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Ziua Culturii Naþionale � prilej de aprofundare
a rolului pe care cultura ºi spiritualitatea
româneascã l-au avut în istoria noastrã

Ziua Culturii Naþionale reprezintã pentru toþi fiii neamului nostru unprilej de aprofundare a rolului pe care cultura ºi spiritualitatearomâneascã l-au avut în istoria noastrã. Nu întâmplãtor, aceastã
sãrbãtoare a fost instituitã în ziua de 15 ianuarie, când aniversãmnaºterea poetului Mihai Eminescu, expresie desãvârºitã aromânismului, chintesenþã a valorilor noastre naþionale ºicreºtine. Astãzi, la 165 de ani de la naºterea marelui poet, cel care aoferit forma potrivitã ºi larg receptatã a expresiei literare a limbii române,constatãm cã, alãturi de credinþã, cultura este bogãþia cea mai depreþ a unei naþiunii, fiind expresia manifestãrilor, creaþiilor ºi aspiraþiilorspirituale ale unui popor, modalitatea specificã ºi unicã în care a înþelesrealitatea ºi a contribuit la construirea civilizaþiei umane. Pentru noi,românii, cultura are o pregnantã amprentã bisericeascã, cãci Bisericastrãmoºeascã a fost cea care a iniþiat ºi patronat creativitatea artisticã ºi muzicalã, expresialiterarã ºi filozoficã, ori a fondat primele ºcoli ºi tipografii de pe teritoriul þãrii noastre.Biserica Ortodoxã Românã a ctitorit cultura noastrã naþionalã oferindu-i principiile viguroaseale Evangheliei lui Hristos ca fundament ºi mijloace de aprofundare ºi exprimare, de-a lungul timpului.Mihai Eminescu este unul dintre marii iubitori ºi apãrãtori ai Ortodoxiei strãmoºeºti, el apreciind faptulcã �Biserica rãsãriteanã este... maica spiritualã a neamului românesc... care a nãscut unitatea limbii
ºi unitatea etnicã a poporului... domneºte puternicã dincolo de graniþele noastre ºi e azilul de mântuire
naþionalã...� (14 august 1882, M. Eminescu, �Timpul�, în �Opere�, Vol. 13. pp. 168-169).

Sãrbãtoarea de astãzi este ºi un prilej de a aprecia rolul culturii în edificarea integralã a omului, înfaptul cã ea ne oferã instrumentele necesare aprofundãrii scopului vieþii noastre, obiectiv pe care ni-loferã credinþa. Lumea contemporanã are nevoie de culturã, de acea culturã purificatã de valorilecredinþei, care sã slujeascã omul ºi scopul ultim al vieþii sale, desãvârºirea lui ºi a semenilor lui.Astfel, ceea ce dã valoare, soliditate ºi forþã unei culturi este gradul sãu de spiritualizare,capacitatea sa de a-l orienta pe om cãtre cele cereºti ºi nepieritoare. Iar, în acest sens, istoria
româneascã aduce mãrturie îmbelºugatã a rodnicei colaborãri dintre credinþã ºi spiritualitate. Deaceea, este de ajuns sã amintim numai de numele unor personalitãþi, precum: Sf. Voievod NeagoeBasarab, Matei Vodã Basarab, Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, ori Ieromonahul Macarie,Anton Pann, Ion Creangã, Gala Galaction, Tudor Arghezi, ori Sandu Tudor.Fiecare dintre noi trebuie sã conºtientizeze nevoia de culturã, de culturã luminatã de credinþã,astfel încât sã preluãm ceea ce ne-au transmis înaintaºii noºtri ºi sã îmbogãþim cu propria noastrã
creativitate, cu propriile noastre aspiraþii ºi cu trãirea bogãþiei tezaurului de spiritualitate creºtinã,rãsãriteanã.Tuturor, vã împãrtãºesc binecuvântãri ºi urãri de bine, de sãnãtate ºi bucurie!

ÎPS dr. Nifon Mihãiþã
Arhiepiscop ºi Mitropolit al Târgoviºtei

Mesajul Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop ºi Mitropolit Nifon

cu ocazia manifestãrilor legate de Ziua Culturii Naþionale
� 15 ianuarie 2015 �
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EMINESCU ªI POEZIA DE AZI

INTERFERENÞE CULTURALE

O b s e r v ã mdouã tipuri de alu-necare în extremãºi douã restanþeale spiritului critic înraportarea, �devreo douã ori pean�, la Eminescu.Prima este largrãspânditã, aproa-pe încetãþenitã ºiþine de muzeifica-rea ºi mumificarealui Eminescu. Poetuleste scos cu totuldin epoca sa ºi din propriile determinãri biografice,pentru a fi urcat pe un soclu ºi idolatrizat. Iar idolatriamerge, nu rareori, împreunã cu �expunerea� uneiconspiraþii universale, iudeo-masonice, care l-ar fifãrâmat pe Eminescu al nostru ºi în care agentulrãului este Maiorescu. Asemenea basme, de
rromâni verzi neduºi la ºcoalã la timpul cuvenit,sunt corolarul anecdotic ºi el însuºi în curs demitologizare al unei viziuni de muzeificare ce arputea fi rezumatã astfel. Pentru mumificatorii luiEminescu, important nu este ce a fãcut Eminescu,ce a scris el, ce a gândit; ci, anume, ce pot face eidin marele poet, cum îl pot folosi, în ce direcþie îlpot utiliza. Eminescu este instrumentalizat ºi pierdutîn ritualul unei adoraþii, de fapt, autocentrate.Împreunã, poetul utilizat ºi utilizatorul ritualic vorstrãbate veacurile, împotriva ºi în pofidaconspiraþiei universale.Cealaltã alunecare, justificatã iniþial prin prima,þine de actualizarea ironicã ºi de raportareaiconoclastã la poetul muzeificat. În punctul deplecare, iconoclastia e mai justificatã ºi maiinteligentã decât idolatria, însã traiectoria eivariazã dupã un contur individual. Dacã idolatriaeste colectivã, iconoclastia e pe cont propriu; untrib de iconoclaºti ar fi contradictio in adjecto. Iatãmotivul pentru care demitizarea imaginii PoetuluiNaþional nu poate fi evaluatã categorial, ci înfuncþie de contribuþiile, extrem de diferite, din ariaei. Voi diferenþia, deci, între o demitizare

sclipitoare, argumentativã ºi relativistã, de tipulcelei fãcute de tânãrul Eugen Ionescu în Nu, cudemontarea poeziei argheziene, ºi o demitizarevulgarizatoare, non-argumentativã ºi cuabsolutizarea propriilor judecãþi. Se observã cãdespre Eminescu demitizatorul amator poatespune orice ºi oricum; în schimb, ironiile pemarginea contribuþiei sale îl fac sã devinã palid ºisã se �apere� cu nervozitate. Poetul astfel demitizatîl împovãreazã pe demitizatorul improvizat, carepare cã nu se mai poate descãtuºa ºi desprinde.Dacã introducem în ecuaþie spiritul critic,importanþa unui scriitor poate fi cuantificatã dupão serie de elemente, între care receptarea ºiintrarea în conºtiinþa publicã sunt printre cele maiimportante. La fel de importantã este însã, pentrumine, raportarea artisticã a altor scriitori la o operãcare i-a precedat. Ea este diferitã de exerciþiul criticºi chiar de actul cultural ºi educaþional prin care îlfrecventãm pe Eminescu. Un poet româncontemporan care simte nevoia sã se raporteze,în poezia lui, la versuri eminesciene nu o face dinobligaþie ºcolarã, nici dintr-un demers larg-cultural.O face din interiorul artei proprii ºi prin prisma uneigândiri producãtoare ºi a unei viziuni poetice diferitede ale lui Eminescu.Altfel spus, fãrã a fi un epigon, fãrã aeminescianiza în felul lui Vlahuþã, un poet româncontemporan resimte ca imperioasã introducerea luiEminescu în propria liricã; iar aceastã revizitarecreatoare ºi creativã a operei lui Eminescu spunemai mult despre ponderea poeziei revizitate decâtomagiile calpe ºi epigonismul. Cu cât un poet de azieste mai diferit de Eminescu, cu atât întâlnirea dintrepoeticile ºi formulele discursive ale celor doi (clasiculºi contemporanul) este mai frumoasã ºi mai înprofunzime. ªi cu cât acest tip de întâlnire se repetã,de la un poet de azi la altul, cu atât importanþa nu
istoricã, ci de actualitate a poeziei eminesciene sedegajã. Nu mã refer la o actualitate de tematicã orila una de problematicã, ci la una de conºtiinþãpoeticã, de limbaj artistic, de structurã liricã.Nu altceva fãcea Eminescu în niºte versuri detinereþe, mai naive, dar atât de definitorii pentrugândirea sa asupra poeziei. Douã strofe din Epigonii
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o expun: �Iarã noi? noi, epigonii?... Simþiri reci, harfezdrobite,/ Mici de zile, mari de patimi, inimi bãtrâne,urâte,/ Mãºti râzânde, puse bine pe-un caracterinimic;/ Dumnezeul nostru: umbrã, patria noastrã: ofrazã;/ În noi totul e spoialã, totu-i lustru fãrã bazã;/Voi credeaþi în scrisul vostru, noi nu credem în nimic!// ªi de-aceea spusa voastrã era sfântã ºi frumoasã,/Cãci de minþi era gânditã, cãci din inimi era scoasã,/Inimi mari, tinere încã, deºi voi sunteþi bãtrâni./ S-aîntors maºina lumii, cu voi viitorul trece;/ Noi suntemiarãºi trecutul, fãrã inimi, trist ºi rece;/ Noi în noin-avem nimica, totu-i calp, totu-i strãin!�.Dacã Eminescu se raporta la predecesori maimodeºti sublicitându-se voit ca reprezentant alepigonilor, Ion Mureºan face meta-metapoezie ºiintertext de gradul doi în Din vorbã în vorbã. Poemul,din cartea Alcool, pune în scenã nu doar persona-jele lui Mureºan, ci ºi... modulaþii eminesciene din
Epigonii. �Spoiala� ce le repugna lui Eminescu ºiMaiorescu, lustrul �fãrã bazã�, calpul atitudiniiemfatice sunt convertite de Mureºan, într-unprozaism voit ºi pitoresc al înscenãrii, într-o ºtergerecompletã a conturului celui care priveºte,cântãreºte ºi judecã. Epigonii lui Mureºan sunt atâtde admirativi, încât ei nici nu mai apar ca elementuman de contrast. Epigonii suntem noi ºi atât � esuficient. Ei trebuie vãzuþi: �Noi, cei care i-amcunoscut, noi ce le datorãm?/ Noi, cei care i-amcunoscut, le datorãm o lacrimã amarã./ Cãci zi dezi au intrat în cârciuma noastrã:/ «Un aperitiv�Tismana�», zicea el, iar ea, imediat apoi/ (suflândpeste lentilele groase, ochelari de miop, ºiºtergându-le cu poala rochiei)/ «ºi un lichior�Primula�, unul mic»./ Bãutura roºie lângã bãuturaverde ºi picior lângã picior ºi/ priviri fugare sprepãdurea arãmie ºi vorbe, vorbe, vorbe,/ pânã laora când ieºeau copiii de la ºcoalã.// Dar noi, ceicare nu i-am cunoscut, noi ce le datorãm?/ Noi, ceicare nu i-am cunoscut, le datorãm o lacrimã amarã./Aºa cum plângem auzind din pereþi voci dragiexplicându-ne viaþa./ Cãci ei au avut rãbdare ºi multau explicat./ ªi fãrã sã spunã nimic important, aufost mereu bine înþeleºi.�.În Rezervaþia de îngeri, Emil Brumaruselecteazã altceva din aria poeziei eminesciene, ºianume lirica eroticã. Perechea de o inocentãneruºinare, feritã de gura lumii de cãtre o naturãedenicã, tolerantã ºi ocrotitoare, apare la Brumaruîntr-o traversare echivalentã cu totala eliberare.Erotica nu mai e însã romanticã ºi nu mai înseamnãtopirea corporalitãþii într-un continuum sufletesc.Dimpotrivã, corporalitatea e esenþialã, în acord cupoetica lui Brumaru, astfel cã fragmentele de de-cor eminescian (�pãduri cu izvoare�, �vechivãgãuni�) ºi chiar otrava specificã (�dulcea otravã�)nu modificã reprezentarea poetului de azi. Ne
þineam de mânã mergeam aratã un Brumaru la

nivelul de vârf al artei sale, �negociat� aici simbolicºi vizual cu erotica eminescianã: �Ne þineam demânã mergeam/ Prin locuri atât de ciudate/ Tuspuneai cã e-n rai eu spuneam/ Cã raiul e mult maideparte// Acum e doar câmpul ºi-n zori/ Verzui ºisubþiri ierburi nalte/ Râzând le certai uneori/ ªiblând pân� la sâni sã nu-þi salte// Ci numai linpalma-mi primeai/ Sã-i mângâie fãrã sfialã/Mergeam ºi mergeam tu erai/ Alãturi de mine ºigoalã// Cãci orice veºmânt e-un pãcat/ Greoi cândiubeºti ºi-o ruºine/ ªi îngeri cu nimbul lor lat/ Tãcuþite-nveleau în lumine// Sã fim mai aproape de cer/Treceam prin pãduri cu izvoare/ Prin vechi vãgãunicu mister/ Din tufe rupeai câte-o floare// Sau câte-o ciupercã-n venin/ Umflatã ºi-având pãlãrie/ Defetru ºi-apoi cu suspin/ Vroiai sã mi-o dãrui chiarmie// Cãci dulcea otravã-mi plãcea/ S-o iau fiindalãturi de tine/ ªi-atunci oh atunci de abia/ Simþeaicã îþi este ruºine// ªi-n grabã un crin îþi trãgeai/ Petrup sau un fluture mare/ Pitindu-þi cu chiu ºi cuvai/ Prelungile albe picioare// În roua sfãrmatã înpreajmã/ Paingilor pânzelor moi/ Furai sã te-acopericu caznã/ ªi iarãºi plecam amândoi// De mâini neþineam ºi mergeam/ Prin locuri atât de ciudate/ Tuspuneai cã-i în rai eu spuneam/ Cã raiul e mult maideparte...�.Raportarea la Epigonii a lui Ion Mureºan ºi laerotica eminescianã a lui Emil Brumaru va ficompletatã, în �tripticul� ales, de cea a lui MirceaCãrtãrescu la integralitatea poeziei lui Eminescu.Eminescu este prima �statuã� din cele descrise în
Levantul , primul �din cei ºapte corifei�: �Sãdeschide-o poartã largã în o gleznã a Fecioarii./Manoil condus de nimfã strãbãturã sale varii/Pân-ajunserã într-una naltã, spartã-n diamant./E o singurã statuã pe un pedestal gigant./ Zeci ºizeci de stânjeni are de la talpe pânã-n frunte,/Peplu-i strânge cu o mânã creþii cutelor mãrunte./Este primul din cei ºapte corifei, ºi cel mai tiner,/Cel mai nobil din amanþii muselor ºi zânei Vineri./Oh, grãieºte-ne, statuã cu ochi negri ºi cuminþi!/Prinse viaþã-al poesiei ºi al nopþei dulce prinþ:�.Urmeazã, în acest fragment din Cântul al
ºaptelea, nu mai puþin de unsprezece strofe deparafrazã postmodernã a lirismului eminescian. Ovoi cita pe ultima, pentru a vedea apoi revenirea latrunchiul �epopeic�: �Sã zac sub apele pustii,/ Închispe veci în raclã,/ Vegheat de-o stea ce-o rãsãri/Pe boltã, ca o faclã.� Dupã delimitarea printr-unrând alb, revenirea la corpusul Levantului se face:�Fabulosul înger tace ºi devine piatrã iarãº. � Sã-llãsãm închis în visu-i pre al codrilor tovarãº�.Sã devii personaj în cartea unui mare poet: iatãceva ce puþini autori români meritã ºi, probabil,nimeni mai mult decât Eminescu.

Conf. univ. dr. Daniel Cristea-Enache
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Pasiune
pentru cercetarea ºtiinþificã �

arc peste timp

Oamenii care �ard pentru o idee� auînfrumuseþat din totdeauna societatea umanã.Imposibilul, în lupta cu natura ºi cu propria noastrãfiinþã, spre o mai bunã armonizare cu universul ºicu noi înºine, a fost realizat de asemenea oameni,care au avut puterea sã viseze ºi apoi ºi-auasumat statutul dezagreabil ºi riscurile unei luptepentru a transforma visul în realitate. Întrenenumãratele realizãri obþinute pentru semeni deastfel de oameni se numãrã ºi învingerea forþeigravitaþionale, respectiv zborul cu aparate maigrele decât aerul, inclusiv zborul interastral. Pelângã numele celebre înscrise în istoria universalãa acestor realizãri merituoase sunt contribuþiilemai modeste, dar deloc neglijabile, pe fondulcãrora se edificã apoi marile teorii ºi aplicaþiile lorepocale. Între aceºtia din urmã se aflã ºi lungulºir al unor oameni de ºtiinþã români, cunoscuþidoar în cercurile restrânse ale specialiºtilor, iaruneori uitaþi chiar ºi de aceºtia. Împotriva nedrepteiuitãri a unor astfel de oameni merituoºi acþioneazã,de obicei, specialiºti care au obþinut ei înºiºirezultate notabile în domeniu ºi care ºtiu ceînseamnã valorile adevãrate, într-o lume tot maiindiferentã la acestea. În rândurile de mai josreluãm un text care prezintã un asemenea dialogpeste timp între un specialist de astãzi, I. N. Radu,ºi unul de acum trei sferturi de secol, Al. I.Vissarion, cf. Ioan N. Radu, Alexandru C.
Vissarion � un cercetãtor puþin cunoscut în
domeniul astronauticii naþionale, Târgoviºte:Editura Bibliotheca, 2014, pp. 5-8:Ioan N. Radu a început, în urmã cu cincidecenii, cu activitãþi practice ºi educativ-forma-tive, înfiinþând ºi conducând singura Societatea
de Astronauticã din þara noastrã, editând o revistãde profil pentru tineret, �Astronautica�, apreciatãca fiind �fãrã precedent în istoria racheto-
modelismului internaþional�, ºi impunând, practic,rachetomodelismul ca ramurã de sine stãtãtoareîn activitatea competiþionalã a organismelorromâneºti de resort. Devenind el însuºi multiplu

campion ºi recordmen mondial la diversecategorii de rachetomodele, a stimulatperformanþele a nenumãrate promoþii de tinerirachetomodeliºti, foarte mulþi dintre aceºtiaobþinând, la rândul lor, titluri de campioni ºirecordmeni naþionali ºi mondiali.Simultan, Ioan N. Radu a desfãºurat o intensãactivitate publicisticã, menþinând revista amintitã,în condiþii deosebit de grele, dar ºi editând câtevacãrþi esenþiale pentru formarea practicã a noilorgeneraþii de modeliºti spaþiali: Rachetomodele,1972, A.B.C. rachetomodelistic, 1976, apoi,continuând cu lucrãrile consacrate istorieidomeniului în discuþie: Rachetomodelismul în
România, 2012, Rachetomodelismul internaþional,2011, Half a century of world space modelling,2012, iar în colaborare cu profesori ºi elevi dinserile succesive, lucrãrile Întrebãri ºi probleme de
astronauticã, 1972, Dicþionar de astronauticã,1974, Mic dicþionar enciclopedic de astronauticã,2003 etc.Cu trecerea timpului, interesul autorului s-adeplasat de la lucrãrile cu caracter sincronic, cuvaloare ºtiinþificã, educativã ºi aplicativã � utilãmomentului, spre lucrãrile cu caracter diacronic.Convins de adevãrul cã o ºtiinþã a viitorului, încazul nostru � astronautica, se întemeiazã în modcert pe activitãþile trecutului, Ioan N. Radu ºi-acanalizat cercetãrile din ce în ce mai departe, întrecutul istoric al þãrii noastre. Rezultatele publicateparþial în reviste de profil ºi reluate apoi în volumede sintezã, au fost spectaculoase.Studiile de istorie a astronauticii naþionale,începute cu Contribuþii privind istoria rachetei în
România, Sec. XV-XI, Editura �Macarie�,Târgoviºte, 1998 ºi finalizate cu lucrarea majorã
Istoria astronauticii în România, Editura�Bibliotheca�, Târgoviºte, 2006, precum ºinumeroasele articole monografice publicate înpresa de specialitate au condus la ]mbogãþireaistoriei ºtiinþei româneºti. Autorul a descoperit, cumera de aºteptat, informaþiile care marcheazã etape
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semnificative în istoria zborului interastral, carezultat al studierii publicaþiilor româneºti, pledândpentru continuitatea preocupãrilor privind
astronautica în spaþiul românesc de-a lungulultimelor cinci secole.Un exemplu în acest sens este oferit depublicaþiile lui Alexandru C. Vissarion, apãrute înrevista România aerianã, sub titlul permanent
�Motorul cu reacþiune ºi cãlãtoriile interstelare�,având ca precizãri titluri formulate pentru fiecarearticol în parte ºi care au fost catalogate drept
unice în literatura de specialitate a respectiveiperioade de timp. Lucrarea Alexandru C.
Vissarion � un cercetãtor puþin cunoscut în
domeniul astronauticii naþionaleaparþine unuia dintre cei maiconstanþi ºi mai longevivicercetãtori ai evoluþiei astronauticiiromâneºti ºi internaþionale � subtoate formele de realizare ºimanifestare a acesteia.Alexandru C. Vissarion deþinecalitatea de a fi primul specialist dinperioada dintre cele douã rãzboaiemondiale care a dezvãluit procesefundamentale în domeniu, cu seriade articole publicate pe aceastãtemã în domeniul astronauticiinaþionale. Savantul citat are dreptulde a ocupa un loc important, caîntâietate, în raport cu celelaltescrieri apãrute, fiindcã puteainfluenþa pe alþii prin scrierile sale.Articolele s-au dovedit un document care
acoperã o patã albã pe harta evoluþiei ºtiinþifice ºitehnice naþionale, pentru o perioadã importantãde timp din aceastã evoluþie, intervalul dintre celedouã rãzboaie mondiale ºi chiar dupã cel de AlDoilea Rãzboi Mondial. Articolele au avut ºansasã fie studiate de un specialist în domeniulrachetei, astfel încât materialele desfãºurate pe30 pagini de revistã, consacrate istoriei racheteiºi zborurilor interplanetare, ºi-au putut cuceri loculpe care îl meritã în istoria spiritualitãþii româneºti.Cu pasiune ºi cu acribie, cercetãtorul
analizeazã în amãnunþime toate aspectele de
naturã sã certifice valoarea conþinutului articolelor:
datarea în timp, atribuirea unui autor ºi relevarea
valorii acestuia, surse de inspiraþie, contribuþii
originale, conþinutul ºtiinþific al celor relatate etc.,
aplicabilitate practicã civilã sau militarã, efecte în
timp ºi spaþiu, evoluþia limbajului tehnic românescº.a. Autorul prezentei cãrþi verificã, practic,

valabilitatea parametrilor tehnologici descriºi în
articole, confirmând valoarea realã, practicã, arachetelor ºi a cãlãtoriilor extraterestre prezentateîn manuscris.De la analiza strict practicã, autorul seîndreaptã din nou spre planul teoretic, refãcândsinteza în sens invers, raþional, sistematic, de laparticular la general. Absenþa unor informaþiitehnice de detaliu reprezintã nu atât o lacunã, oscãdere a textului, cât o dovadã cã Alexandru C.Vissarion, autorul articolelor se adresa unor iniþiaþiîn tainele producþiei ºi lansãrii rachetelor ºi astãpânirii unor cunoºtinþe ºtiinþifice teoretice saupractice. Trebuie reþinutã constatarea cãmaterialul discutat depãºeºtenivelul popularizãrii jurnalistice, cireprezintã o analizã la zi, o sintezãa diferitelor activitãþii din domeniulastronauticii naþionale ºiinternaþionale. Aceastã afirmaþieare acoperire prin trimiterile fãcutede autorul cãrþii de faþã, înconþinutul articolelor, la surselebibliografice folosite ºi la concluziileteoretice ºi practice a numeroºispecialiºti internaþionali.Ca orice tratat ºtiinþific autentic,lucrarea lui Ioan N. Raduformuleazã rezerve ºi întrebãri, cuprudenþa specificã cercetãtoruluiºtiinþific, acolo unde cercetãrilesale nu au putut genera un rãspuns cert. Pe dealtã parte, sunt avansate ipoteze, problemedescrise, cãi de aprofundare a cercetãrii articolelorlui Alexandru C Vissarion, demne sã stimulezenoi abordãri ale subiectului din diverse perspec-tive, de cãtre cercetãtorii specializaþi în evoluþiaastronauticii naþionale ºi internaþionale.Cu o modestie care îi face cinste, Ioan N. Raduîºi exprimã de câteva ori, pe parcursul cãrþii,anumite îndoieli cu privire la tratarea conþinutului,structura ºi forma lucrãrii sale de faþã. Trecândpeste unele particularitãþi de exprimare, de înþelesde la om preocupat de aspectele profund ºtiinþificeºi tehnice ale obiectivului sãu de studiu, putemaprecia fãrã rezerve cã autorul a oferit încã o cartevaloroasã nu numai specialiºtilor, ci ºi tuturorcititorilor interesaþi de fenomenul evoluþiei rachetei
ºi astronauticii româneºti în context naþional ºi
internaþional.

Prof. univ. dr. Petre Gheorghe Bârlea
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Prima jumãtate
a secolului XX este
marcatã de cele
douã rãzboaie
mondiale, care au
pustiit Europa
precum ºi de criza
economicã din
1929-1932. Pe
lângã imensele
pagube umane,
economice, finan-
ciare continentul
este vitregit de
importante valori

spirituale, cultura scrisã fiind grav afectatã. Un
singur element pozitiv este de remarcat în viaþa
României: reîntregirea teritorialã, cu tot ceea ce
implicã ea.

În acest context s-au creat, dezvoltat sau ºi-au
încetat activitatea mari biblioteci. Actuala Bibliotecã
Naþionalã a României, care îºi are originile în
Biblioteca Colegiului �Sf. Sava� din Bucureºti,
devenitã publicã în 1838, este desfiinþatã în 1901,
fondurile sale ºi atribuþiile fiind preluate de
Biblioteca Academiei Române. Dupã 1859, având
sarcini de bibliotecã naþionalã, primise denumirea
de �Bibliotecã Naþionalã� ºi apoi �Bibliotecã
Centralã�. Din 1864. când intrã în vigoare
�Regulamentul pentru bibliotecile publice�, ºi pânã
la desfiinþare (1901), avea statut de bibliotecã
naþionalã, purtând denumirea de �Bibliotecã
Centralã a Statului�.

Înfiinþatã în 1867, cu menirea iniþialã de a aduna
ºi conserva fondul naþional de manuscrise ºi
tipãrituri care ilustreazã istoria ºi cultura naþiei
române ºi nu numai, Biblioteca Academiei Române
devine singura instituþie naþionalã (din 1901), deºi
accesul era oarecum restrictiv, el adresându-se
predilect comunitãþii ºtiinþifice. În primele decenii,
este organizatã biblioteconomie dupã norme
europene. George Baiculescu numeºte perioada
dintre 1919 ºi 1938 �epoca de dezvoltare a

Din istoricul bibliotecilor.
Început de secol XX. Realizãri ºi controverse

bibliotecii, nu numai pentru creºterea colecþiilor, prin
activitatea ºtiinþificã, dar ºi pentru reorganizare ºi
pentru faptul cã biblioteca a primit o clãdire
funcþionalã ºi modernã (inauguratã în 1937)�. La 1
aprilie 1901, Biblioteca Publicã Centralã Bucureºti
este desfiinþatã prin lege, fondurile fiind preluate
de Biblioteca Academiei Române. Biblioteca
municipiului Bucureºti va fi reînfiinþatã în 1935, fiind
condusã pânã la începutul celei de a doua
conflagraþii mondiale de Pompiliu Constantinescu
(între 1935 ºi 1938), N.N. Matei (1938) ºi Getta
Elena Rally (1938-1949). La Iaºi ia fiinþã, în 1920,
Societatea Culturalã ...Muzeul Oraºului Iaºi ºi
Biblioteca Municipalitãþii�. Din 1935 biblioteca
devine de sine stãtãtoare, având buget propriu,
deschiderea oficialã fãcându-se în 1937, iar
fondurile fiind adãpostite într-un local din curtea
Mãnãstirii Golia. În 1905, la Sibiu se inaugureazã
Palatul Asociaþiunii (ASTRA), construit în stil baroc
prin contribuþia publicã a românilor. Din perioada
la care ne referim ºi pânã în zilele noastre, fondurile
se îmbogãþesc cu manuscrise ºi cãrþi vechi de o
mare valoare documentarã. La organizarea
ºtiinþificã au contribuit Ioan Banciu, Victor Lazãr,
Horia Petra-Petrescu.

Biblioteca �V.A. Urechia� din Galaþi este
inauguratã la 11 noiembrie 1890, prin donaþia fãcutã
oraºului de la Dunãre de cãtre o mare personalitate
a culturii româneºti, V.A. Urechia, �bogata sa
bibliotecã� având peste 6.000 de volume, stampe ºi
tablouri. Dorea ca instituþia sã fie �publicã�, provizoriu
fiind gãzduitã la liceu �îndatã ce s-ar construi un
local anume destinat[...] ea se va instala întrânsul�.
În acest scop se va forma, în 1902, Comitetul
Bibliotecii Publice �Urechia�, având drept scop
construirea unui sediu, iar din 1919, Societatea
Culturalã �V.A. Urechia�. Palatul Cultural �V.A.
Urechia� este terminat în 1940 (fãrã dotãri ºi finisãri).
Aici se va muta ºi Biblioteca Publicã �VA. Urechia�.

Ca rãspuns la adresa Ministerului Instrucþiunii
Publice ºi Culturii Naþionale, condus de Nicolae
Iorga, din 9 iulie 1931, care prevedea �înfiinþarea
unei biblioteci comunale, înzestratã cât mai puternic
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cu tot felul de publicaþiuni care sã se poatã folosi
de la umilul absolvent de curs primar pânã la
intelectualul cel mai recunoscut�, Consiliul Munici-
pal Constanþa hotãrãºte crearea unei astfel de
biblioteci în oraº (19 iulie 1931), cu aproximativ
3.000 de volume, în 1942 numãrul acestora fiind
de 20.000, preponderentã fiind achiziþia de
documente referitoare la spaþiul dobrogean.

La Craiova se inaugura, la 21 decembrie 1908,
Fundaþia �Alexandru ºi Aristia Aman�, care avea
trei secþiuni: bibliotecã, pinacotecã ºi muzeu.
Zestrea de cãrþi ºi documente s-a constituit iniþial
din donaþiile fondatorilor, fiind completate de cele
ale Academiei Române sau achiziþiile fãcute cu
sume alocate de autoritãþile locale. Din 1921 la
conducerea Fundaþiei �Aman� vine, timp de peste
trei decenii, poeta Elena Farago.

Îmbogãþind tradiþia lecturii publice, în Cluj, marele
oraº transilvan, se va înfiinþa o Bibliotecã Popularã
(1921) în cadrul Universitãþii �Regele Ferdinand I�.

Între 1911 ºi 1913 se ridicã la Târgu-Mureº un
Palat al Culturii construit � stil Art Nouveau,
conceput pentru concerte, conferinþe, reuniuni
culturale ºi lecturã publicã. Biblioteca este
inauguratã în 1914. Cei doi bibliotecari, Molnar
Gabar (1914-1936) ºi Aurel Filimon (1922-1940),
s-au preocupat de frângerea unor fonduri de
documente de valoare deosebitã.

În majoritatea oraºelor-reºedinþã de judeþ s-a
creat un climat favorabil dezvoltãrii culturii în gen-
eral, deci ºi a lecturii publice. Un alt exemplu este
construirea în Arad a unui Palat al Culturii, între
1910 ºi 1912, conceput ca un complex cultural,
format din bibliotecã publicã, muzeu de istorie,
muzeu de artã. Dupã Primul Rãzboi Mondial,
Coralia Xenopol îºi doneazã biblioteca de o
inestimabilã valoare a lui A.D. Xenopol. În 1931
fondurile ajunseserã la peste 60.000 de volume.
Un traiect asemãnãtor a avut ºi biblioteca oraºului
Turnu-Severin. La 1924 se inaugura Palatul Cul-
tural, proiectul fiind asumat de �Societatea
Culturalã Teatrul Oraºului Turnu-Severin�. Într-o
aripã a acestuia este instalatã, în 1925, donaþia
fãcutã încã din 1921 de Ion C. Bibicescu, fost
guvernator al Bãncii Naþionale. Prin alte donaþii
fãcute de intelectuali de vazã ai oraºului sau prin
achiziþii, fondurile ajung, în 1933, la peste 40.000
de volume. Biblioteca are de la început caracter
enciclopedic.

Anul 1893 (27 iunie) aduce înfiinþarea primei
biblioteci publice din Bacãu, în sediul primãriei, de
cãtre Societatea Culturalã a oraºului, cu un fond

iniþial de 2.000 de volume. O importantã donaþie
de 948 volume face Gheorghe Sturza, fiul
beizadelei Costache Sturza ºi nepot al domnitorului
Ioniþã Sandu Sturza. Bibliotecii i se atribuie numele
lui Costache Sturza.

La Ploieºti, pe 20 martie 1921, este inauguratã
Biblioteca Popularã �N. Iorga� de cãtre un grup de
intelectuali printre care ºi Ion Ionescu-Quintus, LA.
Bassarabescu, Dumitru Munteanu-Râmnic. A
funcþionat pânã la izbucnirea rãzboiului în localul
Bãncii Municipale. în 12 decembrie 1923 lua fiinþã
prima bibliotecã publicã a Sucevei, �Biblioteca
Centralã�, cu un fond iniþial de 2.000 de volume.
Prin donaþiile unor intelectuali din perioada
interbelicã, ea ajungea, în 1944, la peste 15.000
de volume (cãrþi, periodice ºi publicaþii). Tot în
Bacãu erau cunoscute bibliotecile particulare ale
lui Simion Florea Marian, membru al Academiei
Române, ºi a lui Vasile Bumbac.

Un caz deosebit este cel al înfiinþãrii Bibliotecii
oraºului Târgoviºte. În plin rãzboi (1942), Sfatul
Consiliului Cultural Târgoviºte hotãra �înfiinþarea
unei biblioteci publice�, precizându-se cã �biblioteca
se va forma prin comasarea actualelor biblioteci
publice, existente, prin cumpãrãturi ºi donaþii�. La
28 noiembrie 1943, Primãria acceptã donaþia a 400
de volume ºi a 60.000 de lei, pe care o face
magistratul D.D. Athanasiu. Confirmarea bibliotecii
ca instituþie publicã are loc la 30 ianuarie 1944,
când are loc inaugurarea Muzeului oraºului
Târgoviºte, deschizându-se ºi Biblioteca Primãriei
ºi a Consiliului Cultural Târgoviºte �adãpostitã în
localul muzeului pânã ce se va clãdi o salã proprie�.

Ca fenomen important al primelor decenii ale
secolului XX se distinge dezvoltarea ºi diversificarea
învãþãmântului de toate gradele ºi, în primul rând,
al învãþãmântului universitar, cu consecinþe
favorabile ºi în ceea ce priveºte bibliotecile. Astfel,
în Bucureºti, la 3 mai 1891, regele Carol I avea
dorinþa, �de a înfiinþa un aºezãmânt spre binele
tinerimii universitare de la toate facultãþile din þarã,
înzestrat cu o bibliotecã totdeauna deschisã�.
Inaugurarea Fundaþiei Universitare �Carol I�, deci
ºi a bibliotecii, are loc în 14 martie 1895. Clãdirea
este extinsã în perioada 1911-1914. Personalitate
remarcabilã, Al. Tzigara Samurcaº a condus
biblioteca între 1899-1946. Ea gãzduieºte prima
Conferinþã a Bibliotecarilor sub îndrumarea lui Ion
Bianu ºi Emanoil Bucuþa (1925), precum ºi ºedinþele
Institutului Social-Român, sub conducerea lui D.
Gusti (1924-1927) sau cele ale Institutului de
Literaturã prezidat de Mihail Dragomirescu. Era
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astfel un fervent al intelectualitãþii române de toate
vârstele, mai ales în perioada interbelicã.

În cel mai vechi centru universitar al þãrii, Iaºi,
Universitatea, înfiinþatã în 1860, era continuatoarea
Academiei Mihãilene (1835), iar biblioteca
universitarã se revendica firesc din cea a
Academiei Mihãilene. Din 9 iunie 1916, ea îºi
schimbã statutul din bibliotecã publicã în
universitarã. Apoi, Regulamentul din 19 decembrie
1935 o definea ca �instituþie universitarã, ºtiinþificã
ºi culturalã�, dar ºi ca �o instituþie de utilitate
generalã, la dispoziþia tuturor celor interesaþi�. Dupã
1900 funcþiona în Universitatea nouã (actualmente
Biblioteca Universitãþii Tehnice �Gh. Asachi�, pânã
dupã 1944). Filialele sale acoperã în timp nevoile
marilor unitãþi create. De o organizare ºtiinþificã se
poate vorbi din 1932, sub directoratul profesorului
Karl Kurt Klein.

Biblioteca Universitarã din Cluj ia fiinþã în acelaºi
an cu Universitatea (1872), funcþionând în incinta
acesteia. între 1906 ºi 1908 se constituie actualul
sediu, unul din cele mai moderne din Europa, direc-
tor fiind istoricul literar Erdélyi Pál. În 1927, primeºte
denumirea de �Biblioteca Universitãþii Ferdinand I�.
Una dintre cele mai valoroase donaþii este cea a
cãrturarului Gheorghe Sion, din 1922-1923, compusã
din 4.500 de cãrþi, 2.000 de stampe, 200 de hãrþi,
fotografii, mãrci poºtale, monede. La înzestrarea
bibliotecii au mai contribuit în timp: ASTRA, Academia
Românã, Casa ªcoalelor, Biblioteca Parlamentului.
Dintre cei care au condus instituþia: Eugen Barbu (din
1920), Ioan Muºlea (din 1935). între 1940 ºi 1944,
perioada pierderii Ardealului de Nord, se mutã, la fel
ca Universitatea, la Sibiu.

Dupã Unirea de la 1918, are loc un important
proces de integrare a bibliotecilor din Basarabia ºi
Bucovina de Nord în actul de culturalizare a românilor
din aceste teritorii, întrerupt brutal în preajma
declanºãrii celei de-a doua conflagraþii mondiale,
prin rapt teritorial. Biblioteca oraºului Chiºinãu exista
din 19 octombrie 1877, cu peste 8.000 de volume.
La începutul secolului trecut, fondul sporeºte la
40.000 de volume, iar, în 1932, peste 110.000 de
volume, funcþionând în localul Primãriei. Cea mai
importantã bibliotecã este actuala Bibliotecã
Naþionalã a Republicii Moldova, succesoarea celei
mai vechi biblioteci publice din Chiºinãu, înfiinþatã
în 1832, gãzduitã de Gimnaziul Nr. 2 de Bãieþi, cu
predare în limba germanã. Sintetizând, Ion I. Nistor
afirma �Încã în frigurile revoluþiei de la 1917 luase
fiinþã la Chiºinãu, Biblioteca Centralã care a fost
sporitã ºi înzestratã cu cãrþi nouã ºi folositoare. Dupã

pilda ei s-au organizat biblioteci populare în
principalele centre intelectuale din Basarabia pentru
luminarea minþii ºi trezirea gustului de lecturã�. În
1918, lua fiinþã Biblioteca Centralã Universitarã din
Chiºinãu, cu aproximativ 7.000 de volume, în 1940
fondurile ajungând la 500.000 de documente, fiind
consideratã �a doua pe þarã în concertul bibliotecilor
universitare, dupã cea din Cluj�. În Bucovina de Nord,
la Cernãuþi, a luat fiinþã Universitatea în 1875. Dupã
Unire ea poartã numele de �Universitatea Regele
Carol I din Cernãuþi�, construindu-ºi un sediu nou în
perioada 1920-1922. Tot aici se deschidea Biblioteca
Þãrii (1852) cu peste 2.000 de volume, care, din
1861, devine instituþie publicã. în 24 octombrie 1920
are loc inaugurarea Universitãþii ºi a Bibliotecii, în
prezenþa Regelui Ferdinand ºi a reginei Maria.
Ulterior, printre instituþiile care au contribuit la
dezvoltarea fondurilor, în special a celor în limba
românã, au fost Biblioteca Academiei Române ºi apoi
Casa ªcoalelor. Astfel, în 1932 biblioteca deþinea
peste 370.000 de volume.

În 1896, a luat fiinþã, pe lângã Ministerul
Instrucþiunii Publice ºi Cultelor. Casa ªcoalelor, ce
va juca un rol de prim rang în dezvoltarea
învãþãmântului ºi a lecturii, mai ales în mediul ru-
ral, propunându-ºi �înfiinþarea de biblioteci sãteºti
ºi înzestrarea acestora cu acele cãrþi strict
trebuitoare�. O contribuþie majorã la realizarea
acestui cutezãtor program 1-a avut Spiru C. Haret
în cele trei ministeriate ale sale la învãþãmânt
(1887-1890; 1901-1904; 1907-1910). Prin
hotãrârea din 16 octombrie 1898, se înfiinþau câte
zece biblioteci în fiecare judeþ (aproximativ 320 în
întreaga þarã). Aveau drept scop �a pune la
dispoziþie þãranilor cunoscãtori de carte mijloacele
pentru întinderea cunoºtinþelor lor uzuale, pentru
întãrirea ºi înãlþarea simþãmântului lor de oameni
ºi de români�. Editura Casei ªcoalelor, creatã în
acest scop, va tipãri în colecþia �Biblioteca pentru
popor� numeroase titluri necesare procesului de
învãþãmânt, în perioada 1900-1924, 147 de titluri,
în 1.384.126 exemplare.

Dacã pânã la realizarea Marii Uniri, bibliotecile
au continuat sã funcþioneze (evoluând sau
dimpotrivã stagnând, chiar involuând) diferit, cu
specificul pãstra: pentru fiecare provincie, dupã
întregirea statalã, lucrurile s-au schimbat, politica
culturalã având o nouã viziune. Caracterizând
aceastã etapã, Gheorghe Buluþã afirma �Ca ºi
întreaga societate româneascã, lumea bibliotecilor
a cunoscut c etapã de dezvoltare în care sistemul
propriu-zis al acestor instituþii s-a articulat º: s-a
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extins la nivelul întregii þãri. Fenomenul s-a datorat
pe de o parte eforturile: intelectualilor ºi altor
persoane particulare animate de dorinþa de a fonda
º: dezvolta biblioteci precum ºi multor asociaþii de
femei ºi de tineri instruiþi, iar pe de altã parte voinþei
politice, atunci când personalitãþi care s-au
consacrat binelui public au deþinut portofolii care
sã le permitã elaborarea unor programe�. Este ºi
cazul lui Spiru C. Haret, mai sus menþionat.

Ceea ce ni se pare deosebit este faptul cã
bogata statisticã care se preconiza, uneori
nefinalizatã, este divergentã, neconvingãtoare. Ea
s-a datorat faptului cã, pânã dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial (1949) nu a existat una oficialã
pentru biblioteci, nefiind respectate dispoziþiile
legale ºi actele normative, fãcându-se confuzie sau
raportându-se colecþii de cãrþi cu numãr restrâns
de volume drept unitãþi �bibliotecare�. Ele nu aveau
nicio funcþionalitate. încercãri de a clarifica situaþia
s-au întreprins, fãrã rezultate notabile, de cãtre
Asociaþia Bibliotecarilor din România (înfiinþatã în
1924), Casa ªcoalelor sau Fundaþiile Culturale
�Principele Carol�.

Un exemplu edificator este o Lege din 1932,
aºa-zisa �Lege a lui Nicolae Iorga�, care, la art. 5,
preciza �Municipiile ºi comunele urbane ºi rurale
sunt obligate sã suporte cheltuielile de înfiinþare ºi
întreþinere a bibliotecilor publice...�, deoarece
�Ministerul de Interne nu aprobã bugetele
comunelor dacã ele nu prevãd sumele necesare
pentru fondul de biblioteci�. Ceea ce, din cauza
situaþiei economice, nu s-a realizat niciodatã faptic.
Din 1919, în baza Statutului cãminelor culturale,
au funcþionat biblioteci populare propriu-zise, art.
3 precizând cã pe lângã cãminele culturale se �va
întemeia o bibliotecã�. Se configura reþeaua
bibliotecilor ale perioadei formatã din Biblioteca
Academiei Române (de importanþã naþionalã),
bibliotecile ºcolare, cele publice specializate
(independente ca proprietate). în deceniul trei, aici
erau incluse ºi bibliotecile populare (ce fiinþau în
centrele muncitoreºti mai mici).

În afara �Casei ªcoalelor ºi Culturii Poporului� au
fost ºi alte fundaþii culturale care au avut drept scop
derularea unor vaste programe de ridicare a naþiunii
prin culturã, prioritate având teritoriile alipite de vechiul
regat al României. Una dintre ele a fost Fundaþia
Culturalã �Principele Carol�, înfiinþatã în 1921.
Eforturile în ceea ce priveºte bibliotecile erau
îndreptate ...pentru ca ele sã fie vii�, sã-ºi semnaleze
existenþa, �sã se ducã dupã om�; se realizau prin
preoþi ºi învãþãtori, care constituiau baza intelectualitãþii

rurale. Biblioteca popularã era vãzutã ca locul unde
oricine se poate aduna sã citeascã, este �un
aºezãmânt public, de întregire a ºcoalei ºi superior
ei�. În 1938, Fundaþia Culturalã Regalã �Principele
Carol� tipãreºte �Instrucþiuni pentru organizarea ºi
funcþionarea bibliotecilor sãteºti ºi liste de cãrþi
potrivite pentru biblioteca unui cãmin cultural�, din care
rezultã cerinþele unui asemenea act cultural al
statului: �În acþiunea culturalã la sate, biblioteca este
un mijloc de ridicare a minþii ºi a sufletului, ca o
conferinþã sau ca o vizitã la muzeu, aºa cum baia ºi
dispensarul sunt mijloace de pãstrare sau îndreptarea
sãnãtãþii omului, iar cooperativa un mijloc de
îmbunãtãþire a vieþii economice�. O astfel de bibliotecã
se adresa cu cãrþi �copiilor�, �plugarilor�,
�intelectualilor� car avea ºi colecþii de reviste ºi ziare
(teoretic doar, cãci practic ele erau doar colecþii
învechite, de multe ori neinteresante). Se constituise
o adevãratã modã a perioadei de a înfiinþa biblioteci,
în oraºe, sate, de cãtre autoritãþi, particulari, societãþi
culturale, sindicate. În 1922 revista Lamura consemna
�Se fac multe biblioteci populare la sate. Diferite
ministere, diferite instituþii de stat ºi particulare, diferiþi
binefãcãtori au fost subit apucaþi de un fel de
biblioteconomie ºi carã cãrþi la sate [... ]
Dezanarhizarea bibliotecilor populare existente ºi
rãspândirea celor viitoare dupã nevoile sufleteºti
trebuie sã înceapã imediat�. Mai târziu, în 1937,
Emanoil Bucuþa cerea ca �Biblioteca sã fie condusã
de un bibliotecar pregãtit anume ºi subvenþionatã
obligatoriu de comunã, potrivit legii bibliotecilor
populare care trebuie sã fie amendatã în vederea
aplicãrii�.

În aceastã situaþie, Ioachim Crãciun fãcea
precizarea cã �Numãrul bibliotecilor populare nu-1
cunoaºtem precis ºi dacã ele nu se ridicã la 15.000,
dupã unele afirmaþii romantice (dupã spusele lui
Emanoil Bucuþa, din 1932), echivalând numãrul
bibliotecilor cu numãrul satelor, tendinþa este de a
se înfiinþa ºi acolo unde nu sunt�. ªi în Bucureºti
situaþia era asemãnãtoare. De exemplu Gazeta
cãrþilor din 1934 aducea la cunoºtinþã, dupã
adresele ºi programele de funcþionare, cã existau:
Biblioteca Academiei Române; Biblioteca �Casa
Femeei�; Biblioteca Publicã a Liceului �Mihai
Viteazul�; Biblioteca �Ion C. Brãtianu�; Biblioteca �Dr.
Singer�; Biblioteca Facultãþii de Litere; Biblioteca
Casei ªcoalelor; Biblioteca Institutului Francez din
România. De asemenea, Biblioteca �Petre
Gârboviceanu� (1932) de pe lângã �ªcoala Normalã
pentru Învãþãtura Poporului Român�. În 1935 se
inaugura Biblioteca Municipalã a Bucureºtilor,
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primul director fiind criticul Pompiliu Constantinescu.
Se înfiinþau biblioteci în diferite oraºe: Tecuci
(1935), Târgu-Mureº (1935), Iaºi (1935), Bacãu
(1939), Târgoviºte (1943).

Sunt de remarcat preocupãrile în domeniul
bibliologiei ºi biblioteconomiei ale Institutului Social
Român, înfiinþat în 1921, condus o lungã perioadã
de Dimitrie Guºti, continuator al �Asociaþiei pentru
studiul ºi reforma socialã� (Iaºi, 1918). Având ca
scop reformarea socialã a României, îºi propunea
�sã punã la îndemâna membrilor, ca ºi tuturor
persoanelor pe care le intereseazã chestiunile
sociale, mijloacele de documentare asupra lor�.
Printre cele 12 secþii, exista una, bibliologicã (1929),
continuarea celei bibliografice. Avea ca deziderat
înfiinþarea unei biblioteci ºtiinþifice (cu lucrãri din
domeniile social ºi politic, cu publicaþii strãine ºi
române de profil). Se dorea crearea ºi dezvoltarea
unei reþele de biblioteci, în special a celor populare,
reglementãri juridice pentru cele publice ºi ºtiinþifice,
organizarea reþelei de biblioteci ºcolare. S-a
conceput un chestionar-tip pentru înregistrarea ºi
statistica bibliotecilor din România. Rezultatele nu
au fost însã pe mãsura eforturilor întreprinse. S-a
depus o muncã susþinutã pentru popularizarea
bibliotecilor în general, a cãrþii, deprinderilor de
lecturã. Relevante sunt comunicãrile lui G. Oprescu
�Biblioteca, factor de colaborare intelectualã�; D.
Guºti �O bibliotecã naþionalã�; I. Simionescu
�Biblioteca ºi editura�; Emanoil Bucuþa

�Asociaþia bibliotecarilor români�; Gh. Adamescu
�Bibliografia periodicã româneascã�; N. Georgescu-
Tistu �Organizarea unei biblioteci publice�.

Întemeiatã, aºa cum am vãzut, în noiembrie
1861, la Sibiu, ASTRA, îºi deschide în acel an
Biblioteca Asociaþiunii, mutatã în 1905 în Palatul
Asociaþiunii, construit prin contribuþia publicã a
românilor. Avea drept scop �înaintarea culturii
poporului român� ºi prin înfiinþarea de �biblioteci
poporale�. Se semnalau astfel 594 biblioteci (1913)
în comunele transilvãnene, pentru ca, în 1937,
numãrul lor sã creascã la 1419, iar în preajma lui
1940, la 1899. De altfel, reþeaua unitãþilor culturale
ale Asociaþiunii ºi-a desfãºurat activitatea, fãcând
abstracþie de directivele ºi regulamentele impuse
de Fundaþia Culturalã Regalã �Carol I�.

Într-un mod asemãnãtor s-a desfãºurat ºi
activitatea Ligii pentru Unitatea Culturalã a
României. Barbu Theodorescu afirma cã �N. Iorga
crease prin Liga Culturalã, începând din 1909, sute
de biblioteci la sate prin filialele Ligii sau prin cãmine
culturale�.

Dezvoltarea capitalistã a þãrii a dus, spre sfârºitul
secolului al XIX-lea, dar mai ales în primele decenii
ale secolului XX, la o mai bunã organizare a
muncitorimii, pentru apãrarea drepturilor sale.
Astfel, se înfiinþeazã cluburi, biblioteci muncitoreºti.
Pânã în 1904 fiinþau doar 16 asemenea biblioteci,
iar în perioada 1905-1921 încã 8 8. Cu mici excepþii,
numãrul lor a rãmas neschimbat pânã în 1941. Un
caz singular îl reprezintã realizãrile Casei Autonome
a Monopolurilor (1929), care-ºi propusese sã
realizeze �o activitate susþinutã pentru crearea de
biblioteci ºi de cooperative pe lângã toate centrele
de culturã a tutunului, fãcându-se chiar un
regulament privitor la «biblioteca cultivatorului de
tutun»�. În 1933, D. Guºti afirma �Mã mândresc
foarte mult cã la Casa Autonomã a Monopolurilor
am fãcut 800 biblioteci [...] Se poate face deci o
culturã intensã ºi serioasã fãrã niciun mijloc de la
stat. Aceste 800 de biblioteci sunt viabile, sunt
bune, sunt înzestrate, au bugetul lor ºi nu trãiesc
din mila Statului, nici din mila Casei ªcoalelor, ci
trãiesc viaþa lor proprie�.

O iniþiativã lãudabilã pentru dezvoltarea actului
cultural, deci ºi a lecturii, a fost cea a înfiinþãrii
Caselor Naþionale, a cãror baze s-au pus în 1917,
la Oneºti. Înmulþindu-se numãrul lor, s-a constituit
Centrala Caselor Naþionale, cu statute proprii din
1918. Propagând �Învãþãturi ºi îndemnuri bune�,
prevedeau, alãturi de �salã de sfaturi ºi teatru� ºi
�regulamentul de funcþionare al bibliotecii, care
împrumuta cãrþile ºi pentru acasã�. �Aceste structuri,
complexe culturale ºi biblioteci, au activat pânã în
anii �30, rãspunzând unor nevoi sociale ºi intelectuale
resimþite de o lume ce aspira la ameliorarea prin
educaþie ºi implicare, prin viaþa comunitarã civilizatã�.
Se continuã în primele trei decenii ale secolului
trecut demersul de înfiinþare de dezvoltare a unor
biblioteci de cãtre asociaþii, societãþi, cluburi, casine,
care contribuie la fenomenul dezvoltãrii lecturii.
Câteva dintre ele: Cercul studenþesc dâmboviþean
(Târgoviºte, 1920), Societatea de lecturã �Andrei
ªaguna� (Sibiu, 1922), Biblioteca Casinoului
(Vulcan), Casina Naþionalã (Deva, 1930), Reuniunea
�Cele trei Criºuri� (Oradea, 1920), Societatea
�Cosânzeana� (Oneºti, 1928). Preocupãri de
asemenea naturã se semnaleazã ºi în rândul unor
categorii profesionale: mineri (Vulcan, Petrila),
muncitori, croitori (Cluj), petroliºti (Moreni), cele ale
avocaþilor, ale altor societãþi ºi asociaþii preoþeºti sau
ale comunitãþilor evreieºti.

Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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Toate statisticile din ultima vreme certificã un
trist adevãr: suntem o þarã cu un foarte redus
consum de produse de igienã corporalã ºi cu
servicii/produse culturale. Toatã lumea acuzã pe
unii ºi alþii de la vârf cã �au distrus România� dar
puþini se întreabã ce au fãcut personal pentru a
prezerva un set de valori pe care declarã a-l
venera. Sau mãcar ce s-ar putea face de acum
înainte.

Dacã s-ar face o anchetã de
naturã sã descrie cum ar arãta þara
la modul ideal ar rezulta cã �cineva�,
guvernul ºi preºedintele mai exact
ar trebui sã facã un miracol ºi
lucrurile sã stea aºa: tot românul
sã lucreze la stat, cu salarii de douã
mii de euro lunar, cu program de
cinci ore, cu bonusuri ºi multe zile
libere, ºoselele sã devinã
autostrãzi, gunoiul personal sã
disparã cumva, undeva, fãrã sã
trebuiascã sortat ºi sã se topeascã
în pãmânt dupã grãtarul la iarbã
verde, sã se interzicã orice taxã ºi orice impozit
ºi sã fie �libertate� adicã fiecare sã poatã face orice
ºi fãrã consecinþe. Pentru a întregi tabloul, vârsta
de pensionare ar trebui sã fie la 40 de ani (cu
pensie cât salariul + 20%) cu excepþia profesorilor
universitari care s-ar pensiona la 115 ani.

Ceea ce, în mod evident, este o utopie. Mai
puþin ultimul punct care chiar s-ar putea sã fie votat
în Parlament. La fel cu învãþãmântul. Toatã lumea
strigã cã �e la pãmânt�, distrus de cutare,
cutãrescu, cutãreanu, dar de data asta, o anchetã
de felul celei de mai sus n-ar putea configura nicio
utopie. De fapt nimãnui nu-i este clar cum ar
trebuie sã fie, în afarã de faptul cã trebuie bani,
bani, bani. Culmea este cã singurii care par a ºti
ce vor sunt elevii, ultimii care sunt luaþi în seamã.
Ce vor ei? Nu trebuie anchetã. Ajunge sã cauþi pe
internet ce scriu liceenii de la Sfântul Sava despre
un profesor al lor de românã (profesor emerit ce

e drept). Omul e iubit, respectat, admirat, iar cine
nu are ore cu el �se ofticã�. Pentru ce toate
acestea? Scrie pe site: este o enciclopedie, se
prezintã în clasã calm, demn, în costum
impecabil, cu cravatã, nu-i umileºte, are umor, e
prietenos, le deschide minþile, îi face sã înþeleagã
literatura, le stimuleazã curiozitatea intelectualã.
Aceºti elevi ai lui citesc cu plãcere ºi dupã ce
pleacã din liceu.

Dacã elevi i  º t iu ce vor,
majoritatea �factorilor de decizie�
ºi a �cadrelor didactice� sau,
cum le place te leviz iuni lor
�dascãlii�, nu par a se fi întrebat
cum anume ar trebui sã stea
lucrur i le.  Pânã la urmã,
societatea româneascã ºtie ce
tipuri de cetãþeni vrea sã producã
sistemul de educaþ ie? ªt ie
mãcar cãtre ce model  de
societate pe termen scurt ,
mediu ºi lung vrea sã mergem?
Am fãcut referiri la ºcoalã ca

preambul pentru problematica lecturii, care
intereseazã biblioteca. Pânã sã se lãmureascã
societatea ce viitor real-posibil, nu croit din
fantasmele mai sus pomenite, doreºte,
Biblioteca, legatã de ºcoalã, poate sã-ºi apere
poziþia în comunitate pe cont propriu. Drept e
însã cã depinde de familie ºi de ºcoalã, de unde
vine publicul sãu. Nu se mai citeºte, ºtim, ºi
tocmai se pune problema ca vicioºii care o mai
fac sã fie pedepsiþi ºi descurajaþi cu o taxã pe
culturã, cãci a citi e un obicei pesemne nociv.

Dar dincolo de tembelismul �factorilor de
decizie�, fiecare familie, fiecare ºcoalã ºi fiecare
comunitate poartã partea ei de rãspundere.

Cu familiile, rãspunderea este afectatã de
nivelul de ignoranþã/educaþie al fiecãreia ºi de
sãrãcia/prosperitatea lor.

Cu ºcoala, lucrurile stau diferit. Chestiunea de
inerþie, mentalitate, conformism.

Ce ne facem cu lectura?
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În secolul XVIII, esenþial în educaþia pentru

literaturã a tineretului devenise un roman de necitit,
Aventurile lui Telemach, al scriitorului francez
François Fenelon (de Salignac de la Mathe, 1651-
1715), o continuare a Odiseei lui Homer, poveste
în care fiul lui Ulysse îºi cãuta tatãl.

În secolul al XIX-lea nu-l mai citea nimeni.
Nimeni, în afarã de clasa educatã din Principatele
Unite, din ale cãrei biblioteci nu lipsea. Era o lume
defazatã, care prelua modele abandonate de
societãþile care se precipitau spre progres.

Fie-ne iertatã comparaþia, dar felul în care se
face în ºcoalã educaþia pentru lecturã aratã astfel:
unui tânãr din �secolul romantic�, contemporan
cu Hugo, Lamartine ºi Vigny, ºcoala i-ar impune
în programã Fenelon. Autorii noºtri de programe
ºi manuale de literaturã nu-ºi pot, pur ºi simplu
reprezenta orizontul mental al copiilor pe care îi
educã. ªi nu le e clar ce vor sã devinã aceºti copii.
ªi nu pot înþelege de ce �ãia mici� nu mai gustã
poveºtile tradiþionale.

Cunosc persoane scandalizate sincer de
predilecþia pentru Harry Potter ºi Stãpânul Inelelor.
Niciuna nu le-a citit, dar vitupereazã împotriva lor,
pentru cã ne-ar distruge specificul naþional. Dar
Harry Potter pledeazã pentru cunoaºtere, pentru
respectul faþã de profesorii de la Colegiul vrãjitorilor,
pentru valorile prieteniei, pentru curaj, pentru
opoziþia în faþa rãului. La fel ca ºi Stãpânul Inelelor,
un basm cult cu pasaje de o poezie a strãvechimii
rar întâlnitã, cu descrieri fabuloase ºi cu mesaj
profund �umanist� cum se spunea odatã cu un
termen azi desuet. Tocmai prin ceea ce are uni-
versal fiecare dintre aceste cãrþi contestate în
necunoºtinþã de cauzã au ele succes.

Nu se poate cere unor copii crescuþi cu
televizor, tabletã, telefon mobil, nãscuþi în
majoritatea în oraºe, mulþi deja umblaþi prin lume,
cu reprezentare asupra civilizaþiei incomparabile
faþã de generaþiile precedente sã se dea în vânt
dupã basme cu moºul ºi baba de la þarã, cu Stan
Pãþitul, cu Harap Alb. Bunicile lor poartã pantaloni
ºi genþi de umãr, cum sã ºi le reprezinte pe
bunicuþele cu broboadã de la þarã? Bunicii lor
poartã blugi, în masã, de un sfert de secol. Cum
sã-i impresioneze armãsarii care zboarã, când
au vãzut Star Treck?

Ce literaturã conþin manualele noastre? Ce
comentarii li se servesc de cãtre profesori? Ce
abordare sentimental anacronicã, emfatic-eroicã,

pateticã ori mãrunt-analiticã? Sunt cazuri în care
copii educaþi de acasã pentru lecturã sunt
îndepãrtaþi de literaturã ca urmare a orelor de la
ºcoalã.

ªi atunci, de îndatã ce trec BAC-ul (sau nu)
nu se vor mai atinge de �genurile ºi speciile literare�
de care au fost excedaþi în clasã. ªi bibliotecile
se vor vedea pãrãsite (cãci acum îi mai aduce
ºcoala ºi mai vin, cât or mai veni, cei de vârsta a
treia). ªi nici editurile n-o vor duce prea bine.

Poate în loc de lamentaþii poetice ar folosi mai
mult o analizã comunã, a bibliotecilor, ºcolii,
profesioniºtilor din culturã, organizaþiilor cu profil
compatibil, publicaþiilor culturale (în absenþa unui
organism de genul celor instituþionalizate în Franþa
de exemplu) pentru a se stabili odatã: ce fel de
cetãþeni vrem? Cu câte/care profiluri, intelectuale/
culturale/profesionale, ºi abia apoi sã vedem cum,
prin ce mijloace, cu ale cui competenþe ºi eforturi,
în cât timp, putem construi ceva, folosind eficient
cu ce resurse financiare, de unde, ºi ce resurse
umane.

Toate acestea cer timp, dureazã, dar de
undeva trebuie început. Sigur în mod concertat,
dar nu pornind de la premisa cã cineva ºtie exact
ce e de fãcut ºi cum, ci de la aceea cã este nevoie
de o reflecþie criticã, de o evaluare fãrã
complezenþã ºi de un demers care sã nu dureze
doar pe parcursul unui seminar, al unei mese
rotunde sau unui workshop. Evident, cu aceasta
am imaginat încã o utopie.

Conf. univ. dr. Sultana Craia
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DEMERS BIBLIOTECAR MODERN

Seara de carte la ceas aniversar

A trecut un an de când, la Târgoviºte, un grupde iubitori ai lecturii, în frunte cu Roxana IoanaEremia, au înfiinþat Seara de Carte Târgoviºte.Iniþiativa, pornitã de la Braºov, a prins în mai multecentre urbane importante, în prezent Proiectul�Seara de Carte România� având �sedii� în Braºov,Sibiu, Târgoviºte, Bucureºti ºi Cluj.La Târgoviºte, proiectul a fost susþinut de cãtreBiblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa,instituþie ce are între obiectivele sale promovarealecturii în rândul comunitãþii locale ºi judeþene.Biblioteca a asigurat spaþiul necesar desfãºurãriievenimentului ºi promovarea sa în mass-media.Deºi demarajul a fost mai dificil, cu grupuri mici departicipanþi, odatã cu popularizarea sa ºi cu spargerea barierelor unui cadru aparent oficial, iubitoriilecturii ºi-au dat seama cã se pot întâlni ºi discuta la fel ca într-un grup de prieteni, iar numãrul lor acrescut considerabil. Aºa se face cã, numeroase seri au grupat peste 30 de persoane, iar pânã înprezent peste 100 de persoane, de diverse vârste au prezentat o carte sau au audiat prezentareaunei cãrþi.Dar sã vedem de la ce s-a pornit:Misiunea � Vrem sã vã arãtãm cã fiecare dintre noi poate sã inspire prin propriile viziuni despreLUME, UNIVERS, OM, CARTE, în fiecare zi, în tot locul unde va merge, aºadar chiar ºi dincolo de�seara de carte�.Vrem sã descoperim cât mai multe puncte de vedere, sã ne confruntãm cu situaþii noi, sãcunoaºtem oameni frumoºi ºi sã ne putem împãrtãºi unii altora ideile ºi gândurile. Astfel, implicareanoastrã culturalã publicã va viza o serie de acþiuni prin ceainãrii ori librãrii ºi nu numai.Viziunea � Avem de partea noastrã lectura, viziunea liberã asupra lumii ºi cugetarea proprie, iar�seara de carte� aduce ceva doar al ei: curajul, prin exemplul deschis al acþiunilor noastre.Motto: �Cãci nimeni ºi nimic nu poaterecomanda mai obiectiv o carte sau un autor decâtun cititor�Motto acþiune: �Ca sã pui suflet în ceea ce faci,trebuie sã ai minte� Citeºte o carte!�Principii ºi valori:Cartea, autorul ºi cititorii sunt valorile noastrereale, palpabile ºi pline de har.Regulament:Întâlnirile serii de carte se þin joi seara ºi începla ora 18:00, de douã ori pe lunã. Acestea presupunpromovarea cãrþilor ºi a autorilor ce ne-auimpresionat. Cartea despre care urmeazã a sevorbi, este propusã ºi stabilitã într-o întâlnire



15

Biblioteca Judeteanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmbovita,,
anterioarã. Va fii prezentatã de cel ce ºi-a asumatacest rol pe parcursul a 45 de minute în manierãpersonalã (fiecare are libertatea de a-ºi alege modulde prezentare: audio, video etc.). În caz cã nu-ºiasumã nimeni acest rol, se va decide dereprezentantul serii de carte.O scurtã recenzie a cãrþii ce urmeazã a fiiprezentatã ne este necesarã spre a fi publicatã pesite în cel mai scurt timp. Întâlniri în afara celorfixate pot avea loc la propunerea grupului ºi/sau areprezentantului serii de carte.Bunul simþ ne obligã sã respectãm ºi sãascultãm ce are de spus cel ce prezintã cartea.Dupã cele 45 de minute ce îi sunt alocate urmeazãdiscuþii libere pe subiect timp de alte 45 de minute.Cam aºa arãta proiectul la momentul lansãrii sale. În prezent rigiditatea conceptului a fost depãºitãprin contribuþii constante aduse de cãtre participanþi. În numeroase întâlniri, spaþiul alocat prezentãrii,dar mai ales discuþiilor de dupã s-a dovedit insuficient, pasionaþii rãmânând chiar ºi peste 3 ore.Pentru confortul întâlnirii, biblioteca a alocat pe lângã spaþiu ºi mobilier de ratan, cu scaune ºi mese tipcafenea, unde participanþii pot servi ceai sau cafea, asigurate de cãtre organizatori. Nu în ultimul rând,pentru a premia participanþii, Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa, a aplicat ºi obþinutgrantul în cãrþi �Books 4 youth� oferit de Fundaþia �Mereu Aproape�.Un numãr important de volume au fost �disecate� astfel, impresionantã fiind ºi diversitatea lorstilisticã. Au fost analizate lucrãrile unor autori tineri locali (Vasile Lupaºc), ale unor clasici ai literaturiiuniversale (Aleksandr Soljeniþîn, Ken Kesey, Arthur Conan Doyle), ale unor autori în trend (Jan Potocki,Tracy Chevalier) sau chiar benzi desenate.O altã inovaþie interesantã, primitã foarte bine de cãtre iubitorii cãrþilor a fost prezenþa autoruluilucrãrii discutate, acesta primind cu plãcere invitaþia de a-ºi vedea opera disecatã ºi rãspunzând laîntrebãrile puse cu generozitate de cãtre participanþi. Cel care a rãspuns primul invitaþiei a fost scriitorultârgoviºtean Vasile Lupaºc, în data de 23 martie 2015, când a fost prezentat romanul sãu istoric,
Rãstignit între cruci.Pentru a concluziona putem spune cã: Seara de carte a luat naºtere din dorinþa de conectare cuceilalþi prin ancora cãrþilor. Este un prilej de bun augur pentru pasionaþii de carte, lecturã, scris sã seîntâlneascã ºi sã discute despre cãrþi, dar ºi despre cãutãrile lor.

dr. Alexandru ªtefãnescu
Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa

Safer Internet Day sau Ziua Siguranþei peInternet (în România) este sãrbãtoritã în fiecarean în luna februarie, în peste 60 de þãri din întreagalume, începând din anul 2003.La nivel european Safer Internet Day sedesfãºoarã sub egida reþelei  europene�INSAFE� � European Safer Internet Net-work (reþeaua europeanã a centrelor de

Ziua Europeanã a Siguranþei pe Internet

supraveghere a siguranþei pe Internet),cofinanþatã de cãtre Programul Un Internet
mai sigur (Safer Internet Programme), iar înRomânia evenimentul  este organizat º ipromovat de cãtre Consorþiul Sigur.info for-mat din: Organizaþia Salvaþi Copiii România,ca ºi Coordonator naþional al proiectului, Posi-
tive Media (companie dezvoltatoare de servicii
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web din România;  oferã soluþ i i  pentrunavigarea în siguranþã pe Internet) þi Focus �
Centrul Român pentru Copii Dispãruþi ºi
Exploataþi Sexual, începând din anul 2008.Ziua Siguranþei pe Internet are ca scop:� promovarea utilizãrii într-un mod mai sigur ºiresponsabil a tehnologiei on-line ºi a telefoanelormobile, mai ales de cãtre copii ºi adolescenþi� conºtientizarea ºi educarea acestoraasupra pericolelor navigãrii nesupravegheate peInternetAnul acesta, evenimentul ajuns la ediþia aXII-a, a avut loc în data de 10 februarie. Temaediþiei a fost: Împreunã facem Internetul maibun! (Let�s create a better Internet to-gether!) ºi a vizat necesitatea colaborãrii întretoþi utilizatorii de Internet, de la copii, pãrinþi,profesori, reprezentanþi ai industriei, politicienisau formatori de opinie, pentru a face mediulonline unul mai bun ºi mai sigur.Societatea în care trãim astãzi estecaracterizatã de prezenþa covârºitoare adispozitivelor tehnologice moderne, care reducdistanþele dintre oameni ºi conduc la naºtereaunei noi realitãþi, cea virtualã. Copiii cresc înaceastã lume digitalã ºi sunt conºtienþi deexistenþa acestor dispozitive de la o vârstã din ceîn ce mai micã. Protecþia datelor cu caracter per-sonal a devenit o preocupare esenþialã a vieþiicotidiene. De fiecare datã când copiii acceseazãmediul online, existã riscul sã divulge informaþiipersonale pe web.În acest context, este clar cã ºi bibliotecilepublice trebuie sã se implice, ele având un rolimportant în pregãtirea utilizatorilor (în special aladolescenþilor ºi copiilor) cu privire la utilizareainternetului.Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu�Dâmboviþa a organizat pentru prima oarã

evenimentul �Ziua Europeanã a Siguranþei pe
Internet�, în acest an. Manifestarea a fostdedicatã celor mai tineri utilizatori ai Internetului,urmãrind aspecte principale privind:� siguranþa în mediul virtual� pãstrarea intimitãþii� comportamentul online al copiilor ºi tinerilor� rolul bibliotecii în educarea copiilor ºi atinerilor în utilizarea mediului virtual.La activitate au participat elevi din clasa a III-ade la ªcoala �Coresi� din Târgoviºte, însoþiþi deînvãþãtor Florica Oprea ºi câþiva pãrinþi.Au fost discutate probleme legate de siguranþaîn mediul virtual, pãstrarea intimitãþii ºicomportamentul online al copiilor ºi tinerilor; aufost date sfaturi cu privire la: �Cum aratãamprenta noastrã digitalã?�, �Cum necomportãm pe Internet?�, �Cu cine intrãm înconversaþie?�, �Cum poþi raporta oproblemã?�. Copii au fost foarte receptivi ºi audat exemple din viaþa lor, din experienþa lor peInternet.În partea a doua a activitãþii, elevii au fost lãsaþisã navigheze site-ul www.esafetykit.net, creatspecial pentru copii cu vârste cuprinse între 6-12ani, care exploreazã problemele de siguranþãonline, cum ar fi securitatea, comunicarea,hãrþuirea pe Internet ºi distracþie/jocuri, oferind înacelaºi timp pãrinþilor, profesorilor ºi tinerilorsfaturi despre cum sã depãºeascã acesteprobleme.Setul de instrumente de familie interactiv in-clude ºi douã secþiuni dedicate pãrinþilor ºiprofesorilor, unde sunt puse la dispoziþie acestoradiferite materiale (ghiduri, cãrþi, broºuri) ce pot fidescãrcate în format pdf.

Ileana Faur
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Mulþi dintre bibliotecarii de la Biblioteca
Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa
cred cu tãrie cã BIBLIOTECA poate ºi este
capabilã sã se reinventeze, sã se adapteze
nevoilor comunitãþii.

ªtim cã prin implicare nu putem face minuni,
dar implicându-ne putem aduce o parte din lumea
la care visãm. Aºa cã atunci când s-a ivit
oportunitatea de a aplica pentru conceptul �
Biblioteca V � iniþiat pe ProVobis, am spus �De
ce nu?�.

Am dorit sã înscriem biblioteca noastrã în rândul
Bibliotecilor V � o bibliotecã dinamicã, deschisã
tuturor vârstelor ºi grupurilor sociale, care þine
pasul cu nevoile comunitãþii, pe de o parte, ºi
respectiv cu metodologiile moderne de implicare
a cetãþenilor, pe de altã parte � ºi �Raftul cu Iniþiativã�
sã reprezinte un început, o nouã serie în cadrul
serviciilor oferite comunitãþii de biblioteca publicã.

ªi am reuºit� alãturi de alte 15 biblioteci din
þarã, am fost selectaþi sã facem parte din proiectul
naþional �Raftul cu iniþiativã � Dezvoltarea de
programe de voluntariat în biblioteci�
implementat în perioada mai 2014 � iunie 2015
de Pro Vobis � Centrul Naþional de Resurse
pentru Voluntariat în parteneriat cu Asociaþia
Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR), finanþat prin Granturile
SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în
România.

�Voluntar activ, tânãr creativ�

Proiectul îºi propune diversificarea
oportunitãþilor de implicare prin voluntariat în cadrul
bibliotecilor publice din România, care sã ofere
soluþii calitative de implicare a cetãþenilor de orice
vârstã în beneficiul comunitãþilor pe care le
deservesc.

Bibliotecile participante vor beneficia de
intervenþie personalizatã complexã în
profesionalizarea muncii cu voluntarii ºi
dezvoltarea capacitãþii de a implementa programe
de voluntariat.

Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade Rãdulescu�
Dâmboviþa, prin cei doi bibliotecari aleºi pentru
specializare � Rusu Raluca din cadrul Sãlii Mul-
timedia-Internet ºi Chebac Magdalena Claudia
din cadrul Secþiei Tehnico-ªtiinþificã � a participat
deja la cele douã sesiuni de training. Prima
sesiune a avut loc la Cluj-Napoca în perioada
14-17 septembrie 2014 ºi a avut ca temã:
�Managementul programelor de voluntariat
ºi Managementul voluntarilor�, iar a doua
sesiune a avut loc în perioada 27-29 ianuarie
2015 la Predeal ºi a fost desfãºuratã pe grupe,
astfel încât cei doi participanþi ai fiecãrei biblioteci
selectate sã ia parte la câte o sesiune cu teme
diferite. Astfel, Claudia Chebac a participat la
cursul având tema �Metode de educaþie
nonformalã � Teatrul Forum ºi Biblioteca
Vie�, iar Raluca Rusu a participat la cursul cu
tema �Dezvoltarea creativitãþii pentru

campanii de voluntariat de succes�.
Viziunea instituþiei noastre în cadrul

acestui proiect rezoneazã cu sloganul
�un voluntar, o iniþiativã � resurse pentru
un succes sigur�, încercând o mai bunã
valorizare a potenþialului uman oferit de
voluntariat în contextele socio-
economice actuale pentru a deplasa
ponderea motivaþionalã a tinerilor de la
grade negative la valori pozitive ºi con-
structive.

Integrarea tinerilor în colectivitãþi a
devenit o problemã stringentã a
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comunitãþii urbane moderne,
consecinþele fiind deosebit de grave
pentru viitorul acestor persoane, drept
pentru care dorim sã semnalãm
aceastã problemã prin programul
�Voluntar activ, tânãr creativ� derulat
de Biblioteca Judeþeanã �Ion Heliade
Rãdulescu� Dâmboviþa în perioada
ianuarie � iunie 2015.

Conºtientizând acest lucru, dorim sã
ne asumãm un rol proactiv atât noi, cât
ºi voluntarii care fac parte din acest pro-
gram. Aºa cã, pentru tineri ºi cu tineri,
vom derula o serie de activitãþi:

� Seminarii interactive � activitãþi de
consiliere a adolescenþilor pe teme
legate de provocãrile vârstei

� Ateliere de presã � din tainele jurnalismului
� Sesiune de coaching � cursuri de orientare în cariera viitoare
� Ateliere de origami ºi quilling � dezvoltarea creativitãþii ºi descoperirea abilitãþilor practice
� Teatru Forum � spectacol interactiv pe teme de interes social
� Campanii de promovare a lecturii ºi voluntariatului
� Descoperã oraºul prin fotografii
� Organizarea punctului de informare despre voluntariat �Raftul cu iniþiativã�
� Activitate în aer liber: Tatuaje Prolectura / Hai sã promovãm cultura / ªi sã terminãm cu ura!.
Programul �Voluntar activ, tânãr creativ� propune schimbarea! Trebuie sã acþionãm în

acest sens. Aºteptând de la alþii schimbarea, nu vom atinge obiectivul, dar implicându-ne în
activitãþi de voluntariat, avem posibilitatea de a ne pune în practicã ideile, conºtientizând beneficiile
activitãþilor desfãºurate, minimalizând potenþialele bariere de percepþie ºi producând schimbarea
doritã.

�A lucra împreunã cu alþii ºi a împãrtãºi cu aceºtia un þel comun sunt fundamentele unei misiuni�.
Misiunea programului nostru este sã ne implicãm voluntar în viaþa comunitãþii din care facem parte.
Sã fim noi schimbarea pe care o dorim celorlalþi!

Claudia Chebac, Raluca Rusu
Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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La noi poþi sãrbãtori dragostea�.,Prilej de bucurie ºi veselie, Dragobetelereprezintã unul dintre cele mai frumoase obiceiuristrãvechi ale poporului român, iar românii carecunosc legenda Dragobetelui o celebreazã pe24 februarie a fiecãrei primãveri.Momentele pe care le creãm spre a ne arãtadragostea ar trebui sã fie un lucru potrivit pentrutoate vârstele. �Sã ne facem un mod de viaþã în ane arãta cinstirea, respectul, iubirea ºi spiritul desacrificiu faþã de persoana iubitã ºi dragostea neva fi rãsplãtitã�!Pe 24 februarie se iubeºte, iar înainte vreme,pretutindeni se auzea zicala: �Dragobetelesãrutã fetele�!Sãrbãtoarea Dragobetelui are o simbolisticãbogatã ºi interesantã, iar Biblioteca Judeþeanã�Ion Heliade Rãdulescu� ºi-a propus sãpromoveze cu ocazia acestei sãrbãtori, obiceiurileºi tradiþiile româneºti; obiectivul principal almanifestãrii fiind cunoaºterea tradiþiilor deprimãvarã ale românilor ºi respectarea lor de cãtrenoi toþi.

De Dragobete, iubeºte româneºte�
la Biblioteca Judeþeanã

�Ion Heliade Rãdulescu� Dâmboviþa

DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

Astfel cã, ziua aceasta s-a constituit într-osãrbãtoare plinã de semnificaþii, cãreia, ne-ampropus sã-i interpretãm atât simbolistica, cât ºiconþinutul, iar prin tema propusã, De Dragobete,Iubeºte româneºte la Biblioteca Judeþeanã�Ion Heliade Rãdulescu�, sã-i descoperim atâtcomponentele teoretice cât ºi pe cele practice.Lecþii despre iubire � componenta teoreticãa dezbaterii, prin care am stabilit tipologii aleoamenilor îndrãgostiþi, manifestãricomportamentale înþelese ºi mai puþin înþelese.S-au formulat întrebãri ºi s-au dat rãspunsuridespre cum înþelegem sentimentele de iubire;despre ceea ce reprezintã iubirea....Am aflat cum se poate manifesta dragosteafaþã de: familie (pãrinþi, copii sau alte rude), prieteni,parteneri romantici, Divinitate, animale, obiecte,frumos, artã s.a.m.d.Atelierul de creaþie Dragobete � parteapracticã a tematicii noastre, s-a adresat în primulrând celor care ºtiu sã îndrãgeascã frumosul, auînvãþat sã-ºi transmitã sentimentele, au curaj ºideterminare sã menþinã calitatea ºi încãrcãtura
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de fond ale trãirilor interioare.Noi am lansat aceastã invitaþie tocmai dindorinþa de a îmbunãtãþi calitativ esenþasentimentelor delicate, ºi de a transmite mesajecare sã-ºi gãseascã corespondenþi în gesturi,simboluri, creaþii ºi interpretãri personale. Amprofitat de Dragobetele autentic ºi ne-am spuscâte ceva despre cel mai frumos sentiment dinlume: iubirea.Ne-am exprimat sentimentele ºi trãirile faþã decei din jurul nostru, alãturi de elevii Liceului de ArteBãlaºa Doamna, Marþi, 24 Feruarie 2014, ora10.30, la Sala de Conferinþe a Bibliotecii.Cele trei etape concepute ne-au ajutat sã neexpunem emoþiile la dimensiunile dorite de noi,astfel:

Etapa I � Cunoaºterea tradiþiilor deprimãvarã ale românilor/ Tradiþii ºi obiceiuride DragobeteCine este Dragobetele?Când ºi de ce se serbeazã Dragobetele?Ce tradiþii sunt de Dragobete?
Am fãcut împreunã istoricul sãrbãtorii de

Dragobete, provenienþa, consistenþa ºisemnificaþia acestei sãrbãtori. Rãspunsurile laîntrebãrile legate de partea arhaicã a sãrbãtorii aufost interpretate ºi redate întocmai de cãtre d-nabibliotecar Alina Cojanu, care a adaptat mesajultradiþional ºi l-a suprapus celui modern, pentru ainduce starea naturalã a sentimentului de iubiremanifestat sub atât de multe forme.Aceasta este povestea care ne-a adusîmpreunã, în ziua de 24 Februarie, ºi ne-a învãþatcum suntem legaþi de strãbunii noºtri ºi care estedatoria noastrã, a celor care pãtrundem taineleunui rit.Dragobetele � sãrbãtoarea primãverii ºi a iubiriila români.Pânã în ziua de astãzi 24 februarie a rãmascu semnificaþia trezirii naturii, a pãsãrilor careîncep sã îºi caute cuiburi, a oamenilor carerezoneazã cu trezirea naturii la viaþã.Dragobete este fiul Dochiei, un bãrbat chipeººi iubãreþ nevoie mare. Nu blând ca Sf. Valentin,ci nãvalnic, plin de energie ºi veselie, el era la dacizeul care, ca un �naº cosmic�, oficia în cer laînceputul primãverii, nunta tuturor animalelor. ªila noi, existã credinþa cã pãsãrile se �logodesc� înaceastã zi, acum e momentul în care naturareînvie la viaþã. Credinþa s-a transmis cãtreoameni, astfel încât, de Dragobete, fetele ºi bãieþii

se întâlnesc pentru ca iubirea lor sã þinã tot anul,precum a pãsãrilor ºi animalelor.În ziua lui Dragobete tinerii se primenesc în hainecurate de sãrbãtoare ºi pornesc cu voie bunã însprepãdure pentru a culege ghiocei, viorele, tãmâioarepe care le aºeazã la icoane ºi le folosesc la diversefarmece de dragoste. Înspre ora prânzului, fetelepornesc în goanã spre sat, fuga fiecãreia atrãgânddupã sine câte un bãiat ºi nu unul oarecare, ci acelacare le îndrãgeºte. De îºi prinde aleasa, acesta îi furão sãrutare în vãzul lumii, sãrutare ce simbolizeazãlegãmântul lor de dragoste pe întregul an de zile.Un alt obicei al fetelor este de a strânge omãtulnetopit, apa de ploaie sau de izvor, cu mare grijãpentru cã se spune cã e �nãscutã din surâsulzânelor�, aceasta având proprietãþi magice pentrua le face mai frumoase ºi mai drãgãstoase. Flãcãiistrânºi în cete sau mulþimile de fete obiºnuiesc ca,în ziua de Dragobete, sã îºi cresteze braþul în formãde cruce, dupã care îºi suprapun tãieturile,devenind astfel fraþi, respectiv surori de cruce.Dacã fetele nu se întâlnesc de Dragobete cu bãieþii,nu vor avea parte de iubire tot anul. Bãrbaþii nu auvoie sã necãjeascã femeile ºi nici sã se certe cuele, cãci altfel îi aºteaptã o primãvarã cu probleme.Atât bãieþii cât ºi fetele au datoria de a se veselipentru a avea parte de iubire întreg anul, iar caiubirea sã rãmânã vie trebuie ca tinerii ºi nu numaiei în opinia noastrã, sã se sãrute în aceastã zi. Nueste voie sã plângi în ziua de Dragobete cãcilacrimile care curg de Dragobete sunt aducãtoarede necazuri ºi supãrãri în lunile care vor urma.Sã continuãm ºi sã spunem mai departepoveºtile care ne ajutã sã contãm în aceastã lume.Sã îndrãznim sã ne identificãm cu faptele ºiîntâmplãrile din trecutul nostru. Astfel, ne vomputea adapta mai uºor tuturor întâmplãrilor actualedin viaþa noastrã.
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Etapa II � Propria poveste de dragosteNe-am alcãtuit propria poveste de dragoste,prin mesaje, poezie, cântece ºi gesturisimbolice.La completarea prezentãrii noastre, contribuþiade seamã ºi-a exercitat-o Adrian Manu (voluntaral Secþiei Împrumut pentru adulþi), autorul unordesene cu tematicã, �Printre Potretele Iubirii�,ce au fãcut ca subiectul sã-ºi pãstrezeautenticitatea ºi realitatea exprimãrii sentimentelorprin graficã în cãrbune ºi creion.S-a desfãºurat un program artistic ºi un ate-lier de modelaj care a constat în confecþionareaunui panou ce cuprinde versuri, inimioare,portrete, personaje ºi felicitãri pentru cei dragi.Am dat dovadã de dragoste, curaj ºi talent,însufleþind panoul cu sentimentele noastre,exprimate sub forma unor simboluri ale iubirii. Celemai multe dintre lucrãrile celor prezenþi au constatîn transmiterea fãrã echivoc a trãirilor cu adevãratimportante.Versurile, frazele ºi desenele create, împreunãcu muzica de fundal au constituit ambientul per-fect, pentru un eveniment cu o asemeneaîncãrcãturã emoþionalã.

Etapa IIILa final, ne-am bucurat împreunã de ceea cesimþim pentru cei de lângã noi ºi ne-am confirmatputerea de exprimare. Conºtienþi fiind desentimentele ºi trãirile noastre, am alcãtuit împreunãun panou original, plin de culoare ºi imaginaþie. Amsimþit împreunã bucuria de a trãi frumos, fãrã inhibiþiiºi cu multã decenþã. ªi, cel mai important lucru, amînvãþat sã trãim intens sentimentele care ne definesc.Toate aceste comportamente culturale ºidemersuri artistice au avut ca punct de plecare ºicentru de interes Dragobetele, sãrbãtoarea iubiriila români.Biblioteca Judeþeanã �Ion HeliadeRãdulescu�, prin activitatea prezentatã îºipropune sã susþinã relaþia dimensiunilor culturalenaþionale a acestei sãrbãtori.Vã mulþumim, încã o datã tuturor celor prezenþi,ºi vã aºteptãm sã rãspundeþi în continuare cuinteres ºi la celelalte activitãþi concepute pentru totparcursul anului de cãtre Biblioteca Judeþeanã �IonHeliade Rãdulescu� Dâmboviþa.
Anca Radu

Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa

Biblioteca ºi ºcoala
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu�Dâmboviþa a desfãºurat de-a lungultimpului numeroase activitãþi ce vin înîntâmpinarea nevoilor culturale ºispirituale ale comunitãþii dâmboviþene,adresându-se tuturor categoriilor devârstã. Aceste activitãþi s-au desfãºuratatât în cadrul instituþiei, cât ºi în teren.La începutul fiecãrui an ºcolarinstituþiile de învãþãmânt solicitã ajutorulBibliotecii Judeþene pentru activitãþile pecare urmeazã sã le desfãºoare peparcursul anului. În prezent, bibliotecariinu mai sunt doar simplii �ºoricei debibliotecã� cu misiunea precisã de a daºi de a primi cartea, ci au devenitadevãraþi oratori, capabili sã susþinãactivitãþi cu sute de persoane, sunt totmai informaþi în toate domeniile solicitate, aducând material atât pe suport de hârtie cât ºi pe suportelectronic, cãci tehnica modernã a pãtruns ºi în sanctuarul cãrþii.
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Recunoaºteþi povestea, recunoaºteþipersonajul este una dintre activitãþi ledesfãºurate în cadrul programului ªcoala altfel.

Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun, programimplementat la nivel naþional, care a debutat înanul 2012, în perioada 2 � 6 aprilie. S-a menþinutcu succes pe parcursul timpului ºi a iniþiat acþiunimultiple pentru toate categoriile de vârstã.Activitatea Recunoaºteþi povestea, recunoaºteþi
personajul a avut mult succes pentru preºcolariºi chiar ºcolarii mai mici, s-a desfãºurat la sediulbibliotecii, în sala de conferinþe, unde copiii s-ausimþit în largul lor ºi au participat cu entuziasm.Felul cum bibliotecarul responsabil cu aceastãactivitate a ºtiut sã-i atragã în caruselul poveºtilora fost remarcat ºi apreciat de profesorii însoþitori.S-a folosit cu acest prilej material pe suportvideo, cu imagini viu colorate. Înscrierile pentruparticipare s-au fãcut cu programãri, ajungându-setotuºi la 100 de copii pe serie. Activitatea a fostevidenþiatã ºi în mass-media.O altã activitate de succes susþinutã deBiblioteca Judeþeanã, de data aceasta solicitatãîn calitate de partener de cãtre Bibliotecaorãºeneascã �Gh. N. Costescu�, a fost Educaþie
Juridicã cu ºi despre Tineri desfãºuratã în datade 09.04.2014. Pentru cã a fost o activitate deamploare la care au participat elevii ªcoliiGimnaziale �Mihai Viteazul� � Pucioasa, claselea VII-a ºi a VIII-a, s-a þinut la �Centrul Cultural� aloraºului Pucioasa. Alte persoane invitate au fost:D-na Catanã Elena de la Serviciul de Evidenþã aPersoanelor Pucioasa ºi Dl. Maier Ion, Col. înrezervã, ªef al Poliþiei Comunitare Pucioasa.Activitatea a fost interactivã, elevii având diverseintervenþii, necesare pentru înþelegerea anumitoraspecte prezentate. Au fãcut cunoºtinþã cutipurile de documente de identitate utilizate decetãþenii români ºi au aflat cum trebuie sã se

comporte în cadrul ºcolii ºi în societate,respectând legile þãrii. Alãturi de acesteinformaþii, reprezentantul bibliotecii a prezentat
Medierea ca modalitate de rezolvare a
conflictelor. Aceastã nouã formã de rezolvare aconflictelor, nou implementatã în spaþiul juridicromânesc, a stârnit uimire ºi interes, atât dinpartea elevilor cât ºi din partea cadrelor didacticeprezente la eveniment. A fost distribuit de cãtreConsiliul de Mediere România material despecialitate pentru informare aprofundatã. Laactivitate au fost prezenþi 135 de elevi.Anul acesta, biblioteca judeþeanã a consideratcã este nevoie de o variaþie, pentru ca interesulsã rãmânã acelaºi. În acest scop, pentru a seadresa mai multor categorii de vârstã, s-a trecutla o variantã mai avansatã a activitãþiiRecunoaºteþi povestea, recunoaºteþi personajulºi anume Carte versus film. Aceastã nouãactivitate a urmãrit sã verifice cunoºtinþele elevilormai mari, pe baza programei ºcolare. Verificareas-a fãcut utilizând fragmente din filme celebre:Saltimbancii, care are la bazã volumul Fram ursul
polar al lui Cezar Petrescu, Dumbrava minunatãdupã lucrarea cu acelaºi titlu a lui MihailSadoveanu, Toate pânzele sus, film cu acelaºititlu ca ºi romanul lui Radu Tudoran, Neamul
ªoimãreºtilor ºi Fraþii Jderi � romanele luiSadoveanu etc.Interesul a fost la fel de mare ca ºi în cazuldesenelor, elevii participând cu interes. Obiectivulurmãrit a fost atins din nou. Profesionalismuloamenilor de bibliotecã a fost clar ºi denecontestat. Probabil cã anul ce urmeazãBiblioteca Judeþeanã va avea alte activitãþi, la felde bine pregãtite ºi aceeaºi oameni devotaþi.

Alina Cojanu
Biblioteca Judeþeanã �I.H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Una dintre secþiile cu un profil aparte din cadrulBibliotecii Judeþene �Ion Heliade Rãdulescu�Dâmboviþa este secþia Periodice. Situatã la etajulîntâi al bibliotecii, Secþia Periodice deþinea laînceputul anului 2015 un numãr de 17550 u.b pediferite suporturi, care pot fi oferite celor interesaþi,
de la tradiþionalele documente pe hârtie pânã lacele electronice, în limba românã, francezã,englezã, rusã º.a., începând cu anul 1968 ºi pânãîn prezent. Anual achiziþionãm mai mult de 35 detitluri de reviste ºi ziare din domeniile ºtiinþeloreconomice, juridice ºi socio-umane, învãþãmânt,
educaþie, ºtiinþe reale, culturã, sãnãtate etc.Periodicele din aceastã bibliotecã au parcursdrumul sinuos de la înregistrarea în cataloagelepe fiºe scrise de mânã sau de maºinã, pentru aajunge astãzi la catalogul on-line. Necesitãþile deprelucrare modernã au determinat în timp,
constituirea serviciului Periodice, când s-a trecutla prelucrarea profesionistã a acestora: inventarieresistematicã, cotarea pe formate, catalogarea însistem informatizat (programul ISIS, TINLIB, Liberty5), legarea în volume etc.Publicaþiile periodice reprezintã o importantãsursã de informare ºi documentare pentru toate
categoriile de utilizatori. Ele conþin, în general,informaþia cea mai nouã dintr-un domeniu ºi suntfoarte utile mai ales comunitãþii ºtiinþifice ºi au pelângã rolul de a disemina informaþiile pentru publicullarg, de prezentare a progresului economico-ºtiinþific al societãþii precum ºi rolul de a oferi date
ºi informaþii actuale, atractive pentru cititori.Noutatea este datã de frecvenþa actualizãriiinformaþiilor.Indiferent cã solicitarea vine din necesitatea destudiu sau cercetare, de calificare sau perfecþionareprofesionalã, de pregãtire ºcolarã sau din alte
preocupãri, am constatat cã, în ultima perioadã,au început sã fie consultate destul de des ziare ºireviste vechi (perioada anilor 1970-1980) ºiamintesc aici câteva titluri: România liberã, Scânteia
tineretului, Gazeta sporturilor, România literarã,
Contemporanul, Cutezãtorii, ªoimii patriei ºi lista
ar putea continua.Am observat, de asemenea, în ultima perioadão oarecare creºtere a numãrului de cititori adulþi ai

Secþia Periodice-Legislaþie �Elena Vãcãrescu�
a Bibliotecii Judeþene �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa

Secþiei periodice, datoritã schimbãrilor socio-economice apãrute, care au modificat oarecumsfera interesului de lecturã a acestora. Solicitãrileefective aratã cã cei mai mulþi cititori au împrumutatpânã la sfârºitului anului 2014, pentru studiu lasalã, 1105 publicaþii periodice, 2339 u.b din
domeniul Generalitãþi; 2069 � ªtiinþe Sociale; 1554� Economie. ªtiinþe Economice; iar cei mai mulþi,2610 � Drept. Jurisprudenþã. Legislaþie.Biblioteca, prin gratuitatea serviciilor sale,atrage cititorii cu venituri mici, dornici de a citi.Utilizatorii cu pregãtire superioarã solicitã Serviciul
Periodice numai în situaþii speciale: grade, doc-torate, concursuri etc.Lectura adultului, ca lecturã degajatã deconstrângeri, este deseori asociatã petreceriitimpului liber. Mai puþini sunt cititorii care citesc dinraþiuni profesionale, ca ºi cei care îºi eºaloneazã
motivat lecturile.Biblioteca publicã, fiind instituþia carepolarizeazã o multitudine de interese intelectualeale diverselor structuri ale colectivitãþii, datoritãcolecþiilor sale ºi mai ales a caracterului enciclopedical acestora, are obligaþia educãrii cititorilor pentru
informare, pentru folosirea corectã a informaþiei,în mod eficient. Capacitatea secþiei de a atrage ºide a-ºi forma cititori fideli se poate realiza numaiprin calitatea serviciilor oferite. Cunoaºterea ºisatisfacerea cerinþelor acestora trebuie sã nepreocupe în mod deosebit, în vederea realizãrii
funcþiei sociale ºi culturale a bibliotecii.

Cristina Papoe
Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Pornind de la acest citat ne întrebãm din ce înce mai des care este rostul cãrþii astãzi în orizontulcultural al omenirii. Recunoaºtem, ce-i drept, o mareparte dintre noi iubim textul citit din cãrþi, ne placesã vorbim ºi sã împãrtãºim ºi altora plãcereanoastrã, gândind cã doar aºa ne putem debarasadin când în când de firescul cotidian. Astãzi, cândtotul în jur abundã de informaþii stocate electronic,poate Biblioteca prin rostul sãu firesc � Cartea, sãse ridice ºi sã-ºi croiascã drum spre mintea ºi inimacititorului? De-a lungul timpului, milioane de oameniau fost fascinaþi de mirajul cãrþilor. O carte esteînainte de toate o operã gânditã ºi muncitã de minþisclipitoare ºi de multe ori neînþelese la timpul potrivit.Cartea este cititã ºi înþeleasã de persoanele carerecunosc cu sinceritate cã textul tipãrit le alungãstarea de angoasã, îi transpune într-o stare demeditaþie, consolidându-le mintea cu informaþiifolositoare. Dacã sunt citite cum se cuvine, cãrþilevorbesc fãrã ocoliºuri despre viaþa altora, dar ºidespre a noastrã. În ziua de azi este un privilegiu sãscrii cãrþi (care sã fie citite) ºi este o onoare sã fiicititorul unei cãrþi. Citeºte ºi fã ce vrei! � sunã legeafundamentalã a lecturii. Citeºte pentru a-þi deºteptamintea cu ideile, teoriile, cugetãrile ºi operele marilorpersonalitãþi ale culturii universale. Lectura poate fiperceputã ca un act de mântuire într-o lumepângãritã de nepãsarea tot mai apãsãtoare faþã decultura scrisã. Cãrþile pot fi asemãnate cu �cei maicredincioºi amici ai sufletului, care ne sprijinã însingurãtate, ne ajutã sã uitãm asprimea oamenilorºi a lucrurilor, ne potolesc patimile ºi grijile ºi adormîn noi plictiseala�(Jeremy Collier). Drumul parcursprin marea istorie a culturii se face doar cu o cartemânã. Tot ceea ce este omenesc ºi firesc se gãseºtedoar în cãrþi � înþelepciunea, tristeþea, bucuria,adevãrul vieþii de zi cu zi. Cãrþile te provoacã sãgândeºti deschizându-þi calea spre experienþesufleteºti pe care nici nu bãnuiai cã le poþi avea. Dincele mai vechi timpuri, cartea i-a scos pe oamenidin negura ignoranþei. Relaþia oamenilor cu carteaare o istorie îndelungatã. Lectura a fost ºi va rãmâneo activitate de îmbogãþire cognitivã ºi spiritualã.Fiecare întâlnire dintre om ºi carte necesitã opregãtire prealabilã. Cititorul va cãuta locul ºi timpul

Cartea � obiect de patrimoniu
sau destin al bibliotecii secolului XXI

�Cartea este o comoarã mai scumpã decât toate
comorile pãmânteºti, cãci comoara aceasta
înfrumuseþeazã sufletul omului� � Psaltirea slavonã

potrivit pentru a gusta pe deplin un text literar,renunþând pentru o clipã la problemele sale lumeºti,pentru a explora lumea interioarã a celui care scriesau a celui despre care scrie. Atunci când citimrealizãm un act al lecturii irepetabil ºi profund cul-tural. Lectura se produce prin intermediul unorcanale de receptare speciale, ºlefuite în timp, prineducaþie ºi prin parcurgerea permanentã a paginilorunor cãrþi. În urma unor procese de lecturãconsecventã ºi selectivã se aºeazã valorile literare,se remarcã operele scrise, care au atins niveluldesãvârºirii artistice sau intelectuale. Nefiind un actgratuit, lectura produce îmbogãþirea sinelui cu onouã cunoaºtere, cu o modalitate absolut nouã, dereceptare a lumii interioare ºi exterioare. Chiar dacãtrãim într-o lume puternic informatizatã suntem datorisã ne întrebãm cât instinct literar a mai rãmas înnoi? Ne întrebãm în ce mãsurã mai sunt cãrþilepersonajele principale ale universului bibliotecãresc?Cu toate acestea, pledez pentru faptul cã o lecturãadevãratã înseamnã existenþa bibliotecilor � lãcaºede culturã unice prin vechimea ºi trãinicia lor, underãsfoirea cãrþilor se realizeazã în liniºte ca într-otainã doar de cititori ºtiutã. �O bibliotecã � scrieLubblock � este un þinut vrãjit, un palat cu desfãtãri,un adãpost în care te poþi adãposti împotrivafurtunilor. Oricine va avea cheia de aur caredeschide uºa tãcutã a bibliotecilor, va gãsi în eleîncurajare ºi mângâiere, odihnã ºi fericire.�Bibliotecile au fost ºi vor rãmâne instituþii cu uºilepermanent deschise. Cartea nu este doar obiectulprimordial din cadrul unei biblioteci, ci reprezintãdestinul de neclintit al ei. Un destin care i-a guvernattrecutul ºi care îi influenþeazã permanent prezentul.Biblioteca prin intermediul cãrþii a produs ºi va con-tinua sã producã noi universuri având ca principalãmisiune permanenta revigorare a interesuluicititorului pentru carte ºi lecturã. În ceea ce priveºteatât prezentul cât ºi viitorul, totul depinde numaide noi, de obligaþia ºi nevoia de a permite cãrþilorsã-ºi manifeste eficienþa contribuind la operaculturalã a umanitãþii.
Daniela Iordache

Biblioteca Judeþeanã �I. H. Rãdulescu� Dâmboviþa
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Comunicarea eficientã uneºte generaþiile
în bibliotecile publice dâmboviþene

Comunicarea este cel mai important element alsocietãþii moderne, singurul care poate crea o punteîntre generaþii, care poate lega echipe ai cãrormembri provin din diferite categorii socio-
profesionale ºi de vârstã.Este ºtiut faptul cã, în toate timpurile, au existatdiferenþe de opinie între tineri ºi vârstnici. Pentru aînlesni comunicarea dintre aceºtia ºi pentru apromova familia ºi valorile sale în judeþulDâmboviþa, Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa în parteneriat cu Asociaþia
Târgoviºte spre Europa, Asociaþia Tineri pentru
Europa de Mâine ºi Inspectoratul ªcolar JudeþeanDâmboviþa organizeazã începând cu luna octombrie2014, pentru o perioadã de un an, cursuri decomunicare ºi lucru în echipã în cadrul proiectului
Reþea de centre de educaþie nonformalã pentru
viaþã în mediul rural din Dâmboviþa, finanþat pringrant-urile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONGîn România. Cursurile se desfãºoarã în bibliotecilepublice din judeþ ºi oferã o multitudine deoportunitãþi pentru cetãþeni.

Noutatea constã în desfãºurarea unor ateliere

de lucru bazate pe comunicare, lucru în echipã ºicunoaºtere interpersonalã care se adreseazãconcomitent tinerilor de clasa a VIII-a ºireprezentanþilor legali ai acestora, pãrinþi, mãtuºi,
bunici etc. Scopul workshop-urilor este de a-i facepe participanþi sã se cunoascã în primul rând pe eiînºiºi, iar apoi sã încerce sã identifice punctecomune cu persoanele apropiate, cu cei din familia

lor. Prin intermediul metodelor nonformale de lucru,participanþii reuºesc sã iasã din cotidian ºi sã iaparte la jocuri de teambuilding, comunicare eficientãîn echipã, sã îºi identifice stilurile personale de lucru
ºi învaþã sã fie mai receptivi ºi sã asculte mai mult,indiferent de vârstã. Sprijinul în realizarea acestorateliere a fost acordat de Mândruþa Andreescu ºiSebastian Rãdulescu � formatori ºi VlãduþAndreescu � coordonatorul reþelei de biblioteci, ºibineînþeles, de bibliotecari deveniþi experþi formare
în educaþia nonformalã alãturi de 13 reprezentanþiai tot atâtea ONG-uri din judeþul nostru.Astfel de întâlniri au avut loc deja în localitãþiprecum Pucheni, Sãcuieni, Mãtãsaru, Conþeºti,Doiceºti, Raciu, Titu, Pucioasa ºi sunt doar primeledin cadrul mai multor serii de astfel de evenimente.
Acestea s-au desfãºurat în spaþiile organizate debibliotecile din localitãþile menþionate. Feed-back-ul primit din partea participanþilor a fost unul pozitiv,ei exprimându-ºi dorinþa de a participa ºi la activitãþiviitoare de acest gen prin care se urmãreºte sã seînveþe practic cum sã fim eficienþi când comunicãm,
cum sã creãm profilul ºi sã interacþionãm cuinterlocutorul nostru folosind tonul ºi ritmul vorbirii,cum sã înþelegem ºi sã folosim în avantajul nostrulimbajul trupului, spaþiului, timpului, vestimentaþiei,tãcerii, culorilor ºi multe altele. Unii au promis cãvor recomanda ºi cunoscuþilor sã se înscrie la
aceste cursuri, mai ales având în vedere cãparticiparea este gratuitã.Aflãm cã proiectele cu finanþare sunt o bunãoportunitate pentru a marca reuºite profesionaleºi mulþumire sufleteascã, iar momentele în care seîntâlnesc oameni care lucreazã în cadrul acestor
activitãþi reprezintã prilejul potrivit pentruîmpãrtãºirea experienþei. Schimburi de experienþãdesfãºurate au avut loc deja în diferite zone alejudeþului atunci când se întâlnesc bibliotecari, ONG-iºti, voluntari, copii ºi tineri. Cu toþii se reunescpentru a arãta exemple de activitãþi nonformale ce
pot fi realizate în cadrul proiectelor.Întâlnirile conþin toate �ingredientele� uneireuniuni nonformale: prezentãri Power Point alebibliotecarilor despre activitãþile realizate pânã
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acum în localitatea lor ºi rezultatele obþinute,exemple de bunã practicã ºi lecþii învãþate, ideide activitãþi care pot fi realizate în parteneriat,precum ºi reprezentaþii de teatru forum ale celor
douã trupe create în cadrul reþelei de educaþie

nonformalã din copii înscriºi în grupul þintãprovenind din localitãþi diferite. Toþi participanþii
sunt profund impresionaþi de reprezentaþiilecopiilor ºi doresc sã se implice pentru a schimbaceva în comunitate, chiar ºi la nivel fictiv. Fiecaredintre cei prezenþi au învaþã din prezentãrilecolegilor ºi sunt stimulaþi sã realizeze activitãþisimilare în comunitãþile lor.

Schimburile de experienþã derulate pânã acumla biblioteci precum cele din localitãþile: Viºineºti,Aninoasa, Brãneºti sau Târgoviºte aduc în atenþiaechipei de proiect un bilanþ mulþumitor, în specialîn ceea ce priveºte impactul asupra beneficiarilorºi a comunitãþilor implicate. Bineînþeles, este loc ºi
de mai bine, de aceea toþi membrii echipei vordepune aceleaºi eforturi pentru ca lucrurile sã se
desfãºoare în maniera planificatã.

Vlãduþ Andreescu

Biblioteca Perºinari � oportunitãþi ºi iniþiative

�Biblioteca este templul învãþãturii, iarînvãþãtura a eliberat mai mulþi oameni decât toaterãzboaiele din istorie.� Carl Thomas Rowan

Biblioteca Comunalã Perºinari, înfiinþatã la datade 25 martie 2008, este o bibliotecã de tipenciclopedic, colecþia fiind reprezentatã prindocumente repartizate pe toate domeniilecunoaºterii. Încã de la înfiinþare, o prioritate aBibliotecii Comunale Perºinari a fost satisfacereanevoilor întregii comunitãþi pentru a contribui ladezvoltarea societãþii civile, consolidareademocraþiei ºi spiritului civic, educaþie permanentã,dezvoltarea socialã ºi economicã a comunitãþii ºila susþinerea diversitãþii culturale.Fiind instituþie culturalã, biblioteca, promoveazãîn primul rând cartea ºi încearcã atragerea lalecturã a unui numãr cât mai mare de cititori. Cabibliotecar privesc copilul cu care lucrez nu ca peun adult în miniaturã, ci ca pe un om în continuãdezvoltare. Caut sã pregãtesc activitãþile înbibliotecã astfel încât sã trezesc utilizatorilor meicuriozitatea ºi sã pãstrez viu interesul pentrucunoaºtere, pentru frumos, dar ºi sã provoccãutarea, descoperirea noului. Pentru a ne atingescopul, trebuie sã-l obiºnuim pe cititor sã-ºi cautedrumul ºi acesta nu se poate realiza fãrã obiºnuinþa

de a lectura, iar lectura nu poate fi fãrã interes. Amobservat ca mulþi preferã sã priveascã o emisiunela televizor sau sã caute pe Internet în loc saciteascã. Cu toatã amploarea pe care a luat-ocalculatorul sau televizorul ºi celelalte mijloace au-dio-vizuale, cartea a rãmas unul dintre cele maifrecvente mijloace de autoinstruire, de formare aomului societãþii moderne, de aceea, noi,bibliotecarii avem datoria de a prezenta micilor noºtricititori, într-o luminã cât mai bunã foloasele cãrþii ºisã facem tot ce ne stã în putere pentru a-i atrageîn descifrarea misterelor ascunse între filele fiecãrei
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cãrþi. În acest sens, biblioteca noastrã este deseori
locul unde au loc ºezãtori literare; ºezãtoarea este
o formã atractivã, recreativã ºi dinamizatoare, fiind
cadrul cel mai adecvat manifestãrii libere a elevilor
ºi în consecinþã cel mai eficient mijloc de exersare
ºi cultivare a relaþiilor de colaborare, de încredere,
fiind o forma de activitate colectivã. Acest tip de
activitate este desfãºurat la anumite intervale de
timp, ceea ce permite acumularea unor cunoºtinþe
pe baza cãrora elevii sã poatã participa la
desfãºurarea acesteia.

În vederea cunoaºterii cerinþelor bibliograficeale procesului de învãþãmânt ºi a satisfacerii
nevoilor de lecturã ale elevilor, a funcþionat în
permanenþã legãtura cu toate instituþiile culturale
ale comunei noastre � Primãria Perºinari, ªcoala
Gimnazialã Perºinari, Grãdiniþa Perºinari, Biserica
�Sfinþii Arhangheli Mihail ºi Gavriil�, Poliþia Perºinari
� fiind organizate deplasãri la sediul acestora ºi
acþiuni în colaborare cu ele. Acþiunile au fost
proiectate conform Calendarului Manifestãrilor cul-
tural-artistice, material realizat de Biblioteca
Judeþeanã Dâmboviþa. Existã legãturi durabile cu
cadre didactice ºi elevi care rãspund constant laacþiunile de animaþie culturalã ale bibliotecii.

Existã preocupãri permanente pentru a descoperi
potenþiali colaboratori, precum ºi întreþinerea relaþiilor
cu persoane care au contribuit sau pot contribui
efectiv la dezvoltarea colecþiilor bibliotecii prin donaþii
sau atragerea unor parteneri, care oferã, la rândul
lor, sprijin material, logistic ºi intelectual în realizarea
diferitelor acþiuni ale bibliotecii.

Dupã multiplele discuþii avute cu numeroase
persoane din localitatea noastrã, am descoperit
nevoia de informare a membrilor comunitãþii noastre
cu privire la Uniunea Europeanã; Cu sprijinulCentrului Europe Direct Târgoviºte am reuºit
înfiinþarea unui Punct de Informare Europeanã în
luna iulie 2009, prin intermediul cãruia cetãþenii
obþin informaþii ºi rãspunsuri privind legislaþia Uniunii
Europene, politicile sale, programele sale, precum

ºi alte oportunitãþi de finanþare oferind un serviciu
adaptat nevoilor locale. De asemenea creeazã
pentru publicul larg oportunitatea de transmitere
de feed-back, instituþiilor europene sub forma de
întrebãri, opinii sau sugestii.

Împreunã cu membrii Consiliului Local Perºinari,
utilizatori ai bibliotecii noastre, cadre didactice,
elevi, ne implicãm în acþiuni organizate de Centrul
Europe Direct Târgoviºte.

Pe tema protecþiei dreptului de autor, am selectat
elevi ai ªcolii Perºinari pentru participarea la
programul �ªcoala de varã�, desfãºurat la BibliotecaJudeþeana Târgoviºte, în ateliere de lucru, unde
ºi-au format deprinderi în confecþionarea unor
produse care au fost valorificate prin acþiuni
umanitare: �Magia darurilor�, �Crãciun European�.

În colaborare cu ªcoala (cadre didactice ºi elevi)
ºi Consiliul Local iniþiem adesea programe de
întrajutorare a persoanelor cu posibilitãþi materiale
reduse (copii, bãtrâni, familii numeroase) prin
colectarea de bunuri constând în alimente, jucãrii,
bani etc.

Este de remarcat implicarea în documentarea ºi
cãutarea unor materiale necesare realizãrii lucrãrii�Pagini de monografie � comuna Perºinari, lucrare
realizatã în colaborare cu folcloristul Ion Bratu.

Foarte apreciat de cãtre membrii comunitãþii este
ajutorul la lecþii acordat elevilor ºi sprijinul oferit cadrelor
didactice în vederea realizãrii lecþiilor prin întocmirea
unor fiºiere tematice care sã rãspundã nevoilor reale
de informare ºi formare ale acestora. De asemenea,
am pus la dispoziþia celor interesaþi materiale infor-
mative, manuale ºi bibliografie ºcolarã, dar ºi cãrþi
pentru realizarea diferitelor referate ºi teme.

În primãvara anului 2010 am început
documentaþia pentru aplicarea în cadrul biblioteciinoastre a programului �Biblionet � lumea în
biblioteca mea�. �Biblionet� este un program de
cinci ani care le va facilita românilor accesul gratuit
la informaþie prin stimularea dezvoltãrii unui sistem
de biblioteci publice modern în România. �Biblionet�
ajutã bibliotecile sã rãspundã nevoilor exprimate în
comunitãþile locale prin cursuri de formare pentru
bibliotecari ºi introducerea de echipamente IT în
biblioteci, sub forma unui parteneriat între IREX ºi
Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi Bibliotecilor
Publice din România (ANBPR), autoritãþile locale ºi
naþionale ºi bibliotecile din þarã. IREX este oorganizaþie internaþionalã non profit, care oferã
îndrumare ºi programe inovatoare destinate sã
contribuie la creºterea calitãþii în educaþie, sã
încurajeze dezvoltarea societãþii civile. Înfiinþatã în
1968, IREX funcþioneazã în peste 50 de þãri, primind
finanþare de la Fundatia Bill ºi Melinda Gates, pentru
implementarea programului �Biblionet� în România.
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Întrunind cerinþele date în ceea ce priveºte

spaþiul, securizarea bibliotecii, mobilierul, conectarea
la Internet, în luna august 2010, Biblioteca Comunalã
Perºinari ºi-a deschis porþile cu un nou serviciu
destinat tuturor membrilor comunitãþii: �Centru cu
Internet gratuit pentru public�. Biblioteca a fost dotata
cu o serie de echipamente care au fost puse la
dispoziþia publicului: calculatoare, imprimantã,
scanner, video-proiector etc.

Practic, acum biblioteca reprezintã locul unde
oricine, indiferent de vârstã, sex, etnie sau poziþie
socialã, poate intra ºi poate gãsi aproape orice tipde informaþie doreºte. Existã în comunitatea noastrã
copii care provin din familii cu posibilitãþi materiale
reduse care nu au acasã un calculator ºi care nu
au avut niciodatã ºansa de a deschide unul, iar aici,
în bibliotecã au posibilitatea nu numai sã solicite
informaþiile ci sã înveþe � prin intermediul
bibliotecarului � sã-ºi caute singur ceea ce doreºte.
Aici este locul unde grupuri de copii îºi pot realiza
proiecte, referate, teme dar ºi, de ce nu, sã acceseze
anumite site-uri distractive, jocuri � bineînþeles sub
supravegherea strictã a bibliotecarului ºi respectând
un regulament. Existã posibilitatea de comunicareprin Messenger, Skype dat fiind faptul cã foarte multe
persoane sunt plecate în strãinãtate.Proiecte în derulare

Reþea de centre de educaþie nonformalã pentru
viaþã în mediul rural din judeþul Dâmboviþa � 21
participanþi 9 elevi clasa a VIII a.

� Parteneriat educaþional � Cartea, fereastrã
spre luminã � realizat în colaborare cu ªcoala
Gimnazialã Perºinari;

� Parteneriat educaþional � Biblioteca, prietena
copiilor � realizat în colaborare cu Grãdiniþa cu pro-
gram prelungit nr. 16 Târgoviºte.Dupã mai bine de ºase ani de activitate, am
realizat o scurtã trecere în revistã a activitãþii
bibliotecii, evidenþiind punctele tari dar fãrã a neglija
aspectele care necesitã îmbunãtãþire. Am constatat
cã o bunã parte a activitãþilor propuse ºi derulate
de bibliotecã au ca beneficiari direcþi copiii. Îmi
propun ca în acþiunile viitoare sã lãrgesc aria
activitãþilor cãtre restul categoriilor socio-
profesionale existente în comunã.

Un alt aspect îl reprezintã extinderea grupului
de voluntari care sã se implice activ în propunerea
ºi derularea de acþiuni. Existenþa voluntarilor esteimportantã atât prin prisma sprijinului acordat, cât
ºi prin feed-back-ului remis de la utilizatori; nu este
de neglijat nici aspectul ideilor inovatoare care
provin de la voluntari, idei atractive ºi interesante
care sã vinã în întâmpinarea dorinþelor ºi/sau
nevoilor utilizatorilor proveniþi din diferite categorii
de vârstã, socio-profesionale, religie, culturale.

Având în vedere nevoia de cunoaºtere a uneilimbi de circulaþie internaþionalã (englezã) exprimatã
de foarte mulþi locuitori ai comunei ºi existenþa în
bibliotecã a unui numãr semnificativ de cursuri pe
suport electronic, urmeazã sã organizez ateliere de
lucru în care copii/tineri/adulþi sã parcurgã primii
paºi în tainele unei limbi strãine, într-o formã
interactivã, eficientã ºi atractivã.

În cadrul bibliotecii ne confruntãm cu diverse
probleme atât financiare (achiziþia de documente
este destul de redusã) cât ºi în ceea ce priveºte
locaþia (spaþiul prea mic comparativ cu acþiunile
care se desfãºoarã în bibliotecã). Bineînþeles cãpentru urmãtoarea perioada ne propunem
dezvoltarea ºi reînnoirea colecþiilor bibliotecii dat
fiind faptul cã documentele existente nu sunt tocmai
conform cu cerinþele utilizatorilor, multe dintre
acestea reprezentând documente lipsite de
importanþã pentru publicul larg. Punctele slabe ale
bibliotecii sunt percepute ºi de cãtre beneficiari.
Am constatat acest lucru dintr-un sondaj privind
calitatea serviciilor bibliotecii.

Comunitatea noastrã apreciazã activitatea
Bibliotecii Comunale Perºinari ca fiind pozitivã
reuºind valorificarea eficientã a fondului de carteexistent în bibliotecã, îmbunãtãþirea calitãþii
acþiunilor cu cartea precum ºi diversificarea
serviciilor la nivelul comunei noastre, rezolvarea cu
operativitate a cererilor de informare, educaþie ºi
de lecturã, amplificarea eforturilor în vederea
atragerii la lecturã a unui numãr cât mai mare de
utilizatori din toate categoriile socio-profesionale ºi
de vârstã.
Bibliografie1. Regnealã, Mircea. Studii de biblioteconomie .Constanþa: Ex Ponto, 2001, p. 167-212.2. Tîrziman, Elena; Erich, Agnes . Informare ºi

Documentare în context tradiþional ºi electronic. Metode
specifice de munca intelectualã . Bucureºti: Editura
Universitãþii, 2007.

Ionela Petriºor
Biblioteca Comunalã Perºinari
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Poate cã termenul �poliedricã� pare un termenpretenþios la prima vedere însã, dintr-o perspectivãmodernistã, ilustreazã cel mai bine statutul deinstituþie culturalã complexã pe care BibliotecaComunalã Mãtãsaru l-a dobândit într-un timp relativscurt. Fiind singura instituþie de culturã dincomuna Mãtãsaru, biblioteca se strãduieºteneîncetat sã satisfacã cerinþele variate alecomunitãþii prin dezvoltarea permanentã aserviciilor ºi totodatã sã se ridice la standardelepe care societatea actualã le impune. BibliotecaComunalã Mãtãsaru este o �instituþie poliedricã�în primul rând datoritã serviciilor moderne pe careaceasta le pune în slujba comunitãþii locale,servicii care au condus l-a multiplicarea rolului pecare aceasta îl deþine în cadrul comunitãþii. ªi, unprim rol deosebit de important pe care bibliotecaîi are este acela de �centru de modelare umanã�prin variatele activitãþi ºi sesiuni de iniþiere în
�cunoaºterea omului� � o disciplinã abordatãdestul de modest în cadrul învãþãmântului formal,învãþãmânt care oferã individului mult prea multecunoºtinþe despre lumea exterioarã, neglijândlumea interioarã, viaþa psihicã a individului cumultiplele sale ramificaþii! Se cuvine ca omul �înainte de a cunoaºte atâtea elemente despremediul exterior � sã afle cine este, care suntcapacitãþile sale, care sunt slãbiciunile, temerile,nevoile... ca sã se poatã raporta corect la lumeaexterioarã. De aceea este necesar sã se punã

Biblioteca Comunalã Mãtãsaru �
instituþie poliedricã în cadrul comunitãþii locale

mai mult accent pe �cunoaºterea omului�, iarbiblioteca � prin serviciile oferite � vine sãîntâmpine acest neajuns. Astfel, în cadrulproiectului �Reþea de centre de educaþie
nonformalã pentru viaþã în mediul rural din
Dâmboviþa� o serie de tineri aparþinând unorgrupuri vulnerabile ale societãþii au avut parte deo primã lecþie axatã pe dezvoltare personalãrealizatã prin metode nonformale care le-a oferitacestora prilejul sã afle mai multe despre propriapersoanã, sã înþeleagã conceptul de personalitatecu toate elementele sale componente: caracter,aptitudini, temperament. Remarcant în cadrulacestui eveniment a fost interesul ºi implicareaintensã de care participanþii au dat dovadã pe totparcursul derulãrii evenimentului. Astfel de acþiuniau impact în rândul publicului tânãr � ºi nu numai� întrucât oricine doreºte sã afle mai multe despresine, sã-ºi identifice potenþialul ºi calea cãtre opersonalitate complexã.De asemenea, într-o abordare metaforicã �Biblioteca Comunalã Mãtãsaru ºi-a câºtigat rolulde �instituþie de informare, recreere ºi
divertisment� prin varietatea de servicii puse înslujba cetãþenilor în perioada concediilor ºivacanþelor ºcolare. În aceastã perioadã, cândoamenii doresc sã-ºi petreacã timpul într-un modutil ºi plãcut, nu existã spaþiu mai animat, mai plinde �cãldurã� ºi culoare decât biblioteca comunalã!Zeci de copii, zeci de tineri ºi nu numai, vin la
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bibliotecã plini de entuziasm ºi se antreneazã întot felul de ateliere practice menite sã le stimulezeimaginaþia, sã le dezvolte creativitatea, spiritul deobservaþie ºi simþul estetic, numeroase jocurieducative desfãºurate în grup sau individual, darºi acþiuni care sã le stimuleze gustul pentrulecturã. Printre activitãþile de mare succes înrândul celor copiilor îl reprezintã atelierul �Pebbles
Art � Pietre cu suflet� în cadrul cãruia copiiirealizeazã tablouri din pietre pictate într-un modingenios. Aceºtia se aratã extrem de încântaþi sãconstate cã puþinã culoare, dãruire, talent ºiimaginaþie pot �însufleþi� pietrele, transformându-leîn creaþii inedite. Un astfel de atelier se desfãºoarãatât în timpul vacanþei de varã cât ºi al celor de

iarnã ºi � de fiecare datã � rezultatele sunt de-adreptul spectaculoase.Serviciile pe care Biblioteca ComunalãMãtãsaru le oferã publicului sunt complexe iarrolurile pe care aceasta le joacã pe scena culturalãlocalã sunt multiple � greu de cuprins în câtevarânduri ale unui articol... Cu fiecare serviciu pecare îl dezvoltã, biblioteca îºi multiplicã rolul,fiecare rol pe care biblioteca îl câºtigã reprezintão faþã a � poliedrului cultural� ºi fiecare faþã apoliedrului strãluceºte ºi magnetizeazã publiculdornic de cunoaºtere, de noutate, de evoluþie...
Bodi Denisa

Biblioteca Comunalã Mãtãsaru

Biblioteca publicã ºi rolul ei
în societatea modernã

Biblioteca publicã este centrul local deinformare care pune la dispoziþ ia tuturorutilizatorilor sãi, informaþii ºi cunoºtinþe din toatedomeniile. Serviciile bibliotecii publice trebuie sãfie accesibile oricui, indiferent de sex, vârstã,religie, naþionalitate sau statut social. Urmândaceste douã deziderate biblioteconomia actualãpune un accent foarte important pe rolul biblioteciiîn formarea unor cetãþeni responsabili ºi de oanumitã calitate. De aceea are o importanþãcovârºitoare strategia de atragere a potenþialilorutilizatori cãtre serviciile bibliotecii publice.În scopul satisfacerii necesitãþii de informare,cercetare ºi documentare ce suferã mutaþiiconsiderabile la nivelul utilizatorului zilelor noastre,biblioteca publicã trebuie sã þinã pasul cu uriaºaevoluþie a ºtiinþei contemporane, ce are ca rezultatschimbarea obiceiurilor ºi practicilor de consum aleutilizatorilor ºi nu numai. Aceasta se vede tot maimult nevoitã sã utilizeze informaþia în mod creativpentru a face faþã provocãrilor colectivitãþii ºisocietãþii în ansamblul sãu, într-o dinamicãpermanentã. În opinia mea, într-o societate înprogres, doar un marketing eficient poate avea carezultat reaºezarea bibliotecii publice în locul eicuvenit, de instituþie de referinþã în societate.

Biblioteca publicã, trebuie sã identifice nevoileprofunde pe care vrea sã le rezolve ºi satisfacþiilepe care doreºte sã le ofere. Biblioteca trebuie sãfie atentã la noile preferinþe ºi motivaþii ce apar încadrul comunitãþii din care face parte, la categoriilede utilizatori cãrora le sunt necesare lucrãri de tipspecial sau la evoluþia concepþiei de loisir, în raportcu care trebuie regândite colecþiile bibliotecii. Astfel,având informaþii despre preferinþele utilizatorilor,despre ce ofertã anume le stârneºte interesul înfuncþie de personalitate, grupuri de referinþã ºi deapartenenþã, biblioteca publicã poate sãstabileascã mai uºor portofoliul de produse ºiservicii ºi sã-l comunice, reuºind în acest felatragerea unui numãr mai mare de utilizatori, devizite ale acestora la bibliotecã ºi creºtereanumãrului de publicaþii împrumutate.Venind în sprijinul acestei politici, în cadrulprofesiei de bibliotecar, s-a diferenþiat funcþia deanimator, specializare de ultimã orã, destinatãatragerii de noi �clienþi� cãtre cultura scrisã,combaterii analfabetismului dar ºi educãriicetãþeanului.Conform definiþiei avansate de specialistul însociologie dr. Maria Moldoveanu, �animaþia
culturalã constã în stimularea interesului indivizilor
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faþã de produsele ºi serviciile
culturale pe care le oferã mediul
lor de viaþã. Rolul ei este de a da
oamenilor sentimentul apartenen-
þei lor la o colectivitate dominatã
de valori ºi de a-i face sã participe
la evenimente semnificative pentru
dezvoltarea umanã�.Animaþia are mai multe com-ponente. Ea implicã valorificareacolecþiilor, demersul educaþional, odimensiune de asistenþã socialã ºiuna de management. Aceastãactivitate vizeazã pe de o partecomunitatea iar pe de altã partevizeazã autoritãþile, care trebuie sãînþeleagã ºi sã susþinã biblioteca.Ca o concluzie sã amintim celetrei caracteristici ale animaþiei în biblioteci, dupãBertrand Calenge:� animaþia care asociazã utilizatorii în grupurirestrânse ºi vizeazã transformarea lor în utilizatorifideli;� animaþia ca afirmare a imaginii legitime în ochiicomunitãþii;� animaþia ca efort de lungã duratã pentruadaptarea reciprocã bibliotecã/public, pentruperfecta socializare a publicului în comunitate.Biblioteca publicã deserveºte categorii diferite deutilizatori. Din punctul de vedere al vârsteibibliotecarul lucreazã cu trei categorii de public:infantil, adult ºi de vârsta a treia. Fiecare dintreaceste categorii are nevoi diferite.

I. Acþiunea de animaþie pentru publicul infantilNe preocupãm în mod special de educaþiatimpurie a viitorului public. Biblioteca organizeazãdiferite concursuri, ateliere de lucru, expoziþii cudesene fãcute de copii, oferãdiferite premii. Sperãm ca prinaceste practici viitorii cititori sãmanifeste curiozitate intelectualã,sã se dezvolte mai repede ºi sãnu se simtã intimidaþi debibliotecã.Trebuie sã amintim aici ºi deacþiunea de animaþie desfãºuratãîn/afara spaþiului bibliotecii,spectacolele dedicate ZileiCopilului, vânãtorile de comori,întâlnirile cu personajele basmelorcunoscute de ei ºi îi implicam îndiverse activitãþi alãturi de elevi aiºcolilor gimnaziale de pe razaoraºului Pucioasa.

II. Acþiunea de animaþiepentru adolescenþi ºi tineriMiza educaþiei acestui publiceste deosebit de mare, pe de oparte pentru cã el este în formareºi constituie viitorul public adult ºide vârsta a treia, ºi pe de altaparte pentru cã el reprezintãviitorul electorat de care depindepolitica þãrii ºi politicile locale; decalitatea lui intelectualã, moralã,civicã va depinde calitatea vieþii înviitor. Iatã de ce are bibliotecaalãturi de ºcoalã un rol decisiv înviaþa contemporanã.Majoritatea adolescenþilorpercep obligaþiile ºcolare ca fiindcoercitive. Adolescentul sautânãrul care nu a fost educat de familie sã înveþeºi sã gândeascã nu conºtientizeazã necesitateastudiilor ºi a educaþiei ºi are tendinþa sã le respingãsau chiar sã li se sustragã. Ulterior pot apãreaprobleme de integrare socialã sau de asigurare aunui loc de muncã bun ºi conºtientizarea tardivã agreºelilor fãcute contribuie prea puþin la repararearãului fãcut.În aceasta constã una dintre deosebirile maridintre ºcoalã ºi bibliotecã. Cea din urmã nu esteperceputã ca un spaþiu coercitiv. Tinerii needucaþiºi prost informaþi o pot ignora dar nu o pot consideraniciodatã un mediu ostil. Aici intervine rolul biblioteciicare, prin programele sale poate atrage, poate oferiun mod de �evadare pozitivã�, o formã benevolãde cunoaºtere, un spaþiu primitor. Educaþia se face�spontan�, aparent fãrã nici un efort, este adaptatãnivelului lor, le oferã satisfacþii pânã atuncinecunoscute.O metodã rapidã ºi ieftinã de atragere a tinerilorcãtre biblioteca publicã estedistribuirea pe stradã ºi în cutiilepoºtale a unor materiale publicitarecare, pe scurt, sã localizezebiblioteca, sã facã o prezentare aserviciilor oferite, a acþiunilororganizate sau patronate de ea,totul într-o manierã cât mai atractivãºi incitantã. ªansele cresc dacãdistribuirea materialelor se face înimediata apropiere a ºcolilorgenerale, liceelor, a instituþiilor deînvãþãmânt în general.Astfel, Biblioteca �Gh.N.Costescu� din Pucioasa esteorganizatoarea unui cenaclu literarintitulat �Luceafãrul de Pucioasa�,
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unde tinerii oraºului, creatori de literatura, se potîntâlni cu scriitori locali, membri ai Uniunii Scriitorilordin România sau Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni.Parte din creaþiile cenacliºtilor se regãsesc înpaginile revistei �Izvoare de timp�, revista cu ISSN,a Bibliotecii publice din Pucioasa. De asemenea,biblioteca locala a iniþiat ºi cursuri de teatru/teatruforum/teatru jurnalist pentru tinerii oraºului.Doritorii de jocuri populare, autentic munteneºti,pot activa în cadrul Ansamblului folcloric �JuniiValahi�, coordonat de instructorul Dan Setreanu.În ultimii ani, conceptul de voluntariat a începutsã capete o alta dimensiune în rândul cetãþenilorromâni, în special a tinerilor. Aceºtia auconºtientizat importanþa voluntariatului pentrudezvoltarea personalã, cât ºi pentru dezvoltareacomunitãþii în care activeazã, se implicã activ înacþiunile ºi proiectele de voluntariat fiind deschiºiideii de a contribui la bunãstarea societãþii în caretrãiesc.Având o foarte bunã colaborare cu CentrulEurope Direct din cadrul Bibliotecii Judeþene �I.H.Rãdulescu� Dâmboviþa, cu sprijinul voluntariloracestora, desfãºurãm o serie de activitãþi periodicede informare europeanã, de concursuri tematiceºi evenimente în cadrul cãrora tinerii pucioseniinteracþioneazã excelent cu tinerii din þarã sau dinjudeþul Dâmboviþa.În felul acesta, oamenii, în special tinerii cuvârsta cuprinsã între 18-25 de ani, au conºtientizatimportanþa implicãrii în acþiunile de voluntariat, întimp ce voluntariatul a ajuns sã devinã un elementomniprezent ºi necesar în viaþa acestora.

III. Acþiunea de animaþie pentru publicul adultConform anchetelor sociologice recunoscutela nivel mondial populaþia activã corespunzãtoaresegmentului de vârstã 26-60 ani citeºte mult maipuþin decât tinerii ºi copiii, pe de o parte pentrucã dispune de puþin timp liber, dar ºi din alteconsiderente sociale. În plus, s-a ajuns laconcluzia, general acceptatã, cã din publicul adultpeste 70% îl reprezintã femeile. Situaþia arecâteva explicaþii simple. Femeile sunt mai uºoradaptabile, evolueazã mai uºor. Ele sunt prezentela ºedinþele cu pãrinþii, þin legãtura cu ºcoala,cumpãrã cãrþi pentru ºcoalã, au cunoºtinþã debibliografia ºcolarã obligatorie ºi vin la bibliotecãsã împrumute aceste cãrþi. Se preocupã deeducaþia copiilor, îi introduc pe aceºtia de miciîn universul cãrþii, prin lecturi de poveºti.Personalul de specialitate din învãþãmânt, înmare majoritate feminin, este obligat prin naturaprofesiei sã aibã o legãturã foarte puternicã cubiblioteca ºi alte instituþii de culturã.

Pentru segmentul acesta de public femininbiblioteca nu trebuie sã facã eforturi prea mari deatragere cãtre activitãþile sale, ele fiind conºtientede necesitatea educaþiei ºi informãrii în nouasocietate.Un alt segment îl reprezintã femeile casnice,ºomere, cu un nivel de ºcolarizare redus. Acesteasunt mai puþin capabile sã-ºi educe copiii, sã-ºiorganizeze viaþa socialã bine, sunt expusedezamãgirilor, chiar depresiilor. Pentru aceastãcategorie biblioteca trebuie sã ofere mai multeposibilitãþi de formare, de informare ºi de atragerea lor cãtre serviciile bibliotecii. Organizarea unuiClub Feminin, în cadrul cãruia se pot schimba reþetede gastronomie, se pot purta discuþii literare, potavea loc întâlniri cu personalitãþi din localitate(indiferent din ce domeniu), organizarea unorcursuri de utilizare a calculatorului, de realizare aunor goblenuri, pot fi câteva soluþii.Organizarea de seri ale filmului pot reuni adulþide toate vârstele ºi categoriile sociale. Discuþiilepe marginea vizualizãrii filmului pot constituiprilejuri favorabile socializãrii ºi petrecerii timpuluiîn mod plãcut.În ceea ce priveºte publicul masculin cu studiisuperioare situaþia este oarecum mai bunã însensul cã, în limita timpului liber de care acestadispune, frecventeazã serviciile biblioteciiconsultând în special publicaþii de specialitate(informaticã, tehnicã, tratate de medicinã etc.).
IV. Animaþia pentru publicul de vârsta a treiaPublicul de vârsta a treia reprezintã o categorieaparte ºi, dupã pãrerea mea, extrem deimportantã. În ultimii ani, din cauza condiþiilorsocio-economice existente în þara noastrã, cândpãrinþii sunt ocupaþi de asigurarea condiþiilor detrai, rolul bunicilor în educaþia nepoþilor a crescutfoarte mult. De aceea, ei pot interveni în educareagustului pentru culturã (lecturã) al copiilor,biblioteca putând organiza manifestãri comunecelor douã categorii de cititori.Pe de altã parte, pensionarii au la dispoziþiemult timp liber ºi puþine resurse financiare. Aiciintervine rolul bibliotecii publice care poateatrage aceastã categorie de utilizatori cãtreactivitãþile sale. Cum se poate realiza acestlucru? Metodele sunt mai multe: achiziþii de ziarecentrale ºi locale, organizarea de cluburi diverse(ºah, table, scrabble, canastã, bridge, grãdinãrit,creºterea animalelor mici), organizarea deîntâlniri cu personalitãþi locale, oferirea unuispaþiu unde persoanele se întâlnesc la o �ºuetã�,oferirea unor informaþi i  despre sãnãtate,asistenþã socialã, etc.
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constituie, în mod cert, un factor ce ar duce lacreºtea numãrului de utilizatori ai bibliotecii.Deci, biblioteca publica este, în primul rând,un loc care garanteazã oricui accesul liber laorice informaþie, indiferent de statutul economic,indiferent dacã acel oricine are sau nu o slujbã,o casã, un statut socio-economic ºi în ciudafaptului ca ºtie sau nu sã citeascã! Bibliotecatrebuie sa fie, dupã cum spune domnul Sergiu

Gãbureac, alãturi de biserica, ºcoalã, medicul defamilie ºi poliþistul comunitar (unii vor zâmbi), unimportant factor civilizator, cu rol bine definit îneducarea, formarea ºi informarea membrilor uneicomunitãþi.
Luminiþa Gogioiu

Biblioteca Orãºeneascã �Gh. N. Costescu� Pucioasa

C r e a r e aprin activitãþi dea n i m a þ i eculturala, delegãturi socialecare vizeazãsolidaritatea,convieþuirea ºic o l a b o r a r e ai n t e r e t n i c ã

Cea mai frumoasã pledoarie
pentru carte

Cãrþile? îmi place sã plâng pe ele, sã
adorm cu ele sub pernã, sã le trântesc
enervatã, dacã mã contrariazã. îmi plac cãrþile
pe care se vede cã au fost citite, aºa cum îmi
plac flintele pe faþa cãrora sentimentele au
lãsat semne. (Ana Blandiana)

Cartea reprezintã o oazã de liniºte, un ocean de cunoaºtere, o mare de cuvinte, o lume de basm,un amalgam de idei. Romantismul, dragostea de frumos îºi trage seva din parfumul suav al cãrþii.În paginile cãrþilor simþim mirosul de celulozã din adâncul codrului românesc, din scrierile înaintaºilor,astfel reieºind o seamã de cuvinte. În cãrþi sunt þesute cu migalã trãirile, zbuciumul, iubirea, emoþiile;sunt surprinse actele de culturã ºi creaþie ale marilor poeþi ºi prozatori ai lumii, pentru a reda publiculuilarg frumuseþea, frenezia, puritatea ºi inocenþa sufletului. În cioburi colorate ale scrierilor, în oglinzi
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paralele, în pasteluri metaforizate, regãsim frânturi de istorie, colþuri din naturã, freamãtul codrilorseculari din care foºnesc file de carte, susurul izvoarelor care inspirã poeþilor talentul de a scrie atâtde frumos despre naturã, în ele gãsim toatã iubirea îngemãnatã cu deziluzii, dezamãgiri, îndemnuri ºichemãri. Cititorul, de cele mai multe ori preferã sã vizioneze un film, care dispune de o mare uºurinþãdecât sã citeascã de pe pagina frumos mirositoare, cu scrisul caligrafic în care îºi regãseºte copilãriaprin amintirea primelor litere desluºite în abecedar.Frumosul ºi trãirile, dar ºi cunoaºterea se regãsesc în carte; în paginile ei albe, cu scrierile mici încare descoperim treptat o lume aparent necunoscutã, care ne modeleazã, ne ºlefuieºte, ne cerneprin clepsidra timpului ºi ne face oameni mari cu dragoste de carte ºi de cunoaºterea ei. Orizonturilecunoaºterii sunt infinite, variate, dau sens vieþii, îi motiveazã pe oameni, le defineºte intelectul, îicivilizeazã, îi detroneazã de cinism, sãlbãticie ºi barbarie ºi îi aruncã direct în priveliºtea diafanã aiubirii, a respectului ºi stimei de sine.Nu existã pledoarie mai frumoasã în omagierea cãrþii decât ceea ce ne oferã aceastã micãenciclopedie de culturã pe care o regãsim, rãsfoind paginã dupã paginã. În foºnetul blajin redescoperimtoate frumuseþile pãmântului, toate trãirile marilor poeþi ai lumii, talentul marilor prozatori, iscusinþaistoricilor ºi oratorilor vremurilor apuse, deci cartea este ºi mijloc de comunicare ºi de transmitere ºirelatare, dar ºi de cultivare ºi de transpunere în timp a evenimentelor care sã dãinuie în timp.Legãtura dintre carte ºi citit este ca aceea dintre mamã ºi copilul ei, odatã ce o cunoºti, o desluºeºti,nu te mai poþi dezlipi de ea, te întorci de fiecare datã pentru a-i cere un sfat, o lãmurire. Ecoul cãrþii nedefineºte ca oameni, ca spirite ºi caractere. Cartea ne aratã drumul pe care trebuie sã mergem ºipoteca pe care trebuie sã apucãm în drumul spre desãvârºirea unei deprinderi pentru viaþã.Din plaja de informaþii care se perindã prin toate mijloacele de comunicare, cartea selecteazãvorbirea corectã, academica, voalatã; iar cultura acesteia cuprinde o varietate de rãspunsuri lipsite devulgaritate.Ne întrebãm adeseori unde este romantismul, metafora, mesajul, oare mai ºtim sã iubim, sã fimsensibili sau totul se rezumã la definiþie, sintezã ºi analizã de text?!Datoritã cãrþilor am învãþat cã imaginaþia este un har care pus în cuvinte aºternute pe foi albe,înfloresc mii de sentimente ce contureazã caracterul sensibil ºi rafinat al autorului, care încearcã sãne ofere frânturi din sufletul ºi zbuciumul existenþei unui artist. Ca nimeni altul creatorul de artã simtecu cea mai finã profunzime zvâcnirile ºi clocotul vieþii, al naturii, al iubirii ºi al dezamãgirii. Cu ajutorulacestor autori, noi ca ºi cititori am reuºit sã ne transpunem literalmente în operele din lumea irealã aviselor, speranþelor, în lumea sensibilã, unicã ºi efemerã a geniilor omenirii.De cele mai multe ori, cartea a însemnat un refugiu, o evadare din aceastã lume, ducându-mãîntr-o altã dimensiune, prin alte sfere de gândire al vieþii; mi-a redat liniºtea sufleteascã în orele dezbucium ºi în strãfundul zbaterilor mele; mi-a fost cãlãuzã în drumul spre neant creându-mi orizonturilargi ºi aspiraþii nebãnuite. în momentele mele de lecturã mã afund cu tot sufletul ºi toatã fiinþa mea înlumea uneori fictivã, alteori realã, ilustratã ºi transpusã în paginã de cãtre autorul operei. Suntem cutoþii de acord în sinea noastrã cã e mai bunã viaþa din carte. ªi de ce ne tot frãmântãm uneori, ce netot prostim, ce tot cerem? Nici noi nu ºtim ce. Probabil unul dintre cele mai frumoase atribute ale uneicãrþi e cã prin combinarea gândurilor celui care a scris-o cu experienþa de viaþã a celui care o citeºte,de fiecare datã rezultã o altã luminã aruncatã asupra întâmplãrilor.În încheiere, un sfat pe care mi l-aº da atât mie, cât ºi tuturor iubitorilor de carte autenticã,ar fi acela de a nu ne pierde îndeletnicirea ºi voinþa cititului, de a ne desprinde cu aceastãpasiune ºi de a face din ea o obiºnuinþã. Cartea este ºi va rãmâne izvor nesecat de culturãpentru eternitate, iar dragostea cititorului este nemãrginitã, hrãnindu-se întotdeauna cucertitudinea cã ele vor dãinui veºnic.Da, cãrþile sunt niºte lucruri minunate. Portaluri magice care te lasã sã cãlãtoreºti în nenumãratealte lumi, trecute, prezente sau viitoare. Te leagã de oameni demult dispãruþi în moduri în care ajungisã simþi cã ai fost prieten cu cel / cea care a scris-o. Da, cãrþile sunt magice!

Andreea Însurãþelu
elevã în Clasa a XI-aSeminarul Teologic Ortodox �Sf. Ioan Gurã de Aur� din Târgoviºte
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PATRIMONIU

La aproape un secol de la inventarea sa, artatiparului rãmâne una dintre activitãþile situate învârful ierarhiei tehnologice ºi intelectuale asecolului al XVI-lea. Este momentul când nevoiade promovare a cunoaºterii se face tot mai multprin intermediul cuvântului tipãrit. Una dintreinvenþiile tehnice majore ale Renaºterii este tiparul,care s-a fãcut în beneficiul vieþii intelectuale ºi arezultat din necesitãþile tot mai crescânde aleculturii occidentale.1Veacul al XVI-lea în spaþiul românesc este, înmare mãsurã, beneficiar al realizãrilor tehnice ºiestetice ale Renaºterii apusene din perioadeleanterioare ºi din cel în discuþie. În spaþiulromânesc, cel care introduce tiparul în ÞaraRomâneascã este domnitorul Radu cel Mare careîl aduce în þarã pe sârbul Macarie. Acesta va tipãrila Mãnãstirea Dealu, lângã Târgoviºte un
Liturghier (1508), un Octoih (1510) ºi un
Tetraevangheliar (1512). Activitatea tipograficã înÞara Româneascã va fi reluatã dupã mai mult detrei decenii (33 de ani), în timpul domniei lui RaduPaisie (1535-1545). Iniþiatorul acestei noi tipografiia fost tot un sârb, logofãtul Dimitrie Liubavici, careadusese din Serbia o tipografie pe care o instalaseîn Graçanica, dar în cele din urmã, din cauzaîmprejurãrilor istorice neprielnice va veni laTârgoviºte, în anul 1544, chemat de voievodul ÞãriiRomâneºti.2 Dimitrie Liubavici era nepotul luiBo�idar Vukovici3, refugiat la Veneþia, unde a editatmai multe cãrþi în limba slavã bisericeascã întreanii 1518-15404 ºi fiul lui Fjodor Liubavici.5Prima lucrare ieºitã de sub teascurile oficineilui Dimitrie Liubavici din Târgoviºte este unMolitvenic.6 În prefaþa lucrãrii se spune cãaceasta a fost isprãvitã la 10 ianuarie 1545 lainiþiativa domnului: �Io Petru marele Voevod ºi
Domn al întregei þeri a Ungro-Vlachiei ºi al
þermurilor dunãrene,..., aprinsu-m-am de

Perioada artizanalã în arta tipograficã
româneascã a secolului al XVI-lea.

Dimitrie Liubavici

dragostea sfîntului Duh ºi de iubirea sfintelor ºi
dumnedeescilor biserici ºi am tipãrit acestã carte
de suflet folositoare numitã molitvenic.�7 Trebuiesubliniat faptul cã, mai departe în prefaþã, seadaugã cuvântul tipografului: �...eu pãcãtosul ºi
mai micul dintre sfinþii cãlugãri Moisi8 m-am trudit
la acestã scriere, cu matricele lui Dimitrie Liubavici
[...]. În cetatea de scaun Tîrgoviºte.�9 Deducemde aici cã materialul tipografic aparþinea luiLiubavici. Putem afirma cã, începând din acestmoment, în Þara Româneascã debuteazãperioada artizanalã în domeniul tiparului.În cuprinsul10 lucrãrii ce se aflã la sfârºitul cãrþiiapare ºi o Pravilã a sfinþilor Apostoli ºi a sfinþilor
fericiþilor pãrinþi ai noºtri din al 7-lea sobor; despre
ierei ºi omenii mireni despre care MirceaPãcurariu11 afirmã cã am putea-o numi primacarte de legi tipãritã în þara noastrã. Din acelaºicuprins reiese cã în Molitvenicul lui DimitrieLiubavici partea pur bisericeascã ocupã locul prin-cipal, iar rugãciunile recomandate mirenilor sereduce la �Rugãciune pe vasul care a fost
spurcat�.Sub aspectul artei ornamentale, aceastã carte este cu totul nouã faþã de tipãriturile lui Macarie.Lucrarea are formatul in-40 mic, 298 foi, estetipãritã cu negru ºi roºu, cu câte 22 rânduri pepaginã, pe hârtie având aceeaºi marcã de fabricã.Titlul capitolelor este format, de cele mai multeori, dintr-un cliºeu în care literele au dimensiunidiferite ºi sunt legate între ele prin diverseornamente. 
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Literele de rând ale lui Liubavici au fost preluateºi folosite de tipografii care i-au succedat în aceastãmeserie, cu acestea fiind imprimat la Braºov, decãtre Oprea ºi diaconul Coresi, în 1557, Octoihulmic slavonesc. Dupã o scurtã utilizare la Braºov,aceeaºi literã de rând reapare în TriodulPenticostar (1558), tipãrit la Târgoviºte de cãtreCoresi. Din punct de vedere artistic aceasta nu erauna foarte frumoasã, dar nici �urâtã ºi înghesuitã�,cum spune N. Iorga, fiind mai micã ºi mai strânsãdecât cea a primelor tipãrituri româneºti, zaþul culesîngrijit, cu rânduri egale, lucrãtorii dovedind o bunãstãpânire a meºteºugului tiparului.12 Din cele demai sus rezultã cã acest tip de literã a fost folositîn Þara Româneascã ºi Transilvania în secolul alXVI-lea, contribuind astfel la definirea trãsãturilorcaracteristice ale tiparului românesc din aceaepocã.Iniþialele tipãrite cu roºu ºi negru sunt puþinîmpodobite, inspirate din modelele veneþiene alevremii, conþinând elemente fitomorfe. Astfel, suntredate mici înflorituri, cârcei sau rozete. Este firescca iniþialele ornate simple care apar în tipãriturilelui Dimitrie Liubavici din Târgoviºte (mijloculsecolului al XVI-lea) sã prezinte asemãnãri cu celedin tipãriturile chirilice ale lui Bo�idar Vukovici dinVeneþia.

Din punct de vedere ornamental regãsim douãfrontispicii, unul simplu, la începutul prefeþeireprodus ºi la începutul pravilei sfinþilor Apostoliºi un altul, la începutul textului, cuprinzând stemaÞãrii Româneºti. Primul este format din douã benzisuprapuse, ºi anume o împletiturã realizatã dinantrelacuri care susþine o bandã decoratã cu unfrunziº bogat de semipalmete din care sedesprind douã lebede cu capul în jos.

Al doilea frontispiciu este format dinantrelacuri dispuse în patru cercuri dispusesimetric. În mijloc, în cadrul unei cununi de lauri,este reprezentatã pasãrea heraldicã, cu zboruldeschis, capul orientat spre dreapta, avândcrucea în cioc, de o parte ºi de alta apãrândsoarele ºi luna. Întreaga imagine este înconjuratãde inscripþia: � În Christos Domnul
binecredinciosul ºi de Dumnedeu pãzitul însuºi
stãpânitor al Þerei Românesci Iù Petru Voevod
ºi Domn.�

La 18 august 1546, sub îndrumarea luiDimitrie Liubavici, Oprea ºi Petre vor începetipãrirea, tot la Târgoviºte, a unui Apostolfinalizat la 18 martie 1547.13 Ceea ce trebuieremarcat este faptul cã Dimitrie Liubavicitipãreºte aceastã lucrare în douã ediþii, unapentru Þara Româneascã, la porunca lui MirceaCiobanul, ºi alta pentru Moldova, la porunca luiIliaº la II-lea Rareº. Suntem în faþa primei comenzitipografice cunoscutã la noi pânã acum dinMoldova pentru Þara Româneascã.14 Cele douãnu diferã decât prin dedicaþiile diferite ºireproducerea stemei fiecãrei þãri.Observãm în epilogul lucrãrii sublinierearolului tipografului: �Aºa ºi eu pãcãtosul ºi mai
micul dintre oameni Dimitrie logofãt, nepotul lui
Bojidar, vãzând împuþinarea sfintelor ºi
dumnezeeºtilor cãrþi, am muncit pe cît am
putut,..., am scris ºi am sfîrºit aceste de suflet
folositoare cãrþi...� .15 Dimitrie Liubavici ºicãlugãrul Moisi ºi-au luat ucenici români caretrebuiau sã înveþe, nu numai meºteºugulimprimeriei, ci ºi limba slavonã, ca sã poatã tipãricãrþi în aceastã limbã: �Am muncit cu ucenicii
mei Oprea ºi Petre.�16
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Apostolul este un volum in-40 mic de 268 foicu câte 22 rânduri pe paginã, uneori 23. Noutateao constituie frontispiciul din tirajul pentru Moldovaîn care apare bourul desenat cu negru, pe fondalb, într-un cartuº plasat în centrul unui frontispiciupãtrat construit din antrelacuri.Frontispiciul aparþinând ediþiei pentru ÞaraRomâneascã este identic, doar cã în centruapare pasãrea heraldicã într-o cununã, iar de jurîmprejur inscripþia: �În Christos Domnul bine
credinciosul ºi de Dumnedeu pãzitul însuºi
stãpânitor al Þerei Românesci Io Mircea Voevod
ºi Domn.�17

L. Demény, în urma cercetãrilor efectuate înbibliotecile din fosta Uniune Sovieticã, considerãcã în tiparniþa lui Dimitrie Liubavici s-au mai tipãritun Minei slavon, probabil în 1546, descoperit înBiblioteca Naþionalã a Rusiei, ºi unTetraevanghel tipãrit, probabil, între anii 1546 ºi1551, acestea din urmã fiind tot o comandã pentruacelaºi Iliaº al II-lea al Moldovei.18
Limba tuturor cãrþilor tipãrite de Liubavici estecea slavonã de redacþie medio-bulgarã19 ca ºi încazul tipãriturilor din faza macarianã. Subliniemfaptul cã meºterul tipograf n-a reluat editareatipãriturilor din prima fazã (macarianã), ci acompletat seria cãrþilor de care avea nevoiebiserica la data respectivã.
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Dupã crearea României Mari în 1918, s-au evidenþiat
ºi ºi-au desfãºurat activitatea o serie de reprezentanþi
de seamã ai Poliþiei dâmboviþene, activitatea acestora
devenind deosebit de intensã ºi constând, printre altele,
în lupta cu contrabanda de þiþei ºi sabotarea conductelor
de petrol, remarcându-se astfel, comisarii Opriºan Teofil
(1921), Gheorghe Victor Daniel (1924) ºi Vasile Geor-
gian (1926). În primul rând, aceºtia au reuºit sã apere
bunurile Societãþii Petrolifere Internaþionale Române de
hoþii de petrol.1

ªefii Poliþiei dâmboviþene au înþeles cã un poliþist
îngrijit ºi bine pregãtit poate sã facã faþã celor mai grele
sarcini ºi poate menþine un moral ridicat în rândul
populaþiei, crescând încrederea acesteia în instituþia
Poliþieneascã. O importantã activitate a poliþiºtilor din
perioada interbelicã a fost reprezentatã ºi de identificarea
elementelor legionare, sau chiar lupta efectivã cu
aceºtia, aºa cum reiese dintr-un memoriu semnat de
comisarul Gavrilã Munteanu din 20 noiembrie 1943, el
însuºi coordonând acþiunile contra legionarilor, în urma
asasinãrii foºtilor prim-miniºtri I. G. Duca în 1933 ºi
Armand Cãlinescu în 1939.2 Datoritã aportului unor
agenþi speciali, poliþia Siguranþei a reuºit þinerea unei
evidenþe precise a elementelor legionare de pe teritoriul
judeþului Dâmboviþa, evitându-se cu succes producerea
oricãrui eveniment tragic de naturã sã destabilizeze
ordinea publicã din judeþ. Amintim aici activitatea
comisarilor ºi sub-comisarilor de Poliþie din perioada
1918-1938, Comºa Gheorghe, ªerbãnescu Ion, Smadu
Dumitru, Munteanu Gavrilã, Dumitrache V. Ilie, Hitou
Nicolae, Mihailov Gheorghe, Mutiu Ilie, Teodorescu
Nicolae, Tudorache Tudor, Niculescu Constantin,
Alexandrescu Vasile, Tudor Stelian, Vrabie Dumitru,
Elisevici Gheorghe ºi Safta Constantin.3

Un important nume de referinþã din cadrul Poliþiei
dâmboviþene în perioada interbelicã, a fost indiscutabil
comisarul Safta Constantin Nicolae, nãscut la 8
februarie 1887 în localitatea Vãcãreºti.4 Iniþial, acesta a
lucrat ca jandarm rural în judeþul Teleorman pânã la 1
februarie 19195, dupã care, la 8 iulie 1919, acesta a
fost numit comisar clasa a III-a la Poliþia din Cetatea
Albã.6 Pentru neglijenþã în serviciu, Safta Constantin a
fost taxat la 29 noiembrie 1919, cu pierderea salariului
pe 10 zile, fiind transferat ulterior la Poliþia capitalei unde
a activat între anii 1924-1925.7 La 1 aprilie 1926 a fost
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numit sub-comisar clasa a II-a8, iar la 20 februarie 1929,
Safta Constantin este avansat sub-comisar clasa I.9 Prin
decizia ministerialã cu numãrul 15809, din 11 martie
1929, Safta a fost trimis la Titu-Garã pentru a rezolva
problema hoþilor din buzunare.10 Începând din 1926, sub-
comisarul Safta Constantin a activat în cadrul Poliþiei
judiciare Târgoviºte, unde a lucrat cu mici întreruperi
pânã în anul 1938.11 Trimiterea acestuia la postul de
Poliþie Titu-Garã, s-a datorat calitãþilor sale de a
descoperi delincvenþii. La 31 august 1931 a fost acuzat
pe nedrept de arestare ilegalã a persoanei Elisabeta
Ungureanu din Târgoviºte.12 La 4 februarie 1933, a fost
numit ºeful Poliþiei de siguranþã generalã din cadrul
Poliþiei oraºului Târgoviºte13, iar la 10 iulie 1933 i s-a
acordat dreptul de a instrumenta activitatea Societãþii
de Radiotelefonie Dâmboviþa. Activitatea sa a fost
energicã, fiind ulterior avansat în grad ºi mutat ca ºef
de Poliþie la Hârºova.14

Un alt nume de referinþã din cadrul Poliþiei
Dâmboviþene este cel al comisarului Tudorache Tudor
Grigore, nãscut la 26 aprilie 1887 în localitatea Corbii
Mari, judeþul Vlaºca.15 Pânã sã ajungã în judeþul
Dâmboviþa, Tudorache Tudor a fost subcomisar clasa a
II-a începând cu 1920, în cadrul serviciului de siguranþã
Cluj, iar un an mai târziu devenea subcomisar clasa I,
la Serviciul de Siguranþã Deva ºi gara Simeria.16 Din
1923 este avansat comisar clasa I, Tudorache Tudor
desfãºurându-ºi activitatea pânã în ianuarie 1928, la
Serviciul de siguranþã Deva ºi gara Simeria, Poliþia
Câmpulung ºi Poliþia oraºului Brad.17 Începând din 1928,
Tudor Tudorache devine comisar de siguranþã clasa a
II-a, fiind numit ºeful poliþiei de frontierã Otlaca.18

Dupã doi ani petrecuþi în cadrul poliþiei oraºului
Piteºti între 1933-1935, la 11 iunie 1935 a fost numit
ºeful Poliþiei din Costeºti-Garã în calitate de comisar
ajutor. Anterior el fusese acuzat cã îl lovise pe ºeful de
staþie C.F.R.19 La 4 iunie 1937 comisia Poliþieneascã a
decis cã Tudorache Tudor era nevinovat ºi cã aºa era
felul lui de a aplica legea, cãci ºeful de staþie, în cârdãºie
cu alþi nelegiuiþi, furau din vagoanele de marfã,20 astfel
încât, Tudor Tudorache a fost avansat în grad pentru
merite ºi loialitate faþã de lege. Ulterior, a fost transferat
la Titu-Garã în locul comisarului ajutor I. Georgescu,
care dovedise incompetenþã repetatã la locul de muncã.
Activitatea comisarului Tudor Tudorache la Poliþia din
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Titu-Garã a fost una remarcabilã, cu implicaþii imediate
în rândul infractorilor: furturile din buzunare au scãzut
semnificativ, iar siguranþa mãrfurilor a sporit, la fel ºi
cea a cãlãtorilor.21

Tudorache Tudor era genul de poliþist curios din fire
ºi loial legii, care nu a suportat niciodatã minciuna ºi
hoþia, fiind cunoscut drept unul dintre cei mai agresivi
ºefi de Poliþie dâmboviþeni. Superiorii sãi cunoºteau
agresivitatea acestuia dar ºtiau cã este de multe ori
justificatã. Comisarul Tudorache Tudor, avea un stil
aparte de a interoga suspecþii, folosea violenþa verbalã
ºi fizicã impunându-se în cele din urmã. În comparaþie
cu sub-comisarul Safta Constantin, care era mai diplo-
mat, mai optimist ºi mai deschis, comisarul Tudorache
Tudor era foarte concentrat asupra infractorilor mici pe
care nu îi suporta deloc. La 14 decembrie 1938 a fost
pensionat pe caz de boalã.22

Un alt nume important care a adus o oarecare
culoare activitãþii poliþieneºti dâmboviþene a fost Badea
Dumitru. Nãscut la 11 februarie 1889 în comuna
Cojasca, Badea Dumitru a ajuns un poliþist de seamã
al Poliþiei dâmboviþene interbelice din oraºul Gãeºti.23
La data de 15 decembrie 1921 el a ocupat funcþia de
copist în cadrul Poliþiei oraºului Târgoviºte24, iar în anul
urmãtor pe cea de notar public al comunei Aninoasa25,
pentru ca la 1 aprilie 1926 sã fie numit sub-comisar
clasa a III-a la Gãeºti.26 Pentru activitatea sa eficientã
a fost avansat la funcþia de comisar ajutor ºi informator27,
iar la 15 aprilie 1930 a fost numit sub-comisar clasa a
III-a la Poliþia oraºului Târgoviºte în locul sub-comisarului
Soare Alexandru, cel care nu se prezentase la locul de
muncã de nenumãrate luni.28 A activat în aceastã funcþie
pânã la data de 1 ianuarie 1931, când datoritã unor
probleme de sãnãtate majore a demisionat.29

O altã figurã de prestigiu din cadrul Poliþiei
dâmboviþene a fost cea a lui Munteanu Gavrilã. Nãscut
la 7 noiembrie 1896 în comuna Bãlãbãneºti, judeþul
Tutova, acesta a avansat treptat, începând activitatea
în Basarabia ºi pânã la numirea sa în cele din urmã în
judeþul Dâmboviþa.30 Gavrilã Munteanu s-a aflat în
vâltoarea luptelor din primul rãzboi mondial, fiind citat
pe Ordinul de zi din 5 august 1917 al Diviziei II Cavalerie
ºi decorat cu �Crucea comemorativã a rãsboiului 1916-
1919, cu bareta Mãrãºeºti�.31 La 1 august 1921 a fost
numit sub-comisar clasa I în oraºul Tighina32, iar la 1
aprilie 1926 comisar clasa a III-a în oraºul Bârlad.33 În
anul 1930 a avansat în funcþia de comisar clasa a II-a,
pe când se afla la Poliþia oraºului Bârlad34, iar pânã în
anul 1933 se va perinda ca ºef de Poliþie între Chestura
Tighina ºi Poliþia Bârlad, pentru ca în aprilie 1934 sã
ajungã la conducerea Biroului administrativ ºi Biroul
Siguranþei al Chesturei Poliþiei Oraºului Bãlþi.35 De
remarcat este activitatea pe care a depus-o comisarul
Munteanu Gavrilã în timpul inundaþiilor din 1933, pe când
se afla la Poliþia Bârlad, în urma cãreia a fost decorat
cu medalia �Bãrbãþie ºi credinþã� clasa I.36

La 5 august 1936, comisarul Munteanu Gavrilã a
fost numit în funcþia de ºef al Biroului administrativ,
judiciar ºi de Siguranþã generalã a Poliþiei oraºului
Târgoviºte37, unde, în noua posturã, va fi avansat în iunie
1940 în funcþia de comisar clasa I. În iulie 1942, a primit
a doua gradaþie, devenind comisar de Poliþie cu douã
gradaþii, fiind poate unul dintre cele mai importante nume
ale Poliþiei interbelice dâmboviþene. Comisarul Munteanu
Gavrilã a condus biroul administrativ al Poliþiei oraºului
Târgoviºte pânã în anul 1948, când s-a pensionat pe
caz de boalã.38

Un alt agent de Poliþie de marcã al Poliþiei interbelice
dâmboviþene a fost sub-comisarul Gheorghe Gheorghe.
Nãscut la 12 aprilie 1896 în comuna Dragodana acesta
a ajuns sã activeze ca sub-comisar în oraºul Târgoviºte,
fãcându-se cunoscut drept un agil vânãtor de delincvenþi
locali.39 Acesta cunoºtea foarte bine periferiile oraºului
Târgoviºte. La 30 mai 1921 a fost numit în funcþia de
sub-comisar clasa a III-a40, iar la 21 iunie 1927 în cea
de sub-comisar clasa a II-a.41 A lucrat la circa 5 periferie
din cadrul Poliþiei oraºului Târgoviºte, unde, datoritã
relaþiilor sale din aceastã zonã, l-au dus în cele din urmã
la o stare de epuizare, fiind dat afarã din Poliþie pentru
mitã în anul 1929.42 Acesta devenise foarte violent fiind
acuzat chiar de lovirea superiorilor.

De asemenea, nu putem omite activitatea
comisarului Smadu Dumitru care a activat în funcþia de
comisar în oraºul Târgoviºte între anii 1933-1934. Acesta
a fãcut parte din cadrul biroului Poliþiei administrative
distingându-se prin acþiunile sale de descoperire a
infractorilor de drept comun. Un episod reprezentativ a
fost acela din noaptea de 15 iulie 1934, atunci când
Smadu Dumitru, împreunã cu o patrulã de noapte, a
reuºit în urma unei supravegheri de o sãptãmânã sã
prindã o bandã de spãrgãtori de locuinþe. Aceºtia
speriaserã cetãþenii din centrul oraºului prin numãrul
mare de spargeri. El a fost decorat ºi recompensat de
municipalitate, întrucât hoþii spãrseserã anterior case
ale unor persoane importante din judeþ iar bunurile lor
au fost recuperate.43

Dacã Smadu Dumitru se orientase cãtre anihilarea
spãrgãtorilor, comisarul ªerbãnescu Ion (comisar la
Poliþia judiciarã Târgoviºte între anii 1934-1935) devine
pionier în ceea ce priveºte depistarea traficului de
substanþe stupefiante. Aceastã problemã era nouã în
România ºi venise pe filierã englezã. În principiu
produsele pe bazã de opiu erau cãutate, împreunã cu
medicamente cu efecte asemãnãtoare drogurilor,
principala cale de pãtrundere a acestora în oraºul
Târgoviºte, fiind bineînþeles aceea dinspre Bucureºti.
Prin operaþiuni de supraveghere, dar ºi prin controale
stricte, comisarul ªerbãnescu a reuºit sã prindã în decurs
de 12 luni, 3 traficanþi cu greutate din judeþ,44 drept care,
acesta poate fi considerat unul dintre cele mai colorate
personaje din istoria Poliþiei Târgoviºtene, deoarece el
nu a urmãrit numai spãrgãtorii de case, hoþii sau
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criminalii, ci ºi traficanþii de droguri ce veniserã odatã
cu afaceriºtii englezi în Dâmboviþa.

În anul 1936 comisarul de Poliþie judiciarã Mutiu Ilie
devine unul dintre cei mai înverºunaþi inamici ai traficului
ilegal de orice naturã. Un aspect important al activitãþii acestui
comisar a fost controlul strict impus asupra prostituatelor
din judeþ. Existaserã plângeri prealabile din partea societãþii
religioase dâmboviþene cu privire la pericolul sanitar
reprezentat de activitatea acestor femei. Mutiu Ilie a întreprins
acþiuni de control la periferia oraºului Târgoviºte, reuºind sã
impunã un control strict al regimului prostituatelor.45

Una dintre cele mai mari probleme cu care se
confrunta oraºul Târgoviºte era prostituþia. Cartierele
mãrginaºe oraºului erau ticsite de cuiburi de prostituate.
Poliþia cunoºtea acest fenomen ºi încerca sã combatã
acest aspect prin toate mijloacele mai ales cã multe

Comisar Tudorache Tudor Comisar Safta Constantin Comisar Munteanu Gavrilã Comisar Comºa Gheorghe
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dintre prostituate erau minore. Astfel Mutiu Ilie care se
ocupa de prostituþie încerca mai ales rezolvarea
problemei bolilor cu transmitere sexualã ce se
rãspândiserã foarte mult în judeþ.

În anul 1937 regãsim în judeþul Dâmboviþa activitatea
comisarilor de Poliþie Nicolae Teodorescu, în cadrul
Poliþiei oraºului Pucioasa (1937-1942), iar la Târgoviºte,
Dumitru Vrabie, care împreunã cu colegii sãi de la Poliþia
judiciarã ºi a siguranþei generale, Tudor Stelian, Elisevici
Gheorghe ºi Mihailov Gheorghe, crease o echipã
redutabilã de luptã împotriva infractorilor de pe raza
judeþului Dâmboviþa.

În general, acestea au fost nume rezonante din
cadrul Poliþiei dâmboviþene în perioada interbelicã, care
au imprimat instituþiei de ordine, profesionalism ºi
seriozitate, în ciuda tuturor lipsurilor materiale.

Prof. dr. Cornel Mãrculescu
ªcoala Gimnazialã �Dora Dalles� Bucºani
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REMEMBER

VASILE FLORESCU.
Despre geneza ºi evoluþia retoricii

Filosoful, esteticianul, filologul, istoricul culturii,se naºte pe 4 aprilie 1915 în satul Manga, comunaVoineºti, judeþul Dâmboviþa ºi înceteazã din viaþãla Bucureºti în 14 aprilie 1982.Studii liceale la �Ienãchiþã Vãcãrescu� dinTârgoviºte, absolvite în anul 1936. Dupãterminarea Facultãþii de Litere ºi Filosofie aUniversitãþii din Bucureºti (1940),profesor suplinitor la liceele �Petruºi Pavel� (Ploieºti), �IenãchiþãVãcãrescu� (Târgoviºte), �AurelVlaicu�, �Mihai Viteazul�, �GheorgheLazãr� (Bucureºti) ºi la ºcolielementare de la periferia Capitalei.Mai studiazã la ªcoala NormalãSuperioarã (1942) ºi la InstitutulFrancez de Studii Înalte. Îºiformeazã temeinice cunoºtinþe delingvisticã, esteticã, teorialiteraturii, teoria culturii, istorie,logicã, filozofie. Poliglot, cunoaºtelatina, greaca, franceza, germana,italiana.Debut publicistic în revista�Cadran�. Mai publicã la: �Comentar�, �Universulliterar�, �Luceafãrul�, �Gazeta literarã�, �Viaþaromâneascã�, �Revista de filozofie� precum ºi la�Philosophy and Rhetoric�, Pennsylvania (SUA),�II Verri�, Milano (Italia). În 1968 îi apare primulvolum Conceptul de literaturã veche. Genezã ºi
evoluþie. Rolul sãu în istoria artei ºi a teoriei
literaturii urmat de Retorica ºi neoretorica.
Genezã. Evoluþie. Perspective. Publicã ºi înstrãinãtate: La rivolutazione della retorica nella
filosofia contemporanea; Rhetoric and its
Relabilitation in Contemporany Philosophy; La
retorica nel suo sviluppo storico. Apreciat elogiosde specialiºtii români (Tudor Vianu, Al. A.Philippide, Dan Simonescu, Dan Zamfirescu) sau

strãini (Vittore Branco, Emilio Mattiali, GeorgiaRiccioli, James J. Murphy). Membru al Academieide ªtiinþe Sociale din Bologna, membru alSocietãþii Internaþionale de Istoria Retoricii, core-spondent al Societãþii Americane de Retoricã,membru al Uniunii Scriitorilor din România. Aurãmas în manuscris eseurile: Poetica, genezã ºi
evoluþie; Criticologia, bazele ei
filosofice ºi istoriceºti. Despreacestea el afirmã cã: �Dacã am sã
mai trãiesc am sã termin o
«Cronologie» ºi o «Poeticã». Dacã
am sã mai trãiesc�. (Cf. RomulusBalaban. �Vasile Florescu �
Retorica, un mare aliat al moralei
ºi al naþiunii�. În: �Români celebri�,Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979,p. 138). În ultimii ani ai vieþii doneazãcea mai mare parte a biblioteciisale, cu unele lucrãri unicate în þarã,Bibliotecii Judeþene �Ion HeliadeRãdulescu� din Târgoviºte ºiMuzeului Judeþean Dâmboviþa.Într-una din scrisori, destinatãprof. dr. Victor Petrescu, din 15 noiembrie 1981,face referiri la tinereþea sa petrecutã la Târgoviºte,plinã de lipsuri materiale: �Aº mai putea adãuga

urmãtoarele: m-am deºteptat greu, cãci am
rãbdat mereu de foame pe la gazdele mizere din
Târgoviºte, cu câte cinci ºi chiar ºase colegi de
camerã, fãrã foc, fãrã baie. Câteodatã ne îngheþa
apa în ulciorul din camerã de frig!�.Marginalizat, deºi ajunsese o personalitate peplan mondial, îºi exprimã sintetic amãrãciunea:
�Aºa se explicã de ce sunt atât de sãrac ºi azi, de
ce standardul meu de viaþã este atât de scãzut.
Mi s-a propus sã rãmân în America sau în Franþa,
dar am refuzat. Poate cã nu m-aº fi îmbolnãvit
atât de grav ºi aº fi lucrat mai mult ºi mai bine,
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dar pentru un biet profesor de ºcoalã elementarã
de þigani de la periferiile Andronache ºi Voluntari,
am fãcut destul de mult�.Continuã în acelaºi ton sarcastic, fiindconºtient de valoarea sa: �Aºadar, bietul profesor
de ºcoalã elementarã, dâmboviþean, este tradus
de douã ori în Italia, o datã în America, apoi în
Japonia, Franþa ºi Anglia! Dacã ºi ruºii o vor
cumpãra voi fi cel mai tradus autor român de azi,
la egalitate cu Iorga!!! Sã nu credeþi cã e vorba de
infatuare... un simplu noroc ºi atâta tot!�Scrisul sãu, care propune dezbateriproblematice, dorea reabilitarea retoricii, înþeleasãnu atât ca o disciplinã literarã, cât ca un complexde tehnici argumentative. El sincronizeazãcercetãrile româneºti originale cu cercetãrilemondiale din domeniu, aducându-i noi contribuþii.în �Conceptul de literaturã veche. Genezã ºi
evoluþie. Rolul sãu în istoria artei ºi teoriei literaturii�,urmãreºte acest concept din Antichitatea greacãºi latinã pânã în Evul Mediu ºi epoca modernã.Permanent fãcea relaþia cu mediul cultural, dar ºicu ideologia epocii respective.Afirma cã �multã vreme cultura a însemnat
cultura literarã. Urmãrirea procesului de
separare a literaturii de filozofie ºi ºtiinþã, proces
legat de apariþie conceptului modern de artã, este
obligatorie pentru cercetarea noastrã�. (cf.Conceptul de literaturã veche. Genezã ºi evoluþie.Rolul sãu în istoria artei ºi teoriei literaturii.Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1968, p. 10) Aceastapentru a nu se mai face confuzii între culturã ºiliteraturã.În ceea ce priveºte retorica, originile ei, pãrereasa pentru început era cã: � O disciplinã nu se
poate naºte într-un anumit loc, la o datã anume ºi
datoritã unei-cauze unice�, de aceea constituireaca disciplinã a retoricii �coincide cu perioade
caracterizate de modificarea structuralã a
societãþii cauzatã de prãbuºirea aristocraþiei
gentilice�. Studiul sistematic îi provoacã o marerelevaþie: �Am descoperit graþie lui Aristotel ºi lui
Cicero, cã retorica e altceva decât se considera
curent. De unde vroiam s-o atac, am ajuns la
concluzie cã e o disciplinã nedreptãþitã�.(Romulus, Balaban, Op. cit., p. 154-156)Concluziona cã atâta vreme cât �omul va fi
om, adevãraþii poli ai gândirii sale vor fi ceea ce
filozofii numesc adevãruri eterne ºi adevãruri
istorice. Ca atare, teoria argumentaþiei, pe care
a organizat-o tocmai în epoca în care s-au format
primele idealuri umaniste, trebuie sã se bucure
de atenþia cuvenitã ºi sã fie apãratã de cei care

ar putea sã o compromitã încã o datã ºi cu urmãri
mult mai grele azi decât în trecut� (�Retorica ºi
neoretorica. Genezã. Evoluþie. Perspective.Bucureºti, Editura Academiei, 1973, p. 227).Urmãrirea unui concept de la originea,dezvoltarea ºi apoi prãbuºirea lui, legãtura intrinsecãdintre retoricã ºi umanism, transformarea retoriciidintr-o disciplinã filosoficã într-una literarã, sunt celemai notabile dintre contribuþiile sale.

Scrieri:
Conceptul de literaturã veche. Genezã ºi

evoluþie. Rolul sãu în istoria artei ºi teoriei literaturii.Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1968; Retorica ºi
reabilitarea ei în filosofia contemporanã. Bucureºti,Editura Academiei, 1969; La rivolutazione della
retorica nella filosofia contemporanea . Milano,Feltrinelli, 1970; Rhetoric and its Relabilitation in
Contemporany Philosophy. The Pennsylvania StateUniversity Press, 1970: La retorica nel suo sviluppo
storico. Bologna, II, Milano, 1971; Retorica ºineoretorica. Genezã. Evoluþie. Perspective .Bucureºti, Editura Academiei, 1973 (Tradusã înJaponia, 1979); La Rhetorique et la neorhetorique.Geneva. Ediþia II-a. Bucureºti-Paris, 1982.
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Conf. univ. dr. Victor Petrescu
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TABLETA DE SCRIITOR

GEORGE PÃUN
(11.04.1921, Alba Iulia � 28.07.2012, Bucureºti)

Poetul, publicistul se naºte pe 11 aprilie 1921 la Alba Iulia. Mama sa se trãgeadin satul dâmboviþean Viforâta (comuna Aninoasa), la casa pãrinteascã petrecând ºipoetul deseori. Absolvã în vechea Cetate de Scaun a Târgoviºtei Liceul Comercial.Participã la a doua conflagraþie mondialã ca tanchist. Publicã versuri printre altele ºi înrevistele târgoviºtene: �Ancheta�, �Graiul Dâmboviþei�, �Târgoviºtea�. Între 1965 � 1982a fost secretarul Cenaclului Literar �Mihai Sebastian� din Bucureºti, preºedinta deonoare fiind Agatha Grigorescu-Bacovia. Participã în 19 octombrie 1969 la prima ediþiea Festivalului de Literaturã �Moºtenirea Vãcãreºtilor� de la Vãcãreºti ºi Târgoviºte,alãturi de Mihai Beniuc, Alexandru Piru, Augustin Z. N. Pop, Ion Bãnuþã, Baruþiu, T.Arghezi, Ion Horea, pentru a enumera doar câþiva dintre cei care au onorat demersulfãcut de autoritãþile culturale de atunci. Cu acest prilej a fost inauguratã ºi o bibliotecãde poezie româneascã. A fost prezent ºi la ediþia din 1972, ce a avut loc la Târgoviºteºi Rãcari (sat Ghergani), unde s-a evocat personalitatea scriitorului Ion Ghica (de la acãrui moarte se împlineau 75 de ani). Se stinge din viaþã la 28 iulie 2012, în Bucureºti.Autor al volumelor de versuri �Neliniºte cântatã� (1940) ºi �Elegii eroice� (1974).Ele au fost reunite selectiv în �Întoarcerea cântecelor� (2010), adãugându-se ºi alte versuri apãrute în presa vremii.Poeziile grupate în �Triptic lângã ruinele Târgoviºtei� sunt închinate oraºului adolescenþei sale, încãrcat de istorie,unde �La ceas sfinþit îmi întâlnesc strãmoºii�.

Triptic lângã ruinele Târgoviºtei

Ceas de tainã

În ceas de tainã umbre-mbracã târgul,
Amintitor foºnesc în searã fagi bãtrâni,
La fel ca-n vremea albelor Domniþe,
Aceleaºi stele-ºi spalã sânii în fântâni.
Pe-aproape, tot ca-n veacuri, Ialomiþa
Îºi mânã turma apelor domoale,
ªi încã-aºteaptã ca-ntr-un miez de noapte,
Din volburi de istorii sã se scoale,
Vitejii voievozi ºi Curtea-ntreagã,
Înalþii sfetnici, Doamnele suave,
Înveºmântaþi în patrafire-albastre,
Cum i-am desprins din pagini de hrisoave.
Din roase ziduri se-nfioarã iarãºi
Strãvechi legende-n nopþile prea lungi,
Sãrmanul timp, n-a dovedit prin ani,
Sã macine splendorile de-atunci.



44

CURIER � Revistã de culturã si bibliologie,

Filã de cronicã

Meterhaneaua nu mai cântã-n turnul
Domnesc Chindia... Cine s-o asculte?
Nici strãji în zale nu pândesc la porþi,
Cum au fãcut în nopþile demulte.
Domniþa nu mai coase în gherghefuri
Aprinse spaime ºi-aºteptãri mâhnite;
Dorm Basarabii-n cripte, sub bazalt,
Cu armele alãturi, ostenite.
Hrisoavele strãvechi pãstreazã încã
Bogat trecut de glorii ºi jertfire,
Dibace mâini au adunat în pagini
Balade petrecute-n nemurire.
La ceas sfinþit îmi întâlnesc strãmoºii
În umbra grea din ziduri de cetate;
Pe-aci trecurã-n rânduri dese, oºti
Cu flamurile-n luptã sfârtecate.

Invocaþie

Aud un bucium fremãtând prin vremi,
Genunchii-mi plec pe lespezile roase,
Opreºte-te, Istorie, o clipã!
Dezgroapã-mi din trecut sfinþite oase.
Dã-mi glorie strãbunã, aripi mari,
Sã zbor prin secoli de acum-nainte,
ªi glas de clopot cântecului dã-mi
Cu bronzul lui, sã-mi fac la vers veºminte.
Legende, alte se-mplinesc în þarã,
Aceeaºi þarã-a noastrã din demulturi,
În suflete ne ard aceleaºi flãcãri
ªi în priviri aceiaºi ochi de vulturi.
Sunt inimile, tot ca pâinea, calde,
Iar braþul ne-nfricat ºi astãzi este.
Ca legãmânt c-aºa va fi în veci,
Smerit sãrut ruinurile-aceste.
În pace doarmã sub bazalt strãmoºii.
Noi îi pãstrãm în amintiri ºi cãrþi.
Numele þãrii mândru, scump ºi sfânt,
De-a pururi va rãmâne-nscris pe hãrþi.

(Din vol. �Întoarcerea cântecelor.
Poezii�. Bucureºti, Editura Paco, 2010)






