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PROIECTELE BIBLIOTECILOR PUBLICE ÎN INTERACȚIUNE CU COMUNITĂȚILE LOCALE
În contextul actual, bibliotecile publice sunt tot mai dinamice şi oferă servicii variate, iar
în aceste condiții au capacitatea de a crea valoare adăugată, de a construi parteneriate durabile
şi rețele comunitare puternice, refăcând solidaritatea socială. Funcţia comunitară (socială)
vizează implicarea bibliotecilor în viaţa comunităţii şi se regăseşte în mai multe direcţii de
acţiune: integrarea tuturor categoriilor sociale şi combaterea politicilor de excludere socială;
formarea identităţii comunitare şi dezvoltarea conştiinţei cetăţeneşti; angrenarea în
dezvoltarea culturală, socială şi locală a tuturor categoriilor de cetăţeni, indiferent de statul lor
etnic şi social; asigurarea unei conexiuni permanente între autorităţile locale şi cetăţeni;
informarea cetăţenilor privind drepturile şi îndatoririle lor civice; creşterea standardului de
viaţă şi exercitarea drepturilor democratice ale cetăţenilor; asigurarea egalităţii accesului şi a
capacităţii de utilizare a informaţiei prin cunoaşterea instrumentelor informatice şi a modului de
utilizare a acestora. Bibliotecile publice pot îndeplini obiectivele strategiilor de dezvoltare ale
autorităților publice şi se dovedesc o parte integrantă şi esențială a administrației, un spațiu şi o
instituție democratică, deschisă tuturor, în care comunitatea se poate regăsi.
Datorită serviciilor oferite şi capacității de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitate,
bibliotecile publice trebuie percepute ca parteneri credibili de dialog ai autorităților locale şi
instituții ce merită susținute, fiind oglinda directă a comunității lor. O bibliotecă publică stabilă
şi dinamică este semnul unei comunități puternice, sigură pe viitorul ei și pentru că poate părea
firesc ca locul ei să fie acolo, este momentul să se ridice cel puțin trei întrebări firești la care
fiecare bibliotecar ar trebui să găsească răspunsul: Care este scopul bibliotecii existente în
comunitatea dumneavoastră? Cum este servită comunitatea dumneavoastră de către biblioteca
publică? Ce resurse, servicii, proiecte oferă utilizatorilor, angajații bibliotecii publice din
comunitatea dumneavoastră? Experții în vânzări spun că percepția noastră construiește
realitatea, astfel încât fiecare utilizator poate percepe biblioteca într-un fel propriu, care poate
diferi substanțial de modul în care bibliotecarii se așteaptă ca ea să fie percepută. Pentru unii
utilizatori ai comunității, biblioteca poate fi o simplă clădire, și nu un ansamblu de colecții și
servicii. Pentru utilizatorii on-line, Internetul este biblioteca lor, iar ceea ce nu este on-line nu
există pentru ei. Percepțiile și preferințele fiecărei generații sunt influențate de nevoile
specifice, precum și de gradul de familiarizare cu noile tehnologii.
Pentru anumiți utilizatori bibliotecile înseamnă doar cărți, iar ei nu vor tehnologie sau din
contra, pentru alții, bibliotecile au ajuns să se bazeze prea mult pe tehnologie și nimeni nu mai
citește. Pentru un alt utilizator, un răspuns neprimit la o întrebare poate etalona pentru
totdeauna capacitatea bibliotecarilor și implicit a bibliotecilor de a răspunde la solicitările
adresate de utilizatori. Pentru alții parcarea, sau căile de acces nefuncționale reflectă și nivelul
celorlalte servicii. Comunitatea este o entitate formată din oameni, care are graniţe geografice
bine precizate. Există mai multe tipuri de comunităţi, de la zone rurale izolate la zone urbane mai
mari. Comunităţile rurale sunt mai uşor de delimitat întrucât au graniţe geografice precise. Mai
mult, acestea sunt formate din membri care au trăit în acelaşi mediu, au experienţe comune şi au
un sentiment de apartenenţă la comunitate mai puternic. Rezidenţii din mediul urban provin din
medii mai diferite şi din arii geografice diferite. De obicei aceştia au foarte puţine lucruri în
comun cu vecinii lor, dar pot fi legaţi de alţi rezidenţi prin faptul că au acelaşi loc de muncă, au
aceleaşi studii sau au interese comune. Astfel, în mediul urban, întâlnim alte tipuri de comunităţi,
care nu sunt definite de graniţe geografice fixe, ci pe baza altor criterii. Indiferent de tipul de
comunitate la care ne raportăm, fie din mediul urban, fie din mediul rural, trebuie să fim
conştienţi de faptul că o comunitate nu este o entitate omogenă - nu toţi membrii comunităţii
sunt la fel, iar în realitate foarte puţine comunităţi sunt unite şi omogene. Fiecare comunitate
este formată din mai multe grupuri diferite şi în fiecare comunitate pot exista diferenţe, uneori
chiar conflicte şi disensiuni bazate pe religie, clasă socială, limbă, diferenţe etnice, acces la

REVISTĂ DE CULTURĂ A BIBLIOTECARILOR NEMŢENI

2019

3

2019

BIBLIOTECI NEMŢENE – REVISTĂ ANUALĂ ANUL III NR. 3

resurse,etc.. Noţiunea de comunitate poate avea înţelesuri diferite pentru fiecare individ în
funcţie de bagajul cultural şi istoric al individului şi de contextul în care foloseşte această
noţiune. De exemplu, acelaşi termen se poate referi la un sat în cazul unui proiect de dezvoltare
comunitară, sau la o comunitate de femei care au peste 45 de ani şi nu au un loc de muncă, sau o
comunitate de copii cu dizabilități, în cazul unor proiecte de integrare socială. Trebuie făcută
însă distincţia între comunitate şi grup ţintă. Dacă prin comunitate înţelegem un grup de oameni
definiţi geografic şi uniţi prin interese comune, grupul ţintă reprezintă o secţiune din
comunitate, căreia urmărim să-i producem o schimbare relevantă la nivelul întregii comunităţi.
Iar schimbarea nu se poate produce decât prin acţiunea directă asupra unui număr definit de
beneficiari. De aceea este foarte important ca bibliotecarii care iniţiază activităţi în comunitate
să fie conştienţi de acest lucru şi să încerce să cunoască cât mai bine comunitatea în care
urmează să dezvolte proiecte. Pentru a putea face acest lucru, ei trebuie să asigure participarea
a cât mai mulţi şi mai diverşi oameni în evaluarea nevoilor şi resurselor comunităţii, în găsirea
unor soluţii şi de a le prioritiza, în planificarea acestora. Fără ca membrii comunităţii să aibă o
înţelegere obiectivă şi reală a problemelor şi nevoilor comune, dotărilor şi resurselor, nu pot fi
alese soluţiile şi acţiunile colective care duc la rezolvarea problemelor comunităţii, la dezvoltarea
serviciilor oferite şi capacității de a îmbunătăți calitatea vieții în comunitate.

Virgil COJOCARU, manager proiect
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UN ASPECT INSUFICIENT CUNOSCUT DIN ISTORIA BIBLIOTECILOR
ROMÂNEȘTI:
EPURAREA ȘI EXPURGAREA CĂRȚILOR DUPĂ 1945
Elena CHIABURU
Încă înainte de sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, România a fost
obligată să-şi epureze colecţiile de publicaţii din biblioteci (şi nu numai), temeiul juridic
fiind art. 16 din Convenţia de Armistiţiu încheiată cu Guvernele Uniunii Sovietice,
Regatului Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale Americii la12 septembrie 1944 1 ,
preluat apoi în Tratatul de pace de la Paris din 1947. Numai că, dacă intenţia iniţială viza
aşa-numita „defascizare”a administraţiei, învăţământului, presei şi culturii în general, pe
măsură ce regimul comunist se instala în România, operaţiunea de epurare a publicaţiilor
a căpătat un caracter tot mai agresiv şi fără precedent în istoria noastră.
Inițial au fost distribuite câteva liste cu titluri de cărţi şi autori interzişi,iar la 4
mai 1945 Regele Mihai a emis un Decret-Lege (nr. 364) pentru retragerea <din circulaţia
publică a>unor anumite publicaţiuni periodice şi neperiodice, reproduceri grafice şi
plastice,filme,discuri,medalii şi insigne metalice. În baza acestui act, pe lângă Ministerul
Propagandei s-a înfiinţat o comisie2 care a întocmit liste cu „toate publicaţiile apărute de la
1 ianuarie 1917 până la 23 august 1944 cuprinzând idei legionare, fasciste, hitleriste,
şoviniste, sau pasagii dăunătoare bunelor relaţii ale României cu Naţiunile Unite” (subl. ns.)3.
Toate bibliotecile, indiferent de categorie, care deţineau publicaţiile respective au trebuit
să le retragă din circulaţie.
După etapa comună de scoatere obligatorie din circulaţia publică, soarta
colecţiilor epurate a fost diferită, în funcţie de tipul bibliotecii deţinătoare.Bibliotecile
publice şi şcolare trebuiau să le predea la Prefectura judeţului în termen de 30 de zile
de la apariţia listei (în Bucureşti şi suburbii, în 15 zile, direct la Depozitul Oficiului de
Hârtie în prezenţa unui delegat al Prefecturii Poliţiei Capitalei). Publicaţiile aflate în
bibliotecile universitare trebuiau inventariate şi păstrate în continuare, însă consultarea
lor nu s-a putut face decât cu autorizaţia şefului instituţieişi doar în localul bibliotecii.
Persoanele care nesocoteau dispoziţiile intrau sub incidenţa delictului de sabotare a
Convenţiei de Armistiţiuşi se pedepseau cu închisoare sau cu amenzi băneşti mari4.

 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi – România.
1 Ionuţ Costea, István Kiraly, Doru Radoslav, Fond secret. Fond „S” special. Contribuţii la istoria fondurilor secrete de
bibliotecă din România, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995, p. 170.
2 Comisia Centrală de aplicare a art. 16 din Convenţia de Armistiţiuşi aLegii privind epurarea publicaţiilor a fost
constituită în august 1945 şi era formată din: G. Ivaşcu, Directorul Propagandei şi reprezentantul Ministerului
Propagandei, ca preşedinte; P. P. Stănescu, secretar general în Ministerul Educaţiei Naţionale; P. Panaitescu Perpessicius şi Mihail Cruceanu, profesori secundari din partea Ministerului Educaţiei Naţionale; Pompiliu
Constantinescu şi Mihail Beniuc din partea Societăţii Scriitorilor Români; Sebastian Popescu din partea Ministerului
Afacerilor Interne; Alexandru Paleologu, consilier din partea Comisiei Române de Aplicare a Ar mistiţiului; Traian
Popovici, bibliotecar din partea Academiei Române; George C. Nicolescu, asistent universitar, din partea Ministerului
Artelor; N. N. Vasiliu, consilier juridic în Ministerul Propagandei, ca membri (cf. Decizia nr. 1368 publicată în
„Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 183 din 14 august 1945, p. 7159). Comisia Centrală avea în subordine cenzori şi
personal administrativ şi coordona comisiile constituite la nivel local, în fiecare judeţ.
3Decretul-Lege nr. 364/1945, publicat în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 102 din 4 mai 1945.
4 Ibidem.
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Comisia înfiinţată în 1945 a elaborat şi publicat între anii 1946 şi 1948 câteva broşuri (se
pare că opt la număr), cu titluri de cărţi epurate şi instrucţiuni din ce în ce mai detaliate5
(impropriu numite broşuri, deoarece ultima, din 1948,conţinea peste 8000 de titluri de
cărţi, ziare, reviste, anuare, almanahuri, albume etc. epurate). Sintetic, au fost interzise:
– toate operele scrise de membrii familiei regale sau lucrări despre ei;
– statutele partidelor politice interbelice, nu doar cele fasciste şi legionare;
– orice lucrări ale unor autori (criminali de război, fugiţi din ţară, indezirabili pentru
regim);
– anumite lucrări „tendenţioase” ale unor autori, restul operei lor rămânând în circuitul
liber;
– toate manualele şcolare dintre anii 1920-1948;
– toate calendarele, almanahurile populare etc., de orice fel, din perioada 1918-1944;
– orice hărţi care înglobează teritorii ce au aparţinut statului român până la cel de-al
Doilea Război Mondial şi care nu-i aparţin;hărţile din cuprinsul lucrărilor ştiinţifice
trebuiau puse în acord cu noile graniţe ale ţării, prin diferite procedee (haşurare,
decupare etc.), dar numai dacă nu pot fi eliminate total; la fel trebuia procedat cu
stema regală şi cu însemnele dinastiei;
– literatura militară, regulamentele, tratatele etc. începând din 1916, iar legile şi
instrucţiunile ce le însoţesc din 1920 până în 1945;
– lucrările de istorie şi geografie care privesc problema Basarabiei6.
Decretul nr. 364 din 4 mai 1945 a stat la baza constituiriiaşa-numitului Fond Special din
bibliotecile publice şi universitare care au avut permisiunea să păstreze publicaţiile
epurate. Trebuie precizat faptul că nu toate bibliotecile publice au avut voie să deţină
depozite cu cărţi epurate, ci doar Biblioteca Academiei Române şi Bibliotecile Centrale
Universitare din Bucureşti, Cluj, Iaşi, iar dintre bibliotecile publice, doar aşa-numitele
biblioteci regionale, raionale şi câteva judeţene „cu tradiţie” (recte vechime).
De asemenea, este necesar să reamintim faptul că învăţământul superior românesc a
fost reorganizat în anul 1948 şi prin urmare universităţile şi-au reînceput activitatea
când prima etapă de epurare masivă a publicaţiilor se petrecuse deja. În consecinţă,
toate generaţiile de studenţi de după 1949 au fost lipsite în mod deliberat de cea mai
mare parte a bibliografiei de specialitate din perioada interbelică şi chiar dinainte de
Primul Război Mondial, aşa după cum se va vedea în cele ce urmează.
Fondul Special a scos din circulaţie un număr încă necunoscut de publicaţii. Funcţionarea
lui s-a aflat în întreaga perioadă comunistă sub incidenţa „secretului de stat”, de
„serviciu” sau a datelor şi informaţiilor care „deşi nu constituie secrete de stat, nu sunt
destinate publicităţii”7.În plus,Instrucţiuni de lucru ulterioare anului 1964, cu circulaţie

5 Comisia pentru aplicarea art. 16 din Convenţia de Armistiţiu, Publicaţiile scoase din circulaţie până la 1 august 1945,
Bucureşti, Ministerul Propagandei (numită şi Broşura nr. 1); au urmat Broşura nr. 2 şi Broşura nr. 3 din 1945 şi Publicaţiile
scoase din circulaţie până la 1 iunie 1946,cumulate în Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, cu un adaos: Publicaţiile
interzise. Supliment I: 1 mai - 1 noiembrie 1948, Bucureşti, Ministerul Artelor şi Informaţiilor, 1948. De remarcat faptul că
până în 1948, publicaţiile erau doar „scoase din circulaţie”, dar de atunci înainte devin „interzise”. Apoi: toate aceste
broşuri s-au distribuit prin vânzare, dar din 1949 listele de cărţi interzise au avut ele însele un caracter secret, fiind trimise
direct bibliotecilor vizate şi doar persoanelor împuternicite din fiecare bibliotecă a se ocupa de publicaţiile secrete.
6 Ministerul Artelor şi Informaţiilor - la nota precedentă e trecut drept autor: Comisia pentru aplicarea art. 16 din
Convenţia de Armistiţiu, Publicaţiile interzise până la 1 mai 1948, Bucureşti, 1948, p. 5-15.
7Ionuţ Costea, István Kiraly, Doru Radoslav, op. cit, p. 29.
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internă în biblioteci, recomandau că „operaţia de retragere din circulaţie trebuie
efectuată cu tact şi discreţie”8.
Fondul Special a însemnat în realitate Fond Secret sau Interzisşi a evoluat din punct de
vedere al conţinutului până în anii ’90; în realitateşi-a continuat într-un anume fel
existenţa măcar un deceniu, din cauza faptului că ultima Lege a Secretului de Stat de
sorginte comunistă (din 1971) a rămas în vigoare până în anul 2002.
Publicaţiile din Fondul Special (recte Secret) erau însemnate cu litera majusculă „S”,
închise în depozite separate, cu catalog separat, iar accesul a fost interzis inclusiv
majorităţii angajaţilor din bibliotecile respective (v.fig. 1).

7

Fig. 1

Se poate afirma că Decretul-Lege nr. 364/1945 a instituit Cortina de fier asupra culturii
române, motiv pentru care data de 4 mai 1945 reprezintă un „moment capital în procesul de
instaurare a dictaturii comuniste”9 în România, alături de 23 august 1944 (lovitura de stat),
6 martie 1945 (instalarea Guvernului dr. Petru Groza), 19 noiembrie 1946 (alegerile
parlamentare fraudate) şi 30 decembrie 1947 (abdicarea Regelui).
După ce prima etapă de epurare brutală a publicaţiilor s-a încheiat, în 1948 a urmat şi
naţionalizarea editurilor şi a trusturilor de presă, iar în 1953, după moartea lui Stalin, a
avut loc încă o etapă de verificare a publicaţiilor rămase. Ca urmare, în biblioteci s-a
înfiinţat în plus aşa-numitul Fond Documentar, în care au fost incluse acele publicaţii
care, „deşi nu corespund scopurilor educaţiei socialiste a maselor şi a concepţiilor
politico-ideologice conjuncturale, sunt totuşi indispensabile informării ştiinţifice a
specialiştilor”10, unele fiind scoase de la Fondul Secret. Pentru publicaţiile din Fondul
Documentar accesul a devenit mai uşor, fiind lăsat la latitudinea şefului bibliotecii.
Cărţile şi fişele de catalog aferente erau însemnate cu majuscula „D” sau cu abrevierea
„Doc.” –Documentar (v.fig. 2).

8 Adrian Marino, Cenzura în România. Schiţă istorică introductivă, Craiova, Editura Aius, 2000, p. 67 - 68.
9 Ion Cristoiu, 1945-1950. Paranoia arestării cărţilor, disponibilă pe https://www.historia.ro/sectiune/general/
articol/1945-1950-paranoia-arestarii-cartilor (accesat la 02.06.2018).
10 Ionuţ Costea, István Kiraly, Doru Radoslav, op. cit., p. 45.
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Fig. 2

O Instrucţiune a Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organismul care se
ocupa de aplicarea cenzurii, dispoziţiile sale fiind unitare la nivel naţional) din anul 1964,
cerea ca atunci când o carte este mutată din Fondul Secret în cel Documentar să se
şteargă urma interdicţiei: „Deoarece cărţile poartă semnul acestui fond, este nevoie să
se înlăture semnele sau ştampila fondului «S», dar astfel încât cartea să nu fie
deteriorată (se poate pune ştampila bibliotecii pe semnul «S» sau se poate scoate cu
soluţie chimică) şi să nu se atragă atenţia cititorilor de provenienţa publicaţiei”11.
De multe ori s-au rupt coperţile originale şi s-au confecţionat altele noi din
carton ieftin. Prin înlăturarea coperţilor iniţiale s-au pierdut nu doar urmele
interdicţiilor, ci şi o serie de informaţii necesare identificării precise a ediţiilor,
conţinute în caseta tipografică (tirajul, preţul etc.). Distrugerea coperţilor este
foarte păguboasă în special în cazul revistelor, care dau pe copertă cronologia,
echipa redacţională ş.a.
Fondul Documentar a fost desfiinţat treptat între 1964-1968, ca urmare a
uşoarei liberalizări a climatului politic din România acelor ani, însă Fondul Secret a
rămas în vigoare până la schimbarea de regim politic din anii ’90. De la î nceputul
anilor ’70, cenzura cărţilor în biblioteci s-a făcut prin Instrucţiuni secrete de uz
intern conţinând liste de autori şi de cărţi ce trebuiau retrase din circulaţie, trimise
de la Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste direct bibliotecilor vizate.
La Biblioteca Academiei Române din Bucureşti au fost centralizate în anii
1948-1950 şi cărţile provenite din tot felul de confiscărisuferite de numeroşi
politicieni, ziarişti, profesori, medici, preoţi, ofiţeri,ţărani înstăriţi, cărora, odată cu
arestarea, le era confiscatăşi averea, deci şi cărţile din biblioteci. Această categorie
de publicaţii a fost constituită într-un fond de asemenea prohibit,denumit
FondPreluări, care a fost destul de mare, numeric vorbind. Cărţile erau ştampilate,
numerotate şi însemnate cu litera „P” = Preluări, scrisă cu creionul. O parte au fost
redistribuite în timp altor biblioteci, dar cea mai mare parte a FonduluiPreluări a

11 Ibidem, p. 297.
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stat la baza înfiinţării Bibliotecii Centrale de Stat a României, în anul 1953, actuala
Bibliotecă Naţională (v.fig. 3).

9

Fig. 3

La Biblioteca Centrală de Stat (azi Națională), publicaţiile epurate nu doar că nu au
fost accesibile publicului, dar, în imensa lor majoritate (câteva milioane de exemplare, după
unele opinii), nu au fost prelucrate niciodată până astăzi, ele constituindaşa-numitul,
eufemistic vorbind, Fond de publicaţii „destructurate”, a căror salvare este imperios
necesară12.
Se impune notat şi că toate publicaţiile epurate şi interzise care s-au aflat în
Fondurile Secretşi Documentar au fost inventariate/reinventariate în marile biblioteci
deţinătoare după anii ’90 drept donaţii, fapt ce distorsionează rezultatele
cercetătorilor, care sunt trimişi fără să ştie pe nişte „piste false”; exemplarele
respective nu au fost vreodată oferite de bună voie acelor biblioteci, în realitateaşazisele „donaţii” fiind confiscări;desigur, autorii sau posesorii însemnaţi pe ele nu
suntdonatori în sensul propriu al cuvântului,căci eraupractic forţaţi să le dea. Una dintre
nenumăratele victime ale acestei legislații de sorginte bolșevică a fost și Gh.
Teodorescu Kirileanu, al cărui nume îl poartă astăzi Biblioteca Județeană Neamț, care a
fost obligat să-și doneze casa și marea lui bibliotecă spre a se salva astfel de arestare
(a fost bibliotecarul Casei Regale a României în timpul regilor Carol I și Ferdinand).
În fine, spre sfârşitul deceniului cinci al secolului al XX-lea a început o acţiune
de „recuperare” a unor autori (dacă mai erau în viaţă) sau a unor scrieri, dacă autorii lor
nu mai trăiau, prin aşa-numita „expurgare”. Operaţiunea a durat până la căderea
regimului comunist în decembrie 1989 şi a însemnat în fapt îndepărtarea unor cuvinte
sau chiar pasaje dintr-o carte considerate improprii difuzării din motivepoliticoideologice amintite deja. Practic, o serie de cărţi au fost cenzurate şi rescrise prin
eliminarea părților referitoare cu precădere la Basarabia şi Bucovina;această chestiune
poate constitui subiectul unei cercetări de sine stătătoare.
12https://www.fericiticeiprigoniti.net/sinteze/2188-fondul-de-carte-s-la-bnar-fondul-secret (accesat pe 14.08.2019).
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Concomitent cu scoaterea din circulaţie a publicaţiilor a avut loc şi epuraţia
persoanelor.Epuraţia a fost un proces social-politic programat, început imediat după 23
august 1944, cerut de ocupantul sovietic şi desfăşurat până în anii ’50. S-a făcut în baza
unui set legislativ de sorginte bolşevică: Legea nr. 486/7 octombrie 1944şi nr. 594/23
noiembrie 1944 referitoare la purificarea administraţiilor publice; Legea nr. 102/9
februarie 1945 pentru epurarea presei scrise şi radiodifuziunii; Decretul-lege nr. 186/19
martie 1945 privitor la trecerea din oficiu în rezervă a personalului activ al armatei care
prisoseşte; Legea nr. 217/29 martie 1945 pentru purificarea administraţiilor publice etc.13
Dacă scopul iniţial a fost eliminarea elementelor fasciste, a legionarilor şi a
colaboraţioniştilor din viaţa publică, la începutul anilor ’50 s-a ajuns să fie eliminate cele
„carieriste”, „oportuniste”, „exploatatoare şi duşmănoase”, ceea ce însemna de fapt
lichidarea adversarilor politici ai Partidului unic14.
Vizaţi în primul rând au fost exponenţii generaţiei care a realizat Marea Unire
de la 1918 – care, dacă mai erau în viaţă, au fost destituiţi din funcţiile pe care le
deţineau şi arestaţi, iar dacă nu mai trăiau, victime au căzut doar scrierile lor, ce au
fost epurate şi interzise cunoaşterii publice pe toată durata regimului comunist în
România,însă interdicţiile au depăşit cu mult perioadele stabilite prin Decretul-Lege nr.
364/1945. Practic, nici un domeniu cultural, științific sau economic nu a scăpatde
epurare.
O posibilă concluzie a celor expuse este că perioada interbelică din istoria
României Mari a fost ocultată sistematic de regimul politic de sorginte bolşevică ce i-a
fost impus ţării noastre după Al Doilea Război Mondial. Numeroase personalităţi
politice, culturale,ştiinţifice şi religioase de prim rang au fost eliminate din viaţa publică
şi odată cu suprimarea lor fizică s-a încercat şi ştergerea rezultatelor muncii lor prin
ascunderea operei scrise. Mai mult chiar, din motive insuficient clarificate deocamdată,
anumite interdicţii s-au aplicat şi unora dintre cei care au activat în sistemul socialist
din România, după anii ’50. Pentru restabilirea adevărului istoric, se impune întoarcerea
la izvoarele informaţionale din epocă şi re-editarea acelor lucrări ce au importanţă şi
valabilitate până astăzi.Numai astfel pot fi eliminate hiatus-urile şi se va obţine
imaginea corectă şi completă asupra evoluţiei societății românești. Întreprinderea
constituie în acelaşi timp un imperativ cultural şi o obligaţie morală faţă de toţi acei
oameninedreptăţiţi de istoria celei de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea, a căror
activitate trebuie cunoscută, reconsiderată şi apreciată la adevărata valoare, inclusiv
prin aducerea la lumină a scrierilor lor. Pe de altă parte, profesioniștii din biblioteci au
datoria de a conserva,prelucra și valorifica inestimabilele valori bibliofile ce au avut
șansa de a fi salvate de distrugerile deceniilor de regim comunist, dar și de a face
cunoscută în mod real istoria bibliotecilor noastre.

13 Ion Zainea, Politică şi administraţie în România (6 martie 1945-1 martie 1946). Epurarea, Editura Universităţii din
Oradea, 2004, p. 22-25; România. Viaţa politică în documente (1945). Coord.: Ioan Scurtu, Bucureşti, Arhivele Statului din
România, 1994, p. 230-232.
14 Vezi liste însumând câteva sute de pagini de nume ale celor îndepărtaţi din viaţa publică a României numai în perioada 6
martie 1945-1 martie 1946 la Ion Zainea, op. cit.,passim.
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ȘCOALA DE REPORTERI ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE DIN NEAMȚ

Școala de reporteri SDG, proiectul ce a avut ca scop motivarea și instruirea
copiilor din mediul rural să realizeze și să promoveze conținut (audio, video, text)
pentru comunitățile lor, a ajuns la final cu rezultate impresionante.

11

Partenerii care au susținut desfășurarea proiectului au fost bibliotecarii din cele 25 de
biblioteci implicate. Fiecare club a fost alcătuit dintr-un bibliotecar și doi reporteri.
În cele 3 luni de desfășurare, copiii au avut de rezolvat 6 provocări, ce au vizat cele
17 Obiective Globale incluse de ONU pe agenda 2030. Tinerii reporteri au realizat
primul lor articol, primul video, primul vlog, primul podcast și primul lor eveniment, toate
fiind în legătură cu Obiectivele Globale.
Proiectul a fost implementat în 4 județe ale țării (Sălaj, Gorj, Neamț și Vrancea),
unde 50 de copii cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani au învățat pe parcursul a 3 luni să
creeze conținut (audio, video, text) pentru comunitățile lor. Aceștia au realizat peste
40 de podcast-uri prin care au promovat Obiectivul Global 13 – Schimbări climatice,
peste 20 de video-uri prin care au promovat Obiectivul Global 4 - educație de calitate,
19 evenimente la care au avut peste 400 de invitați și au creat provocări de tip vlog la
care au adunat peste 50.000 de vizualizări. Mai multe detalii despre materialele create
de
aceștia
găsiți
pe
pagina
web
a
proiectului: http://scoaladereporteri.progressfoundation.ro/
În județul Neamț, proiectul a fost implementat în cadrul bibliotecii județene
și în bibliotecile publice din Gherăiești, Tazlău, Tămășeni, Trifești, Bîra, Bozieni.
“Fiecare copil din România merită să aibă o oportunitate prin care să înțeleagă cum
poate să producă o schimbare în comunitate. Iar noi putem să oferim această șansă prin
proiectele pe care le implementăm și creăm pentru generația nouă. “Școala de reporteri
SDG” este un proiect unic în România. 50 de copii din 4 județe cercetează, scriu,
creează conținut prin care promovează Obiectivele Globale. Discursul lor este
îmbunătățit, au argument și întrebări noi.” Alin-Gabriel Grămescu, manager proiect
Școala de Reporteri SDG.
https://www.facebook.com/progressfoundation.ro/videos/351324662213658/
https://www.facebook.com/progressfoundation.ro/videos/347407739256085/
Proiectul Towards open, fair and sustainable Europe in the world - EU Presidency
Project 2019-2021 este co-finanțat de Uniunea Europeană și implementat de
organizația FINGO din Finlanda, în parteneriat cu Federația Organizațiilor
Neguvernamentale pentru Dezvoltare - FOND (România), platforma CROSOL (Croația)
și Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare - CONCORD.
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Despre Fundatia Progress
Fundația Progress este o organizație neguvernamentală înființată în 2002 la
Bistrița (județul Bistrița-Năsăud) ce pilotează inițiative locale în domeniul
educației/formării, (e-)incluziunii și dezvoltării comunitare pe care le scalează apoi, la
nivel național, drept bune practici, inovatoare și de impact, folosind bibliotecie publice
ca hub-uri de învățare pe tot parcursul vieții și centre de inovație social pentru a ajunge
la oriceg rup social, în special la cele marginale. Fundația Progress continuă dezvoltarea
competențelor bibliotecarilor și diversificarea serviciilor pentru comunitate ale rețelei
de biblioteci publice realizată de programul național Biblionet, finanțat între 2009 și
2016 de către Fundația Bill și Melinda Gates.
Virgil COJOCARU
Biblioteca Județeană ”G.T. Kirileanu” Neamț
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GreenIMPACT – Green Family Bâra
Green IMPACT este un program al Fundației Noi Orizonturi, dezvoltat cu sprijinul
partenerilor săi, Romanian American Foundation și Lidl. Cluburile GreenIMPACT promovează
programul de învățare prin experiență și a învățării prin serviciu în folosul comunității. Scopul
acestor cluburi este de a promova patrimonial local și eco-turismul cu ajutorul proiectelor de
învățare prin serviciu în folosul comunității. La Biblioteca din comuna Bâra a fost înființat clubul
GreenIMPACT – Green Family Bâra, club de inițiativă comunitară, în care activează copii și tineri
între 11-18 ani. Aici s-au facilitat întâlniri săptămânale, prin metode experiențiale, stârnind
curiozitatea participanților față de modalitățile de implicare în comunitatea lor și de
oportunitățile de dezvoltare, conștientizându-i în importanța păstrării valorilor, în importanța
descoperirii, promovării și valorificării comorilor comunității, respectiv a patrimoniului cultural și
natural. Învățând să aprecieze toate comorile locurilor de baștină, dezvoltându-și și competențe
de exploratori și antreprenori, membrii clubului au putut implementa proiecte pe care să le pună
în valoare. Conceptul de voluntariat aduce în prim-plan valori şi principii, precum activităţi în
folosul comunităţii, ajutor (cu nuanţări ale grupurilor ţintă vizate), bucurie, bunătate, bunăvoinţă,
colaborare, dăruire, dezvoltare personală, donare, echipă (inclusiv munca în echipă şi spiritul de
echipă), empatie, entuziasm, fapte bune, fericire, impact. Prin proiectul de învățare prin serviciu
în folosul comunității, au dezgropat comori, care, scoase la lumină, întregesc tezaurul nostru
cultural. Tinerii sunt un exemplu în ceea ce înseamnă implicare în comunitate, în proiecte și
activități, și de reînviere a valorilor punând în mișcare trupul, sufletul și mintea. Mulți dintre ei,
în nevoi, marginalizați, au găsit la club puterea de a depăși aceste obstacole și să se integreze ca
într-o familie, având șansa să-și deprindă abilități valoroase și atitudini care-i ajută să lucreze în
echipă și să se simtă folositori comunității.

* Bucătăria tradițională. Inițiatorii proiectului și-au propus să promoveze și să valorifice
rețetele culinare strămoșești (tezaurul gastronomic tradițional), bazate pe produse naturale din
comunitatea noastră fără E-uri și a bucatelor de post/ vegane specifice Mănăstirii Văratec.Prin
acest proiect, ne regăsim identitatea culinară și se vrea a fi un îndemn să facem mâncare
tradițională, bună, gătită cu bun simț, cu dragoste și ingrediente naturale, așa cum o făceau
străbunii noștri. Ca rezultat al căutărilor și muncii, a ieșit de sub tipar o carte de bucate, ”Delicii
din bucătăria bunicii”, care a fost inclusă în circuitul turistic. Apoi, hărți ale producătorilor locali,
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pliante, afișe informative și expoziții foto cu tot ce înseamnă comori ale comunității. Ne-am
bucurat enorm când am câștigat la la concursul ”Nația ciorbei” și ne-a fost recunoscută, ca
originală și locală, rețeta de ”Dresală” din cartea noastră. Cum o comunitate împărtășește valori
și interese comune, am căutat să le descoperim și să conștientizăm importanța lor pentru care
trebuie să luăm atitudine în a le păstra, valorifica și promova. Am înțeles că ”soarta noastră se
află în mâinile noastre” și, din experiențele primului proiect, l-am gândit pe următorul, acela al
unei afaceri verzi, cu un plan de afaceri bine definit. E vorba de șezătoarea ”La vatra satului”,
care include ”delicii din bucătăria bunicii” – zacuscă, dulceață, compoturi, prăjituri de casă -,
suveniruri originale – pernele decorative din produse naturale, țolul din cordele țesut la război -,
servicii culturale – dansuri, teatru folcloric -, atelier de artă decorativă prin cusut. ”Afacerea”
gândită de noi a avut avantaj și succes datorită faptului că rețetele noastre sunt specifice
locului, au câte o poveste cu gust de copilărie, sunt culese și redactate de copii. Produsele
gastronomice sunt făcute de ei, respectând rețeta tradițională. Pernele decorative au, și ele, în
spate o poveste a bunicii sau străbunicii (care e atașată într-un buzunărel la fața de pernă) și
sunt confecționate din produse naturale și reciclabile; dansurile sunt reprezentative locului, iar
coregrafia lor este făcută de membrii clubului; teatrul popular este inspirat din obiceiurile și
tradițiile locale. În timpul realizării proiectului, am dezvoltat abilități ca țesutul la război,
cusutul pe etamină, quilling și origami. Am învățat să fim antreprenori, realizând proiecte care să
aducă profit și beneficii comunității. Am învățat că tocmai ceea ce spun alții despre tine
înseamnă recomandare, promovare și aduce beneficii financiare. Am învățat cum să folosim și să
ne folosim de sursele și resursele noastre locale. Am învățat că responsabilitatea și seriozitatea
este cheia succesului. Am înțeles că munca în echipă, acceptarea tuturor ideilor și acceptarea
ajutorului ne ușurează drumul în atingerea obiectivelor propuse. Am învățat să dăm din ce avem și
să reinvestim pentru a se dezvolta afacerea, să trăim sentimente de speranță, de succes, de
împlinire și să rezolvăm problemele identificând soluții. Copiii au câștigat bani din propria lor
afacere, din propria lor muncă, și au fost fericiți să reinvestească totul în cauze sociale și
evenimente cu impact pozitiv și emoțional pentru comunitate.
* Relații interpersonale. Green Impact – GreenFamily a devenit un fenomen care a
răscolit în bine sufletele, o bunăstare culturală și socială, care a adus schimbări atât în rândul
membrilor lui, cât și în comunitate. Cele mai importante schimbări ţin de dezvoltarea personală,
de bunăstarea emoţională şi afirmarea personală, de relaţiile interpersonale stabilite în cadrul
clubului, de înţelegerea plus-valorii, dar şi a responsabilităţii derivate din munca în echipă. Un
câştig important este şi faptul că am conştientizat că putem să ne facem auzită vocea – şi că
aceasta contează, dacă ne asumăm curajul de a ne deschide către cei din jur, să nu ne fie teamă
să vorbim și să ne expunem opiniile. Am conștientizat că, dacă vrei să schimbi ceva, trebuie să
începi cu tine, dacă vrei să rezolvi o problemă, trebuie s-o înțelegi, înainte de a judeca, trebuie
să cunoști și primești dacă dai. La Gala ”Tineri în acțiune pentru ecoturism” de la Suceava,
GreenIMPACT- Family Bâra a primit aprecieri pentru publicarea cărții ”Delicii din bucătăria
bunicii”, care promovează la nivel național bucătăria din ecodestinația Ținutul Zimbrului, pentru
cele mai multe ore de voluntariat și a câștigat și inima publicului de la eveniment, care le-a oferit
un binemeritat premiu. Provocare a fost ca inițiatorii proiectului, Mimi Gherasim și Loredana
Cătălina Simon, să provoace tinerii și copiii să viseze și să creadă în visurile lor, să fie ei înșiși și
să nu le fie frică să dea drumul la idei, oricât de trăsnite sau de serioase ar fi, pentru că
aceastea pot fi generatoare de proiecte mărețe. Tinerii au ocazia să-și valorifice timpul căutând
comori care, cu siguranță, îi vor face să vadă lumea cu alți ochi. Cu zâmbetul pe buze, calm,
înțelegere și dragoste, motivată fiind de dorința de-a reînvia trecutul prin tradiții și obiceiuri și
de a se promova comunitatea prin serviciu (copiilor) în folosul ei, inițiatorii au reușit.
Mimi GHERASIM – Biblioteca comunală Bîra
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PROIECTUL ASOCIAȚIEI NAȚIONALE A BIBLIOTECILOR PUBLICE ȘI
BIBLIOTECARILOR DIN ROMÂNIA (ANBPR) CONTINUĂ CU EDIȚIA A V-A A
EXPOZIȚIEI ANUALE DE FOTOGRAFII
În luna august, Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România
(ANBPR) și Biblioteca Națională a României au vernisat Expoziția colectivă anuală de fotografie
din bibliotecile publice, eveniment coordonat şi finanţat de Biblioteca Judeţeană ”George
Barițiu” Brașov. Această expoziție tematică anuală este unul dintre proiectele etalon ale
Asociației Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România care, începând de la
ediția pilot din 2015, și-a propus să reflecte activitatea bibliotecilor publice și să promoveze
munca bibliotecarilor, implicarea socială și comunitară a bibliotecii publice și a bibliotecarului în
societatea românească, precum și rolul lor de liant al cărții și lecturii. Biblioteca Națională a
României a fost alături de acest proiect și de ANBPR, punând la dispoziție un spațiu special,
dedicat bibliotecilor publice, numit sugestiv BiblioExpo, care a adus și aduce la rampă patrimoniul
bibliotecilor, precum și cele mai creative și inovatoare proiecte derulate de acestea.
Evenimentul s-a desfășurat marţi, 13 august 2019, orele 13,00, la parterul Bibliotecii Naționale.
Expoziția, intitulată ”Animația culturală în bibliotecile publice din România”, se află la ediția a Va și cuprinde imagini despre activitățile derulate pe parcursul anului 2018 din 29 de biblioteci
românești, reprezentând 21 de județe (Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Brăila, Brașov, București prin
Biblioteca Națională a României, Buzău, Caraș Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj,
Hunedoara, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj, Vâlcea, Vrancea). S-au implicat biblioteci diferite
ca rang, de la Biblioteca Națională a României, prin filiala sa de la Craiova, Biblioteca franceză
Omnia, la biblioteci județene, de la biblioteci orășenești și municipale la biblioteci publice din
comune.
La vernisaj, au participat bibliotecari din București, dar și din țară (Brăila, județele
Brașov și Prahova, comunele Racoș și Șirna). Ne-a fost alături Radio România Cultural, care a
realizat și înregistrări cu activele și dinamicele colege ale noastre din bibliotecile publice din
comunele amintite. Este prima dată când reușim să facem cunoscut evenimentul în mass media
centrală și ne-am bucurat că ediția de anul acesta a avut impact și la acest nivel.
În acest an, tema expoziției a fost foarte generoasă și anume Animația culturală în
biblioteci, incluzând cele mai reprezentative și inedite activități din această categorie. De fapt,
am putea spune că activitatea bibliotecilor este o activitate de animație culturală prin excelență,
deoarece, în lumea bibliotecilor, dialogul despre cărți și lecturi este la el acasă. Cărțile au nevoie
de ambasadori și cine sunt mai potriviți în acest rol decât bibliotecarii?! Cea mai mare parte
dintre fotografiile despre activitatea de animație culturală are în centru, cum este și firesc,
cartea și lectura și subliniază rolul bibliotecarilor ca intermediari ai cărții, ca sprijinitori,
educatori și interpreți ai artei lecturii. Expoziția dispune de un site propriu, care include galeria
foto
a
patru
ediții,
ce
este
disponibil
la
următoarea
adresă
https://expozitiaanbpr.wordpress.com/, iar expoziția fizică de anul acesta cuprinde o selecție
de 42 de imagini reprezentative.
Fotografiile din expoziția acestei ediții sunt variate și ilustrează, de fapt, la câte nivele
de audiență lucrează bibliotecile publice din România. Alături de activități dedicate cărții,
întâlnim activități construite în jurul filmului, muzicii și teatrului, ecologiei, voluntariatului,
expozițiilor comunitare, educației pentru sănătate etc. Publicul este diferit ca vârstă: de la copii
la adolescenți, de la adulți la seniori, oameni dintre cei mai feluriți trec pragul bibliotecilor
publice din România, găsind aici un loc unde aspirațiile lor se împlinesc. Biblioteca publică
izbutește de multe ori să fie un spațiu comunitar autentic, iar bibliotecarii adesea ies din cercul
activităților curente și oferă servicii moderne, în alte spații decât cel al bibliotecii. Veți putea
observa diferite spații de desfășurare a activităților de animație culturală și implicare
comunitară: de la secții de bibliotecă la parcuri, piețe, spații de comemorare a eroilor ș.a.
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Expoziția a fost deschisă publicului la Biblioteca Națională a României până aproape la
jumătatea lunii septembrie și a fost găzduită la parter, într-un spațiu bine situat în calea
cititorilor și a publicului, beneficiind de atenție și de un număr mare de vizitatori. Ediția din
acest an s-a bucurat de atenția publicului și este încă o premieră pe care o remarcăm în privința
evenimentului. Între 13-25 septembrie fotografiile au fost transferate la Biblioteca Municipală
Medgidia, județul Constanța, care a dorit să aniverseze cei 70 de ani de la înființare și prin
această expoziție. Iată că am început să itinerăm această expoziție în țară.
Fiecare ediție este un text organizatoric și de fiecare dată observ cu bucurie dedicația
bibliotecarilor și faptul că am reușit în final, prin munca la această expoziție, să construim o
comunitate de biblioteci și o rețea de colaborare. În același timp, am remarcat în timp prezența
continuă a copiilor în fotografii, indiferent de temă, ceea ce arată o realitate a bibliotecilor
noastre: publicul preponderent este format din copii. Doresc să continui acest proiect și să
încerc să stimulez să arătăm și alte laturi ale activităților noastre, pentru alte categorii de
vârstă. De aceea anunt că tema pentru ediția de anul viitor va fi despre activitatea bibliotecilor
publice cu persoanele vârstnice sau seniorii. Vă invit la colaborare și vă aștept răspunsurile la
apelul de contribuție, atunci când va fi lansat, la începutul anului viitor!

Ruxandra NAZARE
Prim-Vicepreședinte ANBPR
Responsabil expoziție
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ȘCOALA DE VARĂ SAU SATUL DE IERI ȘI DE AZI
La sfârșitul anului școlar 2018-2019 am fost invitată la una din clasele a VIII-a să
vorbesc despre dependența de mobil. Copiii din clasa respectivă, spunea dirigintele lor, au un
limbaj sărac, le lipsește gândirea analitică, sunt agitați, neatenți. Tocmai citisem ” Captivi în
Internet” de Jean-Claude Larchet și ca toate cărțile fascinante mă gândeam cum să o
împărtășesc bucuria lecturii cu cititorii mei.
Le-am vorbit despre invazia noilor media,
despre distrugerea relațiilor interpersonale,
sărăcirea vieții spirituale, diminuarea capacității
intelectuale și cum să poată vindeca dependența.
I-am invitat în vacanță la bibliotecă. De mai
mulți ani ne desfășurăm activitățile de vacanță în
cadrul clubului ”Vacanța trece, poveștile rămân”.
Eu, personal, mă cam plictiseam de
activitățile de vară, voiam niște întâlniri în aer
liber cu multă joacă, dar și cu dobândirea de
cunoștințe prin joc. La inițiativa învățătoarelor
Cristina Petrea și Nicoleta Ciubotă am încheiat un
parteneriat cu Școala ,,Aurel Dumitrașcu”, Căminul
Cultural Borca și Biblioteca ,,Aurel Dumitrașcu” și
Liceul Borca. Așa a luat ființă Școala de vară
,,Atelierele lui Vrednicilă”. Cadrul natural al
comunei Borca este unul foarte pitoresc și
atrăgător, chiar și pentru cei mai mofturoși copii.
Vremea din această vară ne-a cam dat de furcă,
dar ne-am strecurat printre ploi și tot ne-am
întâlnit cu entuziasm și bucurie. Prima activitate a
fost cea de făcut și mâncat clătite. Fiecare
participant și-a dovedit măiestria la aruncatul
clătitelor. Pe unele le-am scăpat pe jos și au și dispărut. Nu
știm unde, că nici în coșul de gunoi nu erau.
În timp ce degustam, copiii au aflat lucruri noi despre
istoricul și evoluția acestui delicios desert.
A urmat, în altă zi, o vizită la atelierul de tâmplărie a
meșterului Mihai Căescu din satul Stejaru, comuna Farcașa.
Printre miile de unelte frumos aranjate pe categorii, copiii au
văzut și mașinării moderne, aduse de meșterul Mihai tocmai
din Suedia.
Meșterul este renumit pentru mobilierul pe care-l
face. După prezentarea aparatelor și punerea lor în
funcțiune, copiii au ieșit afară, unde, la masa olarului oferită
de meșter, au modelat din lut farfurii care semănau mai mult
cu farfuriile zburătoare. Ei au înțeles că orice lucru din
gospodăria proprie se face cu multă trudă, răbdare și migală.
Că noi, cei de azi, suntem prea grăbiți ca să ne confecționăm
singuri și manual obiectele necesare în gospodărie.
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Am vrut prin această întâlnire să idealizăm satul de ieri. Munteanul de ieri era un inginer
desăvârșit, fără studii politehnice. Cu intuiția și inteligența sa nativă, realiza lucruri trainice și
foarte corect executate. Mai demult satul a fost o bibliotecă vie. Unul știa să drănițească sau să
execute obiectele din lemn necesare. Toți alergau la el să întrebe sau să fure meseria. Sau o
femeie știa să țeasă. Femeile alergau să vadă cum se pun stativele, ca să țeasă și ele. Era rușinos
să fii bărbat însurat și să nu știi să confecționezi singur obiectele necesare într-o gospodărie.
Traversăm o criză gravă, în care identitatea locului este lăsată uitării în favoarea supraviețuirii.
Copiii au fost încântați de ce au văzut. Părinții lor sunt niște țărani postmoderni, cu sentimentul
comunității alterat. Patriotismul local este un termen oarecare. Părintele Iustin Pârvu era
convins că țăranii se vor întoarce la îndeletnicirile și originea lor.
Timpul va decide. În timp ce unii copii olăreau, alții jucau șotronul, un joc pe care l-au
descifrat în acea după-amiază.
Alt atelier vizitat a fost fierăria lui moș Petre Chirilă din satul Pârâul Pântei. Meșterul
fiind trecut de 90 de ani, a închis fierăria
cu lacătul.
Copiii au văzut un baros și o nicovală,
foalele, și-au strâns degetele în menghină,
au găurit metale. Moș Petrea, desprins
parcă dintr-un tablou de Octav Băncilă, fost
deținut politic, le-a povestit copiilor cu
umor despre viața lui grea în care i se
repeta zilnic
,,banditule, pușcăria te
mănâncă!”. Credința în Dumnezeu l-a făcut
să supraviețuiască. Păcat că acești meșteri
nu au și ucenici. Sunt meserii care se pierd, pentru că
nu sunt transmise.
În altă după amiază s-au construit căsuțe pentru
păsărele și s-au pictat. Unii copii au mers pe
picioroange. Curtea Căminului cultural a fost plină de
veselie. Copiii au aflat lucruri interesante despre
păsările locului, viitoarele locuitoare ale căsuțelor.
Într-o după-amiază ploioasă ne-am strâns în
bibliotecă, unde le-am vorbit despre ”haute-couture”,
industria lucrului de mână și folosirea materialelor
naturale și de bună calitate. Le-am prezentat obiecte
de îmbrăcăminte și genți confecționate manual din
lână și macrame. Pe vremuri toată garderoba unei
familii era confecționată în casă, manual. Le-am
arătat și poze vechi, de 60 de ani, cu bărbați și
femei eleganți și distinși prin simplitatea și
naturalețea lor. Femeile purtau părul împletit. Nici
cea mai sofisticată coafură nu poate egala
împletitura părului. Muntenii erau oameni tare mândri
și unici prin felul lor de a se prezenta în lume, cu
straiele lor, cu casele, acareturile și munca lor de zi
cu zi.
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Industrializarea i-a cam îndepărtat de rostul lor. Acum, în casele lor, totul este cumpărat
din târg. Muzeul etnografic al comunei, situat în satul Mădei, păstrează obiecte de îmbrăcăminte
și de industrie casnică, pe care nimeni nu le-ar mai folosi în ziua de astăzi. Mai multe vieți, din
mai multe generații, adunate în câteva încăperi ale unui muzeu. Acesta a fost satul nostru. Satul
acesta este o cauză pierdută. Sau nu? Unul dintre cele mai pitorești locuri din Borca este lunca
pârâului Borca, cu drumul ce duce spre vârful Budacu (1859m).
Aici, într-o sâmbătă după-amiază, s-au instalat corturile, s-a aprins focul pentru masa de
prânz. Până ce s-au preparat bucatele, balmuș, tocană, urdă, caș, salate, plăcinte, bureți pe
grătar, macrou afumat, copii au participat la concursuri sportive. A fost și un concert de muzicăchitară
clasică,în
interpretarea
lui
Daniel
Grozavu – Onești. Marta
Budăi a debutat cu un recital
de chitară. Marius Budăi a
fost bucătar și animator de
excepție. Au participat, în
afară de copiii locului și
botoșăneni, băcăuani, ieșeni,
legându-se prietenii. Noaptea
s-a dormit în corturi, copiii
aflând și câteva reguli de
supraviețuire în condiții de
izolare în pădure.
Cei
cu
mașini
puternice au urcat pe Vârful
Budacu.
S-au încheiat astfel
cursurile școlii de vară, care au avut mai multe scopuri: să distragă atenția copiilor de la
calculator, să cunoască zona în care locuiesc, să-i familiarizăm cu identitatea locului, să facă
mișcare în aer liber, să se împrietenească, să comunice între ei. Vor urma și în anii următori alte
activități, la fel de atractive. Avem multe de scormonit în trecutul acestei localități pline de
farmec. Dar și să redescoperim împreună prezentul.
BIBL. IOLANDA LUPESCU, BIBLIOTECA ,,AUREL DUMITRAȘCU’’ BORCA
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TEXTELE CREȘTINISMULUI, PRILEJ DE ÎNTÎLNIRE CU SCRIITORUL CRISTIAN
BĂDILIȚĂ

Bicăjenii cu drag de cultuă au avut prilejul întîlnirii cu unul dintre marii specialiști
în textele sacre ale creștinismului, Cristian Bădiliță, personalitate de vază a vieții
culturale românești.
Titlul conferinței, Marile texte ale creștinismului, prezentată la Biblioteca Mihai
Eminescu Bicaz pe parcursul a peste o oră,este același cu al colecției de lucrări
publicate de către autor în 12 volume la Editura Vremea din București. "Au apărut pînă
acum vreo 12 volume, dar vreau să vă prezint tema intersectînd biograficul cu faptul
științific. Plec de la proiectul traducerii Septuagintei, versiunea greacă a Vechiului
Testament, versiune canonizată de tradiția creștină și rămasăversiune canonică pentru
Biserica Ortodoxă", avea să explice Cristian Bădiliță încă de la începutul discursului său,
care avea să captiveze publicul bicăjean prin calitatea sa documentară.
Din spusele oratorului am reținut faptul că proiectul de traducere a Septuagintei
a demarat în 2001 și s-a finalizat în 2010, după un efort colectiv în care au fost
implicați traducători, specialiști în domeniu indiferent de confesiune și cultură, o
contribuție majoră avînd-o autorii unui proiect similar din Franța. "A primat doar
competența" a spus Cristian Bădiliță, care a continuat prin a mărturisi că demersul său a
continuat prin traducerea Vechiului și Noului Testament, texte fundamentale ale
creștinismului.
Cît privește aceste texte, vorbitorul a explicat pentru public: "Aveam nevoie, și
în cultura Română, așa cum există în toate culturile mature, de o traducere științifică a
celor două versiuni, a textului ebraic al Vechiului Testament și Septuaginta, versiunea
greacă". Din expunerea prezentată am reținut precizarea căresponsabilitatea, atunci
cînd a fost vorba de Cartea Cărților, a fost mare, referitor la traducere și editare.
Revenind la conținutul fiecărui volum din colecția Marile texte ale creștinismului,
acesta respectă un plan. "Sunt peste 300.000 de variante de text ale cărților din Noului
Testament. Nefiind tipărite, textele au circulat în manuscrise, care erau opera
scribilor, unele rînduri erau pierdute, sărite, iar unele cuvinte neînțelese. Pentru un
credincios, Iisus Hristos este centrul mistic al Evangheliei, al Bunei Vestiri, contactul cu
Persoana Sa este important, nu neapărat printr-un verset anume", a explicat Cristian
Bădiliță. Conferința a fost binevenită cu atît mai mult cu cît a avut loc în așteptarea
sărbătorilor, cînd creștinii sînt mult mai receptivi la dezbaterea unor subiecte pe teme
religioase. Nu întîmplător, din public aveau sa-i fie adresate conferențiarului întrebări
legate de istoria textelor religioase, la care aveau să primească răspunsuri competente.
În finalul expunerii, doritorii de lucrări ale autorului expuse pentru cumpărare au reușit
să primească un autograf și să dialogheze în direct cu scriitorul Cristian Bădiliță.
Ion ASAVEI
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PROIECTUL JUDEȚUL SATU MARE. 100 DE ANI ÎN 100 DE IMAGINI,
O INIȚIATIVĂ CE A COALIZAT BREASALA BIBLIOTECARILOR SĂTMĂRENI
Anul Centenarului Marii Uniri de la 1918 a fost și pentru noi, bibliotecarii sătmăreni, unul
deosebit de bogat în inițiative, proiecte și activități culturale prin care am încercat să animăm
viața comunității, să transmitem bucurie și mândrie națională, dar și sentimentul de patriotism,
care, din păcate, astăzi se vede condamnat la o nedreaptă stigmatizare.
În acest context s-a născut ideea proiectului de aniversare a Centenarului Marii Uniri și
a Primului Război Mondial, proiect denumit „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini”,
prin care ne-am propus să aducem în atenția publicului sătmărean, și nu numai, cele mai
reprezentative fotografii pentru județul nostru și relevante pentru secolul care s-a scurs de la
înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 și până în prezent.
Inițiativa proiectului
Ideea îi aparține Președintelui Consiliului Județean Satu Mare, dl. Pataki Csaba, însă
proiectul a fost scris și implementat de Biblioteca Județeană Satu Mare, revenindu-i și rolul de
instituție coordonatoare. Am reușit să cooptăm în proiect aproape toate unitățile administrativteritoriale din Sătmar. Prin urmare, putem afirma faptul că beneficiarul proiectului este întreg
județul.
Proiectul a fost finanțat de Guvernului României, cu suma de 165.000 lei, prin intermediul
Ministerului Culturii și Identității Naționale, și a fost în măsură să responsabilizeze și să
coalizeze comunitățile județului în jurul ideii centrale, aceea de a contribui cu fotografii din
colecțiile personale ale sătmărenilor la realizarea unor bunuri și rezultate culturale de anvergură
pentru județ. Proiectul a avut și o idee profund motivațională pentru membrii comunităților
vizate pentru că, prin gestul lor, vor rămâne în memoria colectivă a generațiilor viitoare.
Un proiect de anvergură pentru județul Satu Mare
Pornind de la premiza că în completarea fotografiilor cu valoare documentară, gestionate de
muzee, arhive și biblioteci, pot fi descoperite și alte fotografii deținute de locuitori ai județului
Satu Mare, în colecții personale, inițiatorii proiectului și-au propus valorificarea acestora prin
organizarea unor expoziții itinerante și prin organizarea unui concurs de selecție a celor mai
reprezentative fotografii.
Așa s-a născut albumul fotografic „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini”, considerat
a fi produsul cultural major al proiectului. Albumul, tipărit în condiții grafice excepționale,
conține cele mai reprezentative fotografii cu valoare documentară pentru județul nostru.
Textele explicative aferente fiecărei fotografii, în limba română, maghiară, germană și engleză,
aduc albumului elemente de plus-valoare.
Proiectul, pas cu pas
2 aprilie 2018: Scrierea și depunerea propunerilor de proiecte. Biblioteca Județeană Satu Mare
a transmis trei propuneri de peroiecte;
26 iulie 2018: Comunicarea Comisiei Interministeriale pentru Centenar cu privire la proiectele
selectate pentru a fi finanțate;
4 septembrie 2018: Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a
Proiectului și a Contractului de cesiune neexclusivă a fotografiilor;
5 septembrie 2018: Conferinața de presă și evenimentul de lansare a proiectului; Conceperea și
publicarea unui apel la contribuție;
24 septembrie 2018: Alocarea efectivă a bugetului destinat proiectului, prin Hotărârea
Consiliului Județean Satu Mare Nr. 96/2018;
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4 octombrie 2018: Întocmirea și aprobarea Referatului de angajare a cheltuielilor necesare
pentru proiect;
Octombrie: 6 întâlniri cu bibliotecarii din teritoriu; colectarea fotografiilor și redactarea
textelor însoțitoare; scanarea și prelucrarea fotografiilor; organizarea lor pe localități și
perioade istorice;
18 octombrie 2018: Constituirea Comisiei de selecție a fotografiilor colectate; stabilirea
procedurilor de lucru și a criteriilor de selecție;
29 octombrie 2018: Finalizarea procesului de selecție a celor 100 de fotografii considerate a fi
cele mai reprezentative și cu valoare documentară pentru județul Satu Mare;
30 octombrie – 5 noiembrie: traducerea textelor în limbile maghiară, germană și engleză;
5 noiembrie: transimiterea materialelor către editură în vederea tipăririi albumului „Județul satu
Mare. 100 de ani în 100 de imagini”, într-un tiraj inițial de 1.000 de exemplare;
În paralel: zeci de solicitări și selecții de oferte pentru servicii de traducere; servicii de
promovare; servicii de editare și tipărire; confecționarea celor 65 de panouri pentru expozițiile
itinerante; tratații în timpul evenimentelor etc.; sute de e-mailuri, mesaje, convorbiri telefonice;
zeci de ore de muncă suplimentară;
Noiembrie: machetarea materialelor în vederea organizării expozițiilor foto-documentare în
toate cele 65 de UAT-uri. De reținut: exponatele au fost create, machetate și imprimate la
Biblioteca Județeană Satu Mare, cu aportul și cu implicarea unei echipe de bibliotecari harnici și
entuziaști;
23 și 28 noiembrie: transferul exponatelor, al materialelor și produselor prevăzute în fișa
tehnică a proiectului către cele 65 de UAT-uri;
1 Decembrie și în perioada premergătoare: organizarea evenimentelor de celebrare a
Centenarului și vernisajele expozițiilor foto-documentare în comunitățile locale.

Muncă și determinare
Pentru buna organizare și desfășurare a activităților incluse în proiect a fost angrenată o
puternică resursă umană, în principal de la Biblioteca Județeană Satu Mare, dar și din primăriile
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unităților administrativ-teritoriale (case de cultură, centre de informare turistică, așezăminte
muzeale, case memoriale, biblioteci și alte structuri info-documentare).
Timpul scurt, cuprins de la momentul comunicării Deciziei Comitetului Interministerial pentru
Centenar și până la data încheierii proiectului (1 Decembrie 2018), le-a testat instituțiilor
responsabile și membrilor echipei de proiect capacitatea organizatorică și de coordonare,
disponibilitatea și abilitatea de a-și prioritiza activitățile cotidiene și responsabilitățile de
serviciu, astfel încât proiectul să capete întâietate.
După etapa de colectarea fotografiilor și semnarea contractelor de cesiune neexclusivă
cu deținătorii / creatorii de fotografii (peste 4.000 de fotografii în format fizic și alte câteva
sute în format electronic), a fost constituită o comisie formată din membri ce dețin
competențele necesare pentru a selecta cele 100 de fotografii prezente în album. Marea
majoritate a fotografiilor colectate sunt de familie, cum este și firesc. Însă, spre marea noastră
bucurie, am avut surpriza să descoperim și fotografii care surprind aspecte relevante din viața
socială, economică, politică, religioasă, culturală a comunităților vizate, precum și portrete ale
oamenilor locurilor, ori instantanee care reflectă obiceiuri, tradiții și îndeletniciri, monumente,
clădiri, edificii etc. „Responsabilitatea selectării fotografiilor a fost una uriașă, iar munca pe
măsură! Avem însă certitudinea faptului că această onorantă misiune și responsabilitate le-a
revenit unor specialiști și cercetători de prim rang care s-au remarcat în domeniile conexe cu
obiectivele proiectului: istorie, bibliofilie, artă fotografică, etnografie, management cultural,
cooperare instituțională și administrație.”, afirmă coordonatorii proiectului.
Prin urmare, suntem în măsură să apreciem faptul că resursa cea mai importantă a fost cea
umană, iar forța generatoare de putere și reacție a fost dată de bibliotecari, acei oameni tăcuți
și modești, însă harnici, inimoși și motivați de dorința de a fi în mijlocul comunității și de a le
transmite oamenilor mesajul proiectului. Tuturor acestor eforturi se adaugă și munca în teren,
pe străzile orașelor și pe ulițele satelor, care s-a materializat prin descoperirea unor fotografii
extrem de interesante, păstrate cu sfințenie, de zeci de ani, în sertarele bunicilor ori înrămate
pe pereții bătrânelor case. Încă o dovadă în plus a faptului că bibliotecile sunt pentru oameni și
unesc oameni, iar bibliotecarii sunt actorii principali ai actului cultural. Nu avem decât cuvinte de
mulțumire atât pentru cei care ne-au încredințat fotografiile, cât și pentru cei care și-au
dedicat timpul, priceperea și dăruirea pentru acest proiect.
Rolul colectivului Bibliotecii Județene Satu Mare a fost unul de o importanță
covârșitoare, indiferent de funcția ori de poziția ierarhică pe care o ocupă fiecare angajat în
parte. Cu toții ne-am adus contribuția la realizarea proiectului „Județul Satu Mare. 100 de ani în
100 de imagini” și am făcut posililă apariția albumului fotografic, fie că implicarea noastră a fost
directă, fie că i-am suplinit pe colegii noștri de serviciu cooptați în proiect. Ne-au trecut prin
mâini și prin fața ochilor mii de fotografii. Împreună, le-am orânduit cu grijă, ne-am amuzat ori
ne-am întristat la vederea lor, am admirat personajele, am evaluat situațiile, am contemplat
peisajele și ne-am lăsat cuceriți de jocul imaginației, încercând să transpunem toate aceste
fotografii în lumina zilei de astăzi. De aceea, un mare „Mulțumesc!”, adresat tuturor.
Expoziții foto-documentare în toate unitățile administrativ-teritoriale din județ
Vernisajele expozițiior foto-documentare, organizate în fiecare municipiu, oraș sau comună din
județ, ca evenimente de sine stătătoare ori în cadrul unor evenimente organizate pentru
celebrarea Centenarului Marii Uniri, au reunit membrii comunităților vizate. Aceste expoziții au
avut menirea de a le facilita oamenilor rememorarea unor evenimente importante din viața
comunității, pe care ei înșiși le-au creat și le-au trăit. Practic, generațiile mai vârstice au scris
file din istoria comunității în care s-au născut, au activat ori au trăit. Pentru generațiile tinere,
aceste expoziții au avut rolul de a creiona veritabile lecții de istorie locală, pe baza fotografiilor
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expuse. Copiii și tinerii au avut șansa ca, prin intermediul exponatelor, să-și (re)întâlnească
străbunii și părinții, să le înțeleagă modul de viață, valorile care i-au însuflețit și tradițiile pe
care și le doresc a fi perpetuate.
Expozițiile au fost organizate în diferite spații publice din comunitățile vizate: la sediile
primăriilor, în biblioteci, instituții de invățământ, case de cultură, așezăminte muzeale sau chiar
la biserică. Au fost vizibile și au reunit importante segmente de public.
Rezultatele proiectului
Rezultatul major al proiectului rezidă în realizarea albumului de fotografii cu valoare
documentară „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini”, pentru că, fiind un document unic
și inedit–completat cu baza electronică de date ce reunește suma tuturor fotografiilor
colectate, digitalizate și publicate pe pagina web a Bibliotecii Județene Satu Mare–a devenit un
element de promovare a județului Satu Mare și un important instrument de lucru pentru autorii
care au intenția de a scrie monografii ale comunităților sătmărene, asigurând suportul vizual al
textului.
4.236 de fotografii colectate în format fizic și alte câteva sute sau chiar mii, transmise în
format electronic;
Sute de contracte de cesiune neexclusivă încheiate între bibliotecile locale și proprietarii
fotografiilor;
65 de expoziții foto-documentare și tot atâtea evenimente de celebrare a Centenarului Marii
Uniri;
Constituirea unui album electronic cu toate fotografiile colectate, găzduit pe site-ul Bibliotecii
Județene Satu Mare: http://www.bibliotecasatumare.ro/album.html;
Albumul „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini”, tipărit într-un tiraj de 2.000
de exemplare (tirajul inițial a fost suplimentat); Albumul este disponibil pe
http://www.bibliotecasatumare.ro/100/album.pdf
Prezentarea albumului în cadrul Expoziției „Săptămâna verde”, din capitala Germaniei
(18-27 ianuarie 2018) și la Institutul Cultural din Londra (8 aprilie 2019, în cadrul proiectului
„Satu Mare te așteaptă acasă”) https://www.cjsm.ro/2019/04/proiectul-satu-mare-te-asteaptaacasa-a-ajuns-si-la-londra/#more-39862;
https://www.cjsm.ro/2019/01/judetul-satu-mareparticipa-la-expozitia-saptamana-verde-2019-de-la-berlin/
10.231 de participanți direcți la evenimentele organizate, față de 7.700, numărul estimat;
a sporit considerabil numărul participanților la evenimente culturale.
2018

Biblioteca Județeană
Satu Mare

Participanți la programe
și evenimente culturale

13.819 – 11,28%
populația țintă

Populația deservită

122.504

Biblioteci
municipale
orășenești
din

Biblioteci comunale
și

3.729 – 5,67% din
populația țintă

11.331 – 6,10% din
populația țintă (față de
3,75% în 2016 și 2017)

65.756

185.581

Concluzii
Suntem la finele unei aventuri impresionante! O inedită experiență care însumează zeci
de oameni angrenați, sute de ore de muncă, mesaje, e-mailuri, telefoane, proceduri, activități
birocratice și tehnice.
Primul pas a fost făcut! Proiectul oferă posibilități de a fi dezvoltat și îmbunătățit de
către cei care l-au scris și implementat; ideea poate fi inspiratoare pentru orice bibliotecă,
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unitate administrativ-teritorială, ONG, asociație și adaptată la obiectivele altor proiecte de
acest gen.
Fără a avea pretenția de a fi atins perfecțiunea și recunoscând faptul că proiectul nostru
suportă ajustări, suntem îndreptățiți să credem că roadele muncii noastre – albumul tipărit și
baza de date – vor putea constitui puncte de pornire și resurse bibliografice pentru cei care
intenționează să scrie monografii ale localităților din județ ori pentru cercetătorii istoriei locale
care, în studiile lor, vor avea nevoie de imagini pentru a oferi suportul vizual al demersurilor
întreprinse.
Nădăjduim și faptul că dumneavoastră, cei care veți răsfoi albumul și veți da citire
cuvintelor care îl completează, veți avea în față o inedită carte de vizită a județului Satu Mare
care să vă îndemne să ne vizitați, să ne cunoașteți mai bine obiceiurile, tradițiile și istoria, să-i
întâlniți pe sătmăreni și să le admirați bucuria de a trăi pașnic împreună, indiferent de limba pe
care o vorbesc.Cert este că, după această experiență, ne iubim și ne respectăm județul infinit
mai mult.

Prin urmare, inițiatorii și coordonatorii proiectului sunt în măsură să aprecieze faptul că
Proiectul „Județul Satu Mare. 100 de ani în 100 de imagini” își găsește expresia în „Documentul
programatic privind aniversarea Centenarului României”, elaborat sub auspiciile Ministerului
Culturii și Identității Naționale, și îndeplinește cel puțin patru principii creionate în document:
principiului unității, coeziunii și solidarității naționale; principiului valorilor emblematice ale
națiunii române; principiului patriotismului civic și principiului toleranței și diversității culturale.
Decizia de a prezenta acest proiect în plenul Conferinței Naționale a ANBPR de la Sibiu, 23–25
mai 2019, rezidă din faptul că este de datoria noastră să subliniem munca și coalizarea
exemplară a bibliotecarilor sătmăreni în jurul ideii centrale a proiectului: aceea de a evidenția
multiculturalitatea, de a valoriza trecutul nostru și de a facilita accesul celor interesați la
produsele culturale rezultate din proiect.
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Paula HOROTAN, director adjunct
Biblioteca Județeană Satu Mare
Telefon: 0261711199, interior 116; 0751187054; 0786187084
e-mail: paulahorotan@yahoo.com; paulahorotan.bjsm@gmail.com
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Biblioteca Județeană Satu Mare – Poartă Deschisă Spre Cunoaștere
Biblioteca Județeană Satu Mare este o instituție publică de cultură,
ce funcționează în subordinea Consiliului Județean Satu Mare.
Biblioteca Județeană Satu Mare își propune să contribuie la dezvoltarea dialogului multicultural și
multietnic, să valorifice patrimoniul local și să asigure comunității sătmărene
un cadru propice pentru informare, lectură, studiu, educație pe tot parcursul vieții
și pentru socializare și recreere.
Biblioteca Judeţeană Satu Mare îndeplinește funcţii specifice, cu atribuţii și activităţi polivalente în domeniile
informării, documentării, cercetării, lecturii, asimilării tehnologiilor IT, comunicării,
socializării şi petrecerii timpului liber, precum şi în cele educaţionale şi cultural-artistice.
În îndeplinirea acestor funcţii, Biblioteca Județeană Satu Mare conlucrează cu autorităţille administraţiei
publice, promovând şi servind politicile, programele şi proiectele de dezvoltare durabilă
la nivelul comunităţii locale și județene.
În calitate de instituție subordonată Consiliului Județean Satu Mare,
participă activ la proiectele culturale inițiate de autoritatea tutelară.

REVISTĂ DE CULTURĂ A BIBLIOTECARILOR NEMŢENI

2019

BIBLIOTECI NEMŢENE – REVISTĂ ANUALĂ ANUL III NR. 3

2019

PETRU SĂLĂGEANU – „VESTITUL ÎNVĂŢĂTOR” DE PE VALEA MUNTELUI
(1832-1911)
Dedicăm acest articol începuturilor învăţământului în zona de la poale de Ceahlău.
Vestitul invăţător Petru Sălăgeanu, cel care a pus bazele Şcolii din Schitul Hangului, s-a
născut în satul Golomba, districtul Mureş, la 19 mai 1932, într-o familie cu mulţi copii.
Tatăl său Teodor Petcu Sălăgeanu era preot, iar mama sa Marişca, era fiica preotului
Petru Olteanu. Din motive necunoscute preotul îşi strămută familia în zona Bicazului în
districtul Giurgeu,obţinând parohie la Telec. Petru a crescut în Valea Jidanului, unde s-a
şi căsătorit în 1851 cu Floarea Zănoagă. După terminarea cursului primar, a absolvit
gimnaziul la Cluj şi teologia la Blaj. Dornic de cunoaştere, asimilează încă din anii de
studii multilaterale cunoştinţe, devenind un bun cunoscător al unor limbi străine:
franceza, germana, latina şi maghiara, cunoştinţe care îi vor folosi în lunga sa perioadă
de apostolat şi nu numai.
Progresist în idei şi patriot, participă alături de românii ardeleni la Revoluţia din
1848.
Urmare a acestor evenimente sângeroase, tatăl său şi-a pierdut viaţa, iar el a
avut multe de suferit, fiind nevoit a se refugia. În consecinţă, Petru trece granita cu
familia – mama soţia şi 8 surori mai mici, prin punctul Scaune (Ceahlău), stabilindu-se în
Schitul Hangului – după cum singur declara într-o notă autobiografică (anexată în copie
la lucrarea “Mongrafia şcolii din Ceahlau”): „În urma mai multor lupte crâncene ce mi sau cauzat de inamici - am trecut în România Moldavă în anul 1852 - luna martie”. Ca sa
întreţină numeroasa sa familie, a muncit din greu la lucrări forestiere din primăvara
anului 1852 până în toamnă, când sătenii din Schit, fiind în căutarea unui învăţător
pentru copiii lor, au auzit că Petru Sălăgeanu este cu multă ştiinţă de carte, l-au
contactat şi au convenit să le înveţe copiii, cu plata în natură (diverse produse) sau cu
bani, după posibilităţi. Astfel, la 21 octombrie 1852, Şcoala particulară din Schitul
Hangului, aprobată de autorităţi, şi-a început cursurile. La început cu 14 elevi, apoi
numărul lor a crescut treptat, mai ales prin venirea lor din localităţile învecinate. A fost
foarte greu din lipsa unui local corespunzător şi a obiectelor şi materialelor de strictă
necesitate. La început cursurile s-au ţinut prin casele sătenilor, iar după desfiiinţarea
Schitului de maice de la Schitişor, într-o chilie de aici utilată sumar de către săteni.
Fiind ataşat sufleteşte de săteni, aceştia îl iubeau. Chiar fratii Ciontu,
subarendaşii moşiei Hangu, şi-au adus copiii de la oraş la această şcoală cu prestigiu în
creştere. Chilia de la Schitişor devenind neîncăpătoare, s-a obţinut în mod gratuit, dupa
îndelungi insistenţe, clădirea administraţiei din Gura Schitului - în fond o casă de
dimensiuni şi înfăţişare modeste. Aici (la hotarul dintre Schit şi Răpciuni) şi-a
desfăşurat Petru Sălăgeanu nobila-i activitate, de luminare a multor generaţii, până la
ieşirea la pensie în anul 1895. La 1 ianuarie 1865, a luat fiinţă, ca unitate de învăţământ
de stat, Şcoala din Gura Schitului, cu un singur post în care a fost numit Petru
Salageanu. Dar greutăţile nu au întarziat a se ivi: căsuţa dată de fraţii Ciontu devenea
neîncăpătoare, iar condiţiile au devenit, cu timpul, deprolabile - pereţi cu tencuiala
căzută, acoperişul şi tavanul sparte, fără sobă şi lemne, fără utilitare minimă (bănci,
scaune, tablă), fără fondurile necesare procurării de materiale didactice strict
necesare s.a. Toate acestea fiind semnalate de învăţător în zeci şi zeci de referate
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către forurile tutelare: -primărie, plasă, prefectură şi Inspectoratul şcolar, au rămas în
marea lor majoritate fără răspuns, urmare a unei crase nepăsări cu precădere din
partea primarilor.
Rapoartele, câte s-au mai găsit la arhivă, sunt redate în Monografia Şcolii din
Ceahlau. Cu toate aceste condiţii mizere şi existenţa unui singur post în schemă, munca
eroică a învăţătorului a menţinut faima şcolii la cote ridicate, graţie bogatelor şi
diverselor sale cunoştinţe, de care uza în actul instrucţiei, a puterii de muncă şi a
stralucitelor sale calitati de pedagog. Petru Sălăgeanu era un personaj original: înalt,
voinic cu barbă şi plete, purtând nelipsitul său costum popular ardelenesc. După mai
multe informaţii ar fi avut mulţi copii. Faima lui de cărturar şi reputat cadru didactic a
atras mulţi oameni de cultură care, în trecerea lor prin Ceahlău, îl vizitau. Dintre aceştia
cităm două cazuri: renumitul naturalist Marcel Brândză şi scriitorul Calistrat Hogas,
care-i zicea în scrierile sale (“În Munţii Neamţului”), „vestitul învăţator al muntelui”.
Meritele sale nu au rămas nerăsplătite. Prin înaltul decret nr. 1589 din 26 iunie
1883 i s-a acordat medalia ”Serviciul
credincios clasa I-a”. Petru Sălăgeanu a
încetat din viaţă în anul 1911 la vârsta de 79
de ani. Din aceştia, 45 de ani îi consacră
operei de a sădi în sufletul elevilor săi
dragostea pentru învaţatură, dând totodată
localnicilor îndrumări preţioase în variate
domenii.
Notă: Schitul Hangului era aparţinător
Comunei Hangu până în anul 1926. Comuna
Ceahlău a luat fiinţă în anul 1926 cu satele
Schit, Răpciune şi cătunele Reţes şi Leţeşti,
iar mai târziu şi satul Bistricioara.
Monica DIEACONU, Biblioteca
„Constantin Turcu” Grinţieş
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CASA MEMORIALĂ "CALISTRAT HOGAȘ"

Construită în anul 1885, casa-muzeu este o parte dintr-o gospodărie mare şi
frumoasă, care mai cuprindea alte două locuinţe şi o anexă – acestea din urmă
constituind zestrea soţiei, completată cu o livadă foarte bine îngrijită şi productivă.
Deşi multă vreme tânăra familie a
scriitorului a locuit în casele vechi, în
tovărăşia
socrului,
preotul
Costache
Gheorghiu s-a preocupat de confortul fiicei
sale - Elena - oferindu-i o casă nouă, cu
anexă, pe cheltuiala proprie. Posedând un
stil arhitectural reprezentativ, casa este
înscrisă
pe
lista
monumentelor
de
arhitectură
din
Patrimoniul
Cultural
Naţional. Înălţată pe temelie de pământ, cu pereţi din combinaţie de lemn şi pământ, cu
duşumele din lemn şi uşi în două canaturi, casa a păstrat şi sobele din cărămidă şi olane,
văruite, prevăzute cu elemente decorative neoclasice, specifice epocii şi poziţiei sociale
a proprietarilor. Clădirea a suferit restaurări şi consolidări în perioada 1967-1969 şi
1992-1994, păstrându-se structura iniţială.
După moartea scriitorului, 28 august
1917, în casă a continuat să locuiască familia: soţia şi două fiice – Cecilia şi Sidonia.
În anul 1939, la 12 iunie, Sidonia organizează primul muzeu, particular, într-o
singură încăpere, din dorinţa de a oferi publicului o suită de materiale memoriale, pe
care le însufleţea prin propria sa prezenţă. La 19 aprilie 1969 se deschide, în tot spaţiul
locuibil, instituţia muzeală memorială, de stat, folosindu-se piesele achiziţionate de la
familie. În anul 1994 se amenajează un locaş ce beneficiază de toate mijloacele
muzeografice şi memorialistice pentru a recompune atmosfera proprie a casei, din
ultimii cinci ani din viaţa scriitorului . Loc de viaţă şi muncă, punct de pornire în drumeţii
şi de repaus creator, casa-muzeu a constituit un întreg univers uman şi domestic, despre
care Sidonia C. Hogaş, maestră de pian, a lăsat posterităţii informaţii autentice şi
originale, respectate şi urmate în actuala organizare muzeografică.
Prima încăpere este dedicată drumeţului Calistrat Hogaş, evocat prin piese
originale, specifice pasiunii sale, şi prin opere de artă ce transpun plasticitatea operei
literare în viziuni de forme şi culori de pictoriţa Iulia Hălăucescu. Salonul casei
Hogaşilor oferă o perspectivă mixtă: documentară şi memorială – asupra epocii,
mentalităţii ei şi a laturilor personalităţii lui C. Hogaş. Iatacul Sidoniei C. Hogaş îşi
păstrează aerul auster ca în anii în care "Domnişoara" îşi depăna amintirile cuprinse în
cartea de amintiri Tataia. Sufrageria de iarnă cuprinde o diversitate de piese
reprezentative pentru ambianţa familială. Dormitorul soţiei - Elena - reprezintă o altă
secvenţă elocventă pentru istoria civilizaţiei şi mentalităţii româneşti, punctând în
memorie surprize-unicat. Camera de lucru a scriitorului prezervă elemente din
intimitatea creatoare a acestuia
Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bicaz

Întemeiat în 1958, Muzeul de Istorie Bicaz funcţionează din 1966 în clădirea
fostului Teatru sătesc "Ion Kalinderu".
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Expoziţia de bază cuprinde trei spaţii distincte. Primul este destinat istoriei
monografice a Văii Bistriţei, de-a lungul căreia au trăit, cu zeci de mii de ani în urmă,
numeroase comunităţi paleolitice, aşa cum dovedesc staţiunile de la Bistricioara,
Lutărie, Dârţu, Bofu Mic, Bofu Mare şi Cetăţica de pe Ceahlău. În eneolitic triburile
cucuteniene pătrund, aşa cum o dovedesc şi exponatele din muzeu, către Hangu, în
sihăstria munţilor. Un bogat inventar descoperit la Hangu-Cetăţuia şi în alte aşezări
reflectă aspecte deosebit de interesante referitoare la vieţuirea comunităţilor dacocarpice din secolele II-III d.Hr.
Bogatele vestigii medievale şi actele emise de cancelariile domneşti au în vedere alte
realităţi de pe valea Bistriţei superioare. Palatul Cnezilor, una din cele mai importante
staţiuni arheologice medievale din zonă, se dovedeşte a fi o sursă de piese muzeistice
de mare interes.
În expoziţie sunt prezentate aspecte mai puţin cunoscute referitoare la
bisericile medievale de pe Valea Bistriţei, participarea locuitorilor din zonă la războiul
de independenţă, înfiinţarea Domeniilor Coroanei Bicaz şi Borca - care au avut un rol
benefic asupra zonei - dar şi
participarea bicăjenilor la războiul de
reîntregire naţională.
De asemenea, în expoziţie sunt
etalate documente şi mărturii despre
şederea preşedintelui Poloniei la
Bicaz în 1939, precum şi despre
participarea locuitorilor de pe aceste
meleaguri la cel de al doilea război
mondial (campaniile din est şi din
vest). Acest spaţiu se încheie cu
documente
şi
acte
aparţinând
profesorului inginer Dimitrie Leonida
(1883-1965), cel care a proiectat barajul hidroenergetic de la Bicaz. Cel de al doilea
spaţiu prezintă o sinteză a evoluţiei colectivităţilor umane relativ recente, de pe valea
Bistriţei, cât şi elemente definitorii pentru etnografia aceleiaşi zone. Prin exponate
sunt ilustrate ocupaţiile de bază ale locuitorilor: culesul fructelor de pădure,
vânătoarea, pescuitul, albinăritul, păstoritul, agricultura, lucrul la pădure şi plutăritul.
Reţin atenţia, de asemenea, mobilierul ţărănesc, ţesăturile, elementele de port popular,
cele ilustrând credinţa, cât şi obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou. Materialul etnografic
adunat aici a urmărit să desluşească universul vieţii patriarhale din zonă, specificul şi
diversitatea ei. Al treilea sector al muzeului este destinat expoziţiilor temporare de
artă plastică, istorie etc. Astăzi este în renovare totală.
Viorel NICOLAU, președinte Asociația Filateliștilor Piatra-Neamț
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