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Mesajul Înaltpreasfinþitului Pãrinte
Arhiepiscop ºi Mitropolit NIFON
cu ocazia ediþiei a XV-a a Salonului Editorial
Ion Heliade Rãdulescu
 Târgoviºte, 8 septembrie 2016 
Aºa cum a devenit deja o tradiþie, organizarea Salonului Editorial Ion Heliade Rãdulescu, de cãtre Biblioteca Judeþeanã
Dâmboviþa, cu prilejul manifestãrilor legate de Ziua Municipiului
Târgoviºte, reprezintã un moment de celebrare a spiritualitãþii
ºi culturii noastre naþionale, accentuând aportul înaintaºilor de
pe aceste meleaguri la ctitorirea civilizaþiei româneºti, impregnatã,
mai ales, aºa cum se ºtie, în partea ei veche, de valorile evanghelice
nepieritoare. Cartea este simbolul înþelepciunii, al cunoaºterii, al
ºtiinþei ºi al spiritualitãþii, o punte de legãturã între spaþiul religiei,
educaþiei, ºtiinþei ºi culturii, cãci toate valorizeazã cuvântul, ca mijloc
de aprofundare creatoare umanã, inspiratã de harul dumnezeiesc.
Aceastã celebrare are o semnificaþie deosebitã aici, la
Târgoviºte, Cetatea Tiparului Muntean, unde Ieromonahul
Macarie a tipãrit prima carte de pe teritoriul þãrii noastre ºi din
rãsãritul european, Sf. Voievod Neagoe Basarab ne-a oferit o autenticã mãrturie de
înþelepciune ºi comportament pilduitor de om politic creºtin, Matei Voievod Basarab a
creat cea mai naþionalã epocã a culturii noastre româneºti, Mihai Voievod Viteazul nea dãruit idealul unitãþii naþionale, iar Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu ne-a
lãsat cea mai puternicã pildã de mãrturie a forþei credinþei creºtine.
De-a lungul timpului, Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu din Târgoviºte ne-a obiºnuit cu
promovarea, cu entuziasm, creativitate ºi hotãrâre, a unor evenimente spirituale ºi culturale de
calitate, menite sã readucã în memoria contemporanilor gloria înaintaºilor noºtri, dar ºi probleme
de mare actualitate pentru comunitatea noastrã localã ºi pentru societatea româneascã.
Remarcãm buna ºi fructuoasa colaborare a Arhiepiscopiei Târgoviºtei cu instituþia
dumneavoastrã, în special cu directorul ei, domniºoara Prof. univ. dr. Agnes Erich, în
realizarea unor proiecte spirituale ºi culturale importante, cu diferite ocazii, de-a lungul anilor.
Invocând milostivirea lui Dumnezeu asupra ostenitorilor instituþiei dumneavoastrã, vã doresc
multã sãnãtate, pace, bucurie ºi rodnice realizãri!
Cu binecuvântãri,

+ Nifon

Arhiepiscop ºi Mitropolit
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I N T E R F E R E N Þ E C U LT U R A L E

370 de ani de la tipãrirea lucrãrii
Imitatio Christi la Mãnãstirea Dealu
Imitatio Christi este una din cele mai importante Domn ºi Voievod Io Matei Basarab, cu osteneala
cãrþi ale umanitãþii, apãrutã iniþial sub formã de adevãratei sale rude Orest Nãsturel al doilea
manuscris, beneficiind ulterior, dupã inventarea logofãt, tradusã acum din limba latinã în limba
4
tiparului, de un numãr impresionant de ediþii. slavonã , indicã faptul cã întreaga cheltuialã pentru
Compusã iniþial în limba latinã, lucrarea a necesitat tipãrirea cãrþii a fost suportatã de soþia domnitorului
numeroase traduceri pentru a putea fi accesibilã Matei Basarab. Imitatio Christi este ultima tipãriturã
tuturor celor interesaþi de mesajul acesteia. În afarã în care apare indicatã tipografia domneascã de la
5
de Biblie, nici o altã carte de îndrumare spiritualã Mãnãstirea Dealu.
nu a fost, conform statisticilor, tradusã în mai multe
limbi decât Imitatio Christi.
Trebuie subliniatã capacitatea acestei cãrþi de
a da rãspuns unor întrebãri ºi aspiraþii
fundamentale ale omului, confruntat în permanenþã
cu problemele vieþii. Este de observat cã traducerile
mai vechi româneºti foloseau în titlu De urmarea
Frontispiciu
lui Hristos.
Sursa: Biblioteca Metropolitanã Bucureºti
La 15 aprilie 1647 era scoasã la luminã din
tipografia domneascã de la Mãnãstirea Dealu o
Repertoriul ornamental este format din
nouã tipãriturã: Imitatio Christi (Imitaþia lui Christos). frontispicii fitomorfe realizate din ramuri înfrunzite
Traducerea acesteia a fost fãcutã din limba latinã dispuse simetric sau curgând spre dreapta, termiîn limba slavonã de cãtre Udriºte
nate fie în flori compozite, fie în rodii.
Unul din frontispiciile prezente în
Nãsturel, dupã lucrarea lui Thomas
Kempis, operã larg rãspânditã în
Imitatio Christi este compus din
1
acea perioadã. Udriºte nu fãcea
douã cornuri ale abundenþei din
care ies lujeri bogat înfrunziþi.6
decât sã introducã într-o culturã
naþionalã
valorile
umaniste
Vinietele prezente în lucrare
vehiculate de limba de culturã
sunt de naturã fitomorfã sau
2
tipograficã.
autorizatã a timpului sãu. Acesta
afirmã cã: Traducerea acestei mici
Tiparul este negru, cu 21 de
cãrþi de aur, zãmislitã de mult timp în
rânduri pe paginã. Ornamentaþia
foii de titlu este simplã, datele din
mintea mea, ca un fruct arzãtor de
dragoste, a fost fãcutã pentru folosul
titlu ºi frontispiciu fiind încadrate
obºtesc, ca ºi pentru al meu perîntr-un chenar alcãtuit din lalele
3
stilizate de compoziþie tipograficã.7
sonal. Titlul cãrþii, Cartea despre
imitaþia lui Christos, cu ajutorul lui
Pe verso-ul foii de titlu se
Dumnezeu ºi cu porunca ºi toatã
gãseºte stema Þãrii Româneºti, cu
urmãtoarea inscripþie, în caractere
cheltuiala prea luminatei ºi dreptcredincioasei prinþese Doamnei
ucrainiene: Elina, cu mila lui
Foaia de titlu
Sursa: Biblioteca
Elena, stãpâna Ungrovlahiei
Dumnezeu, stãpâna Ungrovlahiei.
Metropolitanã Bucureºti
De asemenea, se regãsesc un
transalpine, soþia prea luminatului
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numãr de 12 versuri de laudã cãtre
ferestre. Totul este înconjurat de
Doamna Elena: A tot bine
o ghirlandã.12
cinstitoarei stãpânei noastre,/
Munca tipograficã a fost
Fãcãtoarei de bine sãditã în toate
executatã de Proca Stanciulovici,
lãcaºele/Cu
dumnezeiascã
Radu Staicovici, Teodor Dumitrievici
inspiraþie, care asemenea/ Cu har
ºi Ivanovici dupã cum reiese ºi din
împãrãtesei aceleia cu acelaºi
notiþa aflatã pe verso-ul ultimei
nume,/Aceleia ce aceastã cruce a
foi:Pentru cã ne-am trudit oameni
aflat, acea râvnã pune/Prin purtare
cu greºeli ºi nevoiaºi.
de cruce, lumei propovãduind:/
În prezent se regãsesc
Vieaþã celor întru Christos la drept
exemplare din lucrare la Biblioteca
a imita/ªi pe urmele acestuia
Metropolitanã Bucureºti, Biblioteca
neclintit a se þinea./Primind fructul
Academiei Române, în Bulgaria la
fãrã de cruþare istovit/ Îmbrãcat în
Narodna Biblioteka Kiril i Metodij13,
haina de podoabã a limbei
în Grecia la Muntele Athos
slavoneºti./ Pentru aceia destoinici
(Mãnãstirea Hilandar)14, în Lituania
Stema
de bãrbãteascã virtute/ Cununi de
la Biblioteca Universitarã din
Sursa: Biblioteca
mulþãmire nu pregetaþi a-i împleti.8
Vilnius.15
Predoslovia este adresatã
NOTE
Prea sfinþitului ºi de Dumnezeu
1
. C.Bãlan. Mãnãstirea Dealu. Bucureºti: Editura
alesului ºi prea înþeleptului în
Meridiane, 1965, p. 30.
Christos pãrintelui, domnului
2
. Virgil Cândea. Raþiunea dominatã. Cluj
Varlaam, cu binecuvântarea
Napoca: Editura Dacia, 1979, p 56.
3
. Ioan Bianu; Nerva Hodoº; Dan Simonescu.
dumnezeeascã mitropolit al Sucevii
Bibliografia Româneascã Veche. Îndreptãri.
ºi arhiepiscop a toatã þara Moldovii,
Bucuresci: Stabilimentul Grafic I.V. Socec, 1903,
prea cãldurosului viu stãpânitor ºi
p. 198.
4
binefãcãtor, cel mai jos iscãlit, ca
. Ioan Bianu; Nerva Hodoº. Bibliografia
Româneascã Veche: 1508-1830, tom I. Bucuresci:
un rob închinându-i-se, îi zice, sã
Stabilimentul Grafic I.V. Socec, 1903, p. 159.
se bucure.9
5
. D. Simonescu; V. Petrescu. Târgoviºte - vechi
Stema reprezintã o acvilã cu
centru tipografic românesc. Târgoviºte: Muzeul
zborul deschis, de gâtul cãreia
Judeþean Dâmboviþa, 1972, p.40.
6
. Ana Andreescu. Arta cãrþii. Bucureºti: Univers
atârnã un scut prelungit cu o cruce
Enciclopedic, 2002, p. 54.
pe care o þine în cioc. La stânga ºi
7
. Idem. Elemente de ornamenticã în tipãriturile
la dreapta sunt reprezentaþi cei doi
lui Matei Basarab. În: Valori bibliofile din
aºtri figuraþi, soarele ºi luna. Pe scut
patrimoniul cultural naþional. Valorificare Cercetare, vol. I, Râmnicu Vâlcea, 1980, p. 410.
sunt desenate douã cruci
8
. Ioan Bianu; Nerva Hodoº; Dan Simonescu.
suprapuse pe un piedestal.
Bibliografia Româneascã Veche. Îndreptãri.
Stema Udriºte Nãsturel
Deasupra stemei apare coroana
Bucuresci: Stabilimentul Grafic I.V. Socec, 1903,
domneascã, totul fiind susþinut de
p. 195.
Sursa: Bibliografia
9
. Ibidem, p. 197.
doi lei care stau pe terasã, de
Românescã Veche
1
0. Ana Andreescu. Arta cãrþii. Bucureºti:
inspiraþie renascentistã10 Aceeaºi
Univers Enciclopedic, 2002, p. 55.
stemã o regãsim ºi în Triodul Penticostar (1649) 11. Ioan Bianu; Nerva Hodoº; Dan Simonescu. Bibliografia
tipãrit la Târgoviºte.
Româneascã Veche. Îndreptãri. Bucuresci: Stabilimentul Grafic
I.V. Socec, 1903, p. 199.
Lucrarea se încheie cu un epilog ºi cu stema
1
2. Ibidem
traducãtorului, Udriºte Nãsturel purtând
1
3. ªtefan Godorogea. Manuscrise, cãrþi ºi documente româneºti
inscripþia: Semnul smeritului traducãtor U(driºte)
aflate peste hotarele României. În: Valori bibliofile, vol. I,
N(ãsturel) ot F(iereºti) spre amintire aici s-a
Bucureºti, 1980, p. 152.
1
4. Damian P. Bogdan. Despre daniile româneºti la Athos. Bucureºti,
adãugat. 11 Stema reprezintã un scut pe care e
desenat un leu stând pe picioarele din urmã, iar 1 1941, p. 40.
5. Virgil Cândea. Mãrturii româneºti peste hotare: micã enciclopedie
cu cele din faþã þine o cruce cu care loveºte întrde creaþii româneºti ºi de izvoare despre români în colecþii din
un ºarpe. Aceastã reprezentare are ca simbol
strãinãtate. Bucureºti: Editura Enciclopedicã, 1998, p. 319.
faptul cã puterea ºi credinþa bat necredinþa. În
al doilea plan apare un coif de pene cu o coroanã,
Agnes Erich
iar în planul al treilea un turn cu o poartã ºi douã
Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
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Frãmântãrile lui Ionel I. C. Brãtianu
la intrarea României în Primul Rãzboi Mondial
Atentatul din oraºul bosniac Sarajevo, soldat
cu uciderea moºtenitorului tronului Imperiului
Austro-Ungar, Franz-Ferdinand ºi a soþiei sale,
principesa Sofia, a reprezentat, practic, pretextul
declanºãrii primei conflagraþii mondiale. În realitate,
cauza determinantã pentru intrarea în luptã a 28
de state, de pe toate continentele 1, a constituit-o
dorinþa de reîmpãrþire a imperiilor coloniale ºi de
formare a statelor naþionale în Europa.
România era interesatã sã rezolve problema
închegãrii statului ei etnic, pe baza principiului
naþionalitãþilor. În fapt, diplomaþii ºi conducãtorii
politici din capitalele marilor puteri au folosit formal
principiul naþionalitãþilor, care a permis o confirmare
conceptualã a viitoarelor state naþionale europene,
preexistente sfârºitului primului rãzboi mondial. 2
La Bucureºti, oarecum, se cunoºteau discuþiile
din cercurile politice de la Paris ºi de la Londra.
Tocmai de aceea premierul român Ionel I. C.
Brãtianu3 a dat dovadã de prudenþã în privinþa luãrii
hotãrârii de a intra în rãzboi. Consiliul de Coroanã
din 21 iulie/3 august 1914, de la Sinaia, a decis ca
România sã rãmânã în stare de neutralitate 4. Atunci
cuvântul hotãrâtor l-a avut Ionel I. C. Brãtianu în
calitatea sa de premier. El a avut curajul sã-l
înfrunte pe regele Carol I ºi pe ºeful conservator
Petre P. Carp. Cei doi susþineau ºi cereau sã se

Casa Ionel I. C. Brãtianu, Bucureºti Bd. Dacia.
Aici ºi-a petrecut ultimii anidin viaþã omul politic
român (Vedere circulatã).

respecte tratatul încheiat cu Puterile Centrale:
România sã intre în luptã alãturi de ele. 5
Imediat dupã ce s-a anunþat decizia Consiliului
de Coroanã a început o acþiune concertatã a
corpului diplomatic al marilor puteri pentru a o
rãsturna. Nu era o muncã uºoarã. Trebuia înºelatã
vigilenþa lui Ionel I. C. Brãtianu, care era o
personalitate politicã de prim rang. Au început sã i
se facã diverse promisiuni. Austro-Ungaria,
cunoscând dorinþa ºi þelul românilor din acel moment, a oferit Bucovina, aflatã sub directa ei
administrare. S-a mers mai departe, promiþânduse ºi Basarabia 6. Însã nu puteau vorbi despre
Transilvania ºi pãmânturile româneºti aflate sub
administraþia coroanei regale de la Budapesta 7. Ca
urmare, era o ofertã departe de a satisface
aºteptãrile Bucureºtilor.
Imperiul Þarist, prin intermediul lui Constantin
Diamandi, a propus o cãsãtorie, în anul 1915, între
principele Carol, fiul regelui Ferdinand ºi al reginei
Maria ºi o principesã din casa Romanov. Tânãra
principesã Olga Nicolaevna ar fi urmat sã primeascã
drept zestre Basarabia 8. Din motive complexe,
contractul politico-matrimonial nu s-a finalizat. În
acelaºi context, Petrogradul a reluat promisiunile
înscrise în acordul secret numit Sazonov-Diamandi,
încheiat cu Bucureºtii la 18 septembrie/1 octombrie
1914. Prin el oferea ºi Transilvania ºi Bucovina dacã
România va merge alãturi de Antantã pânã la finele
rãzboiului9.
Anglia, la rândul ei, promitea ceva ce nu avea:
Bucovina ºi Transilvania, care aparþineau AustroUngariei, precum ºi Basarabia, aflatã sub
stãpânirea rusã, adicã a unui stat aliat 10.
Ionel I. C. Brãtianu nu credea în promisiunile marilor
puteri. ªtia ce pãþise tatãl sãu, lovit de dispreþul celor
mari. Voia sã evite suferinþa pricinuitã acestuia ºi
poporului român11. Ca urmare, nu s-a lãsat influenþat
ºi sedus de promisiunile unor oameni politici supuºi
presiunilor, unor antantofili ca Emil Costinescu, Take
Ionescu ºi Nicu Filipescu 12, ori acelora ale unor
antiruºi cum era C. Stere, care cereau expres intrarea
în rãzboi alãturi de Puterile Centrale.
Târziu, în toamna anului 1914, Ionel I. C.
Brãtianu i-a mãrturisit lui Georgel Mârzescu intenþia
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Casa Ionel I. C. Brãtianu, Bucureºti Bd. Dacia
(Vedere circulatã)

de a se alia cu Antanta13. Judecata lui limpede nu
a fost înþeleasã de aceia care nu aveau
profunzimea gândirii sale, informaþiile lui ºi nici
legãturi la nivelul elitelor masonice. Din pãcate, a
fost criticat de cei care nu înþelegeau situaþia aºa
cum au fost Emil Costinescu, Const. Stere etc.14
În acel tumult din anii neutralitãþii între
bucureºteni circula o glumã ce reda starea de spirit
a vremii. Se spunea cã domnul Nicolae Filipescu
declara cã nu a venit timpul sã se intre în luptã,
domnul Marghiloman  cã a sosit de mult, iar domnul
Brãtianu cã este bine sã nu ne uitãm la ceas.
Într-adevãr, Ionel I. C. Brãtianu a aºteptat
momentul cel mai favorabil pentru intrarea României
în luptã. A procedat aºa cum îi spusese cã va face,
în 1914, lui Georgel Mârzescu. La 4/17 august 1916
a încheiat un acord secret cu Antanta în vederea
intrãrii României în rãzboi ca aliatã a acesteia15.
Deoarece ºtia cã un secret, mai ales în timp de
rãzboi, era fãcut sã se afle, Ionel I. C. Brãtianu a
decis ca þara sa sã intre imediat în acþiune. La data
de 14/27 august 1916 s-a declarat rãzboi Imperiului
Austro-Ungar, iar la 15/28 august 1916 au început
operaþii militare pentru eliberarea Transilvaniei.
În primele zile de victorii în Transilvania, de
neutralitate faþã de România a Regatului Bulgar ºi
a Imperiului German, Ionel I. C. Brãtianu a afiºat o
minã extrem de mulþumitã16. S-a lãsat angrenat de
valul entuziasmului general. Rapid însã, situaþia a
fost rãsturnatã. La 17/30 august Imperiul German
a declarat rãzboi României, iar la 19 august/1
septembrie 1916 i-au urmat Regatul Bulgariei ºi
Sublima Poartã.
Ionel I. C. Brãtianu s-a vãzut în situaþia de a cere
armatei române sã lupte pe douã fronturi. Era o stare
prevãzutã. Se promisese ajutorul Antantei pentru

6

apariþia acelui moment. Dar ajutorul nu a venit. Ionel
I. C. Brãtianu ºi-a pãstrat calmul ºi încrederea în sine
ºi în armatã. Însã curând a urmat dezastrul de pe
frontul de sud, de la Turtucaia (24 august/6
septembrie 1916), unde generalii Aslan, Teodorescu
ºi Basarabescu s-au arãtat incapabili de a face faþã
diviziilor germane care duceau un rãzboi modern sub
comanda generalului Mackensen17. Mai mult, diviziile
ruse venite în Dobrogea sub comanda generalului
Andrei Medardovitovici Zaioncicovski nici nu au intrat
în luptã18.
Ionel I. C. Brãtianu i-a cerut imperativ Antantei
sã-ºi respecte promisiunile. Inutil. Generalul rus
Mihail Vasilievici Alexeev nu a ordonat deschiderea
ofensivei în Bucovina19, iar generalul francez
Maurice Sarrail a declanºat un simulacru de luptã
în zona Salonic  Moscopoli20.
Ionel I. C. Brãtianu, cu mintea agerã pe care o
avea, a înþeles cã a ajuns în aceeaºi situaþie ca ºi
tatãl lui în timpul rãzboiului de independenþã. Brusc,
starea de spirit, moralul, i s-au prãbuºit, dupã 1
septembrie 1916 devenind de nerecunoscut.
Mergea prin casã ºi repeta încontinuu am fost
înºelat. Se referea la marile puteri ºi la elitele lor
masonice21. Nu rãspundea când i se vorbea, iar
chipul îi era rãvãºit. Au încercat sã-l calmeze cei
mai apropiaþi de el: Eliza ªtirbei-Brãtianu, soþia lui,
Barbu ªtirbei, cumnatul sãu ºi I. G. Duca22, cel mai
bun prieten. Nu au reuºit. Timp de 15 zile Ionel I. C.
Brãtianu a fost într-o stare de marasm neobiºnuit,
periculos pentru þarã. ªi-a revenit singur. I-a fost
extrem de greu sã vadã cum se nãruia ceea ce
clãdise cu trudã timp de doi ani, cât fusese hulit
pentru cã stãtuse într-o expectativã socotitã de el
fructuoasã23.
El a înþeles perfect ce urma sã se întâmple. A
vãzut cum pe front dãdeau dovadã de capacitãþi
de comandã numai doi generali: Prezan ºi

Statuia lui Ionel I. C. Brãtianu din fosta Piaþã
Brãtianu, actualmente Piaþa Universitãþii din
Bucureºti (Carte poºtalã circulatã).
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Statuia lui Ionel I. C. Brãtianu din fosta Piaþã
Brãtianu, actualmente Piaþa Universitãþii din
Bucureºti (Vedere circulatã).

Averescu. În acele condiþii, a fãcut apel la
respectarea tratatului de cãtre francezi. A cerut sã
i se trimitã o misiune militarã. I s-a rãspuns din
partea mareºalului Joffre cã va veni generalului
Henri Mathias Berthelot. Din pãcate, el a ajuns în
Bucureºti târziu, tocmai la sfârºitul lui octombrie
1916.24 Totuºi, pentru starea de spirit a lui Ionel I.
C. Brãtianu a însemnat mult anunþul venirii misiunii
franceze. ªtia cã nu a fost total uitat de Antantã. A
dat dovadã din nou de calm ºi calitãþi de mare
conducãtor. A refuzat sã convoace Parlamentul
pentru a nu se expune unor critici violente,
demolatoare, venite din partea unor oameni
incapabili sã înþeleagã situaþia25. A privit îndurerat
situaþia de pe frontul din Transilvania, unde ºtia cã
armata românã nu putea rezista în faþa ofensivei
unitãþilor germane comandate de generalul
Falkenheim. Din partea Antantei primise informaþii
confidenþiale, precise, asupra calendarului
operaþiilor armatelor Puterilor Centrale de pe frontul
românesc26. Urma sã încerce sã salveze ce putea
din teritoriul României, contribuind astfel, prin
lungimea liniei frontului, la victoria Antantei.
În acele condiþii a participat, la 15 septembrie
1916, la întrunirea Consiliului de Rãzboi. I-a ascultat
pe militari, dar le-a acordat credit redus. Planurile
lor erau prea optimiste, raportate la informaþiile
proaspãt sosite din capitalele Antantei. El ºi-a
explicat rezerva faþã de apropiatul sãu I. Gh. Duca.27
I-a spus clar cã nu va participa la luarea deciziilor
militarilor. ªtia care va fi rezultatul acþiunilor lor.
În consecinþã, el, ca prim ministru, urma sã-ºi
concentreze toatã energia, capacitatea ºi munca
pentru a asigura retragerea în Moldova. ªi-a dus
la bun sfârºit aceastã misiune, având o stare de
spirit normalã, cu o mare seninãtate, dupã cum a
scris I. G. Duca.28.

În ziua de 20 noiembrie/3 decembrie 1916, când
s-a încheiat lupta de pe Argeº-Neajlov, sau bãtãlia
pentru Bucureºti, Ionel I. C. Brãtianu ºi guvernul
României s-au îndreptat cãtre Moldova. În pofida opiniei
generale din þarã, care privea rezultatul acestei bãtãlii
ca pe un dezastru, Ionel I. C. Brãtianu a apreciat-o
vizionar ºi realist ca reprezentând pierderea unei lupte,
dar nu a rãzboiului. Credea sincer cã Antanta va birui,
cã se va forma România Mare29. Credinþa ºi intuiþia
extraordinarã a acestui om, creator de þarã, a insuflat
curaj tuturor celor care luptau, mai ales celor de pe
front, care fãceau ca în acele zile pãmântul sã fie udat
mai mult de sânge românesc ca de apa ploilor.
NOTE
1.
Cf. Mircea Popa, Primul rãzboi mondial, Bucureºti, 1979, p. 477;
a se vedea ºi tabelele anexã.
2.
Se poate da ca exemplu în acest sens trasarea, încã din decembrie
1916 la Londra de cãtre lordul Arthur James Balfour, a viitorului
hotar convenþional care trebuia sã separe România ºi Ungaria,
ca urmare, în limbajul diplomatic acesta a fost numit Linia Balfour.
A se vedea R. ªt. Vergatti, O disputã fãrã obiect: Transilvania,
în Geopolitica, Revistã de geografie politicã, geopoliticã ºi
geostrategie, anul III, nr. 11/2005, p. 125-136.
3.
Pentru biografia lui Ionel I. C. Brãtianu, v. I. Scurtu, Ion I. C.
Brãtianu. Activitatea politicã, Bucureºti, 1992; An. Iordache,
Ion I. C. Brãtianu, Bucureºti, 1994.
4.
Al. Marghiloman, Note politice. 1897-1924, vol. I: 1897-1915,
Bucureºti, 1927, p. 231-236.
5.
Acest punct de vedere a fost exprimat ºi de liberalul C. Stere,
Marele Rãzboi, Bucureºti, 1918, p. 219 ºi urm.; România în anii
primului rãzboi mondial, vol. I, Bucureºti, 1987, p. 78.
6.
Cf. România în anii , vol. I, ed.cit., p. 108.
7.
Cf. David Prodan, Transilvania ºi iar Transilvania. Consideraþii
istorice, Bucureºti, 1992, passim.
8. C
f. Arhiva C. Diamandi, Fondul Casei regale, Arhivele MAE, ds.
115, f. 21, 22.
9.
Cf. România în anii...., vol. I, ed.cit., p. 103-104.
10.
Idem, p. 108.
11.
Cf. I. G. Duca, Amintiri politice, vol. II, Jon Dumitru-Verlag,
München, 1981, p. 137.
12.
Cf. C. Stere, op. cit., p. 230.
13.
Idem, p. 229.
14.
Idem, p. 229 ºi urm.
15.
Pentru conþinutul tratatului, a se vedea România în anii...., vol. I,
ed. cit., p. 121 ºi urm.
16.
Cf. C. Stere, op. cit., p. 219.
17.
Cf. I. G. Duca, op. cit., vol.cit., p. 12 ºi urm.
18.
Ibidem.
19.
Idem, p. 26 ºi urm.
20.
Ibidem.
21.
Idem, p. 29.
22.
Idem, p. 20.
23.
Idem, p. 30.
24.
Idem, p. 51.
25.
Idem, p. 30.
26. Idem, p. 31.
27.
Idem, p. 31-32.
28.
Idem, p. 53.
29. Idem, p. 53 ºi urm.

Radu ªtefan Vergatti

Membru al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România
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Impactul stabilirii reºedinþei domneºti
la Târgoviºte (sec. XIV-XVI)
asupra dezvoltãrii oraºului
Stabilirea reºedinþei domneºti la Târgoviºte,
indiferent dacã s-a fãcut din considerente
economice (avantajele de acest ordin pe care le
ofereau drumurile comerciale), strategice (poziþia
mai îndepãrtatã faþã de pericolul pe care îl
prezentau otomanii ºi mai apropiatã de
Transilvania), politice (asocierea la domnie de
cãtre Mircea cel Bãtrân a fiului sãu Mihail) sau
datoritã avantajului pe care-l prezenta
supravegherea mai facilã a marilor drumuri de
comerþ ce se ramificau spre sud ºi rãsãrit, a avut
un rol esenþial în dezvoltarea ºi evoluþia ulterioarã
a acestei noi reºedinþe.
Mutarea la Târgoviºte a scaunului domnesc
ºi funcþionarea curþii determinã stimularea
activitãþii producþiei pentru piaþã, datoritã
comenzilor pentru nevoile curþii, intensificarea
activitãþii negustorilor târgoviºteni, privilegiaþi prin
acte domneºti, atragerea negustorilor prin înlesniri
vamale.
Statutul de oraº domnesc atrage, la începutul
sec. al XV-lea, ºi grupuri alogene de meºteºugari
ºi negustori, o colonie de rit catolic, fiind atestatã
în oraº, printr-o bisericã parohialã, în 1417.
Din vremea lui Mircea cel Bãtrân, pânã în anul
1431, an ce marca urcarea pe tron a lui Alexandru
Aldea  primul domn care avea sã emitã
documente numai din Târgoviºte, Þara
Româneascã a avut douã reºedinþe domneºti, iar
dupã acest an pânã la 1465, singura reºedinþã a
fost Târgoviºte.
De la 1418 la 1459, mai ales sub domnitorii
Vlad Dracul (1436-1442, 1443-1447) ºi Vladislav
al II-lea (1447-1448, 1448-1456), Târgoviºtea a
fost principala reºedinþã a þãrii. Dupã
construirea Curþii Domneºti da la Bucureºti, de
cãtre Vlad Þepeº, în 1459, cele douã oraºe ºiau împãrþit calitatea de reºedinþã a Þãrii
Româneºti; Târgoviºtea, datoritã poziþiei sale
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strategice, putea fi consideratã capitala
rezistenþei antiturceºti.
Radu cel Mare (1495-1508), Neagoe Basarab
(1512-1521), Radu de la Afumaþi (1524-1529),
Radu Paisie (1535-1545), Pãtraºcu cel Bun
(1554-1557), Petru cercel (1583-1585), Mihai
Viteazul (1593-1601), Radu ªerban (1602-1611),
Radu Mihnea (1601-1602, 1611-1616, 1620-1626)
ºi Matei Basarab (1632-1654) au preferat
întotdeauna reºedinþa situatã pe malurile Ialomiþei.
Mutarea reºedinþei domneºti la Târgoviºte va
avea un rol extrem de important în dezvoltarea
oraºului. Aici se vor muta meºteºugari, negustori
interesaþi de câºtiguri cât mai mari; cerinþele
domniei ºi ale marilor boieri vor impune sporirea
ºi diversificarea producþiei, iar pe de altã parte
domnii vor lua o serie de mãsuri pentru
dezvoltarea ºi protejarea producþiei ºi comerþului
autohton.
În general, domnia, interesatã de sporirea
veniturilor, a susþinut interesele târgoveþilor, mai
ales ale negustorilor, în conflictele cu alþi negustori
în special cu cei braºoveni; singurul conflict între
domnie ºi orãºenii din Târgoviºte este cel din
vremea lui Vlad Þepeº(1456-1462), când orãºenii
din Târgoviºte au fãcut o vinã mare unui frate al
Vladului-Vodã, iar ca pedeapsã când au fost în
ziua paºtilor, fiind toþi orãºenii la ospeþe, iar cei
tineri la hore, aºa fãrã veste pe toþi i-au cuprins.
Deci câþi au fost oameni mari, bãtrâni, pe toþi i-au
înþepat de au ocolit cu ei târgul; iar câþi au fost
tineri, cu nevestele lor ºi cu fete mari, aºa cum
au fost împodobiþi în ziua paºtilor, pe toþi i-au dus
la Poienari de au lucrat la cetate, pânã s-au spart
toate hainele dupre ei ºi au rãmas toþi desfãcuþi în
pieile goale.
Se pare cã, în bunã mãsurã, aceste conflicte
se datorau orãºenilor. Astfel, într-una din
povestirile germane despre Vlad Þepeº, se aratã
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cã negustorii unui târg din Þara Româneascã sau plâns cãtre Vlad Þepeº cã nu au câºtigat nimic;
domnitorul le cumpãrã marfa nevândutã, dar
negustorii nu se mulþumesc doar cu atât, ci cu
banii câºtigaþi ei cumpãrã altã marfã pe care o
comercializeazã pe piaþã (este o dovadã cã
aceºtia fãcuserã o profesiune din negoþ,
interpunându-se între producãtor ºi consumator)
ceea ce atrage pedeapsa domnului.
O dovadã a bunelor intenþii pe care le are Vlad
Þepeº o reprezintã cererea pe care o adreseazã
Sfatului municipal al Braºovului, de a-i extrãda pe
cei care l-au ucis ºi jefuit la cetatea Bran pe
negustorul Zanvel din Târgoviºte. El cere, de altfel,
ºi avutul care i s-a luat: douã sute cincizeci de
florini ºi cinci sute de perperi ºi sabia ºi hainele
de Ipria ºi punga cu trei sute de asprii ºi inelul de
aur cu preþ de zece florini ºi spada ºi ºapca avere
ce atestã prosperitatea acestui negustor deoarece
 afirmã domnitorul  eu nu fac nici un rãu
oamenilor voºtri, ci îi las sã umble slobozi ca sã
se hrãneascã.
Încã de la început voievozii care au rezidat la
Târgoviºte au acordat privilegii menite sã aducã
venituri însemnate, contribuind, astfel, la
dezvoltarea aºezãrii ºi la prosperitatea locuitorilor
acesteia.
O dovadã a atitudinii pe care domnia o are faþã
de negustori o constituie hrisovul lui Dan al II-lea
care face precizarea pentru târgoviºteni: Vã
sloboade domnia mea de toate ºi de vamã, sã nu
daþi nicãieri numai la Târgoviºte, apoi, iar sã
umblaþi ºi pe la Severin ºi prin toate târgurile ºi la
Brãila ºi prin toatã þara domniei mele nicãieri sã
nu daþi, confirmând o situaþie anterioarã ºi cum
aþi dat vamã înainte, astfel
ºi acum.
Începând cu sec. al
XV-lea documentele
amintesc numeroase
categorii de meºteºugari:
fierari (un Mihai faurul era
pomenit în 1431 la
Târgoviºte), silitrarii care
preparau praful de puºcã
(la 1445, Vlad Dracul
cerea la Braºov salitrã ca
sã facem praf ºi sã-l
aºezãm în cetate), tunari
(turnãtoria de tunuri de pe
timpul lui Petru Cercel),
lãcãtuºi (prima menþiune
dateazã din 15 decembrie

1585 ºi se referã la Andreiaº lãcãtuºul din
Târgoviºte), zidari (la 13 ianuarie 1585 Dumitru
Zidarul era recompensat de Mircea Ciobanul cu
robi þigani, pentru munca pe care a depus-o
acoperind cu plumb mitropolia din oraºul domniei
mele Târgoviºte), podari, cojocari-blãnari (Hans
blãnarul stabilit în Târgoviºte), curelari (ªtefan
Curelarul), croitori (Paul din Târgoviºte, croitorul
lui Mircea Ciobanul), morari, pitari (existau
numeroase mori la Târgoviºte), mãcelari
(Benedict mãcelarul), bãrbieri ºi alþii.
Primul deceniu al sec. al XVI-lea a reprezentat
pentru Þara Româneascã începutul activitãþii
tipografice. Macarie, refugiat la curtea lui Radu cel
Mare, instaleazã o tipografie, se pare, la Târgoviºte
ºi scoate trei cãrþi: Liturghierul (1508), Octoihul
(1510), Evangheliarul (1512) în slavonã; seria
tipãriturilor este reluatã, în 1545, cu molitvelnicul
slavonic imprimat de Dimitrie Liubavici.
Înfloritoarea activitate tipograficã desfãºuratã
la Târgoviºte a contribuit la creºterea rolului
reºedinþei þãrii în dezvoltarea culturii în sec. al XVIlea, tradiþie cu care oraºul se va mândri în decursul
veacurilor.
Târgoviºtea a cunoscut, prin stabilirea
scaunului domnesc sau prin construirea primei
cetãþui cu rosturi militare, o impulsionare fãrã precedent a dezvoltãrii urbane.
Aºezarea apãrutã în jurul pieþei permanente,
aflatã în cartierul Suseni, se va extinde spre sudest, depãºind, la începutul ultimului sfert al sec.
al XIV-lea, zona în care se va construi Curtea
Domneascã, iar în prima jumãtate a sec. al XVlea se adãugase spre sud-est aproximativ 1 km
dupã cum dovedesc cercetãrile întreprinse, în
punctele: str. N. Bãlcescu, nr. 252, str. Rodnei ºi
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locuinþa cercetatã în 1980 pe fosta str. Dr.
Marcovici, unde s-a aflat o monedã datatã la
începutul domniei lui Murad al II-lea.
Centrul economic, viitorul Târg de Sus ºi cel
politic reprezentat de Curtea Domneascã, sunt
principalele repere ale oraºului, cãrora li se va
adãuga o a doua piaþã permanentã, atestatã
documentar la începutul sec. al XVII-lea, prin
menþionarea Târgului de Sus ºi a Târgului de
Jos remarcatã de Mihai Oproiu  (Aspecte ale
comerþului târgoviºtean (1600-1714), Târgul de
Sus ºi Târgul de Jos, în Archiva Valachia,
Târgoviºte, 1976, 8, p. 129 ºi urm., unde invocã
un document din 1616).
Anterior sec. al XVII-lea, Târgul de Jos este
considerat de istoricul Gh. I. Cantacuzino ca o
extindere a aºezãrii pe mãsura creºterii gradului
de urbanizare, în timp ce Mihai Oproiu considerã
cã ambele aºezãri au cunoscut o dezvoltare
independentã.
Se pare cã organizarea gospodãriilor era
urmãtoarea: casele  în apropierea strãzii, dar nu
în stradã; anexele  în spate, iar în fund  grãdina.
Au fost puse în evidenþã 39 de locuinþe, douã
biserici, cinci cuptoare ºi încã douã semnalate
prin deºeuri, o zonã de ateliere de prelucrat arama,
un atelier de prelucrare a fierului, diverse ateliere
meºteºugãreºti cu alte profile.
Unele dintre case aveau pivniþã, iar încãlzirea
locuinþelor se asigura cu sobe din lut ºi cahle. În
întreg oraºul, construcþiile erau din lemn, acesta
fiind materialul caracteristic. O singurã excepþie,
10

biserica din actuala zonã
Stelea, care a avut soclul
din zidãrie.
Structura urbanã a
Târgoviºtei, reliefatã atât
în trama stradalã, cât ºi
prin apariþia unor obiective
de valoare istoricã ºi
artisticã, s-a menþinut în
cursul sec. XIV-XVII fãrã
modificãri esenþiale,
situaþie care s-a datorat ºi
unei creºteri relativ lente
a populaþiei, cu unele
salturi notabile ce
corespundeau, de obicei,
revenirii domniei în
vechea reºedinþã de la
Târgoviºte.
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DEMERS BIBLIOTECAR MODERN
Poveºti de viaþã spuse la Biblioteca Judeþeanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
de cãtre oameni obiºnuiþi
Societatea modernã este în continuã schimbare ºi
avanseazã cu o vitezã uimitoare, iar pentru unii oameni
este foarte greu sã se adapteze. Etichetele sociale,
prejudecãþile, discursul instigator la urã ºi alte
fenomene negative duc la discriminarea ºi excluziunea
socialã a persoanelor aflate în situaþii deosebite.
Biblioteca este una dintre instituþiile deschise
tuturor, indiferent de categoria socialã ºi de vârsta
din care utilizatorii fac parte ori de situaþia economicã.
Venind aici, fiecare poate deschide poarta cãtre
cunoaºtere ºi dezvoltare personalã, de aceea
cetãþenii sunt atraºi de programele educative nonformale desfãºurate de aceastã instituþie.
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa este unul dintre cei mai importanþi piloni
ai educaþiei alternative din Dâmboviþa. Aici se
deruleazã programe menite sã deschidã orizontul
cultural al copiilor, tinerilor, adulþilor ºi celor de vârsta
a treia prin metode inovative ºi participative. Un
exemplu relevant în acest sens este programul de
educaþie prin film desfãºurat de cãtre Centrul EUROPE
DIRECT Târgoviºte al Bibliotecii Judeþene Dâmboviþa
în parteneriat cu Asociaþia One World România.
De la începutul anului 2016, prima vineri din
fiecare lunã a reunit la bibliotecã oameni de toate
vârstele care au vizionat filme documentare extrem
de apreciate în Uniunea Europeanã. Producþiile
provin din mai multe state europene ºi sunt de fapt
poveºti de viaþã ale unor oameni care s-au
confruntat cu situaþii dificile, pe care au reuºit sã le
depãºeascã. Un exemplu de voinþã ºi determinare
ne-au prezentat ºi douã producþii româneºti,
Roboþelul de aur ºi Toto ºi surorile lui, filme cu

un puternic impact emoþional care au descris lupta
unor tineri de etnie romã pentru a-ºi atinge visul.
Fiecare dintre ele a avut scopul de a schimba
percepþia celorlalþi membri ai comunitãþii despre
oamenii din aceastã etnie.
Vizionãrile sunt urmate de discuþii în cadrul
cãrora publicul are ocazia de a-ºi exprima punctul
de vedere în legãturã cu situaþiile prezentate.
Astfel, participanþii îºi pot dezvolta abilitãþi ºi
cunoºtinþe utile în viaþa de zi cu zi: public speaking,
capacitatea de a-ºi expune argumentele ºi a le
susþine, respectând în acelaºi timp opiniile celorlalþi,
respect, empatie, asertivitate. Posibilitatea ca
spectatorii sã interacþioneze cu persoanelor care
stau în spatele realizãrii acestor filme este un plus
pentru succesul iniþiativei.
În luna noiembrie 2016 producþia letonã Tatãl
meu, bancherul bifeazã prezenþa regizoarei sale 
Ieva Ozolina care ne prezintã o poveste esteuropeanã despre mirajul tranziþiei la capitalism. Boris
Osipovs s-a bucurat de un succes financiar uriaº
imediat dupã cãderea URSS-ului: fostul profesor
universitar a devenit bancher, ºi-a pãrãsit familia
pentru tânãra lui secretarã ºi a început sã arunce cu
banii în stânga ºi-n dreapta. Totul a mers foarte bine
pânã când banca lui a falimentat, desfiinþându-se
odatã cu toate economiile deponenþilor. Osipovs a
dispãrut în ceaþã, pãrãsind Letonia pentru a nu fi
arestat pentru operaþiuni ilegale.
Cincisprezece ani mai târziu, familia lui primeºte
o fotografie de la Interpol a unui domn în vârstã cu
acelaºi nume, care trãieºte într-un azil psihiatric
din Malaezia. Sã fie el? În ciuda rezervelor familiei
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sale, fiica lui, regizoarea de documentare Ieva
Ozolina, începe o investigaþie pentru a afla adevãrul
despre bãrbatul din fotografie. Tatãl meu,
bancherul este un film emoþionant despre un bãrbat
care se pierde în vremuri de schimbare ºi despre
fiica lui care sperã sã îl regãseascã.
Încercãm pe aceastã cale sã împletim vizionãrile
de film cu dezbaterea unor probleme curente,
alãturi de regizori ºi experþi din diferite domenii ºi
sã venim în întâmpinarea nevoilor de informare ºi
formare a tinerilor privind posibilitatea urmãrii unei
cariere în lumea filmului descoperind astfel, nu
numai filmele care vorbesc despre oameni de lângã
noi ºi problemele lor, ci ºi meseriile care stau în
spatele realizãrii unui film. Programul continuã pe
tot parcursul anului 2016 ºi în funcþie de cerinþele
publicului nostru vom continua ºi în anii urmãtori.
Toate acestea sunt posibile în biblioteca noastrã
prin Festivalul de film KineDok care este un program
de distribuþie alternativã de film documentar demarat
în 2015 de Asociaþia One World România. Programul
a fost iniþiat de Institutul de Film Documentar din Cehia
împreunã cu parteneri din alte patru þãri central ºi
est-europene (Slovacia, Ungaria, Croaþia ºi România).

În 2015 au fost organizate 219 proiecþii în 25 de locaþii
din 18 oraºe din România. În 2016, s-au alãturat
programului alte douã þãri (Polonia ºi Norvegia). În
cadrul celei de a doua ediþii 15 filme din þãrile
participante vor fi proiectate în peste 25 de locaþii
din 22 de oraºe din România.
Succesul prezentãrii poveºtilor din viaþa
oamenilor obiºnuiþi a determinat dezvoltarea unor
alte iniþiative menite sã susþinã integrarea socialã
a persoanelor defavorizate. Una dintre ele vine din
partea metodistului Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa  Vlãduþ Andreescu. Ca
membru al comunitãþii bibliotecarilor inovatori
INELI Balkans a propus crearea unui serviciu nou
în cadrul bibliotecii  clubul de Storytelling. Prin
dezvoltarea acestui serviciu oamenii ameninþaþi de
excluziune socialã ºi afectaþi de discursul instigator la urã ar avea ocazia sã-ºi spunã povestea cu
ajutorul unei metode interactive  Storytelling.
Ideea a fost dezvoltatã în cadrul unei propuneri
de proiect depus spre finanþare în cadrul
programului INELI Balkans. Prin derularea acestui
proiect denumit Tell your story and win a new life,
20 de bibliotecari din judeþul Dâmboviþa vor fi
formaþi în ceea ce presupune Storytelling, iar ulterior vor merge în comunitãþile pe care le reprezintã
ºi vor da mai departe aceste cunoºtinþe. Sub
bagheta lor magicã, diferite persoane din
comunitate vor învãþa sã-ºi spunã povestea vieþii
astfel încât ceilalþi sã conºtientizeze problemele cu
care ei se confruntã. În final, oamenii vor avea
ocazia de a participa la un concurs inedit unde cel
mai important premiu va fi o viaþã nouã, cu prieteni
ºi activitãþi noi!

Mîndruþa Andreescu
Vlãduþ Andreescu

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa

Atelierul Digital  Google
Google a lansat în România, în primãvara
acestui an, programul Atelierul Digital  o
platformã online gratuitã care oferã tinerilor
pregãtire în domeniul marketingului digital ºi în
dezvoltarea afacerii cu ajutorul internetului.
Programul este parte a proiectului Digital Skills,
dedicat creºterii cunoºtinþelor digitale la nivelul
companiilor ºi persoanelor din Europa, prin
pregãtirea unui numãr cât mai mare de antreprenori
ºi studenþi. Prin acest program s-a urmãrit
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realizarea unui instrument care sã ajute viitoarea
forþã de muncã ºi antreprenorii în obþinerea
cunoºtinþelor digitale atât de importante în
economie.
Atelierul Digital oferã pregãtire în lumea
digitalã sub forma unor cursuri video gratuite,
pentru mai multe domenii: de la cum sã construieºti
prezenþa online, pânã la campanii de marketing în
social media sau utilizarea mediului mobil pentru a
atrage noi clienþi. Utilizatorii îºi pot alege o anumitã

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

temã pentru care vor sã se pregãteascã sau sã
urmeze întregul curs online. La final, pot alege sã
dea un test ºi, dacã îl trec, vor primi o certificare
din partea Google ºi IAB (The Interactive Advertising Bureau) Europe. Întregul curs cuprinde 89 de
lecþii, împãrþite în 23 de teme.
De asemenea, pe tot parcursul anului 2016,
specialiºti Google livreazã trening-uri gratuite
(cursuri offline ale Atelierului Digital) în diferite oraºe
ale þãrii. La ele pot participa tineri cu vârste cuprinse
între 16-35 ani, indiferent de nivelul abilitãþilor, de
obiective sau de cunoºtinþele anterioare.
Un astfel de training a fost organizat ºi la
Târgoviºte, la sediul Bibliotecii Judeþene I.H.
Rãdulescu Dâmboviþa, de Fundaþia Leaders, cu
susþinerea Google Romania ºi în colaborare cu
Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa,
Consiliul Judeþean al Elevilor Dâmboviþa ºi Centrul
Europe Direct Târgoviºte. Evenimentul a avut loc
în data de 27 septembrie 2016, ºi a fost susþinut
de Dragoº Zmeu specialist Google (Performance
Manager Kubis Interactive).
Timp de 3 ore acesta le-a prezentat celor 100
de tineri aflaþi în salã despre:
 obiectivele ºi strategia unei afaceri online
 cum sã îþi construieºti o prezenþã online
 cum îþi creezi un website ºi cum îl promovezi
 noþiuni de search engine optimization (SEO)
ºi search engine marketing (SEM)
 social media
 email marketing
 web analytics.
A fost un curs interactiv, la care cursanþii au
creat, alãturi de trainer, o afacere ipoteticã pentru
care au dezvoltat o strategie de promovare online.
Au analizat: cum sã ajungi la cât mai mulþi clienþi,
sã vinzi produse noi, sã îþi promovezi serviciile, sã
vinzi pe pieþe internaþionale, sã reduci costurile de

publicitate. S-a creat un profil
social media pentru afacerea
pusã în discuþie. S-au identificat
mai multe canale de promovare
a afacerii: website, blog, reviewuri. S-a ales ca exemplu de
promovare a afacerii  crearea
unui website, pentru care s-au
stabilit: publicul þintã, grafica ºi
bune practici.
La pasul urmãtor, s-a discutat despre promovarea acestui
website în mediul online prin:
reþele de socializare, motoare de
cãutare, publicitate, programe de
afiliere, email marketing.
Trainer-ul a explicat o serie
de noþiuni/termeni, exemplificând
prin diferite exemple practice:
 search engine marketing (SEM)  marketing
prin intermediul motoarelor de cãutare  vizeazã
grupul de utilizatori care cautã produsele ºi
serviciile pe care le oferim
 search engine optimization (SEO)  proces
prin care poate fi îmbunãtãþitã vizibilitatea unui
website în rezultatele de cãutare, pentru a atrage
mai mult trafic, fãrã a plãti costuri de publicitate
 social media (media de socializare online).
Au fost prezentate avantajele utilizãrii reþelelor de
socializare (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube,
Google Plus etc.): construirea unei prezenþe online;
comunicarea directã cu clienþii; personalitatea
brandului; promovarea ofertelor; obþinerea unui
feedback de la comunitate
 email marketing  promovarea unei afaceri
online, prin intermediul adreselor de email
 web analytics  prezentarea tipurilor de
instrumente de analizã web prin intermediul cãrora
poate fi urmãrit comportamentul vizitatorilor pe un
site, evaluarea performanþei generale a websiteului, analiza tendinþelor ºi comportamentelor repetitive de-a lungul timpului.
În urma participãrii la Atelierul Digital  Google
(cursul offline), cei înscriºi au primit o diploma din
partea organizatorilor  Fundaþia Leaders ºi
Google România.
Pentru obþinerea unei diplome certificatã de
Google ºi IAB Europe, recunoscutã de toþi
angajatorii din Europa, participanþii trebuie sã
parcurgã ºi etapa a doua (cursul online), acesta
constând în parcurgerea celor 23 de module puse
la dispoziþie de platforma Google.

Ileana Faur
Mariana Briceag

Biblioteca Judeþeanã I.H. Rãdulescu Dâmboviþa
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DIN VIAÞA BIBLIOTECILOR

O nouã ediþie a programului
Vacanþã la bibliotecã
Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu
Dâmboviþa a organizat în perioada 4 iulie  26 august 2016 o nouã ediþie a programului Vacanþã
la bibliotecã. Acesta a oferit elevilor de clasele IVIII un mod plãcut de a petrece o vacanþã prin joc,
cunoaºtere ºi dezvoltare personalã.
În cadrul acestui program au fost desfãºurate
acþiuni informativ-recreative pentru dezvoltarea
personalitãþii la vârste mici, în scopul formãrii unor
abilitãþi ºi deprinderi de lucru în echipã, în spiritul
responsabilitãþii ºi toleranþei.
Bibliotecarii au pregãtit activitãþi ce au fost
organizate zilnic, de luni pânã vineri, între orele
11.00-13.00, durata unui pachet complet pentru
fiecare grupã fiind de 2 sãptãmâni.
Au fost constituite patru grupe de copii,
organizate calendaristic astfel:
- grupa 1, 4-15 iulie 2016, sub coordonarea
bibliotecarelor Camelia Petre ºi Gianina Ivan,
- grupa 2, 18-29 iulie 2016, sub coordonarea
bibliotecarelor Claudia Chebac ºi Raluca Rusu,
- grupa 3, 1-12 august 2016, sub coordonarea
bibliotecarelor Alina Cojanu ºi Radu Ancuþa ºi
- grupa 4, 15-26 august 2016, sub coordonarea
bibliotecarelor Cristina Papoe ºi Paula Pârvulescu.
Activitãþile ºi atelierele incluse în program au
acoperit o tematicã care a rãspuns celor mai variate gusturi ºi curiozitãþi ale copiilor cu vârste
cuprinse între 7 ºi 14 ani.
Programul activitãþilor, identic pentru toate
grupele, a fost structurat astfel:
Sãptãmâna 1
Luni  Sã ne cunoaºtem prin joc. În prima zi
a programului Vacanþã la bibliotecã, participanþii
au fãcut cunoºtinþã prin jocuri interactive, au vizitat
secþiile bibliotecii ºi au aflat despre serviciile oferite
tinerilor utilizatori.
Copiii trebuie încurajaþi sã frecventeze biblioteca
de la cele mai mici vârste, deoarece acest fapt va
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creºte probabilitatea ca ei sã rãmânã utilizatorii
bibliotecii ºi în viitor.
Prin oferirea unei game largi de materiale ºi
activitãþi, bibliotecile publice le oferã, de fapt,
copiilor ºansa de a experimenta plãcerea lecturii ºi
entuziasmul descoperirii de noi cunoºtinþe. Copiii
ºi pãrinþii trebuie învãþaþi cum sã foloseascã
biblioteca în modul cel mai eficient ºi cum sã-ºi
dezvolte abilitãþile în utilizarea surselor de informare
tradiþionale sau electronice. Copiii de toate vârstele
trebuie sã perceapã biblioteca drept un spaþiu
deschis, primitor, atractiv ºi liniºtit.
Marþi  Eroii cãrþilor. A doua zi de program a
fost gânditã ca o cãlãtorie imaginarã în lumea
cãrþilor, prin care participanþii au fost familiarizaþi
cu personajele celor mai importante opere literare
dedicate vârstei lor. Am aflat de la fiecare copil participant ce eroi preferaþi are ºi care sunt poveºtile
favorite.
Bibliotecile publice au obligaþia particularã de
a susþine procesul de iniþiere ºi de a promova cãrþile
ºi celelalte surse de informare destinate copiilor.
Biblioteca trebuie sã ofere evenimente speciale
pentru copii, cum sunt poveºtile sau alte activitãþi

Biblioteca Judeteanã
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bazate pe serviciile ºi resursele bibliotecii.
Miercuri a avut loc Atelierul creativ. Atelierele
creative înseamnã socializare, exprimarea
imaginaþiei, creativitate, cultivarea simþului estetic.
Participanþii au realizat diverse obiecte decorative din materiale uºor de procurat. La final
lucrãrile acestora au fost organizate într-o expoziþie.
Copiii au învãþat tehnici ºi noþiuni elementare de
desen ºi creaþii handmade.
Joi  În lumea teatrului. Prin aceastã activitate
s-a dorit stimularea interesului participanþilor pentru
arta teatrului, dar ºi deprinderea unor cunoºtinþe
necesare interpretãrii artistice. Activitatea a
beneficiat de sprijinul Centrului de Educaþie Muzicalã
Carmina Burana din Târgoviºte condus de prof.
Ana-Maria Nicolae. Coordonatorul acestor întâlniri
a fost actorul Radu Câmpean, cãruia îi mulþumim
pentru sprijin, implicare ºi dãruire.
Activitatea s-a adresat atât copiilor timizi,
emotivi, cât ºi celor dezinvolþi, dornici sã se afirme
ºi sã descopere tainele actoriei prin exerciþii ºi jocuri
interactive.
Întâlnirile În lumea teatrului au cuprins: exerciþii
de dicþie, respiraþie, jocuri interactive de echipã,
tehnici actoriceºti de dezvoltare personalã
(autocunoaºtere, atenþie, coordonare, memorie),
exerciþii de miºcare scenicã ºi gestualã, jocuri de
improvizaþie pe teme date (situaþii, poveste),
interpretare ºi recitare de poezie.
Vineri  Vizitãm ºi învãþãm. Grupurile de copii
însoþiþi de bibliotecari, pãrinþi ºi bunici au vizitat
Muzeul Poliþiei Române, Muzeul Evoluþiei Omului ºi
Tehnologiei în Paleolitic, dar ºi Grãdina Zoologicã
din Târgoviºte. Prin aceste vizite, elevii au învãþat
cum sã se implice, cum sã respecte ºi cum sã se
raporteze la obiectivele cultural-istorice ale
oraºului.
Sãptãmâna 2
Luni, copiii au intrat în minunata lume a muzicii
prin activitatea Sã cunoaºtem instrumentele ºi

genurile muzicale. Participanþilor le-au fost
prezentate într-un mod distractiv instrumentele
muzicale ºi au fost familiarizaþi cu genuri muzicale
diverse. Scopul atelierului a fost orientarea lor spre
muzica de calitate, îmbogãþirea culturii muzicale,
dar ºi familiarizarea cu multitudinea instrumentelor
muzicale.
Activitatea a beneficiat de sprijinul Centrului de
Educaþie Muzicalã Carmina Burana din
Târgoviºte.
Marþi  Jocurile copilãriei. Cei mici au fost
invitaþi sã lase deoparte tabletele, telefoanele sau
televizorul ºi sã redescopere jocurile copilãriei.
Participanþii au fost familiarizaþi cu jocurile de grup
în aer liber, încurajându-se activitãþile aerobe ºi
socializarea. Soare, zâmbete, joacã, distracþie,
aceasta a fost deviza acestei zile.
Jocul este element caracteristic copilãriei, el îi
dã farmec, reprezentând o modalitate prin care
copiii pot descoperi lumea înconjurãtoare ºi
totodatã minunatele lucruri pe care copilãria le
poate oferi. Acesta se aflã într-o legãturã foarte
strânsã: prin joc, copiii descoperã lumea, iar adulþii
se întorc la perioada copilãriei, redescoperind
frumuseþea vârstei.
Miercuri  Logicã, strategie, intuiþie. Prin
aceastã activitate s-a dorit stimularea interesului
participanþilor pentru jocurile logice, de strategie,
care dezvoltã logica ºi intuiþia.
Pentru un copil, este important sã fie sociabil,
sã se afle printre alþi copii de vârsta lui. Nu doar cã
învaþã mai uºor anumite lucruri, dar ºi socializeazã,
îºi dezvoltã inteligenþa socialã, învaþã sã nu se
teamã de oameni, învaþã sã fie ambiþios ºi începe
sã îºi doreascã sã fie cel mai bun din colectivitate.
Jocul nu oferã doar posibilitatea dezvoltãrii sau
formãrii anumitor operaþii intelectuale, prin el se
realizeazã o schimbare radicalã a poziþiei copilului
faþã de lumea înconjurãtoare.
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Joi  Atelier de sãnãtate/creativitate .
Participanþilor le-au fost prezentate într-un mod
interactiv regulile cele mai importante care trebuie
respectate pentru o viaþã sãnãtoasã. Scopul
acestei activitãþi a fost formarea deprinderilor de
alimentaþie sãnãtoasã ºi dezvoltare armonioasã în
rândul copiilor.
Printre obiectivele avute în vedere prin aceastã
activitate se numãrã: formarea ºi consolidarea
deprinderilor de igienã, de odihnã ºi recreere,
formarea deprinderilor de alimentaþie raþionalã ºi
de desfãºurarea unor exerciþii fizice în vederea
menþinerii sãnãtãþii, dezvoltarea capacitãþii de
utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea
deprinderilor greºite ºi încurajarea celor corecte.
Activitatea s-a încheiat cu o sesiune de zumba,
moment în care toþi participanþii au dansat ºi au
fãcut miºcare în ritmul muzicii.
Vineri  Party la bibliotecã. În aceastã ultimã
zi de program a avut loc premierea participanþilor,
însoþitã de prezentarea individualã a unui moment
artistic la liberã alegere.
Copiii au pãºit cu emoþie în faþa publicului format din pãrinþi ºi bunici. Au recitat, au cântat ºi au
dansat ºi au adus zâmbete pe buzele spectatorilor.
Fiecare elev din programul Vacanþã la
bibliotecã a primit o diplomã de participare din
partea bibliotecii, baloane, pliante ºi materiale
promoþionale din partea Centrului Europe Direct
Târgoviºte, dar ºi cãrþi donate de bibliotecã ºi
Complexul Muzeal Curtea Domneascã Târgoviºte.
A fost o petrecere de final de program frumoasã,
cu muzicã, dans ºi distracþie, unde toatã lumea s-a
simþit bine ºi s-au fãcut poze.
În acest an, alãturi de echipa bibliotecii, în
programul Vacanþã la bibliotecã, au fost implicaþi
numeroºi parteneri ºi voluntari, cãrora le mulþumim
pentru sprijin: Complexul Naþional Muzeal Curtea
Domneascã Târgoviºte, Inspectoratul Judeþean de
Poliþie Dâmboviþa, Grãdina Zoologicã Târgoviºte,
Centrul Europe Direct Târgoviºte, Ada Jitariu

(instructoare de zumba), Centrul de Arte Carmina
Burana condus de prof. Ana-Maria Nicolae,
Inspectoratul pentru situaþii de urgenþã Basarab I
Dâmboviþa, Elena Chioreanu  Director Oriflame,
prof. Cristea Florina (ªcoala Gimnazialã Nucet),
prof. Stãnescu Monica, prof. Matei Nicoleta, prof.
Andrei Adela (ªcoala Gimnazialã Cazaci), prof. (director) Folea Mãdãlina, prof. Dumitrescu Alexandra
(ªcoala Gimnazialã Ulmi), prof. Ene Denisa, prof.
Popa Iuliana, prof. Sîrbu Daniela (ªcoala
Gimnazialã Viiºoara), prof. Matache Nicoleta
(ªcoala Gimnazialã Lucieni), Badea Claudia,
voluntarã.
Programul Vacanþã la bibliotecã a fost un
succes deosebit reuºind ca, prin multitudinea ºi
varietatea activitãþilor pe care le-a oferit, sã
rãspundã nevoii tuturor de petrecere a timpului liber.
De la an la an, numãrul participanþilor a crescut
dovedind un impact major al acestei activitãþi în
oraº, chiar în judeþ.
Lucrul cu copiii într-o bibliotecã este o provocare
ºi o adaptare continuã. Bibliotecarul suficient de
bun este cel care încearcã sã se angajeze pozitiv
în relaþia cu copiii, sã-i înþeleagã, sã-i accepte ºi
sã-i stimuleze. Toate acþiunile lui trebuie sã aibã o
bazã realistã. Rolul bibliotecarului, pe lângã
pedagogi, pãrinþi, este de a asigura un sprijin
copilului în integrarea sa în viaþa socialã ºi
activitatea ºcolarã, contribuind la dezvoltarea sa
armonioasã ca individ.
Bibliotecile nu pot exista în afarã societãþii. Prin
asumarea rolului de partener al membrilor
comunitãþii, biblioteca este un factor activ în
modelarea comportamentului acestora. Raportarea
permanentã la imaginea idilicã a bibliotecii este
nerealistã. Biblioteca este o instituþie actualã, are o
activitate racordatã la noile tehnologii ºi este pregãtitã
de un parteneriat de succes cu omul modern.

Raluca Rusu
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Salonul Editorial
Ion Heliade Rãdulescu
În fiecare an începutul toamnei debuteazã la
Târgoviºte cu ceea ce se poate numi o adevãratã
bunãvestire culturalã, marcatã de cea de-a XV-a
ediþie a Salonului Editorial Ion Heliade Rãdulescu.
La fel ca în anii anteriori, Salonul este organizat în
aer liber, în pavilioane speciale, în scuarul Primãriei
Municipiului Târgoviºte, eveniment care s-a
desfãºurat pe perioada festivitãþilor dedicate Zilelor
Oraºului, tocmai pentru a se obþine o audienþã
maximã ºi a veni în întâmpinarea editurilor, de a
avea un public cât mai divers ºi mai numeros.
Edituri din întreaga þarã, companii distribuitoare
de carte româneascã, instituþii ºi asociaþii de
culturã, ºi-au prezentat oferta, publicul având
astfel oportunitatea de a alege cãrþi din diverse
domenii de specialitate: artã, beletristicã, ºtiinþã,
mass-media ºi comunicare, medicinã, psihologie,
dezvoltare personalã, religie, istorie, drept,
economie, resurse umane, management, marketing, cãrþi pentru copii, enciclopedii, dicþionare
ºi ghiduri, manuale ºi auxiliare didactice, cãrþi
pentru timpul liber, meditaþie ºi recreere etc.
Salonul editorial de anul acesta desfãºurat în
perioada 8-11 septembrie 2016 a debutat sub cele
mai bune auspicii, având în vedere cifrele care sau înregistrat: peste 2500 de vizitatori, 18
expozanþi reuniþi în 16 standuri ºi 90 de
evenimente culturale.
Editurile ºi instituþiile editoare participante la
ediþia din acest an au fost: ALL; Arhiepiscopiei

Târgoviºtei; Bibliotheca; Cetatea de Scaun; Curtea
Veche Publishing; Eikon; Herald; Humanitas;
Litera; Niculescu; Singur; Tritonic; Corint; RAO;
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviºte; Centrul
Judeþean de Culturã Dâmboviþa; Complexul
Naþional Muzeal Curtea Domneasca Târgoviºte;
Societatea Astronomicã Românã de Meteori.
Prima zi din cadrul Salonului a debutat cu
lansarea volumelor: Salonul Editorial Ion Heliade
Rãdulescu, autori: Victor Petrescu ºi Agnes
Erich, apoi Arhiepiscopia Târgoviºtei a adus în
atenþia publicului lucrãrile: Sf. Antim Ivireanul 
Misionar ºi om de culturã în slujba Bisericii ºi
neamului românesc, Schola Graeca et Latina 
Misiune educaþionalã, culturalã ºi bisericeascã la
Târgoviºte, Sf. Scripturã  cãlãuzã a vieþii
creºtine, Sf. Cruce  rãbdare în suferinþe,
Almanahul bisericesc, 2016. De asemenea,
printre volumele lansate în prima zi s-a aflat ºi
Spassk 99, autori: Nurlan Dulatbekov, Octavian
Þîcu ºi Silviu Miloiu. Volumul apãrut la Editura
Eikon, Bucureºti prezintã o istorie a prizonierilor
de rãzboi români din Kazahstan în documente.
Titlul monografiei face referire la denumirea
lagãrului sovietic de concentrare Spassk 99, în
care au fost aduºi mii de prizonieri români în timpul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Volumul a
apãrut în urma Expediþiilor Memoriei realizate de
cãtre o echipã de istorici de pe ambele maluri ale
Prutului, condusã de istoricul basarabean
Octavian Þîcu, ºi prof. univ. dr. Silviu Miloiu, care
au mers pe urmele românilor deportaþi sau ajunºi
prizonieri în nordul Kazahstanului.
Maratonul lucrãrilor primei zile este continuat
de Editura Eikon cu volumele: Cavalerism,
pasiune, fanatism. O istorie politicã ºi culturalã a
Franþei secolului al XVI-lea ºi misterul Don Juan.
O iubire în secolul de aur, autor Corneliu ªenchea,
lucrare al cãrei conþinut ne prezintã istoria Franþei
primei jumãtãþi a secolului al XVI-lea care este
dominatã de figura strãlucitoare a Dianei de
Poitiers, Gardã pentru Führer. Divizia
Leibstandarte-SS Adolf Hitler, autor Adrian Dragoº
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Defta, O antropologie misticã. Introducere în
gândirea Pãrintelui Stãniloae, autor Sandu
Frunzã, Adevãratul Cioran, autor Ion
Cordoneanu, În dialog. Studii de filosofie creºtinã,
teologie politicã ºi istoria religiei, autor Ion
Cordoneanu, Petru Ursache. Omul bun al culturii
româneºti, Apaos ediþie îngrijitã de Magda
Ursache, Petru Ursache: monografie, autor
Iordan Datcu; Când vin vulturii ºi Întoarcerea
lupilor, autor Hans Bergel; Clipa de graþie, autor
Mihaela Malea Stroe, volum care s-a bucurat de
prezentarea domnilor Christian Crãciun, BogdanCostin Georgescu ºi Valentin Ajder; Mituri ºi
simboluri biblice în poezia româneascã
neomodernistã, autor Daniela Varvara; Ziua
Fiului omului, autor Dan Damaschin; Timpul
splendorii, autor Andreea Nanu; Migraþii, autor
Laurenþiu Orãºanu; Izvoare în desert, autor Pr.
Jonathan Hemmings; Cãmaºa de forþã, autor
Leonard Oprea; Trilogia lui Theophil Magus.
Calea ºi adevãrul ºi viaþa, autor Leonard Oprea;
Mircea Vulcãnescu  o microistorie a
interbelicului românesc, autor Ionuþ Butoi;
România dincolo de trecut. Eseu despre
experienþa servituþii, autor Mihai Gheorghiu;
Pavese, omul jignit, autor Vianu Mureºan; Lectio
incerta, cronici literare, autor Christian Crãciun;
Fernando Pessoa (o cvasi autobiografie), autor
Jose Paulo Cavalcanti Filho; În urna fixã a
timpului, autor Eliza Macadan; Mãºtile fericirii,
autor Sânziana Dobrovicescu; Dincolo de
aºteptare. Dialog în larg, autori Monica Pillat ºi
Radu Ciobanu; Pãrãseºte-mã!autor Magda
Marin; Un retuº pentru un zâmbet, autor Aurora Spasinovici; Poemele regãsirii ºi Modern
ºi contemporan în plastica europeanã, autor Ioan
N. Roºca; Apocrife, autor Cristi Ardelean; Plotin:
despre frumos, traducere din limba greacã de
Dan Tomuleþ; Cetãþi medievale din sudul
Transilvaniei  Zece trasee culturale, autor Arne
Franke; Inelul Domniþei Catrina, autor Iulia
Cubleºan; Þãrãncuþa de la Dunãre, autor Felicia
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Truffier; Mãlini autor Eduard Dorneanu; Frontul
de acasã  Propagandã, atitudini ºi curente de
opinie în România primului rãzboi mondial, autor
Radu Tudorancea; Arhiva Rugului Aprins vol. 3,
4  coordonator Marius Vasileanu; De la Antin la
Pocrov  Mãrturii, autor Vasile Vasilachi;
Comentarii la Evanghelia dupã Ioan, autor ªtefan
Todiraºu; Chipul rugului aprins, autor Carmen
Ciornea; Mircea Eliade ºi misterul totalitãþii, autor
Bogdan Silion; Mircea Eliade  Itinerare
labirintice, autor Mihaela Chirbãu-Albu; Mircea
Eliade  La marginea labirintului  corespondenþe
între opera ºtiinþificã ºi proza fantasticã, autor
Dorin David; Intimitatea spiritului, autor Nicoleta
Dabija; Birlic  tãvãlugul râsului eclatant, tordantã
nãvalnicã molipsitoare veselie la scenã, când la
trap, când la galop..., autor Gaby Michailescu;
Trixy Checais  Cartografia zborului, autor Gina
ªerbãnescu;
Enciclopedia
familiilor
maramureºene de origine românã/The Encyclopedia of Noble Families of a Ramanian Origin in
Maramureº County, ediþie îngrijitã de Ion ºi Liviu
Piso; Criza operei? Studiu de hermeneuticã
muzicalã, autor Ion Piso. Sfârºitul primei zile a
Salonului a fost dedicat iubitorilor de poezie ºi
muzicã folk, moment aºteptat cu plãcere,
deoarece a readus în atenþia publicului valori interpretative autentice, muzicã ºi poezie de calitate,
menit sã creeze o punte spiritualã între generaþii.
În cea de-a doua zi a Salonului editorial,
Editura Tritonic a pus în dezbatere tema Despre
genuri minore?, care i-a avut ca invitaþi pe Michael
Hãulicã, Teodora Matei, Dãnuþ Ungurean, Adina
Speteanu ºi Bogdan Hrib. De asemenea, tot la
Editura Tritonic a avut loc lansarea volumului:
Istorie in documente: Mavrocordaþii, autor Claudiu
Victor Turcitu. În dupã-amiaza aceleiaºi zile,
Editura Singur a lansat urmãtoarele volume:
Armata luminii, autor Cristina Harnãu; Prin ochii
sufletului, autor Mihaela Mircea; Mirificã e clipa,
autor Alex Vãlcu, Scriu pe cer, În lumea marelui
nimic, Amurguri târzii, În neliniºtea gândului,
Pentru cei ce vin sau pleacã, Între vorbe ºi
tãceri, Pe þãrmul tãcerii, autor Viorel Birtu
Pîrãianu; Singurãtatea culegãtorului de scoici,
autor Ion Þoanã; Eliberarea, Avans ºi lichidare,
Manual de gesturi inutile, autor ªtefan Doru
Dãncuº; Cãminul Racoviþã, autor Grig Gociu;
Blackjack  antologie de poeþi irlandezi; Suntem
cameleoni, autor Emanuel Pope; Iubirile merg
toate în Paradis, autor Anghel Zamfir Dan.
Ultima zi a Salonului editorial s-a bucurat de
prezenþa Editurii Bibliotheca, editurã localã, care
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datoritã calitãþii deosebite a lucrãrilor scoase, dar
ºi a conþinutului acestora, ocupã un loc important
pe piaþa editorialã. În cadrul Salonului, Editura
Bibliotheca a lansat volumele: Exerciþii de
admirare. Note de lecturã, autor Niculae Ionel;
Infinitul contrastelor, autor Vali Niþu; Anul tãcerii
ºi alte povestiri, autor Constantin P. Popescu;
Capcane pentru ochi deschiºi, vol. 1, 2, autor
Ioan Viºan; Departe de Shangri-La, autor Vilia
Banþa; Mihai Cimpoi: de la mitopo(i)eticã la critica
ontologicã, autor Theodor Codreanu; Haosul ºi
ordinea. Gândirea ºi practica pozitivistã în evoluþia
societãþii braziliene (1500-2000), autor Petre
Gheorghe Bârlea; Continuatorii ªcolii literare ºi
artistice de la Târgoviºte, autor George Toma
Veseliu; În pelerinaj la Sfânta, autor Savian Mur;
Libertatea politicã în epoca modernã, autor
Lucia-Valentina Doman; Monografia comunei

Gura Ocniþei (Adânca, Gura Ocniþei, Sãcuieni).
Gura Ocniþei  a patra localitate petroliferã din
România, autor George Toma Veseliu; Analist
în literatura de piaþã, autor Corin Bianu; Urletul
vieþii, autor Maria Mirea; Istoria Crucii Roºii
Române  filiala Dâmboviþa, autor Marian
Curculescu; În slujba adevãrului. Din amintirile
unui ofiþer de informaþii, autor Ioan Burdulea;
Societatea scriitorilor târgoviºteni. În cultura
Cetãþii, autori: Mihai Stan, George Coandã, Victor Petrescu; Pe Dâmboviþa în sus pe urmele lui
Negru-Vodã ºi ale urmaºilor sãi. Vãlenii din plaiul
Dâmboviþei. Pagini de viaþã ºi istorie, autori: Ion
ªerban Fãlculete, Ioan Fãlculete; Anatomia fiinþei.
Promoþia de azi a ªcolii literare ºi artistice de la
Târgoviºte. Medalioane în evantai, autor Mihai
Cimpoi; Din misterele literaturii române(2). Cum
scria Eminescu, autor Nicolae Georgescu.
Cele patru zile dedicate Salonului s-au dorit a
fi un mix puternic de marketing, comunicare, social media ºi campanie pro-lecturã. Dacã am
reuºit sau nu acest lucru, dacã am putut aduce în
prim-planul Salonului lucruri care sã ducã la o
creºtere a vizibilitãþii vieþii culturale din acest spaþiu
înseamnã cã ne-am atins scopul.
Pentru anul viitor ne dorim cãrþi, cãrþi, cãrþi
cât cuprinzi cu ochii. Timp de lecturã sã fie!

Daniela Iordache
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Despre Seara de Carte
De ceva vreme am ajuns sã fiu un fel de
coordonator al evenimentului Seara de Carte. Am
preluat aceastã funcþie de la o bunã colegã,
Manina Leaºu, care ºi ea, dupã câte am înþeles, a
pus în practicã acest eveniment care îºi are
sucursale cam peste tot în România, radiind de
undeva din Braºov. Mi-a plãcut nespus ideea, mai
ales cã am avut o idee asemãnãtoare cândva pe
care doream sã o pun în practicã ºi eu. Nu mai era
necesar, deoarece conceptul era deja pus în
practicã. Ce este aceastã Searã de Carte?
O datã la douã sãptãmâni, în general joia de la
ora 17, ne întâlnim mai mulþi cititori la Biblioteca
Judeþeanã Ion-Heliade Rãdulescu din Târgoviºte

 au fost ºi vor mai fi excepþii în care schimbãm
locul în funcþie de anumite idei ce ne bântuie la un
moment dat  ºi discutãm despre o carte pe care
ne-o fixãm pentru acest interval de douã sãptãmâni.
Cine vine? Avem pasionaþi care au vârste cuprinse
între zece ºi ºaptezeci de ani. Sunt persoane care
vin din direcþii profesionale extrem de eterogene.
Cam acesta este cadrul general. Colaborãm cu
Librãria Fragilistic ºi cu Centrul de Cercetãri în
ªtiinþe Politice ºi Comunicare din cadrul Universitãþii
Valahia din Târgoviºte.
Dar esenþialul, conþinutul, rãmâne tot cartea.
Este vorba despre cartea care ne doare, care ne
place, care ne obligã, care ne aruncã cu adevãrat
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în lume. Este cartea care ne rupe de facebook ºi
de comunicarea prin intermediari tehnologici. Este
cea care ne aduce la o masã ºi ne oferã ºi un ceai
 din când în când, mai ales iarna. Este cartea care
ne face sã ne privim în ochi, sã vorbim în jurul unei
teme, sã ne antrenãm vreo abilitate sau alta  de
la a dialoga la a socializa, acest ultim termen fiind
unul atât de la modã încât nu prea mai înþeleg nici
eu de unde pânã unde i se întinde sfera semanticã.
Ne contrazicem? Da, uneori puternic. Avem
pasionaþi autentici? Da! Chiar persoane care pot
sã treacã, în opinia mea, drept împãtimiþi, adicã
sunt persoane ale cãror vieþi au ºi un ritm dictat de
anumite cãrþi sau de anumiþi autori. Nu pot sã nu îl
amintesc aici pe domnul care are drept autor
preferat pe Soljeniþîn. Sau prietenii care au o
plãcere din a citi opere întregi de autori. Ce se
petrece mai exact aici? Se prezintã cartea
sãptãmânii, anunþatã mereu la ºedinþa
precedentã, ºi lumea o citeºte... sau nu. Unii nu au
timp, alþii sunt refractari la autor sau la carte, alþii o
citesc din datorie, alþii o iau ca pe o penitenþã, ca
pe o provocare... Alþii abia aºteaptã sã vinã pentru
a ºti dacã respectiva carte meritã mai apoi cititã,
aºteptând pãrerile celorlalþi, alþii pleacã ferm
convinºi cã nu meritã investit vreun efort în
lecturarea respectivã. Sau nu meritã investit în
lecturã în general! Aceºtia sunt mai rari, dar existã.
Existã pentru câteva ºedinþe, apoi se retrag ºi nu îi
mai vedem niciodatã. Sunt confiscaþi de viaþã, de
alte cãi. Dar cei mai mulþi trec cu bucurie la
urmãtorul autor. Sau se întreabã: cum sã fac sã
citesc mereu?!
Ei, dar cum stau lucrurile ºi cum am dori sã stea?
Se citeºte, aºadar, sau se reciteºte  cãci cãrþile
sunt fãcute nu pentru a fi citite, ci pentru a fi recitite,
nu?  iar în ziua performanþei ne apucãm sã o
transformãm într-un dialog. Noica spunea cã o carte
trebuie atacatã, atacatã sub idei. Pusã la lucru. Nu
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este doar un bun de consum ºi doar atât. Trebuie
sã o treci în viaþã cumva. Uneori cartea devine pretext pentru a o comenta, pentru a o duce mai
departe în teme pe care le-ar presupune. Alteori
dialogul se fixeazã într-o singurã situaþie,
consideratã importantã, a cãrþii respective. Este
bine? Este rãu a proceda astfel? Nu ºtiu. Mie personal îmi place acest joc pânã la un punct. Nu este
constrângãtor, nu sperie ºi nu ar trebui sã sperie,
mai ales pe tinerii care se apropie cu un bãþ în
mânã de cãrþi, testându-le de la distanþã dacã
muºcã au ba. Nu se intervine cu rigori academice,
cu metodã ºcolãreascã. Dacã ºcoala poate sã
provoace  sau mai degrabã sã contribuie la un
anumit blocaj faþã de carte  atunci Seara de Carte
încearcã sã punã altfel lucrurile. Eu consider cã în
realitate ºcoala încearcã cu disperare sã resuscite
pasiunea pentru carte, dar din pãcate pacienþii
sunt destul de fugiþi în lume pentru a da atenþie
disperãrii ºcolii. În aceastã disperare se ajunge la
un fel de constrângere, pacientul fiind uºor speriat
de vocea ºcolii.
Recunosc, apoi, cã mi-ar plãcea ca acest
antrenament sã se desfãºoare dupã o anumitã
metodã ºi sã respecte anumite exigenþe, pentru a
nu cãdea în sporovãialã. Mi s-a spus cândva, din
partea unei persoane venind dinspre o disciplinã
mai exactã, cã nu prea suportã atmosfera care îl
zãpãceºte prin lipsa de concluzii. Da, la Seara de
Carte nu se trag concluzii. Cãrþile rãmân deschise,
discuþiile rãmân deschise. Sunt doar seri de
antrenament. Sala de forþã este biblioteca sau alt
mediu propice lecturii ºi discuþiilor. Sacul de box
este de fiecare datã schimbat. Caloriile scad în
funcþie de cât efort depune fiecare în dialogul
susþinut pe banda de alergat. Bucuria ºi uºurãtatea
fiinþei transpirate reies din savurarea lumilor
întâlnite în aceºti saci de box. Setea creºte dupã
efort ºi se cere o nouã dozã de hranã de digerat.
Puturoºii triºeazã, mãnâncã pe furiº lucruri care
duc la îngroºarea lenei, la lâncezirea neuronului.
Cei virtuoºi  ca sã folosesc un termen plãcut
antichitãþii  strâng din dinþi sau sunt trup ºi suflet
furaþi de mirajul acestui joc-antrenament. Aºa cã...
pe locuri, fiþi gata, start! Puteþi spune fãrã pregãtiri
prea mari: de mâine mã apuc sã citesc o carte la
douã sãptãmâni. Asta înseamnã în jur de 26 de
cãrþi pe an. ªi când ne gândim cã un jucãtor de
performanþã ajunge la cel puþin o sutã, eu zic cã
nu e rãu pentru un simplu antrenament. Nu-i aºa?

Pompiliu Alexandru

Universitatea Valahia din Târgoviºte
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Marºul Lecturii
A devenit deja un trend ca bibliotecile publice
mari, implicate intens în viaþa comunitãþii locale,
sã organizeze diverse activitãþi, cu un caracter
cultural atipic, plasate undeva la graniþa dintre
convenþional ºi neconvenþional. În termeni de Public Relations, am putea spune cã astfel de activitãþi
se încadreazã într-un program de sporire a
vizibilitãþii instituþiei, încercând sã atragã atenþia
comunitãþii asupra a ceea ce face o structurã, dar
folosind procedee neobiºnuite ºi atipice pentru
aceastã structurã.
Momentul în care biblioteca a avansat la
statutul de spaþiu de socializare, instituþie
organizatoare de evenimente culturale,
educaþionale ºi de loisir sau prestatoare de servicii
ce nu implicã obligatoriu împrumutul de
documente, a constituit un pas major în procesul
de deschidere tot mai largã cãtre nevoile
comunitãþii pe care o deserveºte ºi în mijlocul
cãreia funcþioneazã. Pentru schimbarea
mentalitãþii comunitãþii, formatã în multe decenii
în care biblioteca era sinonim cu împrumutul de
cãrþi, era însã nevoie ºi de afirmarea publicã a
acestui demers. Apar astfel manifestãrile de tip
flash-mob, campaniile de oferire de cãrþi ºi
materiale informative sau alte activitãþi în aer liber
organizate de cãtre biblioteci.
Într-un astfel de proces, de sporire a vizibilitãþii
ºi afirmare a rolului ei în comunitate, se aflã
implicatã de mai mulþi ani ºi Biblioteca Judeþeanã
I H. Rãdulescu Dâmboviþa. Publicul sãu, în
majoritate tânãr ºi foarte tânãr, este o dovadã cã
noile generaþii au înþeles rolul tot mai complex pe
care vechea instituþie de culturã ºi l-a asumat în
judeþul ºi oraºul de reºedinþã, implicându-se
entuziast în programele ei, într-o dublã ipostazã
de iniþiator ºi participant.
Dintr-o astfel de colaborare, între bibliotecã ºi
voluntarii ºi utilizatorii sãi, s-a nãscut ºi Marºul
Lecturii, desfãºurat în zona centralã a oraºului
Târgoviºte, în data de 22 aprilie 2016.
Marºul a avut ca traseu Biblioteca judeþeanã
 Platoul Prefecturii  Parcul Mitropoliei  Piaþa
Mihai Viteazul  scuarul Primãriei Municipiului

Târgoviºte  Centrul Vechi, cu întoarcere la
bibliotecã.
Participanþii, în numãr de peste 100 de
persoane, au scandat lozinci pro-lecturã, au
împãrþit cãrþi (titluri ale clasicilor literaturii române,
obþinute de cãtre bibliotecã în urma câºtigãrii unui
grant Books 4 youth oferit de Fundaþia Mereu
aproape) ºi au cântat, acompaniaþi de chitarã,
cunoscute piese din repertoriul folk. Persoanele
întâlnite pe traseu, indiferent cã se relaxau în parc
sau la o terasã, au primit cãrþi ºi s-au arãtat plãcut
surprinse de eveniment. La fel ºi edilii Târgoviºtei,
care au întâmpinat cãlduros evenimentul, primarul
Cristian Daniel Stan invitând manifestanþii în sala
Florentinã a primãriei, ºi angajându-se cã va
susþine activitatea culturalã în veche cetate.
Activitatea a avut ºi un bun ecou în presa localã,
partenerii media ai bibliotecii fiind alãturi de
manifestanþi pe cea mai mare parte a traseului.
Privind retrospectiv, Marºul Lecturii organizat
de Biblioteca Judeþeanã I H. Rãdulescu
Dâmboviþa este o activitate de popularizare a
serviciilor instituþiei, cu puternic impact vizual în
rândul comunitãþii, dar în acelaºi timp ea se
încadreazã ºi în categoria activitãþilor de
promovare a lecturii, publicul þintã fiind nu doar
invitat sã citeascã prin mesajele vizuale ºi audio,
ci ºi primind o carte ce i-ar putea stârni interesul
pentru lecturã.

Alexandru ªtefãnescu

Biblioteca Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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Lectura nu dãuneazã sãnãtãþii!
Citind mereu, creierul tãu va deveni un
laborator de idei ºi imagini, din care vei întocmi
înþelesul ºi filosofia vieþii! (Mihai Eminescu)

Lectura nu dãuneazã sãnãtãþii! Secolul XXI
este un secol al schimbãrilor ºi al descoperirilor
noilor tehnologii. Timpul devine din ce în ce mai
preþios pentru majoritatea oamenilor, ce încearcã
sã câºtige teren pe piaþa muncii ºi, în cele din
urmã, ajung sã uite cã existã nenumãrate lucruri
ce le pot aduce mult mai multe satisfacþii din punct
de vedere spiritual net superior celui financiar.
Cei drept, pasiunea pentru citit este pe cale
de dispariþie, dar avantajele ei nu pot fi înlocuite
de ecranul televizorului sau al calculatorului.
Iatã câteva beneficii ale lecturii:

Cititul îmbogãþeºte vocabularul. Ei bine,
lectura ne ajutã la exprimare, ne învaþã cuvinte
noi, noi sensuri ºi noi informaþii.
Lectura lãrgeºte orizonturile. În momentul
în care citeºti mai multe cãrþi, afli lucruri
nebãnuite, lucruri pe care ai vrea sã le trãieºti,
întâmplãri ºi locuri pe care ai vrea sã le cunoºti.
Cititul face bine sufletului ºi psihicului.
Lectura unei cãrþi aduce liniºte interioarã, aduce
odihnã, deconectarea de la gândurile de zi cu zi
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ºi plus de asta este ºi o terapie pentru toþi. Cartea
înseamnã relaxare ºi plãcere.
Lectura îmbogãþeºte cultura generalã.
Foarte mulþi dintre cei care citesc au o culturã
generalã demnã de invidiat. ªcoala nu reuºeºte
sã acopere tot ceea ce noi ar trebui sã ºtim, ea
nu va putea niciodatã sã ne aducã la cunoºtinþã
tot, de aceea este esenþial sã citim cãrþi. Citeºte
orice, este bine sã ºtii din toate câte ceva.
Cititul face viaþa mai frumoasã ºi mai
uºoarã. Cei care citesc vor lua din cãrþi tot ceea
ce îi intereseazã ºi vor folosi acele informaþii în
viaþa de zi cu zi. Acele detalii te pot scãpa dintr-o
încurcãturã sau din contrã te va face sã fii ºi mai
apreciat.
Lectura educã ºi disciplineazã. În toate
cãrþile sunt personaje bune ºi personaje negative.
ªi aproape în orice carte vedem cã oamenii rãi,
cu multe defecte sau apucãturi nefaste, sfârºesc
rãu. Pe principiul binele învinge rãul, tânãrul va
învãþa cã prin tertipuri ºi rãutate nu va ajunge
nicãieri. ªi datoritã cãrþilor îºi va dori sã fie bun,
drept, muncitor.
Cititul evidenþiazã omul. Un tânãr care
citeºte se va putea integra oriunde ºi în
orice grup. Datoritã cunoºtinþelor sale
va putea sã poarte orice discuþia ºi va
reuºi sã se facã plãcut ºi apreciat.
Cartea oferã tânãrului o strãlucire
aparte.
Cãrþile fac cunoscutã iubirea.
Cred cã pentru prima datã în viaþã
adolescentul descoperã iubirea din
cãrþi ºi astfel el va descoperi toate feþele
ei. Citind, tânãrul va fi îndrãgostit de
iubire, îºi va dori iubirea în viaþa lui, va
lupta pentru ea ºi va ºti cum sã o
pãstreze în viaþa lui. Astfel tânãrul va
pune mai puþin preþ pe relaþiile sexuale
ºi mai mult pe sentiment.

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Cititul te ajutã sã cunoºti viaþa. În cãrþi sunt
dezbãtute toate problemele omului, toate riscurile,
eºecurile, împlinirile ºi reuºitele. Citind, vei învãþa
sã înfrunþi cu optimism ºi curaj. Nu vei claca la
prima piedicã.
Cãrþile formeazã. Lectura formeazã un om
fãrã doar ºi poate. Face dintr-un tânãr cu multe
temeri, un matur de toatã isprava. Face omul
inteligent, romantic, respectuos, tandru, luptãtor,
încrezãtor, curajos, bun, milos ºi aºa mai
departe. Practic îi aratã care sunt adevãratele
valori ale vieþii.
Lectura înseamnã bogãþie. Un tânãr care
citeºte mult va fi un om împlinit sufleteºte ºi va
dobândi o spiritualitate ieºitã din comun. Cãrþile
sunt cele mai de preþ avuþii, din ele afli secretul
reuºitei.
Pentru a trage un semnal de alarmã în acest
sens, Biblioteca Orãºeneascã Titu, cu susþinerea
autoritãþilor locale, a lansat o campanie de îndemn
la lecturã în rândul generaþiei tinere ºi nu numai,
campanie desfãºuratã în cadrul Proiectului
Naþional  EduCaB România, prin oferirea de
materiale informative ºi cãrþi.
Astfel, Biblioteca Orãºeneascã Titu  punct
de informare europeanã, fiind o bibliotecã cu profil
enciclopedic, pusã în slujba comunitãþii locale,
permite accesul nelimitat ºi gratuit la colecþii, baze
de date ºi la alte surse proprii de informaþii,
asigurând egalitatea accesului la documentele
necesare informãrii, educaþia permanentã,
petrecerea timpului liber ºi dezvoltarea
personalitãþii utilizatorilor, fãrã deosebire de statut
social ori economic, apartenenþã politicã,

religioasã sau etnicã, punând în valoare
toate resursele proprii.
Ea beneficiazã de douã locaþii
moderne situate la:
Centrul pentru Tineret, etajul I  Titu
Garã;
Casa de Culturã, etajul II
(mansardã)  Titu Târg;
În funcþie de cunoaºterea intereselor
de lecturã ale utilizatorilor s-au elaborat
metode specifice de îndrumare a lecturii
acestora, de orientare ºi asistenþã în
procesul de selecþie a publicaþiilor. Sau furnizat direct informaþiile necesare
cititorilor pentru a-i ajuta sã se orienteze
în lumea cãrþilor, pentru a-i deprinde cu
mijloacele de informare: cataloage,
bibliografii, liste de recomandare, lucrãri de
referinþã etc.
Bibliotecarul alãturi de pãrinþi, bunici ºi dascãli,
are responsabilitatea de a îndruma copilul spre
lecturã de la o vârstã fragedã, dând posibilitate
acestuia sã-ºi însuºeascã noi cunoºtinþe, sã-ºi
formeze priceperea ºi deprinderea de a-ºi gãsi
singur, mai târziu, informaþia doritã.
Obiºnuindu-i sã recurgã la sursele de
informare ale bibliotecii îºi vor forma gustul ºi
dragostea pentru lecturã, îºi vor dezvolta spiritul
critic ºi gustul pentru frumos, îmbogãþindu-ºi astfel
orizontul de cunoaºtere.
Pe parcursul anilor, numãrul iubitorilor de carte
a crescut ºi totodatã curiozitatea acestora de a
descoperii noi comori (arta teatralã, pictura,
muzica, dansul, calculatorul, jocul). Este adevãrat
cã nimeni nu te poate forþa sã te îndrãgosteºti ºi
sã iubeºti o carte, dar sunt sigurã cã undeva întrun loc, poate chiar în bibliotecã, existã o paginã
scrisã pentru tine.
Vã invit, pe aceastã cale, sã pãºiþi pragul uneia
dintre cele mai frumoase biblioteci dâmboviþene,
pentru a descoperi împreunã minunata ºi
fascinanta lume închisã între coperþile a peste
35.000 de unitãþi de bibliotecã ce vã aºteaptã zilnic
pentru a fi rãsfoite ºi citite.
Aºa cã vino alãturi de noi într-o campania de
promovare a lecturii pentru toate categoriile de
vârstã, ce are ca slogan   Lectura nu dãuneazã
sãnãtãþii! .

Nicoleta Liliana Grigorescu

Biblioteca Orãºeneascã Titu
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CinEd (European Education for Youth)
ajunge la Biblioteca Comunalã Raciu
CinEd (European Education for Youth),
proiectul de educaþie cinematograficã pentru elevi,
iniþiat de Institutul Francez din Paris a ajuns ºi în
comuna Raciu. În cadrul proiectului CinEd elevii
din ciclu primar, gimnazial ºi liceal din comunitate
vor putea urmãri filme europene, însoþite de
materiale pedagogice, care vor fi puse gratuit la
dispoziþia profesorilor ºi educatorilor în decursul
anului ºcolar 2016/2017, prin intermediul Bibliotecii
Comunale Raciu.
Activitãþile educaþionale pe care le propune
proiectul vor ajuta elevii sã-ºi dezvolte abilitãþile
de analizã criticã ºi esteticã a mesajelor
audiovizuale în general ºi a filmelor, sã manifeste
interes faþã de cinematografie ca artã.
Copiii sunt la vârsta la care vor sã descopere
cât mai mult, la vârsta la care gusturile se
formeazã. Prin urmare, am considerat cã acum
este momentul cel mai potrivit pentru a le face
cunoºtinþã cu filme europene de diverse genuri,
care, de cele mai multe ori, din lipsa puterii de
promovare, nu ajung la ei.
Pentru a veni în sprijinul lor, miercuri, 20 iulie
2016, la Biblioteca Comunalã Raciu a avut loc
prima proiecþie din cadrul proiectului de educaþie
cinematograficã pentru tineri  CinEd. La
eveniment au participat elevi cu vârste cuprinse
între 11 ºi 15 ani din comuna Raciu, prof. înv.
preºcolar Dragomir Ruxandra Mãdãlina ºi referent cultural Dumitru Tatiana care au vizionat filmul

Shelter /Adãpostul Podslon  Bulgaria, 2010
scenariu ºi regie  Dragomir Sholev.
La prima întâlnire cu filmul european cei
prezenþi au urmãrit povestea lui Radostin, un copil
de 12 ani, ai cãrui pãrinþi prea ocupaþi cu sportul,
gãtitul ºi polemicile despre politicã, n-au timp sã
observe cã el a crescut. Cei doi se confruntã cu
dispariþia lui Rado, care ajunge în compania unor
prieteni nepotriviþi pentru el, Courtney ºi Tenx.
Pãrinþii nu înþeleg comportamentul copilului,
care nu-ºi cere scuze cã i-a speriat, ba chiar îi
sfideazã, plecând din nou ºi ajungând în arest
alãturi de prietenii sãi cu obiceiuri nesãnãtoase.
Dupã vizionarea filmului, participanþii s-au
bucurat de prezenþa unui invitat surprizãun specialist în analizarea ºi interpretarea producþiilor
cinematografice  criticul de film Andrei ªendrea,
absolvent al Facultãþii de Film din cadrul UNATC,
secþia Comunicare Audiovizualã, care scrie
cronicã ºi analizã de film din 2012, care le-a
împãrtãºit din experienþa sa profesionalã.
Copiii au fost foarte impresionaþi de oaspetele
special, au mulþumit pentru explicaþiile extensive
ºi foarte interesante, oferite ºi au promis cã vor
reveni cu plãcere ºi la viitoarele proiecþii de filme
care vor avea loc în cadrul Bibliotecii Comunale
Raciu, pe parcursul anul ºcolar 2016  2017.

Georgiana Cateluþa Barbu
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Biblioteca Comunalã Gura Foii 
trecut, prezent ºi viitor
Biblioteca este o amiazã a spiritului. Prin ea
suntem sau nu suntem, venim de undeva ºi mergem
undeva, plecãm sau ne întoarcem cu fiecare carte
cititã pe un drum strãbãtut sau care aºteaptã sã
fie parcurs.
Oricare Bibliotecã, fie ea mai micã sau mai
mare, oferã spre informarea comunitãþii ºi totodatã
conservã pentru posteritate, o parte din memoria
omenirii. De aceea, primul pas în însuºirea profesiei
de bibliotecar este valorificarea eficientã a acestui
inestimabil tezaur de gândire ºi creaþie. Aceasta
se poate face prin recomandãri de lecturã fãcute
adulþilor, întrucât ei gãsesc în carte, în afarã de un
mijloc de recreere, un mod de a se cunoaºte mai
bine pe ei înºiºi ºi îndrumarea micuþilor care îºi
îndreaptã pentru prima datã, sfios, paºii spre
Bibliotecã. Ei privesc instituþia ca pe o lume
neºtiutã, poate intuitã, devenitã brusc ineditã prin
fantezia imaginaþiei, lume ce joacã un rol deosebit
în formarea ºi dezvoltarea personalitãþii adultului
de mâine.
Istoria Bibliotecii Comunale Gura Foii este veche.
În anul 1923, doi studenþi inimoºi, fii ai satului, au
pus bazele primei Biblioteci sãteºti, înfiinþatã în
clãdirea Cãminului Cultural, intitulat sugestiv atunci
Lumina satului. Pornind de la câteva zeci de volume, primite pe atunci de la Casa Corpului Didactic, Biblioteca Comunalã deþine acum aproximativ
8400 de volume ºi deserveºte o populaþie de
aproximativ 2250 de locuitori. Ea oferã cetãþenilor
comunei, adulþi ºi copii, spre lecturã ºi împrumut la

domiciliu, titluri din toate domeniile de interes, inclusiv
enciclopedii ºi colecþii noi pentru copii.
ªtim cã în lumea de astãzi, tehnologiile de
informare devin tot mai dezvoltate ºi tind sã
înlocuiascã tehnicile clasice de educaþie, învãþare,
formare ºi cunoaºtere. Totuºi, biblioteca ºi cartea,
în forma sa tradiþionalã, rãmân un reper important,
niºte construcþii spirituale solide, modelatoare de
suflet ºi minte.
Din anul 2012, Biblioteca Comunalã Gura Foii
a beneficiat de resurse noi prin implicarea în diverse proiecte implementate de Biblioteca
Judeþeanã Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa ºi
Centrul EUROPE DIRECT Târgoviºte, cum ar fi:
proiectul Biblionet  lumea în biblioteca mea!,
finanþat de Fundaþia Bill& Melinda Gates, prin care
au fost dotate bibliotecile din judeþ cu echipamente
IT ºi tehnicã de ultimã orã; proiectul Reþea de centre
de educaþie nonformalã pentru viaþã în mediu rural
din Dâmboviþa, prin intermediul cãruia grupuri
vulnerabile de copii cu vârste cuprinse între 10 ºi
15 ani împreunã cu pãrinþi sau reprezentanþi legali
ai acestora participã la diverse activitãþi de educaþie
nonformalã.
Resursele pe care le avem acum la dispoziþie
ne-au ajutat sã le oferim celor care ne-au cãlcat
pragul activitãþi de calitate, interactive, prin
intermediul cãrora ºi-au putut pune în valoare
imaginaþia, creativitatea, energia pozitivã ºi spiritul
de echipã precum: vizionãri de filme educative ºi
de animaþie, ateliere de lucru, teatru de
improvizaþie, utilizarea simþurilor (Recunoaºte-þi
colegul), comunicarea (Ziua prieteniei
adolescentine), (Ziua Cãrþilor Deschise) ºi altele.
În încheiere, vã adresãm îndemnul de a nu uita
cât de importantã este biblioteca pentru formarea
ºi dezvoltarea personalã a copiilor ºi tinerilor prin
urmãtorul citat: Dacã Biserica este casa lui
Dumnezeu, Biblioteca este templul spiritului uman,
este blazonul unei nobleþi, care are infinitul ca
strãmoº ºi ca posteritate.
Vã aºteptãm cu drag la activitãþile noastre!

Mariana Niþã

Biblioteca Comunalã Gura Foii
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Metode moderne de educaþie practicate
într-un loc încãrcat de istorie
Localnicii din comuna Valea Mare au fost
preocupaþi de lecturã încã din secolul al XIX-lea.
Prima bibliotecã din comunã a fost înfiinþatã în anul
1891 în cãtunul Valea Caselor, urmând ca în alte
trei sate sã se înfiinþeze biblioteci în anii urmãtori.
Începând cu anul 1952, în cadrul Cãminului Cultural Ion Heliade Rãdulescu se înfiinþeazã actuala
Bibliotecã Comunalã Valea Mare, fondul sãu de
publicaþii fiind procurat din bugetul Primãriei ºi din
banii Schelei petroliere.
În prezent, Biblioteca Comunalã Valea Mare
are sediul în centrul comunei ºi îºi desfãºoarã
activitatea într-un spaþiu generos, reamenajat în
anul 2007. Baza materialã este la standarde
corespunzãtoare, permiþând desfãºurarea activitãþii
biblioteconomice în condiþii optime. Existã o salã
de lecturã de 20 mp, iar biblioteca propriu-zisã are
un spaþiu de 24 mp.
Acest loc încãrcat de istorie s-a adaptat
vremurilor, reinventându-se permanent. Pe lângã
calculatoarele conectate la Internet puse la
dispoziþia utilizatorilor, biblioteca aduce în prim plan
ºi metode moderne de educaþie. Fiind încadrate în
sfera educaþiei non-formale, activitãþile presupun
învãþare prin creativitate, inovaþie ºi participare
activã, de aceea au un succes deosebit în formarea
educaþionalã a tinerei generaþii.
Socializarea este o componentã foarte
importantã a educaþiei non-formale. Crearea unui
grup compact în timpul activitãþilor îi face pe tineri
sã uite de stresul învãþãrii formale din cadrul ºcolii,
þinându-i la distanþã ºi de dependenþa tehnologiei,
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de aceea putem spune cã este o variantã optimã
pentru dezvoltarea ºi afirmarea personalã a copiilor,
adolescenþilor ºi adulþilor.
Rezultatele pozitive nu întârzie sã aparã: atunci
când vin la bibliotecã, tinerii îºi lasã inhibiþiile
deoparte, iar dezinvoltura lor iese la ivealã, citinduse pe faþa lor fericirea. Activitãþile non-formale sunt
din ce în ce mai populare, numãrul participanþilor
crescând de fiecare datã ºi tot aºa ºi numãrul
utilizatorilor serviciilor noi oferite de instituþia noastrã.
Mai mult, copiii devin interesaþi ºi de lecturã, odatã
ce pãºesc pragul bibliotecii, aºa cã toatã lumea are
multe de învãþat ºi de experimentat. Vã aºteptãm cu
drag la Biblioteca Comunalã Valea Mare!

Aurora Loliceru

Biblioteca Comunalã Valea Mare
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Biblioteca Municipalã Moreni 
o instituþie vie
Raiul, aici pe pãmânt, cum numea J. L. Borges
biblioteca, prinde culoare, sunet ºi parfum, la
Moreni, graþie activitãþilor sale care marcheazã viaþa
culturalã a localitãþii noastre.
Biblioteca noastrã îºi face simþitã prezenþa, permanent, prin acþiunile sale, începând chiar de la
vizita în bibliotecã a elevilor (în grupuri, însoþiþi de
cadre didactice), cãrora li se face cunoscutã
bogãþia de cunoºtinþe adunate aici ºi care aºteaptã
sã fie descoperite de micii cititori, ºi pânã la acþiunile
de mai mare amploare.
În ºirul manifestãrilor ce au marcat, în acest an,
viaþa culturalã a localitãþii noastre, un loc deosebit
îl ocupã sãrbãtorirea Zilei Culturii Naþionale, cu
prilejul cãreia, artiºtii plastici morenari ºi-au fãcut
cunoscute lucrãrile în cadrul expoziþiei intitulate Artã
morenarã.
Expoziþiile, având ca subiect diverse teme, sau înscris firesc în seria manifestãrilor dedicate
evenimentului aniversar cum ar fi: Mihai Eminescu
în colecþiile bibliotecii (15 Ianuarie), Numi-vom deci
Unire ceea ce suntem azi (24 Ianuarie), Caragiale
ºi lumea prin care a trecut (30 Ianuarie), Mãrþiºor
simbol al primãverii (1 Martie), Comoara printre cãrþi
(Ziua Internaþionalã a Cãrþii pentru Copii), Români
în Europa (9 Mai), Zâmbet de copil (1 Iunie),
Frânturi alb-negru (19 Iunie-Ziua Municipiului
Moreni), Mult e dulce ºi frumoasã limba ce-o vorbim
(Ziua Limbii Române), Aviaþia militarã în caricaturã,
însoþite deseori de recitaluri de muzicã ºi poezie.
Au mai fost organizate de bibliotecã, prezentate
ºi susþinute de elevi talentaþi, numeroase activitãþi

literare ca: Pe urmele Luceafãrului (15 Ianuarie),
Caragiale e cu noi (30 Ianuarie), De la Brâncuºi
pânã la noi (19 Februarie), Tradiþii ºi obiceiuri
de Dragobete (24 Februarie), Despre copilãrie
ºi amintirile ei (Aniversarea marelui povestitor Ion
Creangã), Sunt cetãþean european, am drepturi
ºi responsabilitãþi (5 Aprilie), Eroii cãrþilor citite
(1 Iunie).
Programe cuprinzãtoare din punct de vedere
cultural au avut loc ºi în cadrul ZILELOR
BIBLIOTECII desfãºurate, ca de obicei, în luna mai.
Pe parcursul a douã zile (11-12 Mai), invitaþii ºi toþi
apropiaþii bibliotecii s-au bucurat de manifestãrile
organizate cu minuþiozitate ºi desfãºurate cu multã
dragoste, dar, mai ales, cu emoþie.
ªi cu acest prilej, colaborarea foarte bunã dintre
biblioteca municipalã ºi instituþiile de învãþãmânt din
localitate, a avut ca rezultat o serie întreagã de
acþiuni cultural-educative ºi anume: prezentãri:
Lectura în epoca Internetului (prof. dr. Christian
Crãciun), Uniunea Europeanã Azi (metodist Vlãduþ
Andreescu); lansãri de carte în prezenþa autorilor:
ªtefan Al. Saºa, Christian Crãciun, Iulian Moreanu,
Ioan Viºan, Mihai Stãnescu, Viorica Vlad-Ghica,
Ion Stoica; momente dramatice: Tinereþe fãrã sã
înveþe ºi viaþã fãrã de carte, Îmblânzirea scorpiei,
Nu citeºti o carte?; momente muzicale: Pe aripile
copilãriei, Watch me go; momente poetice: În Þara
lui Murã-n Gurã; expoziþii: Comori ºi gânduri,
Culoare pentru suflet printre cãrþi de suflet, Un
desen de copil.
ªi în acest an, alãturi de activitãþile devenite
tradiþionale, am continuat sã abordãm tipuri de
activitãþi nonformale precum: vizionãri de filme
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(sãptãmânal), ateliere de picturã (sãptãmânal),
ateliere de creaþie precum: O nouã viziune în
sculptura contemporanã (19 Februarie), De ziua
ta (8 Martie  confecþionarea de felicitãri
aniversare), Primãvarã, bine ai venit!, Fantezii de
primãvarã (confecþionarea unor decoraþiuni de
primãvarã), Bucurii florale.

Sãptãmâna Sã ºtii mai multe, sã fii mai bun!
precum ºi Sãrbãtorile pascale au menþinut în jurul
bibliotecii o stare permanentã de efervescenþã
culturalã. În aceastã perioadã s-au desfãºurat
ateliere practice, în cadrul cãrora s-au confecþionat
diverse obiecte decorative precum ºi ouã
încondeiate.
ªi în perioada verii, s-au organizat, la
bibliotecã, ateliere de vacanþã în cadrul cãrora sau desfãºurat activitãþi precum: Ateliere de picturã
 Forme ºi culori; Ateliere de creaþie  Descoperã
ce-þi place! (quilling, origami, modelaj); Vizionãri
de filme pentru copii (Cinema la bibliotecã),
Clubul de lecturã.
Toate acestea ºi multe altele realizate pe
parcursul unui calendar bogat aratã cã Biblioteca
Municipalã a devenit prin ani un reper major de
neocolit în viaþa spiritualã a Moreniului.

Diana-Ancuþa Beldiman

Biblioteca Municipalã Moreni

Jurnal de voluntar
Salutare! Eu sunt Tudor ºi am 18 ani. Anul
acesta am terminat clasa
a XII-a, la Liceul Tehnologic
Goga Ionescu Titu. Sunt
un simplu adolescent care
este pasionat de a face
voluntariat.
Anul acesta am reuºit
sã devin voluntar în
Tabãra Meseriaºilor din
Þara lui Andrei. Pentru
mine este una din marile
realizãri pentru care
vreau sã mulþumesc
persoanelor care m-au ajuta în dezvoltarea
personalã, m-au sprijinit sã pot sã îmi ating visul.
Trebuie sã vã mãrturisesc mai întâi faptul cã,
de mai bine de trei ani sunt voluntar în cadrul
Bibliotecii Orãºeneºti Titu. Aici, am cunoscut ºi
lucrat cu mama, aºa îi spunem doamnei bibliotecar
 Nicoleta Liliana Grigorescu, cea care nu
precupeþeºte nici un efort în a dãrui celor de lângã
ea. De asemenea, trebuie sã amintesc aici ºi pe
domnul Vlãduþ Andreescu  metodist în cadrul
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade Rãdulescu
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Dâmboviþa, doamna dirigintã Mihaela Pârjolea ºi
altor persoane, pentru faptul cã m-au încurajat ºi
au fost alãturi de min, m-au sfãtuit ºi m-au îndrumat
în ceea ce înseamnã voluntariatul.
De-a lungul zilelor petrecute în Tabãra
Meseriaºilor, i-am întrebat pe cei mici Cu ce vor sã
plece dintr-o astfel de experienþã? Ce aºteptãri au
de la o astfel de tabãrã? Rãspunsurile lor au fost
minunate, cum ar fi: Aºadar, vreau sã plec din
tabãrã... cu tot ce se poate
cu mai multe
cunoºtinþe... fericit ºi multe lucruri învãþate.
Þara lui Andrei e acolo unde vrei. Am fost
implicat în realizarea unor campanii în viaþa mea...,
dar ceea ce face OMV Petrom mi se pare fascinant.
Oamenii aceºtia investesc în educaþia copiilor,
având 3 ºcoli profesionale deschise pe care le
finanþeazã în totalitate. Cum altfel (mai frumos) poþi
sã întorci ceva þãrii în care trãieºti? Ce fain ar fi
dacã am susþine cu toþii importanþa meseriilor ºi a
profesioniºtilor.
Echipã fantasticã, oameni dedicaþi, activitãþi creative ºi timp frumos. Þara lui Andrei este ºi þara ta!

Tudor Oprea

Voluntar al Bibliotecii Judeþene
Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa
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Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
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PATRIMONIU
Profesorul Constantin Condurãþeanu
(1863-1953)  destinul exemplar al unui orfan
Lucrarea de faþã este alcãtuitã pe baza
biografiei olografe a bunicului meu patern, a unor
însemnãri de familie ºi amintirilor personale. Scopul
acesteia este de a oferi un model exemplar de luptã
cu viaþa de-a lungul a 90 de ani a unui personaj
valoros, apreciat de cãtre diversele categorii sociale
potrivit meritelor sale. Constantin D. P.
Condurãþeanu (C. C.) s-a nãscut la 1 Decembrie
1863 în comuna Baba Ana*, plasa
Tohani, judeþul Buzãu (actual jud.
Prahova), ca fiu al preotului
Dumitrache Popescu Condurãþeanu
ºi al preotesei Ioana nãscutã
Gorgânescu -Condurãþeanu, fiica lui
Gh. Gorgãnescu din localitatea
Jilava Sãlciu (jud. Prahova), fost
logofãt pe 7 sate, notar, vãtaf de
plai, subprefect, olac/ curier
domnesc la Divanul Ad-hoc.
Menþionãm cã în sec. XX s-au operat
modificãri administrative judeþene,
care au transferat apartenenþa unor
localitãþi marginale între judeþele
Buzãu, Prahova, Ialomiþa etc.
Preotul D. P. Condurãþeanu,
care slujise ºi la biserica din
localitatea Berca (jud. Buzãu) a decedat în 1867,
iar vãduva, ne mai având suport material pentru
creºterea celor doi copii Constantin ºi Maria, i-a
dat spre înfiere familiei, apoi s-a cãlugãrit la
Mãnãstirea Viforâta (jud. Dâmboviþa), unde a trãit
pânã la sfârºitul vieþii (+ 1923) ca monahia Isidora
Condurãþeanu. Bunicul (C. C.) rãmas orfan a fost
elev la diverse ºcoli, unde l-a trimis familia: ºc.
ruralã din Jilavele  Ialomiþa, Mãnãstirea Nifon 
Buzãu, Mizil, Târgoviºte, ºcoala primarã ºi gimnaziul
liceal din Ploieºti. Datoritã voinþei sale de reuºitã
în lupta cu vicisitudinile, el a terminat studii
pedagogice fiind numit institutor la Târgoviºte, unde
îl purtau paºii pentru a fi aproape de mama sa
cãlugãriþa. În 1894 s-a cãsãtorit cu institutoarea

Alexandrina C. ªerbãnescu, fiica ºefului poliþiei locale, care avea 7 copii. Pentru a câºtiga existenþa
familiei bunicul a servit la început ca impegat la
CFR (1895-1889). În intervalul 1889-1913, a fost
angajat institutor la ºcolile de bãieþi nr. 2 ºi 1 din
Târgoviºte, iar apoi transferat la Bucureºti la
ºcolile nr. 3 ºi 25/ 3  Cuibu cu barzã (Str. ªtirbei
Vodã x Berzei), de unde s-a pensionat. Din 1900 ºi
pânã la terminarea carierei
profesorale, C. C. a fost ºi director
de ºcoalã. Datoritã meritelor sale 
civism, corectitudine, onoare,
pricepere ºi dedicaþie profesionalã
C. C. a ocupat concomitent diferite
funcþii obºteºti precum:
1.- membru, preºedinte ºi casier
al Societãþii Cooperativei de Credit
ºi Economii Matei Basarab din
Târgoviºte întemeiatã de preoþii ºi
învãþãtorii jud. Dâmboviþa;
2.- membru, cenzor, preºedinte
ºi casier al Societãþii filantropice
Caritatea din Târgoviºte pentru
ajutorarea elevilor sãraci din jud.
Dâmboviþa;
3.- membru ºi casier al Ligii
Culturale, secþia Târgoviºte;
4.- membru al Societãþii filantropice Providenþa
pentru ajutorarea elevilor sãraci din Târgoviºte;
membru ºi preºedinte al Consiliului de Administraþie
al Internatului fiilor de sãteni din jud. Dâmboviþa
creat pe lângã Gimnaziul I. Vãcãrescu din
Târgoviºte;
5.- revizor ºcolar în jud. Dâmboviþa (1905-1907),
când ca urmare a revoltelor þãrãneºti a demisionat
telegrafic;
6.- membru în Comitetul Director al Soc.
Târgoviºte pentru pãstrarea ºi îngrijirea
monumentelor istorice din jud. Dâmboviþa pusã sub
înaltele auspicii ale A.S.R. Principesa Mãria;
7.- membru în Consiliul Administrativ al Soc.
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de arme, gimnasticã ºi dare la semn din
Târgoviºte, declaratã persoanã moralã;
8.- membru fondator al Soc. Cercul sportiv ºi
cultural din Târgoviºte;
9.- prezident al conferinþelor lunare ale corpului
didactic din Târgoviºte;
10.- delegat de Ministerul Educaþiei ºi
învãþãmântului cu: preºedinþia Conferinþelor
generale ale învãþãmântului din jud. Dâmboviþa;
examinarea absolvenþilor rurali în mai multe sesiuni;
examinarea aspiranþilor la cursul liceal din
Târgoviºte ºi la Liceul Gh. Lazãr din Bucureºti,
precum ºi cu examinarea elevilor ce urmau ºcoli
particulare în ambele oraºe;
11.- inspector ºcolar la Bucureºti (1913-1914);
12- membru în Eforia Liceului Gh. Lazãr din
Bucureºti (1918-1920);
13.- membru ºi Vice-Preºedinte în douã rânduri
al Societãþii Institutorilor ºi Institutoarelor din
România;
14.- inspector cultural în Bucovina;
15.- membru al Partidului Conservator (18801908); membru, secretar ºi casier al Partidului
Democrat din jud. Dâmboviþa ºi Ilfov (1908-1919);
16.- Vice-Preºedinte al Ateneului Popular Cuibu
cu barzã, Bucureºti (27.X.1928).
O altã activitate lãudabilã a bunicului s-a
concretizat prin realizarea cunoscutei lucrãri
monografice având ºi conotaþii istorice intitulatã
Dicþionar geografic al judeþului Dâmboviþa, tipãritã
în anul 1900 de Editura Socec din Bucureºti.
Cartea consideratã un reper în domeniu ºi
apreciatã ca atare nu numai de elita contemporanã,
se aflã în marile biblioteci din þarã. Aceasta a
precedat acþiunea de cercetare monograficã a
satelor din România (1925-1948) iniþiatã de cãtre
Academicianul Profesor Dimitrie Gusti (18801955) fondatorul ªcolii sociologice (monografice)
din Bucureºti. Pentru activitatea sa meritorie în
serviciul þãrii ºi poporului român, CC a fost decorat
cu: Medalia Jubiliarã (1906); Rãsplata muncii Cl.
II-a (1904) ºi CI. I-a (1913); Coroana României,
cavaler (1904) ºi ofiþer (1913); Bãrbãþie ºi Credinþã
Cl. I-a (1913); Steaua României, cavaler (1923).
Aceastã înºiruire glorioasã de activitãþi meritorii
dedicatã serviciului public ºi familiei pare a fi demnã
de invidiat, dacã nu ar fi fost umbritã de griji
permanente. Familia, odatã mutatã în capitalã, s-a
confruntat cu boala necruþãtoare a soþiei, care nu
a putut fi tratatã nici de spitalele specializate din
Viena. Toate economiile precare ale celor doi
institutori s-au evaporat rapid, iar copiii au rãmas
orfani de mamã, cel mic, tatãl meu la vârsta de 5
ani. Un fulger globular a trecut prin ferestrele
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deschise ale cabinetului directorului, ºi, l-a
electrocutat pe bunicul care scria un raport. Dupã
tratamentul consacrat al timpului, omul a stat
îngropat în pãmânt aproape o sãptãmânã, dupã
care a rãmas cu un tremur al mâinilor. A venit marea
crizã economicã de la începutul anilor 30, când
lefurile cadrelor didactice nu s-au plãtit cel puþin 6
luni datoritã curbelor de sacrificiu care afectau
întreaga þarã. Coeziunea familiarã s-a dovedit
salvatoare ºi în acest caz, iar din puþinul tuturor sa asigurat supravieþuirea. Din cei 5 copii orfani de
mici, bãieþii au fãcut cariere solide  Virgil a devenit
avocat, Mihail medic, iar Vasile ofiþer de cavalerie
la reputata ªcoalã de la Mãnãstirea Dealu din
Târgoviºte; frumoasele fete Ortansa ºi Elena ne
având posibilitãþi materiale au terminat doar liceul
ºi au fost doar funcþionare.
Plimbându-mã adesea cu tata mare prin parcul
de pe ªoseaua Kiseleff am zãrit într-o poieniþã la
baza unui copac un alt domn cu barbã albã citind
ziarul. Când ne-a zãrit, acela ne-a ieºit în
întâmpinare îmbrãþiºându-l cu simpatie pe tata mare
ºi salutându-mã afabil pe mine, copilul de 6 ani.
Am aflat cã venerabila persoanã era Domnul
Alexandru Tzigara-Samurcaº (1872-1952),
profesor universitar la Bucureºti ºi Cernãuþi, m. c.
al Academiei Române, ctitorul Muzeului Naþional de
Artã Veche Româneascã în clãdirea înãlþatã de
arhitectul N. Ghica Budeºti acest scop. Actualmente
muzeul, care ºi-a reluat activitatea cu acelaºi profil
dupã 1990, se numeºte Muzeul Þãranului Român.
Vizitând Muzeul Omului de la Paris în 1981 am
realizat asemãnarea expunerii cronologice ºi
regionale a obiectelor în vitrinã dintre cele douã
instituþii. Bunicul a cunoscut multe din personalitãþile
timpului, printre care ºi pe savantul istoric Nicolae
Iorga (1871-1940) în calitate de prim ministru
(1931-1932), când a condus delegaþia cadrelor
didactice, care solicitau plata salariilor restante pe
ultimele 6 luni. Fãrã a intra în detalii, menþionez cã
bunicul a ajutat pe toþi membrii familiei noastre
lãrgite, fiind considerat un mentor spiritual ºi o ultimã
instanþã la care apelau cei buni ºi cei rãi, pe care ia ascultat ºi sfãtuit în mod egal împãrtãºindu-le
vastele sale cunoºtinþe ºi experienþe pedagogice
ºi de viaþã. Recunoºtinþa ºi respectul tuturor rudelor
ºi cunoscuþilor a fost nemãrginit.
NOTE

*) Comuna Baba Ana, al cãrei teritoriu administrativ se învecineazã

cu oraºul Mizil, cuprinde 4 sate: Baba Ana  reºedinþã, Cireºanu,
Conduratu, Satu Nou

Simona V. Condurãþeanu

Biblioteca Judeteanã
Ion Heliade Rãdulescu Dâmbovita
,
,

Ioan Alexandru Brãtescu-Voineºti.
În lumea dreptãþii
Reprezentant de seamã al prozei din primele
decenii ale secolului al XIX-lea, îmbogãþeºte galeria
inadaptabililor, a celor umili ºi învinºi, ce trãiesc
într-un univers provincial apãsãtor ºi fãrã orizont,
sperând totuºi o lume a dreptãþii, o existenþã între
întuneric ºi luminã.
Scriitorul se trãgea dintr-o
familie de mici boieri, mama fiind
fiica maiorului Ioan Voinescu I., om
politic al generaþiei paºoptiste, în
omagiul cãruia îºi adaugã numele
de Voineºti. Se naºte pe 11
ianuarie 1868 la Târgoviºte.
Copilãreºte în casa din Târgoviºte
ºi la moºia Brãteºti din împrejurimi.
De mic copil îndrãgeºte muzica ºi
pescuitul pentru care face de-a
lungul anilor o adevãratã pasiune.
ªcoala primarã la Târgoviºte apoi
gimnaziul în Bucureºti (18791883) unde îºi formeazã o
temeinicã culturã fiind un fin
cunoscãtor al literaturii române,
franceze ºi germane. Dupã
abandonarea Facultãþii de
Medicinã, pe care o frecventeazã un an, se înscrie
la Facultatea de Drept audiind totodatã prelegerile
de logicã ºi istoria filosofiei þinute de Titu
Maiorescu. Din 1893 face parte din comitetul de
conducere al revistei Convorbiri Literare de unde
demisioneazã în 1901.
Debut în ziarul târgoviºtean Armonia cu
poezii, publicate între 1891-1895 ºi în Convorbiri
Literare: Copilãrie, Unei domniºoare, Râzi,
Sub cais, Azi, La lunã, Rãzbunare, Sonet,
Zadarnic, Amintirea unei clipe. Ajutat de
Alexandru Vlahuþã publicã în ziarul România
(1887) nuvela de facturã romanticã Dolores care
nu se reþine ca o izbândã literarã. Începe
colaborarea la Convorbiri Literare (în 1890), pe
lângã poezii cu nuvelele de facturã romanticã
Cea din urmã scrisoare ºi Scrisori gãsite, ce
vor marca adevãratul debut de prozator (1891).
Îºi ia licenþa în drept fiind numit magistrat în

Bucureºti. Îndrumat de Titu Maiorescu, între 18921898, va publica în Convorbiri Literare, prozã:
Sâmbãtã, Panã Trãznea Sfântul, Douã surori,
Microbul, Moartea lui Castor. Începând cu 1894
funcþioneazã ca magistrat la Bucureºti, Piteºti,
Craiova, Târgoviºte unde din 1895 va deveni
avocat. Anul 1903 consfinþeºte
apariþia volumului Nuvele ºi schiþe
în care autorul însuºi face o selecþie
de zece nuvele ºi schiþe. Începe în
1906 colaborarea la Viaþa
Româneascã, a lui Garabet
Ibrãileanu, cu nuvela În lumea
dreptãþii. Intrã în viaþa politicã ca liberal, fiind deputat de Dâmboviþa
apoi (pânã în 1911) secretar al
Camerei Deputaþilor. Colaborarea
la Viaþa Româneascã continuã cu
nuvele ºi povestiri: Conu Alecu,
Cãlãtorului îi ºade bine cu drumul,
Blana lui Isaia, Niculãiþã
Minciunã. Apar noi volume de
schiþe ºi nuvele: În lumea dreptãþii
(1907), Întuneric ºi luminã (1912).
Între 1914-1916 este director al
Teatrului Naþional din Bucureºti. În 1915 se
reprezintã piesa Sorana, cu profunde accente
moralizatoare, slab realizatã, scrisã în colaborare
cu A. de Herz (mai târziu va avea o vie disputã cu
acesta privind paternitatea piesei). Din 1918
membru al Academiei Române. Împreunã cu
Alexandru Vlahuþã va scoate ziarul Dacia iar apoi
revista Lamura (1918-1928) unde adunã
colaborãri prestigioase ale unor scriitori ca Mihail
Sorbu, Emanoil Bucuþa, Gala Galaction, Vasile
Voiculescu. Mai colaboreazã la Adevãrul literar
ºi artistic, Universul, Revista modernã,
România Literarã, România. Apare volumul de
eseuri politice În slujba pãcii (1919), cel de schiþe,
povestiri ºi reflecþii Rãtãcire, multe dintre acestea
cu profund caracter moralizator: Mache
Dumbrãveanu, Cauza speculei, Focul purificã.
În 1928, cu prilejul împlinirii a 60 de ani, este omagiat
de scriitori din toate generaþiile ºi orientãrile: Mihail
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Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu,
Garabet Ibrãileanu, Mihai Ralea. Editeazã noi volume de schiþe ºi povestiri: Firimituri (1929), Din
pragul apusului (1935), eseul Cu undiþa (1933).
În preajma ºi în timpul rãzboiului este adeptul unei
atitudini naþionaliste polemizând pe aceastã temã
în Universul ºi revista Sfarmã Piatrã precum ºi
în lucrãrile Huliganism (1938) ºi Germanofobie
(1940). Valoarea literarã a acestor lucrãri scade
vizibil. Înceteazã din viaþã pe 14 decembrie 1946 în
Bucureºti.
Nuvelele ºi schiþele sale ne dezvãluie o
preocupare statornicã pentru introspecþii în
fiziologia naturii umane, privitã cu un ascuþit simþ
de observaþie, dându-ne personaje interesante
prin psihologia lor: Panã Trãsnea Sfântul, Radu
Finuleþ, Conu Alecu, Miºu Gerescu, Andrei
Rizescu, Niculãiþã Minciunã, Isaia ºi mulþi alþii. Ei
aparþin unor medii diverse: mici boiernaºi
scãpãtaþi, intelectuali sãraci dar cu probitate
moralã care sunt nostalgici dupã vremuri apuse
intrând în conflict cu o societate ostilã pe care nu
o înþeleg, fiind priviþi cu compasiune de scriitor.
Sunt de fapt pagini-document moral, dezvãluind
un fin observator al vieþii în orãºelul provincial care
era Târgoviºtea. Creator al unei adevãrate galerii
a inadaptabililor, lirismul paginilor sale este
caracterizat prin duioºie, cãldurã, înþelegerea
pentru cei aflaþi în suferinþã. Maestru de
necontestat al prozei scurte este ºi un remarcabil
povestitor pentru cei mici, dându-ne pagini
inspirate din propria-i copilãrie ºi adolescenþã:
Moartea lui Castor, Puiul, Nicuºor,
Privighetoarea, Bietul Tric.
Aceastã percepþie a realitãþii a fost de fapt
filosofia vieþii sale, idei pe care le gãsim ºi în
volumul În slujba pãcii, unde dã o mare preþuire
oamenilor care fac fala ºi mândria ºi podoaba
omenirii, aceºtia nefiind cei ce s-au înfruptat cu
belºug din bunurile lumeºti, ci acei care au putut
cuprinde în mintea lor o mai mare parte a lumii în
care au trãit  acei care uneori cu preþul vieþii lor
au cãutat sã dezvãluiascã tainele lumii....
În structura sa sufleteascã nu era numai un
reflexiv, un umorist fin ºi discret, ci ºi un optimist,
crezând în destinul þãrii ºi neamului sãu în preajma
unei noi conflagraþii mondiale, afirmând cã þara
sa e micã, þarã nouã, þarã de prefaceri având
nãdejdea cã la adãpostul dreptãþii vor putea cât
mai mulþi sã se ridice spre luminã ºi spre adevãr,
ºi cã din rândurile lor vor rãsãri cândva minþi
luminoase care sã fie mândria neamului nostru,
împlinirea chemãrii lui pe lume .
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Târgoviºte, Editura Bibliotheca, 2004; Petrescu, Victor.
Pagini de istorie literarã. Târgoviºte, Editura
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Victor Petrescu

Omagiu postmodern. Ienãchiþã Vãcãrescu
Poezia scrisã de Ienãchiþã Vãcãrescu, este
poezia care marcheazã cu siguranþã ºi cu
mãiestrie începutul poeziei româneºti, este poezia
care declanºeazã procesul formãrii unui fel, a unui
mod de exprimare, acel mod(el) care amplificã ºi
ajutã firea ascunsã, nevãzutã a oamenilor, sã se
facã vizibilã, sã se lase privitã, simþitã cititã.
Poezia ºi-a desfãcut carapacea în literatura
românã cu ajutorul acestui aristocrat
de secol XVIII, cu mijloacele limbii
de atunci, pe care firea de poet a lui
Ienãchiþã Vãcãrescu le-a eliberat, lea artisticizat ºi le-a lãsat sã se
manifeste ºi sã îºi trãiascã viaþa lor,
în acord cu ceea ce el simþea.
Ienãchiþã Vãcãrescu a lãsat sã
curgã, spre aducere aminte ºi
pentru veºnicã neuitare, toate
stãrile care îl încercau, care îi
încãrcau trãirile, care îi înnobilau
viaþa tumultoasã ºi supusã multelor
preocupãri ºi îndeletniciri pe care
le avea ºi pe care trebuia sã le ducã
la capãt. Toatã poezia lui este
marcatã de firesc ºi de autenticitatea momentului
ºi mai ales de dorinþã, de dorinþa de a nu-ºi lãsa
stãrile sã lâncezeascã, sã adoarmã cumva ºi sã
se piardã în uitare. Pentru poetul Ienãchiþã
Vãcãrescu, nimic din ceea ce este trãit ºi simþit
nu este de nespus, de lãsat sub cortina groasã ºi
grea a nerostirii. Aºezarea fiecãrui cuvânt în poezie

nu este cãutatã sau forþatã, toate sunt rezultatul
firesc al simþirii înalte, nobile. Acordurile/sonurile,
vibreazã, transmit mai departe stãrile, fac sã
luceascã, într-o dulce ºi clarã luminã, toate rostirile
stihuite, rostuite ºi calde. Cãutarea, cãutarea
îndelungatã, intermitentã, sunt mãrcile care fac
aceastã poezie sã trãiascã intens, sã vibreze
odatã ºi împreunã cu cel care o citeºte. Ienãchiþã
Vãcãrescu a scris o poezie
durabilã, aºezatã firesc în rama
nemuririi, în lumina pe care fiecare
urmã, a fiecãrui vers scris de el
atunci, ne-o aratã nouã acum.
Ienãchiþã Vãcãrescu este
nepot de martir, este, în acelaºi
timp, unul dintre cei mai instruiþi ºi
educaþi boieri ai culturii române. A
fost un erudit cu adevãrat ºi un
înaintemergãtor, lucruri care duc
fãrã dubii la înþelegerea deplinã a
faptului cã este întâiul poet român,
deoarece abia cu el poezia se
constituie ca gen literar de sine
stãtãtor... (Nicolae Manolescu).
Poezia a cãutat sã îºi facã loc în literatura
românã ºi a gãsit, la Ienãchiþã Vãcãrescu, inima
ºi mintea capabile sã o aºeze aici, sã îi dea glas,
sã îi facã auzitã vocea ºi sã o încarce cu puterea
de a rãmâne aici definitiv ºi nemuritoare.

Gabriel Enache
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REMEMBER
UNIVERSUL CÃRÞII CA PASIUNE A VIEÞII.
Convorbire cu dr. Gheorghe Buluþã
Nãscut în Bucureºti, pe 3 martie 1947, absolvent
al Universitãþii Bucureºti (1971), doctor în litere la
aceeaºi universitate, sub conducerea ºtiinþificã a
profesorului Dan Simonescu. Fost redactor la
publicaþiile de informare privitoare la carte (Cãrþi
noi, Livres Roumaines),
cercetãtor în domeniul istoriei cãrþii,
tiparului, bibliotecilor, miniaturii. A
publicat studii în reviste ºi volume,
circumscrise lumii cãrþii:
Manuscrise miniate franceze în
colecþii din România  în colaborare
cu Corneliu Dima-Drãgan (Editura
Meridiane, 1978); Pagini din istoria
cãrþii româneºti  în colaborare cu
profesorul sãu, Dan Simonescu
(Editura Ion Creangã, 1981, ediþie
revãzutã la Editura Demiurg, 1994);
Manuscrise miniate ºi ornate
româneºti în colecþiile din Austria
(Editura, Meridiane, 1990), Cultura
scrisã la români (1996), Scurta istorie a editurii
româneºti (Editura Enciclopedicã, 1996), Civilizaþia
bibliotecilor (Editura Enciclopedicã, 1998), Scurtã
istorie a bibliotecilor din România (Editura
Enciclopedicã, 2000).
Contribuie la teoretizarea domeniului
biblioteconomic, cu lucrãri de strictã actualitate:
Biblioteca azi. Informare ºi comunicare (2004,
în colaborare); Vademecum legislativ pentru
biblioteci (2004, în colaborare); Biblioteca în
societatea informaþiei (2007, în colaborare).
Temele propuse au vizat organizarea,
naþionalizarea, modernizarea ºi diversificarea
serviciilor de bibliotecã ºi cercetarea unor aspecte
inedite sau mai puþin cunoscute din istoria
comunicãrii scrise în cultura românã.
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Ca semn de înaltã preþuire a distinsului
profesor ºi mentor, am hotãrât împreunã sã
cinstim centenarul naºterii sale (11 decembrie
1902, la Câmpulung-Muscel) prin editarea
volumului: Centenar Dan Simonescu. Cartea ºi
biblioteca. Contribuþii la istoria
culturii româneºti (Târgoviºte,
2002), în care au depãnat amintiri,
au adus mãrturii, unele nume
reprezentative ale bibliologiei
noastre contemporane.
Victor Petrescu: Toatã
activitatea dumneavoastrã se
leagã, domnule Gheorghe Buluþã,
de universul cãrþii. Ce anume v-a
îndreptat cãtre acest domeniu?
Gheorghe Buluþã: Fãrã
îndoialã, unii dintre profesorii pe
care i-am avut. Am urmat un curs
special cu ªerban Cioculescu,
mare amator de carte, pe atunci
ºi director al Bibliotecii Academiei Române, ale
cãrui prime confesiuni literare le-am publicat în
Cãrþi noi. Dupã absolvirea facultãþii am fost
repartizat, cum se fãcea în acea vreme, ca redactor la aceastã revistã, Cãrþi noi, a Centralei
Editoriale. Am cunoscut astfel lumea cãrþii din
interior  edituri ºi editori, unii de mare valoare
ca profesioniºti  unii încã activi, alþii trecuþi în
lumea celor drepþi. Am cunoscut colecþionari,
bibliofili, traducãtori, ilustratori... Aºa l-am întâlnit
pe Corneliu Dima-Drãgan, Dumnezeu sã-l ierte,
lector de bibliologie, un pasionat cercetãtor al
cãrþii vechi, capabil de un entuziasm azi de
neimaginat, pentru cercetare. Prin el i-am
cunoscut apoi pe profesorul George Potra, pe
colecþionarul N. Vasilescu Capsali, pe profesorul
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Dan Simonescu. De acesta din urmã am avut
norocul sã fiu mult mai apropiat. Mi-a fost mentor ºi i-am fost doctorand, apoi colaborator ºi
prieten. Dan ºi Coca Simonescu ne-au adoptat,
pe mine ºi pe soþia mea ºi în cãsuþa lor modestã,
dar primitoare, din strada Icoanei, din fundul unei
grãdini cu hortensii ºi trandafiri, am petrecut dupã
amieze de neuitat. Dan Simonescu era un
adevãrat domn. În cele douã decenii de prietenie
nu l-am auzit niciodatã spunând un cuvânt, nu
rãu, dar nici mãcar vag maliþios, despre cineva.
Avea o toleranþã, o seninãtate  cel puþin când
l-am cunoscut eu , pe care nu le-am mai întâlnit
la nimeni. Doamna Simonescu mai comenta, cu
umor ºi limbã ascuþitã, dar profesorul gãsea
întotdeauna scuze pentru ineleganta sau
mârºãvia unuia sau altuia. Colaborarea cu el a
fost o mare ºansã pentru mine ºi cred cã pentru
toþi elevii lui. Mã duc ºi acum, destul de des, la
mormântul familiei, la Cimitirul Belu catolic. Ei
erau ortodocºi, dar, când s-a stins Dan
Simonescu, neavând loc în Bucureºti, ºi fiind
iarnã, n-a putut fi transportat la Câmpulung.
Parohul catolic, prieten al sãu, a oferit familiei
acest loc.
Victor Petrescu: Vã consideraþi un discipol
al acestuia, în privinþa rigurozitãþii cercetãrii, a
interpretãrii unor date? În ce constã aceastã
colaborare intelectualã?
Gheorghe Buluþã: În primul rând, profesorul
ºi mentorul meu, mi-a îndrumat teza de doctorat
Evoluþia modelelor editoriale în România. Tradiþii
ºi perspective contemporane, susþinutã la
Universitatea bucureºteanã, în 1983. Apoi, am
colaborat la Scurtã istorie a cãrþii româneºti
(1994), primind ºi preþioase sfaturi pentru alte
lucrãri, ca ºi dumneavoastrã, de altfel, care aþi
avut de asemenea, o afectuoasã prietenie cu
profesorul, devenit apoi membru de onoare al
Academiei Române.
Victor Petrescu: ªi ce ºanse aþi mai avut ca
profesionist?
Gheorghe Buluþã: Am lucrat nu numai în
lumea editorialã, dar ºi în biblioteci. Meseria de
bibliotecar este marginalizatã în România ºi puþini
ºtiu ce satisfacþii poate da. Mi-a plãcut ºi am avut
norocul sã pot cerceta fondurile vechi, am putut,
ajutat de Corneliu Dima-Drãgan dupã ce el a

emigrat, sã fac cercetare în Biblioteca Naþionalã
de la Viena ºi în aceea de la Paris, pentru cãrþile
mele despre manuscrisele miniate.
Mai târziu, ca director al Bibliotecii Municipale
Mihail Sadoveanu din Bucureºti, am putut sã fac
ºi altceva  administraþie. La noi aceastã activitate
este dispreþuitã, pentru cã nu se ºtie cât de
importantã este ea în orice þarã civilizatã. Am citit
mult în acest domeniu, în legãturã cu bibliotecile
din Europa. Am ºi vizitat câteva, am beneficiat ºi
de unele stagii în Franþa, care au fost foarte
profitabile profesional (Cã tot m-aþi întrebat de alte
ºanse). Cred cã douã sunt lucrurile de care are
nevoie România pentru a intra în Europa:
educaþie ºi administraþie bine fãcute. Politica,
diplomaþia ºi cultura depind de acestea, ca ºi alte
segmente ale societãþii.
Victor Petrescu: Aþi fãcut ºi una ºi alta...
Gheorghe Buluþã: Într-adevãr cu asta m-am
învrednicit, pânã la pensionare (2011). Ca director la o bibliotecã universitarã, a Universitãþii de
Medicinã ºi Farmacie Carol Davila din Bucureºti,
am fãcut administraþie. Am avut ºansa de a fi
susþinut de oameni care înþeleg cã învãþãmântul
modern are nevoie ca serviciile de informare din
biblioteci sã funcþioneze la standarde ºi în condiþii
normale în Europa. Ca educaþie... Am predat la
Bucureºti (Facultatea de Filologie a Universitãþii)
ºi Târgoviºte (Universitatea Valahia) discipline
bibliologice. Dar nu pot spune cã am avut vreo
satisfacþie. Nu mai existã interes pentru formare,
de fapt studenþii nu cred în meserie, nu sunt
motivaþi, vin numai ca sã nu spunã cã nu au o
diplomã. Puþini vor sã citeascã literaturã de
specialitate sau literaturã în general. ªi nivelul
general de culturã a scãzut, învãþãmântul pe toate
treptele sale fiind în regres.
Victor Petrescu: Cu cine aþi colaborat la cele
douã universitãþi?
Gheorghe Buluþã: Perioadele în care am fost
cadru didactic universitar, titular sau asociat au
fost relativ scurte, din motive obiective dar ºi
subiective: la Universitatea Bucureºti, între 19962000 ºi Universitatea Valahia din Târgoviºte,
1997-2001. În paralel am avut ºi alte funcþii administrative, cãrora în final mi-am dedicat eforturile.
Am avut colegi, printre alþii pe: Ion Stoica, Mircea
Regnealã, Eugen Marinescu, Ionel Enache, Doina
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Banciu, Victor Petrescu, Zenovia Niculescu, Agnes
Erich, Elena Tîrziman, care au devenit nume
importante ale biblioteconomiei româneºti.
Victor Petrescu: Aþi publicat mai ales cãrþi
privitoare la lumea cãrþii. Cum se vede ea azi, din
perspectiva unui istoric al cãrþii ºi tiparului?
Gheorghe Buluþã: Pur ºi simplu altfel. Nu ºtiu
dacã e mai bine sau mai rãu. Sigur, s-a redus
accesul la carte din cauza preþurilor. Au scãzut
enorm tirajele, faþã de cele de ordinul sutelor de
mii de altãdatã. Dar s-a diversificat oferta, piaþa e
mobilã, condiþiile de tipar categoric mai bune. E
regretabil cã lipsesc programele de susþinere a
cãrþii pentru copii  publicul viitor  iar puterea de
cumpãrare scãzând, copiii din familiile sãrace
pierd o ºansã. De fapt nu avem o politicã a cãrþii,
asta e deja o banalitate, ºi n-ar trebui decât, dacã
nu putem gândi una, sã urmãm exemplul francez.
Dar pe cine mai intereseazã azi aºa ceva?
Victor Petrescu: Dar lumea bibliotecarilor?
Aþi publicat recent prima istorie a bibliotecilor de
la noi. Cui va folosi ea?
Gheorghe Buluþã: Glumind, aº spune cã mie.
Lucrul la acest volum mi-a schimbat înþelegerea
asupra fenomenelor istoriei culturale, mai mult
decât lucrul la celelalte cãrþi. Existau cercetãri
despre o bibliotecã sau alta, dar o sintezã, care
ar fi presupus o muncã în echipã, n-am avut.
Istoria bibliotecilor din Franþa este o lucrare în mai
multe volume cu zeci de autori, susþinuþi de
Centrul Naþional al Literelor. Vã imaginaþi aºa ceva
la noi? Noi nu avem spirit de cooperare, aºa cã
am fãcut-o singur. N-a fost uºor, dar trebuia sã
avem o imagine generalã a fenomenelor. Trecutul
ne-ar putea ajuta sã gândim viitorul. Dar aici sunt
aproape la fel de sceptic ca ºi studenþii mei. De
fapt am scris aceastã carte dintr-un anacronic,
poate, simþ al datoriei? Ce sã fac? Sunt un
paºoptist întârziat ºi incurabil. Mai cred în valori
precum educaþie, muncã, tradiþie (fãrã a exclude modernitatea), cercetare. Sunt noþiuni care
azi sunt privite ca suspecte, depãºite, cum spun
unii. In orice caz, cel care-a scris aceastã istorie
a bibliotecilor este alt om decât cel de acum cinci
ani. A fost o cercetare care mi-a schimbat viziunea
ºi m-a eliberat de unele prejudecãþi. Este o carte,
sper, vie, coloratã, nu lipsitã de pitoresc, cu un alt
tip de discurs auctorial.
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Victor Petrescu: Aþi mai fãcut eforturi de a
sintetiza prin lucrãri fenomenul bibliologic românesc?
Gheorghe Buluþã: Desigur. Unele chiar
împreunã cu dumneavoastrã: Galeria bibliologilor
români (Târgoviºte, 2003); Bibliologie
româneascã. Idei, portrete, controverse
(Târgoviºte, 2008). Suntem ºi autorii, împreunã
cu Emil Vasilescu, al unicului dicþionar al
bibliologilor români (Bibliologi români. Dicþionar,
Târgoviºte, 2011) care trece în revistã fenomenul
evidenþiind strãdaniile înaintaºilor.
Victor Petrescu: Cum anticipaþi cã va evolua
biblioteconomia româneascã?
Gheorghe Buluþã: Este de aºteptat sã
evolueze la fel ca în alte þãri; ea este deja
consideratã strãmoaºa ºtiinþei informãrii.
Dezvoltarea teoriei ºi practicii în acest domeniu
nu poate decât sã urmeze dezvoltarea Noilor
Tehnologii ale Informãrii ºi Comunicãrii pe de o
parte ºi acþiunea socio-culturalã în legãturã cu
aceasta: segmentarea publicului ºi diversificarea
suporturilor de informaþie. Vor fi necesare noi
competenþe informaþionale ºi comunicaþionale ºi
instituþia bibliotecarã, în general, se va orienta spre
utilizator, iar biblioteca publicã, în special, se va
centra pe acþiunea culturalã ºi educativã, ca în
restul lumii ºi, mai ales, în Europa viitorului.
Victor Petrescu:Sunt diferenþieri majore între
modul de percepere a rolului ºi misiunii bibliotecii
acum faþã de cele de acum câteva decenii în urmã?
Gheorghe Buluþã: Fãrã îndoialã. Ele sunt
concordante cu evoluþia societãþii în ansamblu. Cu
mulþi ani în urmã, Dan Simonescu prefigura
schimbãrile:  Biblioteca viitorului va introduce
metode noi de difuzare a cãrþilor ºi informare a
cititorilor prin informatizarea ºi automatizarea
diferitelor servicii. Bibliotecarul trebuie sã fie pregãtit
din timp pentru schimbare, pentru ºocul viitorului!
Se adresa tinerilor: Nu risipi puterile zilelor
înflorite pe care le trãieºti! Înalþã-te sufleteºte prin
cultura adevãratã, lumineazã-þi mintea prin
învãþãturã, înnobileazã-þi mintea prin nãzuinþe.
Aceste poveþe generaþia noastrã a încercat,
ºi în mare mãsurã a ºi reuºit, sã le urmeze. Cea
de astãzi este oare, hotãrâtã sã le urmeze? Vom
trãi ºi vom vedea.

Victor Petrescu
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TABLETA DE SCRIITOR
Victor Petrescu  bibliolog ºi ctitor
La 16 august, Victor Petrescu (istoric ºi critic
literar, istoric al culturii, bibliolog, ziarist, cadru didactic universitar la universitãþile din Târgoviºte
ºi Bucureºti) împlinea 75 de ani, dintre aceºtia
aproape cinci decenii fiind puºi în slujba culturii
dâmboviþene: profesor de limba românã la
Vãcãreºti ºi Târgoviºte, inspector,
muzeograf, 36 de ani director al
Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu Dâmboviþa (19722008), redactor-ºef fondator al
publicaþiei Curier. Revistã de
bibliologie ºi culturã. Aproape cã
nu existã domeniu al culturii
târgoviºtene dar ºi naþionale în
care sã nu fi fost prezent adesea
ca fondator-ctitor al unor instituþii
ºi organisme culturale, unele, cum
este Concursul ºi Festivalul
Naþional Moºtenirea Vãcãreºtilor,
apropriind o jumãtate de secol.
Membru al Uniunii Scriitorilor din
România ºi al mai multor organizaþii profesionale,
onorat cu titluri, ordine ºi medalii, prin care i se
recunosc meritele în plan cultural, obºtesc (Victor Petrescu, venit de la Focºani în 1962, este
mai târgoviºtean  dacã se poate spune aºa 
decât mulþi nativi) ºi ºtiinþific aºa cum reiese din
volumul Societatea Scriitorilor Târgoviºte. Din
1
istoria unei grupãri literare, p. 74-79 . Pentru
istoria literarã, Victor Petrescu este unul dintre
cei mai importanþi bibliologi contemporani ºi
autorul a peste 70 de cãrþi mai toate în domeniul
istoriei literare ºi al bibliologiei, câteva dintre
acestea cotate drept fundamentale de specialiºtii
în domeniu.
Dacã ar fi sã mã opresc doar la câteva
isprãvi ale lui V. Petrescu, alegere gen ce cãrþi
ai lua cu tine pe o insulã pustie, aº sta în
cumpãnã între înfiinþarea Bibliotecii Târgoviºte

din Chiºinãu (în urmã cu 20 de ani), Dicþionarul
de literaturã al judeþului Dâmboviþa (1999),
Scriitori ºi publiciºti dâmboviþeni (2005),
organizarea ºi dotarea Bibliotecii Judeþene Ion
Heliade Rãdulescu în sediul actual, înfiinþarea,
în urmã cu 16 ani, a Salonului Editorial
Târgoviºtean Ion Heliade
Rãdulescu, fondarea revistei
Curier, aº spune, fãrã a ezita
printre cele mai autorizate reviste
de bibliologie la nivel naþional,
formarea profesionalã ca profesor
în cadrul Facultãþii de Litere a
Universitãþii Valahia din
Târgoviºte a câtorva zeci de
bibliotecari calificaþi pentru
bibliotecile judeþului Dâmboviþa ºi,
nu în ultimul rând, coordonarea
colecþiei Universitaria InformareComunicare a Editurii Bibliotheca,
colecþie în care ºi-au publicat
cãrþile renumiþi bibliologi
contemporani dintre care meritã amintiþi, pe
lângã dr. Victor Petrescu, Gheorghe Buluþã,
Octavian Mihail Sachelarie, Agnes Erich, Sultana
Craia, Elena Tîrziman, George Corbu,
Constantin Mãtuºoiu, Mihaela Hélène Dinu, Dan
Simonescu, Gabriela Niþulescu, Emil Vasilescu,
º.a., cãrþile semnate de aceºtia marcând un
reviriment al literaturii ºtiinþifice româneºti dedicate bibliologiei.
Voi afirma în continuare cã întâlnirea lui Victor
Petrescu cu Editura Bibliotheca a fost productivã
pentru cultura târgoviºteanã, ºi beneficã pentru
ambele entitãþi; aici publicându-ºi 28 din cele 71
de cãrþi pe care ilustrul om de culturã le-a scris,
majoritatea acestora constituindu-se în
adevãrate repere profesional-ºtiinþifice pentru
studenþii sãi, pentru bibliotecarii a cãror muncã
a planificat-o ºi îndrumat-o în cei 36 de ani când
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 ca director al Bibliotecii Judeþene Ion Heliade
Rãdulescu  a condus, indirect am putea zice
fãrã teama de a greºi, aproape o sutã de
biblioteci din oraºele ºi comunele judeþului
Dâmboviþa.
Cãrþile lui V. Petrescu sunt adevãrate repere
bibliografice pentru bibliologi, dar mai ales pentru
studenþii din þarã ºi din Basarabia  fiindcã tratatele
ºi cursurile semnate V. Petrescu au ajuns în
ultimele trei decenii ºi peste Prut  ce se
specializeazã în domeniu.
Fiindcã, în 2017, Editura Bibliotheca va împlini
20 de ani de activitate, vom enumera titlurile
cãrþilor publicate de Victor Petrescu aici
însoþindu-le cu scurte comentarii pe acelea care
s-au constituit în repere de referinþã ale
domeniului cãruia cu tenacitate Victor Petrescu
i-a dedicat o bunã parte din creaþia sa ºtiinþificã:
Dicþionar de literaturã al judeþului Dâmboviþa.
1508-1998 (1999); Târgoviºtea culturalã (2000);
Vãcãreºtii. O dinastie poeticã (2002); Poeþii
Vãcãreºti. Studiu ºi bibliografie (2002); Centenar
Dan Simonescu. Cartea ºi biblioteca. Contribuþii
la istoria culturii româneºti (2002); Introducere
în managementul de bibliotecã (2003); Galeria
bibliologilor români (2003); Biblioteca azi.
Informare ºi comunicare (2004); Vademecum
legislativ pentru biblioteci (2004); Scriitori ºi
publiciºti dâmboviþeni (2005); Pagini de istorie
literarã (2006); Ipostaze ale literaturii române
vechi (2007); Ghidul bibliotecilor din judeþul
Dâmboviþa (2007); Bibliologie româneascã
(2008); Târgoviºte  vechi centru tipografic
românesc (2008); Bibliologi români. Dicþionar
(2011); Tiparul epocii brâncoveneºti (2014);
Crochiuri literare. Scriitori ºi publiciºti
dâmboviþeni. 1900-1944 (2014); Portretisticã
literarã. De la Heliade încoace (2016).
Cum, deºi relaþiile mele cu ºtiinþa bibliologiei
sunt cordiale, nu am totuºi exerciþiul ºi
instrumentele necesare aprecierii unuia dintre
primii trei-patru bibliologi români contemporani 
l-am numit pe dr. Victor Petrescu  voi recurge la
câteva excerpte selectate din sutele de cronici de
întâmpinare la cele 70 de cãrþi ale lui V. Petrescu
(autor, coautor), eliminând în acest fel ºi bãnuiala
de encomianism (de altfel despre opera scrisã
dar ºi despre ctitoriile lui Victor Petrescu nu se
poate vorbi decât la superlativ)
Aceastã carte închinatã Târgoviºtei ca centru
tipografic este  în aceastã privinþã  o lucrare
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completã, elaboratã la un înalt nivel ºtiinþific, cu
rigoarea ºi minuþiozitatea cerutã de conþinutul ei
ºi de exigenþele specialiºtilor cãrora li se
adreseazã. Trebuie sã se sublinieze cã studiul
introductiv oferã, prin stilul sãu accesibil ºi plãcut,
o lecturã instructivã ºi celor neiniþiaþi. La calitãþile
de ordin ºtiinþific ale lucrãrii, se adaugã o execuþie
graficã îngrijitã ºi prezentarea volumului sub o
copertã în trei culori ce reproduce o xilogravurã
cu o tiparniþã din epocã. (Livia Bacâru)
Dicþionarul este binevenit ºi pentru a dovedi
continuitatea fenomenului în aceastã parte a þãrii,
urmãrind ilustrarea de «miºcãri literare
contemporane», perceputã ca un «omagiu adus
dãltuitorilor în cremenea cuvântului» din acest
spaþiu «mustind de istorie». [ ] În totul o preþioasã
carte de învãþãturã ce adaugã cu prisosinþã o
paginã memorabilã la tezaurul enciclopedismului
naþional. (Constantin Cubleºan)
Victor Petrescu ºi-a adjudecat un statut
intelectual demn de invidiat: de reputat istoric
literar ale cãrui judecãþi de valoare deschid noi
cãi de cercetare ºi fac ºcoalã. (George Coandã)
Istoricul literar Victor Petrescu a publicat în
anul recent încheiat trei lucrãri dedicate poeþilor
Vãcãreºti. Prima ºi de departe sinteza cea mai
importantã a tripticului, Vãcãreºti. O dinastie
poeticã cuprinde întreaga familie târgoviºteanã;
a doua este dedicatã celui mai tânãr dintre
Vãcãreºti, Iancu ºi ultima o bibliografie generalã
a poeþilor Vãcãreºti. Prin aceste lucrãri, Victor
Petrescu întreprinde cea mai cuprinzãtoare
operã de exegezã criticã a moºtenirii lãsatã de
Vãcãreºti culturii române. [...]Familiarizat cu
acest gen de lucrãri, alcãtuite în baza unor
cercetãri exacte, dominate de criterii precise,
respectate pe cât posibil în fiecare paginã, autorul
a realizat în primul rând o selecþie întemeiatã pe
principii axiologice stabilite în principal de opiniile
critice exprimate de confraþi de ai sãi în texte
anterioare, dar ºi din perspectiva proprie
istoricului literar, preocupat sã reconstituie o
ierarhie valoricã a celor adunaþi în dicþionar. (Emil
Vasilescu)
Parcurgând lucrarea sa, ne dãm lesne
seama cã a întreprins o vastã ºi atentã
documentare. [...] Cu o evidentã putere de
sintetizare ºi sistematizare, Victor Petrescu a
armonizat datele acumulate pânã acum, cu
rezultatele propriilor sale investigaþii, izbutind sã
reconstituie într-o imagine unitarã atât
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personalitatea individualã a fiecãrui poet, cât ºi
rolul pe care l-au împlinit, prin structura ºi
combustanþialitatea dinastiei lor, în viaþa politicã,
socialã ºi culturalã a epocii. (Teodor Vârgolici)
Documentându-se atent, Victor Petrescu
preia de la comentatorii ce s-au pronunþat despre
autorii incluºi, textele reprezentative, iar acolo
unde nu este mulþumit sau lipsesc, formuleazã el
judecãþi pertinente ºi definitorii. Un alt atribut al
Dicþionarului , ar fi cã se citeºte cu interes, e
parcurs cu sufletul la gurã, atitudine ce decurge
nu numai din materialul inclus, datorat
personajelor sale, dar ºi stilului fluent, clar, al lui
Victor Petrescu, care izbuteºte performanþa de a
îmbina sobrietatea ºi concizia omului de ºtiinþã
cu exprimarea artisticã de înaltã þinutã. (Corin
Bianu)
Victor Petrescu este un nume cunoscut în
domeniu, întrucât d-sa a mai publicat pânã acum
ºi alte lucrãri de istorie literarã (Dinastia poeticã a
Vãcãreºtilor; Iancu Vãcãrescu. Monografie; Poeþii
Vãcãreºti. Biobibliografie; Târgoviºte  vechi
centru tipografic românesc; Dicþionar de literaturã
al judeþului Dâmboviþa; Târgoviºtea culturalã) în
genere bine primite de critica literarã fiindcã
fiecare din ele a fost judicios conceputã ºi conþine
informaþii preþioase, unele inedite, despre arealul
cultural abordat cu o competenþã profesionalã
situatã dincolo de orice îndoialã ºi  în plus  ºi cu
o pasiune demnã de toatã preþuirea cititorilor.
(Florentin Popescu)
Autorii [...] trec în revistã, într-o formã sinteticã,
istoria ºi condiþia Cãrþii în diferite perioade ale
istoriei universale, cu informaþii din lumea
româneascã (inclusiv, pentru aceasta din urmã,
cu date statistice). Bogatul aparat de note care
încheie capitolul consacrat cãrþii aratã nivelul
documentãrii autorilor ºi furnizeazã celor
interesaþi trimiteri bibliografice utile [ ]. Este
aºadar, un volum de introducere în teoria
comunicãrii, cuprinzãtor, cu bibliografie la zi, cu
o prezentare accesibilã, care permite o însuºire
a culturii comunicãrii atât viitorilor profesioniºti, cât
ºi publicului general. (Sultana Craia)
Una dintre particularitãþile volumului recenzat
este cã autorii prezintã lucrãri, puncte de vedere
elaborate la diferite etaje ale construcþiei
bibliologiei româneºti. Cele din antologie au
consolidat temelia ºtiinþei bibliologice. Pe aceastã
temelie au construit ºi obþinut rezultatele
practicienii. Prin prisma autorilor lucrarea denotã

potenþialul creativ, enorm al domeniului bibliologic
de la începuturi pânã în prezent. (Lidia Kulikovski)
Felicitãri domnului Victor Petrescu, care de
peste trei decenii a fãcut din Târgoviºte un loc în
care s-a publicat ºi se publicã asemenea lucrãrii
[ ] În final, apreciem cã domnii profesori
Gheorghe Buluþã ºi Victor Petrescu au fãcut o
lucrare pe care nimeni altcineva la noi, cred, nu
ar fi putut-o realiza în acest moment. Aceastã
privire panoramicã asupra evoluþiei
biblioteconomiei româneºti presupune bunã
stãpânire a domeniului, care vine numai dupã zeci
de ani de activitate profesionalã. (Mircea
Regnealã)
Deºi specializat în literatura veche (Ipostaze
ale literaturii române vechi) îndeosebi în studiul
vieþii ºi scrierilor poeþilor Vãcãreºti, ca bibliolog,
dovedeºte deschidere cãtre noutãþile aduse de
societatea informaþiei, noile tehnologii ale informãrii
ºi comunicãrii, o tinereascã adaptare la exigenþele
recente ale profesiei de specialist în informarecomunicare ºi disponibilitatea pentru schimbare,
vizibile atât în lucrãrile sale (personale sau
colaborare), cât ºi în activitatea ca director al
bibliotecii publice judeþene. Înzestrat cu vitalitate
fizicã ºi intelectualã, cu spirit constructiv ºi cordial, Victor Petrescu încununeazã calitãþi care dau
sens unei vieþi ºi unei cariere, le împlinesc ºi le
conferã caracterul exemplar. (Gheorghe Buluþã)
În final, se cuvine sã amintim despre Victor
Petrescu deschizãtorul de drum spre Chiºinãu.
Aflat  prin calitatea sa de director al Bibliotecii
Judeþene Ion Heliade Rãdulescu Dâmboviþa 
în echipa celor care au pus piatra de temelie a
Bibliotecii Târgoviºte din Chiºinãu, a avut parcã
premoniþia faptului cã întemeietorii, mai toþi
politicieni, vor pierde rapid în timp din entuziasmul
începutului ºi cã relaþia culturalã  nicidecum un
festivist ºi efemer pod de flori  trebuie adâncitã,
dezvoltatã. Pentru aceasta a atras în aventura sa
începutã în urmã cu douã decenii scriitori ºi editori
târgoviºteni, cel puþin la fel de entuziasmaþi ºi
rezonând la idealul ce pãrea fantezist ºi utopic,
materializat deocamdatã în domenii ale culturii
scrise, mai ales. Aºa s-a ajuns ca Litere (revistã
la care Victor Petrescu este redactor fondator,
susþinând de 17 ani o rubricã) sã aibã la Chiºinãu
o redacþie (acad. Mihai Cimpoi, acad. Nicolae
Dabija, Iulian Filip, Vasile Romanciuc, Ianoº
Þurcanu, Aurelian Silvestru, Igor ªarov), ca niºte
scriitori târgoviºteni sã fie membri ai Uniunii
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Scriitorilor din Republica Moldova, iar alþii,
prozatori, poeþi din Basarabia sã-ºi publice cãrþile
la Editura Bibliotheca, în calitatea lor de membri
ai Societãþii Scriitorilor Târgoviºteni. La
Moºtenirea Vãcãreºtilor, la Ziua Limbii Române,
la Congresul Mondial al Eminescologilor, la
Biblioteca Târgoviºte, scriitori din Chiºinãu ºi
Târgoviºte se întâlnesc uniþi prin carte, prin cultura
scrisã care nu þine seamã de graniþe sau
conjuncturi politice. Începutul l-au fãcut Victor
Petrescu ºi prietenii sãi literari reuniþi de 11 ani în
SST, ºi de 17 ani în jurul revistei Litere. Nu se
putea un omagiu mai potrivit adus, de cãtre un
bibliolog, cãrþii.
Îmi amintesc de un joc inteligent al tinereþii
noastre ºi anume asocierea de cuvinte: unul dintre
jucãtori rostea un cuvânt, celãlalt, rapid, trebuia

sã pronunþe primul cuvânt ce-i venea în minte ºi
adesea împerecherile erau ciudate, alteori din
acelaºi câmp semantic. Ei bine, eu de câte ori
aud rostit cuvântul carte îl asociez automat cu
Victor Petrescu.
La mulþi ani, Victor Petrescu!
NOTE
1. Membru fondator al Societãþii Române de Bibliofilie (1972) ºi al
Societãþii de Literaturã Ion Heliade Rãdulescu (1972), membru
al Uniunii Ziariºtilor Profesioniºti din România (1990), distins cu
Ordinul Ziariºtilor clasa I Aur (2001), membru al Academiei
Internaþionale Mihai Eminescu (1999), membru al Uniunii
Scriitorilor din România (2004), membru fondator al Societãþii
Scriitorilor Târgoviºteni (2005), membru al Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova (2005). Distins cu ordinul Meritul cultural în
grad de cavaler (2004). Cetãþean de onoare al municipiului
Târgoviºte (2007).

Mihai Stan

Lucian Grigorescu.
Pitorescul unei existenþe
Ziaristul, omul de radio ºi televiziune,
prozatorul, istoricul culturii târgoviºtene se naºte
pe 24 noiembrie 1942 în localitatea Hãrman,
judeþul Braºov.
Dupã absolvirea Liceului Ienãchiþã
Vãcãrescu din Târgoviºte (1961), urmeazã
Facultatea de Filologie a Universitãþii
Alexandru Ioan Cuza din Iaºi
(1965). Profesor de liceu în
Târgoviºte ºi Bãleni. De asemenea,
muzeograf la Muzeul Judeþean,
apoi redactor ºi secretar de redacþie
la ziarul Dâmboviþa, redactor la
Întreprinderea Cinematograficã,
profesor expert la Casa Corpului
Didactic. Din 2003, cadru didactic
la Universitatea Valahia din
Târgoviºte, secþia Jurnalism, pânã
în 2007. Se stinge din viaþã, dupã o
îndelungatã ºi grea suferinþã, pe 19
octombrie 2016, în Târgoviºte.
Debut publicistic cu reportaje în ziarul Uzina
ºi ogorul (1956). Colaboreazã la: Dâmboviþa,
Flacãra, Tribuna învãþãmântului, Iaºul
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literar, Graiul Dâmboviþei, Târgoviºtea,
Curier, Mioriþa noastrã (SUA), Time
(Singapore) cu reportaje, prozã scurtã, cronici
sportive, foiletoane, anchete. A iniþiat ºi condus
publicaþiile: Armonii, Interviu, Semnal 
eveniment, Jurnal de Târgoviºte, Þeapa, ce
au apãrut o vreme în peisajul
dâmboviþean de dupã decembrie
1989. În perioada 1991-1993 redactor ºef al postului de
televiziune Ruvacom Târgoviºte. Apoi, redactor-ºef, fondator
al postului Radio D. A coordonat
apariþia unor publicaþii destinate
cadrelor didactice: (Însemnãri
pedagogice, Opinii pedagogice, Graiul Dâmboviþei  serie
nouã), precum ºi a unor foi
volante, pliante, reviste sau
monografii ºcolare. Autor al
capitolelor privind activitatea
sportivã, în monografiile despre judeþul
Dâmboviþa, apãrute între 1968-1989. Publicã
prozã scurtã în revistele timpului. Totodatã,
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unele nuvele ºi schiþe apar în antologii literare,
pe plan local sau naþional (cea care reuneºte
contribuþia scriitorilor din rândul cadrelor
didactice). Premiat în 1972 la Festivalul de
Literaturã Moºtenirea Vãcãreºtilor pentru
prozã scurtã. Autor sau coautor al unor culegeri
de exerciþii ºi texte de gramaticã, a antologiei
Scriitori dâmboviþeni (1998, în colaborare),
precum ºi a monografiei despre Primãria
Târgoviºtei (1997, în colaborare).
Debut editorial cu volumul Centenar.
Primãria oraºului Târgoviºte (1997), urmat de
Alizay, mon amour (2000), I.C. Vissarion 
Ber Cãciulã (ediþie îngrijitã, 2000) ºi Râzând
sã ne facem CV-ul (2003), apropiat stilului
reportericesc. Acesta se manifestã plenar în
Dâmboviþa de la organ la o beþie cu libertate
ce se doreºte O istorie sentimentalã ºi
anecdoticã a unui fenomen de presã (în
colaborare cu George Coandã). Despre
Râzând sã ne facem CV-ul, autorul afirmã cã
veþi remarca, desigur, cã este un «Curriculum
vitae» neobiºnuit care alege un traseu amuzant
ºi aceasta din credinþa autorului cã râsul poate
retuºa moravurile, iar oamenii nu trebuie sã
primeascã neapãrat ecusoanele noastre
acuzatoare pentru a fi recunoscuþi, fie ºi din
simplu motiv cã nici noi nu ne putem erija în
judecãtori infailibili. Pe baza unui chestionar,
a realizat ºi volumul Lideri ai tranziþiei
târgoviºtene (2006), ce cuprinde personalitãþi
din domeniul artei, culturii, literaturii, editori,
jurnaliºti, cadre militare, didactice sau
politicieni, slujitori ai altarului etc. Împreunã cu
Mariana Grigorescu reuºeºte documentate
repere privind Activitatea editorialã
târgoviºteanã în secolul al XX-lea (2004).
Editeazã, în colaborare, note de curs privind
Conceperea ºi elaborarea unui ziar (2004)
sau Tehnici de colectare ºi redactare a
informaþiei (2004), instrumente utile studenþilor
Secþiei de jurnalism a Universitãþii Valahia din
Târgoviºte.
Înclinat spre reportaj, cu conotaþii în
contemporan, investigheazã aspecte ale
socialului. Se apleacã ºi asupra cercetãrii tradiþiilor
culturale, ale procesului instructiv-educativ din
învãþãmântul dâmboviþean. Rãmâne ca unul din
reporterii sportivi reprezentativi ai Dâmboviþei,
scriind dezinvolt ºi pitoresc despre subiecte
uneori delicate.
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TINERE CONDEIE
În fiecare zi alegem teatrul

Mim, actor ºi autor

Am început un curs de Arte ale spectacolului la
universitate ºi nu as fi crezut cã poate avea o aºa mare
influenþã asupra mea. M-am regãsit foarte mult în el,
sau mai exact în vorbele doamnei profesoare.
Obiºnuiesc sã pun pe hârtie tot ce observ în jurul meu
ºi îmi atrage atenþia într-un mod
deosebit, totul vine din suflet, fãrã pic
de efort de a crea ceva. Nu ºtiu dacã
asta se poate numi talent, sau pur ºi
simplu o exprimare mai bunã în scris.
O creaþie trecutã pe sub ochii mai
multor cititori poate primi laude sau
critici, însã am auzit ceva foarte frumos:
dacã un text, sau un spectacol este
considerat de o singura persoanã o
capodopera, atunci el are ºansa de a
deveni o capodoperã! Evident,
spectacolul nu va fi niciodatã identic,
chiar dacã vorbim despre reprezentarea
aceleiaºi piese (teatru, o partiturã, un
dans). Tocmai de-asta îl asemãn în
mintea mea cu viaþa  zilele mele, chiar
dacã par toate la fel, niciuna nu e
identicã în totalitate cu cea de dinainte.
Dimineaþa cortina este ridicatã, ºi îmi
încep reprezentarea mea ca om obiºnuit. Spectacolul
meu este unul spontan, deschis, poate suferi schimbãri
din partea publicului, oricine poate interveni ºi schimba
scenariul. Seara, ca la sfârºitul oricãrui spectacol,
cortina este trasã, fãrã ºansa de a mai putea schimba
ceva, aºadar fãrã posibilitatea de a mai reveni asupra
celor întâmplate. De-asta alegem teatrul în fiecare zi a
vieþii noastre, mereu cu alte lumini, pe alta scenã fãrã
ca piesa noastrã sã fi fost pusa înainte pe hârtie...ªi
dacã ne-am angaja un scriitor care sa noteze totul, la
orice pas, cu tot cu didascalii, cu siguranþã ar avea ºansa
de a deveni o capodoperã. De ce? pentru cã nu a reieºit
din imaginaþia nimãnui, ci exclusiv din trãire. Când
asistãm la o piesã de teatru, suntem adesea indiferenþi
la replicile în care nu ne regãsim, ºi destul de marcaþi
de cele care parcã sunt inspirate din viaþa noastrã, fie
vorba de defecte, de greºeli pe care le facem, sau de
lucruri bune. Oare câþi oameni s-ar regãsi în reprezentata
scenicã a textului pe care viaþa ni-l scrie în fiecare zi?
Nu sunt scriitoare, însã dacã aº continua sã-mi notez
trãirile, aº putea deveni una.

ªtim deja ce este un mim. Acel om pictat pe faþã,
care stã nemiºcat, inexpresiv ºi imitã o statuie  o statuie
cu suflet. Pânã aici a ajuns puterea oamenilor de a-ºi
putea controla gesturile ºi expresiile faciale. Un mim
nu exprimã nimic, chiar dacã îl priveºti adânc în ochi,
nici tristeþe, nici bucurie, nici disperare
sau plictisealã. Deºi în sufletul lui, când
iese în stradã, în parc sau la
spectacole, poate fi ca un leu în cuºcã,
agitat, nervos, gata sã izbucneascã în
râs sau în plâns isteric. El doar tace,
nemiºcat... Dar actorii? Nici nu este
nevoie de prea multe cuvinte când mã
gândesc la ei.. Aproape în fiecare zi
trebuie sa îþi laºi haina propriei
personalitãþi în cuierul de acasã ºi sã
ieºi în lume drept altcineva. Cât de
plãcut trebuie sã fie uneori sã ai o zi
bunã ºi personajul pe care trebuie sã îl
interpretezi sa aibã o zi ca a ta, ºi cât
de liniºtitor pentru suflet sã vrei sã
plângi ºi în rolul jucat chiar sã fie nevoie
de lacrimi... Câtã emoþie poþi transmite
încât sa îl faci ºi pe cel care te priveºte
sã simtã ce simþi tu? ºi când ajungi
acasã îmbraci din nou persoana ta... asta este arta, nu
prefãcãtorie de doi bani. Asta înseamnã dãruirea  sã
te poþi oferi uneori pe tine însuþi unui scop, unui vis sau
unei pasiuni. Fãrã sa fii implicat cu toata puterea nu
cred ca poþi ajunge la adevãrata fericire la care tânjim
cu toþii. Suntem fiecare din noi mimi, actori ºi personaje...
ªtim sau învãþãm sa ne controlãm emoþiile, avem vieþi
care cu siguranþã ar alcãtui romane excepþionale, doar
cã nici nu realizam asta din cauza vârtejului în care
suntem prinºi. Daca am scrie zilnic tot ce ni se întâmplã,
am realiza cã suntem autorii propriei vieþi, stãpânii
absoluþi ai întregii acþiuni. Autorul contureazã personaje,
le da viaþã, cuvinte ºi conºtiinþa. Personajele sunt
simboluri ale conºtiinþei creatorului lor. Oare este o
coincidenþã cã diferenþa între termenii autor ºi actor
constã într-o singura literã?
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