, 1984, „Poemele psalmilor”,
Inspectoratul pentru Cultură Tulcea,
1999, „Horă de bărbaţi”, Constanţa, Editura „Ex Ponto”, 2015.
Premii literare: Premiul I pentru
proză, acordat în anul 1979 de revista
„Luceafărul”. 1980: Premiul I la Festivalul Naţional „Tudor Arghezi”, Cărbuneşti – Târgu Jiu. 1981: Premiul I
pentru proză la Festivalul Naţional „Tudor Arghezi”.
Dintr-un interviu luat de cărturarul
Ovidiu DUNĂREANU – directorul edi-

turii „Ex Ponto” - şi publicat în revista
„Tomis”, octombrie 1990, apoi în cartea
”Convorbiri pontice”, aflăm mai multe
despre activitatea scriitoricească a lui
Gheorghe BOGORODEA: „Din 1985
am predat Editurii „Eminescu” volumul de versuri „Undeva, bate ora”, iar
Editurii „Cartea Românească” un volum de versuri „Flori carnivore” şi unul de povestiri (din 1977) „Horă de
bărbaţi”. Am gata volumul „Poemele
sângelui”, iar în stadiu de finalizare
„Scrisorile şi plângerea”, „Poeme de
piatră şi cuţit” şi „Mărturisirea”. Scriu
la volumul de povestiri „Casa peste
care a zburat cucul”. Ţi se pare mult?
Mă apropii totuşi de patruzeci de ani. Şi
am tăcut în singurătatea mea. De multe
ori dureroasă. Fără o recunoaştere naţională, nu există scriitor. Sunt, pe aici,
printre noi, nu puţini care ar fi făcut
onoare editurilor, dacă ar fi fost tipăriţi
la timp. Aşteptând în zadar, oboseşti, ţi
se face lehamite. Scriitorii să se întoarcă la menirea lor. (Petru Ţincoca)

- continuarea, în numărul viitor Felix SIMA
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România EduCab în judeţul Vâlcea
Judeţul Vâlcea a fost inclus –
alături de Timiş, Cluj, Brăila, Dolj,
Dâmboviţa, Teleorman şi Suceava în Campania EduCab „Creşterea ca
pacităţii educaţionale a bibliotecilor
publice din România”, o iniţiativă
care îşi propune să contribuie inclusiv la sustenabilitatea Programului
„Biblionet”
O estimare a nevoilor bibliotecilor noastre, centralizate în vara acestui an - printr-un document online în care au lucrat simultan toţi bibliotecarii vâlceni care şi-au dorit aceasta - a fost transmisă iniţiatorilor
campaniei România EduCab, iar
pentru început ne-au fost selectate
în pilot patru biblioteci publice: Biblioteca Municipală Drăgăşani şi Bibliotecile Publice Locale Pietrari,
Glăvile şi Titeşti. Acestea vor beneficia de donaţii de carte, amenajari
spaţiu, programe de educaţie cinematografică, alte programe educaţionale, mobilier.
România EduCab este o platformă
naţionala, inter-instituţională, interdisciplinară lansată în 2015, cu scopul
de a creşte capacitatea bibliotecilor publice de a răspunde nevoilor locale, catalizând resurse educaţionale pentru
activarea unor mecanisme de dezvoltare durabile în comunitati.
Prin România EduCab ne propunem sa sprijinim procesul de creştere a
capacităţii bibliotecilor publice de a
funcţiona sub formă de centre de resurse pentru comunităţile locale, oferind platforma instituţională pentru
ca diverse organizaţii şi grupuri informale să se implice prin implementarea
unor proiecte pe domeniul lor de expertiză, lărgindu-şi astfel-grupul ţintă şi
aria de acoperire.
Iniţiativa a fost lansată la nivel pilot
în 2013 de către Ipsos România, în
judeţul Dâmboviţa, fiind acum scalată la
nivel naţional. România EduCab capitalizează un concept de dezvoltare schiţat
şi aflat în stadiu de implementare în centrul Nepalului (districtul Dhading), dezvoltat de către Centrul Român pentru
Inovaţie în Dezvoltare Locala (CRIDL), în
colaborare cu Cold Feet Foundation din
Kathmandu.
Alte organizaţii din SUA, Olanda, România, Belgia, Bulgaria şi Turcia s-au alăturat de curând pentru dezvoltarea iniţiativei, atât în România, cât şi în alte ţări.

Partenerii strategici ai
Ipsos pentru implementarea iniţiativei în România
sunt: Biblioteca Naţională a
României, reţeaua Biblio
net, bibliotecile judeţene şi
Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor
Publice din România, Centrul Român pentru Inovaţie
în Dezvoltare Locală (CRIDL). Din februarie 2015, mai
mult de 20 de ong-uri, grupuri informale & think tankuri, companii si alte institutii
publice s-au alăturat programului, dupa un eveniment de lansare organizat
cu sprijinul Impact Hub din
Bucureşti.
România EduCaB este
momentan în stadiu de implementare în nouă judete:
Dâmboviţa, Dolj, Teleorman, Vâlcea, Cluj, Brăila,
Suceava, Neamţ si Timiş,
asa cum se poate vedea şi in
harta cu proiecte / iniţiative
pilot începute sau în stadiu
de planificare in 55 de comunităţi mici şi mijlocii din România.
Sunt cel puţin trei tipuri de nevoi
pe care dorim să le abordam prin iniţiative EduCaB:
•Mărirea şi înnoirea fondului de
carte şi a materialului educaţional, inclusiv a flotei de calculatoare;
• Sprijinirea intervenţiilor la nivel
de infrastructură fizică (mobilier, amenajări, alte intervenţii legate de ergonomia şi (re)funcţionalizarea spaţiului);
• Programe educaţionale, schiţarea şi implmentarea unor iniţiative pe
termen scurt şi mediu în domenii cum
ar fi: educaţie pentru mobilizare şi angajare comunitară, decriptare mesaj
jurnalistic, educaţie cinematografică,
patrimoniu cultural, antreprenoriat
social, iniţiative culturale şi sociale,
limbi străine, educaţie de mediu, agricultură organică, bucătărie tradiţională, nutriţie şi activitate fizică sau dezvoltare comunitară.
Orice iniţiativă de implicare în
România EduCaB este binevenită dacă
are legatură cu principiile şi valori
următoare:

• ne simţim bine în a ne schimba pe
noi şi în a face bine celor din jurul nostru.
• încurajăm voluntariatul ca valoare
personală
• respectăm şi încurajăm diversitatea
• interesul nostru este de a facilita
oportunităţi şi mecanisme educaţionale şi de dezvoltare
• începem cu paşi mici, clari, tangibili,
cu obiectivul de a implementa programe la scară mare. Ne dorim să lucrăm împreună, fiecare organizaţie/
grup mărindu-şi grupul-ţintă în timp
ce construieşte programe cu impact
mare.
• această iniţiativă nu este şi nu va fi o
supra-structură, ci un mecanism de
colaborare inter-disciplinar şi interinstituţional
• iniţiativa va lua forma celor care se
vor implica în dezvoltarea EduCaB.
Valentin SMEDESCU
coordonator EduCaB
pentru judeţul Vâlcea
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Patriarhul Justinian Marina -

atul nostru românesc a te- curată şi evlavioasă. Am avut privilegiul (1915-1923) şi la Facultatea de Teologie
zaurizat o mulţime de să respir în casa părinţilor mei duhul din Bucureşti (1925-1929). A fost învăţător în Olteanca-Vâlcea (1923valori spiritua1924) şi în Băbeni-Vâlcea (1924le, morale şi
1930), paralel preot paroh în Băbeni
culturale care
(1924-1932), director al Seminarului
trebuie aduse din nou în actualiTeologic şi preot slujitor la Catedrala
tate, fără a cădea însă într-o nosepiscopală din Râmnicu Vâlcea
talgie a repetiţiei trecutului.
(1932 -1933), preot paroh la Biserica
Satul a fost şi este izvor de
„Sf. Gheorghe” din aceeaşi localitate
înţelepciune, de artă, de energie,
(1933-1945).
în sat s-au cristalizat forme şi
expresii de viaţă ale neamului
Rămas văduv, în 1945 a fost
acesta, care a fost un neam de
ales
arhiereu
vicar al Arhiepiscopiei
ţărani. Străbatem multe drumuri
Iaşilor,
cu
titlul
„Vasluianul” (1945prin lumea mare, dar gândul ne
1947);
loc
ţiitor
al scaunului mitrozboară fără încetare spre locul
politan
din
Iaşi
(din august 1947),
unde ne-am născut. Există în
arhiepiscop al Iaşilor şi mitropolit al
lume un loc al primelor amintiri,
Moldovei (ales 19 noiembrie 1947,
acolo unde sufletul fiecăruia
înscăunat 28 decembrie); locţiitor de
dintre noi a îmbrăcat pentru
patriarh (din februarie 1948); la 24
prima dată haina luminii.
mai 1948 ales, iar la 6 iunie 1948
Bunul Dumnezeu a rânduit
înscăunat ca arhiepiscop al Bucusă văd lumina zilei pe aceleaşi
reştilor, mitropolit al Ungrovlahiei şi
meleaguri unde odinioară îşi
patriarh al Bisericii Ortodoxe Româfoto: ro.wikipedia.org
purta paşii Patriarhul Justinian
ne, păstorind până la moarte.
Marina. Considerat „Un apostol al Bise- unui creştinism autentic, întemeiat pe
ricii şi al neamului românesc” de dom- faptele iubirii lui Dumnezeu şi
În perioada de păstorire a Panul Gheorghe Vasilescu în scrierile sale, aproapele. Mireasma acestui duh din triarhului Justinian s-au construit din
părintele Patriarh s-a născut la 22 febru- căminul copilăriei mele, moştenit de la temelie 302 biserici, au fost reparate
arie 1901, în satul Suieşti, comuna Stă- bunicii, moşii şi strămoşii mei, vrednici sau restaurate alte 2.345 biserici, dintre
neşti, din judelul Vâlcea, în familia unor slujitori ai Bisericii şi ai ţării, pomeniţi care monumente istorice 999, iar dintre
agricultori harnici şi buni creştini şi a întotdeauna la mari praznice de credin- acestea 128 mănăstiri, schituri şi alte aprimit la botez numele Ioan. A moştenit cioasa mea mamă, cu evocări despre şezăminte monahale. Pe lângă bisericile
de la părinţii săi, Elena şi Marin Ilie trecutul lor religios şi patriotic, nu s-a nou construite care au fost împodobite
cu pictură, în alte 271 de biserici picMarina, unele însuşiri care s-au vădit în dezlipit de mine niciodată“.
tura a fost restaurată. În ciuda tuturor
împlinirile de mai târziu ale vieţii sale.
dificultăţilor, în cei 29 de ani de patriDe la tatăl său, ţăran ştiutor de carte şi
Crescut în atmosfera aceasta de
arhat, au avut loc o seamă de evenicu minte sănătoasă, a luat spiritul gos- vrednicie a înaintaşilor, deseori, în anii
mente şi schimbări care au ridicat mult
podăresc şi voinţa de a înfăptui binele copilăriei şi ai tinereţii, pe care i-a petreprestigiul Ortodoxiei româneşti în
obştesc, iar de la mama sa, care se trăgea cut pe meleagurile natale, printre ţăranii
lumea creştină şi l-au făcut o figură
dintr-o veche familie de preoţi, pe lângă de pe ogoare, şi-a ajutat părinţii cu reprezentativă a întregii Ortodoxii.
cele dintâi cunoştinţe religioase, a primit braţele la coasă, la sapă şi la alte munci.
Patriarhul Justinian a găsit soluţii
şi a păstrat în suflet deprinderea de a trăi Niciodată nu şi-a tăgăduit obârşia sa ţă- tuturor problemelor Bisericii noastre,
cu evlavie şi îndemnul de a nu se abate rănească şi legătura cu brazda străbună. care trebuia să-şi îndeplinească misiniciodată de la omenie şi dreptate. Vor- Zestrea moştenită de la părinţi s-a îmbo- unea sa, în vremuri de cumplită prigoabind cu delicateţe şi cu duioşie despre găţit pe parcursul vieţii, adâncind şi lăr- nă comunistă atee”. (TEOCTIST Pamama sa, nu uita să facă legătura între gind principalele trăsături ale personal- triarhul Bisericii Ortodoxe Române).
dânsa şi slujirea lui preoţească. “Preoţia ităţii sale: credinţa curată în Dumnezeu,
Despre „Un patriarh trimis de
mea - mărturisea el - a fost visul sfânt al dragostea de neam şi omenia ridicată la
Dumnezeu”’ cum l-a numit domnul Dan
mamei mele şi primii paşi pe drumul rang de virtute creştină.
înţelegerii slujirii lui Dumnezeu printre
A studiat Ia Seminarul Teologic Ciachir în lucrările sale, s-a scris şi se va
oameni i-am făcut sub călăuzirea ei „Sf. Nicolae” din Râmnicu Vâlcea mai scrie multă vreme de acum încolo.
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un fiu al Vâlcii străbune
Dâra de lumină lăsată în urma sa
veghează drumul nostru spre cunoaştere
şi continuă aducere aminte.
ÎPS Calinic, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, într-un articol intitulat „Justinian Patriarhul biruind în istorie” publicat în Argeşul Ortodox, săptămânal teologic, bisericesc şi de atitudine al Episcopiei Argeşului şi Muscelului, Anul VI, nr. 307; 29 martie - 4 aprilie
2007, sublinia
„...A venit vremea să se rostească adevărurile ziditoare şi
să se elimine arbitrariul înrobitor de ignoranţă
şi rea voinţă.
Patriarhul
Teoctist, la come morarea a
treizeci de ani
de la plecarea
în ţara de peste
veac a Patriarhului Justinian, a subliniat
vrednicia nu numai ca Patriarh
ortodox al românilor, ci şi
Patriarh unic al
Ortodoxiei şi
chiar al întregii
creştinătăţi, recunoscut, de altfel, de contemporanii
săi. Ceea ce uimeşte este faptul că timpul lucrează în favoarea distinsului
Ierarh al Bisericii Străbune. Mircea Eliade, contemporan al Patriarhului Justinian, spunea că la orice operă care se
macină în timp, doar după 30 de ani se
va vedea ce mai rămâne din ea. Gândindu-ne la opera celebrului Patriarh
Justinian, putem spune azi, după trei
decenii, că lucrarea inimii sale, grija
pentru Biserica lui Hristos, a fost una de
excepţie şi ea a crescut în dinamică diamantină.
Gândirea integrală a marelui Patriarh a fost de la început pe termen

mediu şi lung. Cu o forţă ieşită din comun a intuit mersul vremurilor atinse de
bruma unei ideologii sfâşietoare. Apelul
său se auzea ca un ecou din fântâni
adânci...”
A plecat pentru totdeauna în seara
zilei de 26 martie 1977, în vârstă de 76
de ani, după o grea suferinţă şi o lungă
perioadă de spitalizare. A fost depus în

ce mi-au făcut rău, văzut ori nevăzut,
rugând pe Milostivul Dumnezeu să nu
judece faptele acestora, ci cu îndurare
să-i ierte pe toţi, după cum i-am iertat
eu“.
Despre locurile natale spunea:
„Din fragedă copilărie port, ca pe o
candelă aprinsă, iubirea pentru aceste
locuri şi preţuirea pentru fii lor harnici,
închinători până la desăvârşire în

mormântul pe care cu grijă şi l-a pregătit
în zidul interior al Mânăstirii Radu Vodă
din Bucureşti, între elevii Seminarului
de el ctitorit acolo. Pe crucea încastrată
în zid, a cerut meşterului să sape inscripţia: “M-am luptat lupta cea bună.
Credinţa am păzit. Am ajuns la capătul
drumului vieţii. De acum încolo, mă
aşteaptă răsplata dreptăţii, pe care mi-o
va da Domnul, Judecătorul cel drept în
ziua aceea“.
Iar la sfârşitul testamentului său
duhovnicesc, făcut în 7 martie 1976, a
scris: “Binecuvintez din toată inima şi din
tot sufletul pe cei ce mă urăsc şi m-au
urât, pe cei ce m-au nedreptăţit şi pe cei

dreapta credinţă şi adânc înrădăcinaţi
în acest pământ strămoşesc.”
În toamna anului 2014, Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie (foto), Arhiepiscopul Râmnicului, a decis înfiinţarea
unei mănăstiri în satul Sueşti, din comuna Stăneşti, unde s-a născut Patriarhul
Justinian Marina, spre Slava lui
Dumnezeu. Una dintre biserici va fi
închinată Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe şi Binecredinciosului Împărat
Iustinian, iar alta Sfântului Mucenic
Lucian din Dobrogea. În incinta mănăstirii va funcţiona şi Centrul social-pastoral „Patriarhul Justinian Marina”.
Zenovia ZAMFIR
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Prin programul de voluntariat şi dezvoltare personală

V

Biblioteca „Antim Ivireanul”

oluntariatul are diferite seminificaţii pentru
fiecare dintre noi.
Pentru tinerii de astăzi, voluntariatul nu
mai este doar o modalitate de socializare, ci a devenit un mod de
viaţă. Prin intermediul voluntariatului, liceenii acumulează
cunoştinţe, îşi exersează abilităţile
şi îşi extind reţelele sociale, fapt
ce poate conduce, adesea, la oportunităţi noi sau mai bune de angajare, precum şi de dezvoltare
socială, profesională şi personală.
Biblioteca Judeţeană Vâlcea a fost
printre primele biblioteci din ţară
care a lucrat cu voluntari. Prin
Centrul de Informare Comunitară
şi Centrul EUROPE DIRECT
(proiect finanţat de Comisia Europeană şi Consiliul Judeţean Vâlcea), a iniţiat încă din anul 2005,
respectiv 2008, un program de
voluntariat şi dezvoltare personală
pentru elevii de liceu, care continuă şi în prezent. Iată cum voluntariatul la Centrul de Informare lea influenţat viaţa unor tineri…
Ştefania Buzatu: „Am fost
voluntară la Europe Direct din
2008 până în 2010 şi acest lucru
mă ajută chiar şi acum în găsirea
unui loc de muncă în Marea Britanie,
unde am terminat Facultatea de Media
Production din Coventry. Am beneficiat
enorm de pe urma celor aproape trei ani
de voluntariat, atât pentru că am luat
primul contact cu munca într-un birou,
cât şi pentru că mi-am dezvoltat numeroase skill-uri transferabile, toate acestea într-o atmosferă degajată şi prietenoasă”.
Alexandru Bardaşu: „Europe Direct a fost primul meu contact cu voluntariatul. Am fost voluntar între anii 2008
şi 2011. Am venit la recomandarea unei

prietene şi nu ştiam la ce să mă aştept.
Am fost întâmpinat cu entuziasm şi am
decis să rămân voluntar după prima întâlnire. Centrul de voluntariat mi-a dat
şansa să ajut comunitatea în care am
crescut şi să-mi cunosc mai bine oraşul.

Mai mult de atât, am cunoscut o comunitate dedicată şi hotărâtă să facă o
diferenţă în societate. Mi-am făcut prieteni cu care încă ţin legătura şi împreună cu care m-am format în timpul
liceului. Responsabilii cu organizarea
activităţii de voluntariat nu au un serviciu uşor, dar au reuşit să coordoneze şi
să formeze generaţii întregi de voluntari
care la rândul lor au influenţat pe cei
din jurul lor. Aştept să văd în continuare
acelaşi entuziasm din partea Europe Direct!”. Alexandru este absolvent Brandeis University, Boston, SUA; este software engineer în California.

Laura Catană: „Voluntariatul la
Centrul Europe Direct (sau întorcândune în timp la CIC) a fost una dintre cele
mai frumoase şi instructive experienţe
de învăţare din liceu! Aici am aflat ce
înseamnă de fapt lucrul în echipă, am
primit încrederea de care aveam
nevoie pentru a-mi testa propriile
idei şi proiecte, am învăţat că vârsta nu are de-a face cu puterea de a
schimba ceva spre bine... La Centrul de Informare din Biblioteca
Judeţeană Vâlcea am pus bazele
carierei mele şi sper că mulţi, tot
mai mulţi tineri să aibă norocul să
întâlnească în drumul lor astfel de
mentori”! Trebuie să spunem că în
prezent Laura locuieşte la Bruxelles unde coordonează un proiect
de inovaţie socială în sudul Europei
şi menţine relaţiile cu UE pentru
Ashoka, cea mai mare organizaţie
de antreprenori sociali din lume. A
fost voluntar în perioada 20052009 şi este absolventă a unui Master în Managementul Întreprinderilor Sociale, în Trento, Italia.
Un alt mesaj extrem de cald a
venit din Franţa: „Numele meu este
Ana-Maria Dragomir, fostă voluntară a Bibliotecii Judeţene Vâlcea,
în prezent studentă a Universităţii
Sorbona din Paris. Vă felicit pentru
profesionalismul de care aţi dat dovadă
de-a lungul anilor şi pentru implicarea
activă în formarea tinerilor. Experienţa
mea în cadrul Europe Direct a fost
extrem de benefică, m-am simţit încurajată şi apreciată în fiecare activitate şi
vă mulţumesc pentru oportunitatea de a
fi fost voluntar în cadrul acestei organizaţii. Felicitări fiecărui voluntar în
parte şi cât mai multe proiecte de succes!”
Andreea Iovan: „Am deprins nenumărate aptitudini prin voluntariat la Biblioteca Judeţeană Vâlcea - cum să fac
o prezentare, cum să vorbesc în public,
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Vâlcea formează OAMENI
cum să fiu responsabilă pentru un proiect, şi tot aşa aş putea continua lista.
Am fost expusă la lucruri cu totul diferite faţă de ce am învăţat în mediul
şcolar şi totul m-a ajutat să-mi dezvolt
încrederea în mine. Această convingere
m-a susţinut în tot ce mi-am propus - la
facultate sau la lucru - şi face ca voluntariatul să fie pentru mine o experienţă
cu adevărat nepreţuită”. Andreea a fost
voluntară EUROPE DIRECT în perioada 2008 – 2010 şi este absolventă a Universităţii din Richmond - SUA, Computer Science and Mathematics. Acum
lucrează în New York, la una din cele
mai mari bănci de investiţii din lume.
Florin Creangă: „Centrul
Europe Direct a reprezentat primul
meu contact cu voluntariatul. Cu
ajutorul proiectelor şi activităţilor,
la care am avut ocazia să particip
şi să mă implic, am reuşit să mă
dezvolt pe mine ca persoană,
prinzând încredere în mine şi în abilităţile mele. Toate acestea se datorează
în special sfaturilor şi îndrumărilor
primite de la coordonatorii noştri, două
persoane minunate care au fost mereu
acolo pentru noi, voluntarii”. Florin a
activat în calitate de voluntar timp de
două generaţii, respectiv din anul 2009
până în anul 2011. În acest moment, este
student în ultimul an la Facultatea de
Electrica şi Electronică din cadrul City
University London din Marea Britanie.
Anca – Patricia Anghel: „Datorită
voluntariatului am avut ocazia să cunosc mulţi oameni minunaţi, pasionaţi şi
dornici să schimbe ceva în România şi
nu numai. Mai mult decât atât, am învăţat importanţa lucrului în echipă, o aptitudine care s-a dovedit extrem de preţioasă în timpul facultăţii şi cu siguranţă
şi de acum încolo”. Patricia a fost voluntar Europe Direct între anii 2009-2011, a
absolvit Princeton University cu specializarea economie, iar acum este doctorand
pe economie la MIT în Boston, SUA.
Ionuţ Rusu: „Europe Direct Vâlcea
nu este un banal centru de informare în

care intri şi ieşi. Face deja Google asta.
Consilierii de comunicare au creat o atmosferă de cămin, de loc în care găseşti
prieteni; nişte prieteni informaţi, conectaţi şi binevoitori. Vă mulţumesc pentru
toate lucrurile bune pe care le-am învăţat
de la voi!” Ionuţ a fost voluntar între anii
2006 şi 2008, a studiat la Aarhus School
of Business, Universitatea Aarhus, Danemarca, iar acum lucrează în Copenhaga.

Lidia Iosif: „Se spune că la vârsta
de 18 ani validăm examenul maturităţii.
Pentru mine această etapă s-a produs la
16 ani, în momentul în care am decis să
devin voluntar în cadrul Biliotecii
Judeţene Vâlcea. Activitatea mea de
voluntariat a început în primul an de
liceu - 2010 - în cadrul Fundaţiei Casa
Cărţii a Bibliotecii Judeţene, urmând să
se extindă în anul 2011 în cadrul
Centrului de Informare EUROPE DIRECT. Am ales să fiu voluntar EUROPE
DIRECT pentru a deveni un cetăţean
responsabil, oferind serviciile mele
comunităţii în care trăiesc. Experienţa
ca voluntar EUROPE DIRECT m-a
introdus în Europa, mi-a facilitat procesul de angajare şi m-a condus către
prima Universitate de Drept din Franţa,
unde studiez în prezent şi de unde voi
continua perfecţionarea abilităţilor

socio - profesionale dobândite acasă, la
EUROPE DIRECT. Mulţumesc mentorilor de la Europe Direct pentru implicarea şi profesionalismul dedicate dezvoltării parcursului meu!” Lidia Iosif a
fost voluntar Europe Direct între anii
2011 - 2013, iar acum este studentă la
Drept, Universitatea Paris 1 PanthéonSorbonne.
Georgiana Ciobotaru: „Voluntariatul la ED a însemnat pentru mine
mult mai mult decât nişte cursuri şi
vizite săptămânale la centru. A însemnat
oameni frumoşi, încredere, motivaţie şi
dorinţa să vreau mereu mai mult de la
mine şi să le ofer mai mult celorlalţi.” Georgiana a fost voluntar
între anii 2008 şi 2010. A terminat
facultatea la Jacobs University
Bremen, Germania. Momentan
face un internship la Google în
Bucureşti, încă studiază şi lucrează
în acelaşi timp în Bremen, Germania.
Evelina Miu: „Se spune că luxul
este suma unor mici detalii care fac o
mare diferenţă. Ei bine, Europe Direct
este luxul pe care ţi-l poţi permite şi tu!
Este experienţa care îţi va schimba
viaţa!”. Evelina a fost voluntar la Centrul de Informare din 2009 până în 2011,
a terminat Academia de Studii Economice Bucureşti - Facultatea de finanţe,
asigurări, bănci şi burse de valori şi lucrează ca training manager.
Succesul foştilor noştri voluntari ne
dă puterea să mergem mai departe în
formarea de noi şi noi generaţii de tineri
la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Ioana MAZILU-MANOLESCU
În foto: Noua siglă a Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, desen de Theodora Năstasie, voluntară a Centrului de Informare EUROPE DIRECT, după cupola-vitraliu „Facerea Lumii” realizată de artistul
plastic vâlcean Gheorghe Dican.
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Omul de la porţile cărţii
- urmare din pagina 61 Am fost acolo, atunci, când îşi va fi
desfăcut toate legăturile. De-a împreună cu multa lume l-am iertat, nu pentru
firul său curmat de altcineva, ci pentru
legăturile rupte cu lumea noastră, în care noi am pierdut un oştean de nădejde,
la vremea unor bătălii începute şi neterminate. I-am spus rămas bun, nu adio, drumul său către cer fiind, în legea
firii. I-am vorbit, i-au vorbit mulţi despre
firul tăiat să se poată înălţa la tatăl, dar
lăsând mumelor mărturia sa materială,
să ne primenim la soroc şi cu cele lăsate
de sămânţă, ba chiar şi semnul marcat
al timpului, cu numele şi prenumele, să
nu le uităm. El tăcea, tăcea… şi ne mustra într-un anume fel! Ceea ce am fost,
ştiţi! Ceea ce am gândit, este scris! Ceea
ce ne-a făcut un timp tovarăşi de drum,
cunoaşteţi! Părea că ne vorbea în muţenia lui. Deschideţi cărţile! V-am lăsat
cheile multora. Aş fi vrut să vi le pot da
pe toate pentru toate căutările voastre,
dar nu se poate, aşa că v-am dat doar
pe cele ale gândurilor mele. Deschideţi
cărţile, acolo sunt întreg, cu toată povestea mea! Acum sunt în paza voastră!
Şi apoi a plecat de-a împreună cu… trimişii, să dea seama cerului.
Voi fi constatat repede nobleţea
omului bibliotecii: Petre Petria, pe care
apropiaţii îl alintau Tică, alţii îi spuneau
Ticu. Înainte de pensionare nu treceam
mai departe către sălile Bibliotecii Judeţene Vâlcea, decât după ce îi călcam biroul, unul în care lucrurile vorbeau de
imensa frământare a locuitorului. Neam ataşat repede unul de celălalt. Felul
de-a fi al loviştenilor a uşurat lucrurile.
Munca neobosită, înţelegerea misiei
sale publice, de mare importanţă întotdeauna, jovialitatea, disponibilitatea, indiferent de câte avea pe cap, respectul
vârstei şi experienţa celor trăite mi-au
impus, instantaneu, o anumită distanţa
a respectului şi un fel anume de adresare. Cred că din această curtoazie, impusă unic de Petre Petria, i-am devenit
un fel de naş. El avea ca întâmpinare cuvântul: „boierule!”. Pentru mine, loviştean get-beget, cuvântul boier are altă
semnificaţie. Nu este stăpânul de mari
moşii şi sate al întinselor câmpii pe care
lucrau clăcaşii. Zona de munte, locuită
de oameni liberi, stăpânitori în devăl-

măşie ai munţilor, văilor, plaiurilor nu avea diferenţiere socială mare între cei
mai înstăriţi şi ceilalţi. Titlul de boier era
dat, în limbajul curent, unui om de vază
al locului, ridicat în faţa celorlalţi prin
ceva care depăşea obişnuitul. Prin hărnicie, (într-o lume de oameni foarte harnici!) pricepere (între oameni buni la
toate!), lucruri pentru care era ales conducător al obştii moşnene, cneaz, staroste, vătaf. Academicianul Răzvan
Theodorescu observă pentru ţara dintre
munţi a Loviştei cel mult, boiernaşii ridicaţi dintre moşneni, angajaţi, eventual,
şi pentru funcţii administrative locale.
Cuvântul este consacrat de colindele locale, pe la casele oamenilor de vază ai
satului (la sorocul Crăciunului!), unde li
se spuneau… „mari boieri!”. Cinstirea
celor importanţi, în ceremonialul nunţii
loviştene, este după mărimea „boieriilor”, adică a florilor albe, din pânză cerată, care se pun pe pieptul nunilor,
socrilor, mirilor şi al nuntaşilor, toţi deveniţi… boieri, după rangul impus de
ceremonial, şi recunoscuţi prin mărimea
podoabei. Petre Petria era omul important, de vază, al Ţării Loviştei şi nu putea
fi salutat decât cu „Boier Petria!”. Prezentat astfel, foarte des, pe la manifestări publice, emisiunile canalelor media, locale şi …tachinându-l aşa, cu multă plăcere, cred că i-am personalizat eticheta. Şi la despărţirea finală, din faţa
altarului Bisericii Sfântul Ion, din Râmnicu Vâlcea i-am repetat vorba de alint,
cu aceeaşi convingere: „un boier dintre
cei mari, dintre oamenii iubiţi ai Loviştei,
pleca în ceata drepţilor: Boier Mare!”
Vorbeam de… rasa boierilor
lovişteni, iviţi din piatră să poată modela curgeri, pe acolo pe unde i-a dus
soarta şi plângeam plecarea oşteanului
la vremea eroică a Posadei, unde arhanghelii vor fi închis porţile. Un şir, parcă
fără sfârşit de eroi, au plecat în ultima
vreme: Constantin Mohanu, Emilian
Rouă, Costea Marinoiu, Nicolae Mazilu, Dumitru Mitrana, Dragoş Serafim,
Corneliu Tamaş, Vasile Roman, Dumitru Bălaşa, Dumitru Panu Misăilescu,
Gheorghe Stamate, Tudor Iosifaru, Mihai Scărlătescu, Bartolomeu Anania,
Aurel Zorlescu, Ilie Purcaru, Ionel Grigoriu, numindu-i aici pe cei cunoscuţi,
de Petre Petria, mulţi dintre ei chiar lovişteni, ori cu dragoste specială pentru

Lovişte. Cei tineri le vor lua oare locul, în
acerbele bătălii, privind înnoirea mereu
necesară dar, păstrând temeiul identitar? Nu avem răspunsuri clare şi din acest motiv plângem oştenii… Să avem
nădejdea că modelele lăsate în instituţiile slujite, vor fi urmate, în cele bune,
de tineri şi că aceştia nu vor lăsa misiunile încredinţate, fără ştafetă.
Apa trece, pietrele rămân martori
la hotarele cu sfârşit şi nou început! Trebuie să spunem aici că am fost în multe
locurile alături de neobositul Petre Petria. În Loviştea noastră vom fi fost
împreună, de multe ori, la evenimentele
de la: Titeşti, Perişani, Boişoara, Câineni,
Racoviţa, Brezoi, Voineasa. Nedeia de
Sfântul Ilie, Posada 1330, aniversarea
jubiliară a gimnaziului de la Boişoara,
lansări ale lucrărilor monografice ale
unor localităţi, expoziţii de carte, concursuri de creaţie dedicate şcolarilor,
etc., vor fi fost prilejuri minunate şi de
neuitat. La Biblioteca de la Călimăneşti
vom fi fost de multe ori oaspeţii doamnelor Fenia Driva şi Georgeta Tănăsoaica. La Biblioteca Judeţeană, la emisiunile TV. de cultură (unde câţiva ani
buni a fost un priceput realizator!) ale
unor frumoase şi de neuitat duminici,
am fost buni parteneri. Ne vom fi onorat
sărbătorile personale, când lansam public vreo nouă carte. În cenaclurile şi
asociaţiile culturale, în calitate de membrii, am fost pe aceeaşi lungime de undă. Ne-am recenzat cărţile, declarând
public emoţia, satisfacţia, şi întotdeauna în mod explicit, preţuirea. În „Omul
trebuie iubit” (Ed. Adrianso, Rm.Vâlcea,
2006, p.64), chiar în ziua de Sânpetru a
anului 1999, făceam observaţia, privindu-l pe autorul cărţii „Corabia destinului”, că ni s-a arătat la vârsta acelei destăinuiri: „un crâmpei din viaţa unui om
dus în plutirea corabiei, într-un suflet
sensibil, pentru ca o minte raţională,
meticuloasă să ni-l împărtăşească acum
când avem nevoie de sinceritate şi felul
de-a fi al romantismului.”
Jos pălăria Boier Petre Petria!
pentru viaţa ta ca un ghem, deşirat cu
folos. Ne vom împărtăşi din spiritul lu
crurilor lăsate de tine, şi te vom pomeni
cu dragoste.
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Petre Toma nu mai este printre noi,
ne-a părăsit în 23 mai 2015, după o suferinţă grea, de aproape jumătate de an.
A plecat la o vârstă încă tânără, 58 de
ani împliniţi.
Cu toate eforturile lor, mişcaţi de
devotamentul familiei, doctorii oamenilor
nu l-au putut salva pe doctorul cărţilor*,
cum inspirat l-a numit presa regionala şi
locală...
(Colegii de la BJAI Vâlcea)

*Petre Toma redă sufletul
cărţilor deteriorate de la
Biblioteca Judeţeană „Antim
Ivireanul” Vâlcea
de Eugen Dinu
Petre Toma este un personaj
important al Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul”. Este “doctorul” instituţiei, omul la care ajung cărţile deteriorate. Trec prin “cabinetul” său,
stau la “refacere” cât timp e nevoie,
apoi se întorc în mâinile cititorilor. De
aproape 15 ani, practică această
meserie de care s-a îndrăgostit şi
spune că e mândru de ceea ce face.
„Mă doare sufletul
când le văd distruse”
Petre Toma e mândru de ceea
ce face şi are ambiţia ca o carte care
trece prin mâinile lui să nu se mai
întoarcă la cabinet ani buni, poate
niciodată: “Această meserie o practic
din anul 2001, anul în care am fost şi
angajat la Biblioteca Judeţeană
«Antim Ivireanul». Îmi place să mă
joc cu cărţile, îmi place ceea ce fac,
ştiu că este migălos, dar eu sunt
mulţumit de activitatea mea. Mă
doare sufletul când le văd distruse. Şi
sunt destule, după estimările mele
cred că numărul cărţilor care trebuie
să ajungă pe mâna mea depăşeşte
numărul de 1.000 de bucăţi, în toate
secţiile. Ceea ce fac eu vreau să nu
mai ajungă la mine niciodată. Iniţial
am fost angajat ca administrator,

apoi am fost şi casier, în fine, am fost
pe mai multe poziţii. Oricum, înainte
de 2001 nu am practicat niciodată o
activitate asemănătoare. Apoi am
făcut nişte cursuri de specialitate şi
am dat examen şi pentru postul de
recondiţionare cărţi”. (...)
Literatura de dragoste
rămâne la modă
“Doctorul” de la “Antim
Ivireanul” nu se grăbeşte inutil când
vine vorba de restaurarea unei cărţi.
Ea pleacă din mâinile sale numai
atunci când e total refăcută: “Cele
mai uzate cărţi sunt cele căutate de
elevi şi de studenţi pentru a face cu
ajutorul lor diverse referate. Aici sunt
şi cele mai multe probleme în ceea ce
priveşte paginile lipsă. De asemenea,
în topul cărţilor uzate sunt cele care
fac parte din literatura de dragoste.
Prin mâna mea trec, oricum, toate
tipurile de cărţi, de dragoste, literatură de dragoste, periodicele. Cel
mai dificil este de lucrat cu exemplarele vechi. E şi normal, acolo trebuie atenţie maximă, poate să fie
vorba de unicate. Vă daţi seama că
dacă lipsesc pagini şi din aceste cărţi,
e aproape imposibil de rezolvat problema. Vin la mine în jur de 150, poate
chiar 200 de cărţi pe fiecare lună.
Stau la o carte cât e nevoie. E posibil
să ajungă pe mâna mea şi de patru
ori. O doftoricesc poate o oră, poate
două, e posibil şi o zi întreagă, apoi
să termin lucrarea a doua zi, în funcţie de gradul de deteriorare, mai ales
dacă e nevoie să stea şi într-o presă”.

Un sfat pentru editori
Petre Toma e sigur că nu îşi va
mai schimba meseria, nici nu şi-ar
dori acest lucru, are şi o recomandare pentru editurile din zilele de azi:
“Nu cred că mai am când să îmi
schimb meseria, am şi eu o vârstă.
Oricum, mie îmi place ce fac. Consider că am o meserie frumoasă. Eu
am avut şi o colegă care mă ajuta,
dar între timp a fost nevoie de ea la o
altă secţie. Eu mă zbat să fac totul bine, să nu rămân în urmă cu lucrările,
astfel încât cărţile să ajungă acolo
unde trebuie, în timp util, adică în
mâinile cititorilor. Mie îmi place să
spun şi asta şi cred cu tărie că eu sunt
cel care le redă sufletul cărţilor bolnave. Nu sunt eu cel în măsură să mă
pronunţ, dar parcă îmi vine să le dau
şi un sfat celor de la edituri. Cărţile
noi care sunt tipărite sunt lipite pe
dungă în copertă. Cum le ia un cititor
sau trec prin a doua sau a treia mână, se dezlipesc. Nu mai este ca pe
vremuri când erau cusute şi e păcat
de ele. La aceste cărţi noi apar cele
mai multe probleme, poate sunt lucrate aşa şi din raţiuni financiare,
cine ştie...”

sursa:
http://www.indiscret.ro/articol-doctorul-cartilor-din-ramnicu-valcea
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