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M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Importantă instituție de cultură a județului Alba, Biblioteca Jude-

țeană „Lucian Blaga” Alba are nobila misiune de a oferi bene-

ficiarilor săi oportunitatea unei informări și documentări de cali-

tate, contribuind astfel la formarea intelectuală continuă a fiecărei 

persoane în parte� Totodată, biblioteca este instituția cu cel mai 

important rol în menținerea vie a memoriei culturale a unei comunități 

și în transmiterea din generație în generație a tot ceea ce înseamnă 

această memorie culturală� Numai așa cultura noastră va fi cunos-

cută de fiecare dintre noi în parte și va putea fi promovată atât pe 

plan național cât și internațional�

Încă de la începutul primului meu mandat am susținut activitatea insti-

tuțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean Alba și am fost 

alături de oamenii de cultură prin sprijinirea activității lor� În calitate 

de președinte al Consiliului Județean Alba sunt și voi fi un adept al 

valorificării potențialului cultural uriaș pe care ni-l oferă acest județ 

iar cartea are un rol esențial în acest sens, și nu numai� Cartea este 

cea care contribuie semnificativ la îmbogățirea orizontului științific, 

cultural și spiritual al fiecăruia dintre noi oferindu-ne posibilitatea să 

progresăm în plan profesional și în plan personal� De aceea, Consi-

liul Județean Alba a fost și va fi mereu alături de bibliotecă în deru-

larea proiectelor culturale prin care această instituție încearcă să fie 

cât mai aproape de interesele intelectuale ale fiecărui locuitor al 

județului Alba�

Cu profund respect,

ing. Ion Dumitrel

ing. Ion Dumitrel

Președinte al Consiliului 
Județean Alba
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M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Apariția revistei „Viața Bibliotecii” reprezintă o ocazie 

specială pentru toți iubitorii de carte de a pătrunde în 

tainele bibliotecii și de a afla cât mai multe despre aceasta 

și bibliotecarii săi, despre rolul lor esențial în viața comunității�

Scriitorul și jurnalistul argentinian Carlos María Domínguez spune că 

„A construi o bibliotecă înseamnă a crea o viață� Biblioteca nu va fi 

niciodată o colecție întâmplătoare de cărți”�

Iată că acum, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba alege să 

ne povestească tuturor care este „viața bibliotecii”�

Nu trebuie să uităm că biblioteca se înscrie printre cele mai impor-

tante instituții ce contribuie la desăvârșirea culturală și intelectuală a 

fiecăruia dintre noi�

De-a lungul timpului, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

a continuat prin demersurile sale organizaționale să promoveze 

profesia de bibliotecar și a instituției bibliotecare, să mențină un 

dialog profesional cu decidenții din administrația publică locală, 

pentru a obține o atitudine pozitivă față de nevoia de dezvoltare și 

modernizare a bibliotecilor, pentru ca serviciile oferite de acestea să 

corespundă nevoilor și cerințelor utilizatorilor săi�

Publicarea revistei „Viața Bibliotecii” nr 2, anul II, 2020 reprezintă un 

minunat prilej de a aminti comunității, o dată în plus, despre impor-

tanța bibliotecii în viața noastră, despre specificul muncii de biblio-

tecar, o activitate care în ultimul timp a căpătat noi valențe, deosebit 

de însemnate, având în vedere faptul că, trăim cu toții în era cunoaș-

terii, a informării, documentării și acumulării de cunoștințe fără de 

care este de neconceput progresul societății�

Cred că este momentul ca măcar din când în când, să părăsim 

răceala impersonală a ecranului unui computer și să ne îndreptăm 

pașii către sălile bibliotecilor� Și nu doar pentru a împrumuta sau a citi 

o carte, ci și pentru a participa activ la toate evenimentele culturale 

ce se desfășoară aici�

Modificările ce au survenit în viața socială, în ultimele decenii, au 

introdus multe schimbări și în misiunea bibliotecarului, percepută 

până nu de mult ca o muncă rutinară – de a aduce, pur și simplu, 

cititorului, cărțile solicitate� 

Nicolae Albu
Prefect 

al Județului Alba
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M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Astăzi, bibliotecarului îi revin sarcini numeroase și de netăgăduită 

valoare pentru perfecționarea intelectuală a oamenilor� Misiunea sa 

include diverse aspecte ale educației, culturii, informației, propagării 

frumosului și adevărului� Este incontestabilă nobila contribuție a bibli-

otecarilor la conservarea, multiplicarea și promovarea în popor a 

valorilor naționale perene, ca și a celor mai frumoase realizări ale 

spiritualității universale�

Apreciez în mod deosebit contribuția excepțională pe care Dumnea-

voastră o aduceți la creșterea și educația noilor generații în spiritul 

valorilor noastre autentice, al adevărului și al libertății� 

Adresez tuturor bibliotecarilor urările mele de bine, exprimându-mi 

întreaga admirație și recunoștință pentru fidelitate profesională și 

întru promovarea culturii și a informației peste hotarele ei� 

Dragi cititori ai revistei „Viața Bibliotecii”,

Se încheie, în curând, încă un an pe care l-am petrecut împreună, 

de data aceasta însă în momente mai dificile, care ne-au amintit, 

dacă mai era nevoie, cât de importante sunt libertatea de expresie 

și valorile democratice, dar și modul în care artele și literatura le pot 

șlefui decisiv� 

Misiunea pe care Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” prin revista 

„Viața Bibliotecii” și-o asumă în fiecare număr al său, împreună cu 

redactorii, colaboratorii și partenerii săi, este una demnă de apre-

ciat, iar dumneavoastră iubitorii de carte, sunteți cei care le dați moti-

vația de a continua� 

Pentru final, nu pot decât să vă invit pe toți, cu drag, la lectură!

Nicolae Albu
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M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Mă simt onorat de invitația Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba, de a adresa un mesaj prin intermediul 

revistei „Viața bibliotecii”, atât profesioniștilor care 

slujesc cu credință și devotament cartea și cititorul, cât și acelora 

care trec zilnic pragul bibliotecilor� 

Încă de când buchiseam primele litere ale abecedarului, am pășit 

pe porțile bibliotecii cu emoție și drag, împrumutând primele cărți 

cu basme și poezii� Mai târziu am continuat să vizitez biblioteca 

pentru a pătrunde în tainica lume a științelor și pentru a trăi emoții fără 

seamăn alături de eroii cărților istorice sau de aventuri� A venit apoi 

vremea studenției, când biblioteca mi-a fost și prietenă, și ajutor, și 

casă, multe dintre orele de studiu petrecându-le în sălile de lectură 

ale acesteia� După absolvirea facultății am continuat să vin în biblio-

tecă cu aceeași plăcere insuflată de părinții și dascălii mei minunați 

dar și de acești oameni devotați profesiei lor, care sunt bibliotecarii�

Astăzi am bucuria și plăcerea de a veni în bibliotecă în dublă cali-

tate: aceea de simplu cititor dar și aceea de primar al municipiului 

Alba Iulia� Primăria Municipiului Alba Iulia va fi mereu alături de 

oamenii cărții pentru ca aceștia să poată oferi locuitorilor munici-

piului nostru servicii de bibliotecă de calitate� Împreună, administrație 

locală și bibliotecari, avem rolul de a contribui la informarea, docu-

mentarea, instruirea și oferirea de oportunități de petrecere a timpului 

liber într-un mod cât mai plăcut și util, tuturor locuitorilor municipiului 

nostru� În calitatea mea de primar, voi susține în continuare proiectele 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, cu drag pentru cititori și cu 

respect pentru cei ce și-au dedicat viața acestei nobile profesii�

Cu profund respect,

P r i m a r  a l  m u n i c i p i u l u i 
A l b a  I u l i a

Dr. Ing. Gabriel Codru 
Pleșa

Dr. Ing. Gabriel Codru Pleșa
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E D I T O R I A L

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este singura insti-

tuție de cultură din județ care are misiunea, în temeiul legii 

bibliotecilor, de a asigura fiecărui cetățean posibilitatea 

de lectură, informare, documentare, studiu, cercetare, educare și 

recreere prin intermediul proiectelor și programelor specifice� În 

acest sens biblioteca noastră a depus toate eforturile posibile și o va 

face și mai departe pentru a-și îndeplini misiunea asumată în mijlocul 

comunității pe care o deservește�

În perioada 2017-2020, pe lângă proiectele tradiționale, am 

dezvoltat activități noi, inovative, de animație culturală sau specifice 

de bibliotecă, prin care am diversificat oferta de servicii și produse 

culturale, am implementat activități pentru cei mici, tineri, adulți și 

seniori, ținând cont de ariile de interes și vârstă� Am reușit astfel să ne 

situăm pe un trend crescător în ceea ce privește numărul de benefi-

ciari� Biblioteca are în continuare o dinamică semnificativă� Căutăm 

soluții pentru a ne adapta la nevoile actuale ale unei societăți în 

continuă schimbare� 

Numărul tot mai mare de parteneri, colaboratori, personalități din 

domeniul culturii, artelor și a altor domenii sociale cu care relaționăm 

indică faptul că instituția noastră reprezintă un vector cultural semni-

ficativ în comunitate, iar trendul crescător al participanților la acti-

vitățile bibliotecii demonstrează că acestea sunt dorite, căutate și 

îndrăgite�

În ultimii ani, biblioteca noastră a achiziționat un număr semnificativ 

de noi titluri de carte, de care s-au bucurat și se vor bucura în conti-

nuare cititorii din Alba Iulia, din județul Alba, dar și din țară, prin 

intermediul împrumutului interbibliotecar�

Cu sprijinul direct al Consiliului Județean Alba am reușit nu doar să 

optimizăm spațiile și dotările instituției noastre, pentru ca cititorii să se 

simtă „acasă” atunci când ne trec pragul, ci și să aducem biblioteca 

cât mai aproape de oameni�

Desigur, mai sunt încă foarte multe alte lucruri de făcut pentru a 

menține biblioteca la nivelul așteptărilor comunității, iar noi, cu mijloa-

cele specifice, depunem în fiecare zi eforturile necesare pentru ca 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba să fie casa fiecărui cetă-

țean, pentru dezvoltarea lui personală, pentru a se instrui și educa� 

Dragi prieteni,

Silvan Stâncel
M a n a g e r 

B i b l i o t e c a  J u d e ț e a n ă 
„ L u c i a n  B l a g a ”  A l b a
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E D I T O R I A L

Bibliotecile nu sunt doar depozite de carte, ci și o sursă de cultură, 

de învățare, de relaționare socială, într-o lume din ce în ce mai digi-

talizată� În acest sens, putem oferi gratuit și în mod egal informații de 

înaltă calitate cetățenilor noștri, contribuind astfel cu partea noastră 

de lumină la îmbunătățirea generală a calității vieții�

Revista „Viața bibliotecii” se vrea a fi o publicație profesională care 

să aducă în paginile ei teme de interes din biblioteconomie și știința 

informării, exemple de bune practici de la noi din bibliotecă sau din 

bibliotecile județului Alba și noutăți din practica și teoria muncii de 

bibliotecar� Colegiul de redacție este format din întreaga echipă 

a bibliotecii iar rubricile revistei au fost gândite în așa fel încât să 

pună în valoare toate proiectele culturale și munca celor implicați 

în derularea acestora, fie că vorbim de bibliotecari, scriitori, cola-

boratori, voluntari, parteneri sau prieteni fideli ai instituției noastre� 

Acest număr al revistei aduce în paginile sale editoriale, articole de 

autor, articole aniversare, probleme de biblioteconomie și cercetare 

științifică, prezentarea unor biblioteci model, proiecte în derulare, 

modele de bune practici în biblioteci, modul de valorificare a colec-

țiilor pe timp de pandemie, valori bibliofile, portrete de personalități, 

evenimente, recenzii de carte etc� 

În numele instituției și al meu personal doresc să mulțumesc citito-

rilor noștri, partenerilor și colaboratorilor, Consiliului Județean Alba 

și nu în ultimul rând întregii echipe a bibliotecii pentru toate lucrurile 

frumoase pe care le-am realizat împreună în acești ani, asumân-

du-ne și pe viitor, cu responsabilitate, continuitatea proiectelor cultu-

rale necesare municipiului Alba Iulia și județului Alba!

Silvan Stâncel 
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Cataloage tradiționale, cataloage electronice

01

Catalogul de bibliotecă este instrumentul prin-

cipal de informare a utilizatorului privind   

fondul de carte existent în bibliotecă� 

1� Catalog sistematico-alfabetic, este catalogul 

fizic, aflat în secții, unde fișele de carte sunt 

așezate pe domenii iar în cadrul unui domeniu 

sunt așezate alfabetic, după nume de autori 

și titluri� Pentru același autor, ordonarea se 

face după titlul lucrărilor, începând cu opere 

complete, opere, lucrările individuale în ordine 

alfabetică după titlu, lucrări colective�

În cadrul aceluiași titlu, ordonarea se face în 

ordine inversă a edițiilor, respectiv a anului de 

apariție� De asemenea, lucrările unui autor se 

ordonează în funcție de limba în care au fost 

scrise astfel: mai întâi cele în limba română, apoi 

cele în alte limbi�

2 Catalog electronic este tipul de catalog care 

rezultă în cazul utilizării unui program integrat de 

gestiune a fondului bibliotecii sau a unui program 

ce permite gestionarea bazelor de date� Bibli-

otecă Județeană Lucian Blaga Alba utilizează 

programul integrat de bibliotecă TinRead�

Produsul principal al activității de catalogare 

informatizată este reprezentat de Catalogul 

on-line (baza de date a bibliotecii)�

El se formează în mod automatizat în urma descrierii 

bibliografice a cărților� Descrierea catalografică se 

face în formatul UNIMARC-A�

Aceasta contribuie la formarea bazei de date   cu 

toate unitățile de bibliotecă (cărți, reviste, ziare, hărți, 

CD, DVD, etc�)�

Un asemenea program permite căutarea și în regim 

„Opac”, online, adică le permite cititorilor să consulte 

catalogul on-line fără a putea aduce modificări în 

înregistrările făcute la Secția Prelucrare�

Catalogul online al Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba conține înregistrările bibliografice, 

curente și retrospective, ale unităților de bibliotecă 

din sediul central și din filialele bibliotecii�

Catalogul informatizat, comparativ cu cel tradițional, 

facilitează regăsirea informației, având extrem de 

multe criterii de căutare�

Dana IOVA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este foarte 
prezentă și activă în mediul on-line dispunând de 
un site profesional, platforme on-line de socializare: 

pagină de Facebook, Youtube, Instagram și Twitter, astfel:

Site: www.bjalba.ro
Facebook: www.facebook.com/BibliotecaJudeteanaLucianBlagaAlba
www.facebook.com/bibliotecajudeteanaalba
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCp0UuPT65ZG5yybX1EbE1jw?view_as=subscriber
Instagram: https://www.instagram.com/biblioteca.lucian.blaga.alba/
Twitter: https://twitter.com/judeteana

Site, Facebook, Youtube

02

Prin platfomele respective biblioteca este aproape de 

cititori, vizibilă în comunitatea noastră, în țară și în afara 

țării, iar utilizatorii sunt informați în timp real cu privire 

la întreaga activitate a bibliotecii noastre, la achizițiile 

permanente de carte, programul de activități al bibli-

otecii – activități care începând cu luna martie sunt 

preponderant on-line, la catalogul on-line etc�

În contextul pandemiei de COVID-19, începând cu 

starea de urgență și continuând cu starea de alertă 

în România, activitățile Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba s-au intensificat foarte mult în mediul 

on-line, oferind utilizatorilor săi o varietate foarte 

largă de materiale culturale, pentru toate vârstele și 

pe gustul tuturor�

Începând cu luna octombrie, anul 2020, contul de 

Facebook al instituției a fost înlocuit de o pagină de 

Facebook: https://www�facebook�com/Biblioteca 

JudeteanaLucianBlagaAlba/, datorită numărului mare 

de cereri de prietenie din partea utilizatorilor și limitării 

contului la 5�000 de prieteni�

Ne propunem în continuare să fim parte din viața 

cititorilor noștri și a întregii comunități, punându-le la 

dispoziție toată strădania noastră�

Claudia SCRIPCARI,  
inginer de sistem,  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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03
Biblioteca virală

Odată cu intrarea României în criza pande-

mică generată de infectarea populației 
cu virusul SARS-CoV-2, bibliotecarii au 

fost nevoiți să-și adapteze mijloacele și modalitățile 
de lucru la noile cerințe legislative adoptate pentru a 
stopa răspândirea acestui virus� Noile modalități de 
lucru trebuiau să țină cont nu numai de nevoia tot mai 
crescută de informație la care se așteptau beneficiarii 
izolați la domiciliu pe perioada stării de urgență, ci și 
de nevoia bibliotecii, și implicit a bibliotecarilor, de a-și 
menține cititorii cât mai aproape, de a-și câștiga noi 
cititori, de a informa publicul, de a asigura acces la 
documentare și de a menține viu interesul comunității 
pentru serviciile oferite de bibliotecă� În această atmo-
sferă s-a născut proiectul 11�1 Biblioteca virală, un 
proiect având ca loc de desfășurare mediul on-line, un 
proiect ce s-a dovedit în timp extrem de necesar și de 
accesat de către populația din țară și din străinătate�

11�1 Biblioteca virală a pornit de la câteva rubrici 
postate pe contul de Facebook al instituției, care în cea 
mai mare parte afișau mesaje legate de pandemie, 
mesaje cu recomandări de lectură de la personalită-
țile din viața culturală a României și informanții despre 
proiecte derulate de-a lungul timpului de bibliotecă� 
Acestor rubrici li s-au alăturat prin bunăvoința editurii 
Humanitas, e-book-uri pentru copii și adulți, în cea mai 
mare parte titluri solicitate de cititori și prin bunăvoința 
caricaturistului Costel Pătrășcanu, câteva caricaturi 
menite să ridice moralul populației� În timp, proiectul 
s-a dezvoltat într-o adevărată bibliotecă virtuală iar la 
solicitarea beneficiarilor, proiectul a continuat și după 
ieșirea populației din starea de urgență� Ba mai mult, 
rubricilor deja existente li s-au alăturat altele noi iar 
postările au fost extinse și pe alte canale de comu-
nicare on-line, cum ar fi Instagram, Twitter, Tik Tok și 
Youtube� Printre rubricile permanente, pentru care 
bibliotecarii oferă zilnic conținut informativ, se numără: 
Recomandarea Zilei pentru copii și adulți, Citatul Zilei, 
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Poezia Zilei, Aniversările Zilei, Un zâmbet pe zi, Știați 
că���, Memoria culturală a locului, Rețeta Zilei, Secția 
periodice, Scrie și vorbește corect, românește!, Bibli-
ovaliza, Noutăți editoriale, Descoperă biblioteca sau 
Ați vizionat filmul? Noi vă recomandăm cartea� Aces-
tora li se adaugă alte rubrici, cu apariție ocazionată de 
diverse evenimente sau de proiecte derulate în parte-
neriat cu alte instituții, cum ar fi: RomânIA tradițională, 
Teatrul pentru copii, campanii de proiecte derulate de 
Consiliul Județean Alba cu prilejul unor aniversări cultu-
rale, Portrete de scriitori la ceas aniversar, Parteneriate 
sau Monumentele literaturii române�

Pe lângă succesul de care s-a bucurat proiectul 11�1 
Biblioteca virală în rândul publicului, el a constituit și 
o adevărată sursă de inspirație pentru colegii bibli-
otecari din alte biblioteci ale județului Alba și chiar 
din alte biblioteci din țară� Modalitățile noastre de a 
menține contacul cu cititorii și de a le asigura nece-
sitățile de informare, documentare și, de ce nu, chiar 
de petrecere a timpului liber au dat roade, iar acest 
lucru nu face decât să ne bucure� Prin urmare, iată 
cum un proiect născut dintr-o nevoie imediată, prin 
grija, atenția și devotamentul cu care a fost gestionat 

de bibliotecari a devenit el însuși o necesitate pentru 
comunitate� Prin urmare sperăm că acesta va continua 
și după ce omenirea va reveni la o viață normală�

Daniela FLOROIAN,  
 responsabil al proiectului 11�1 Biblioteca virală

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Aurel Pantea

01

Portret de scriitor este o rubrică pe care ne 
dorim să o permanentizăm în publicațiile Bibli-
otecii Județene „Lucian Blaga” Alba, fiind un 

mic omagiu pe care dorim să-l aducem scriitorilor din 
județul Alba care au contribuit semnificativ la îmbo-
gățirea vieții culturale și spirituale din micuțul colț de 
țară� Primul scriitor omagiat de noi în acest fel este scri-
itorul Aurel Pantea care, împreună cu Cornel Nistea 
și Mircea Stâncel au pus bazele Filialei Alba-Hune-
doara a Uniunii Scriitorilor din România, fiind de altfel 

primul președinte al acestei filiale�

REPERE BIOGRAFICE  
ȘI PROFESIONALE:
1952 – se naște la 10 martie la Chețani, județul 
Mureș, scriitorul și criticul literar Aurel Constantin 
Pantea, în familia țăranului Constantin Pantea și a soției 
sale, Maria (n� Deac)�

1959 – este elev la Școala Generală din comuna 
natală Chețani, pe care o absolvă în 1967�

1967 – este elev la Liceul Teoretic Luduș, pe care îl 
absolvă cu diplomă de bacalaureat în 1971�

1972 – este admis la secția română-latină a Facultății 
de Filologie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj – 
Napoca, pe care o va absolvi în 1976 cu speciali-
zarea de profesor de limba și literatura română – limba 
și literatura latină� Tema lucrării de licență la absolvirea 
facultății a fost „Blecher și Kafka”� Teza a fost notată cu 
nota 10, conducător științific al lucrării fiind lector univ�
dr� (pe atunci) Liviu Petrescu� În timpul studenției desfă-
șoară și activitatea de redactor la revista „Echinox” din 
Cluj – Napoca, în perioada 1975-1976�

1976 – este repartizat ca profesor la Școala generală 
nr� 4 din Borșa, județul Maramureș, unde va preda 
limba și literatura română până în anul 1980�

1979 – editează la Borșa revista de cultură „Metamor-
foze” (număr unic)�

1980 – este încadrat ca și corector la ziarul „Unirea” 
din Alba Iulia și va desfășura această activitate până 
în anul 1984�

1984 – se titularizează profesor la Școala Generală 
nr� 1 din Alba Iulia și la Liceul „Horia, Cloșca și Crișan” 
din Alba Iulia, unde va preda limba și literatura română�

1989 – este redactor al revistei „Vatra” din Târgu 
Mureș� 

1990 – este redactor-șef al revistei „Discobolul” din 
Alba Iulia, care apare sub egida Uniunii Scriitorilor din 
România� Până în prezent au fost editate peste 100 de 
numere� În același an devine bursier al F�E�I�E� (Fonda-
tion pour une Entraide Intellectuelle Europeenne) din 
Paris, Franța� Devine membru al Uniunii Scriitorilor din 
România�

1992 – obține prin concurs titlul de lector la Universi-
tatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Facultatea de 
Istorie și Filologie� Aici va conduce cursul și seminarul 
de „Introducere în teoria literaturii” și cursul și seminarul 
de „Literatură comparată (originile și metamorfozele 
lirismului)”�

1996 – este bursier al „Centro di studi e ricerche „Ezio 
Aletti” din Roma, Italia�

1997 – conduce cursul de „Tematologie” la Universi-
tatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia�

1998 – conduce cursul și seminarul de „Literatură 
comparată (condiția omului în teatrul modern)” la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia�

2002 – devine doctor în științe filologice cu o 
teză intitulată „Vis și reverie în poezia românească” 
(conducător științific prof� univ� dr� Ion Pop de la Facul-
tatea de Litere Cluj-Napoca)� Teza a fost apreciată 
cu „Magna cum laude”� În același an preia condu-
cerea cursului de „Literatură onirică” de la Universi-
tatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia�

2004 – preia conducerea cursului de „Modernism, 
postmodernism (poezia generației ’80)” la Universi-
tatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia�

2006 – este ales președinte al nou înființatei filiale 
Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România, cu 
sediul la Alba Iulia, pe care o va conduce până în 
2017�
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PREMII ȘI DISTINCȚII:
• Premiul de debut al Editurii Albatros pentru „Casa 

cu retori”, 1980;
• Premiul pentru poezie al revistei „Poesis”, Satu 

Mare 1992;
• Premiul „Cartea Anului” al Salonului Național de 

Carte și Publicație Culturală, pentru volumul de 
poeme „Negru pe negru”, Cluj-Napoca, 1994; 

• Premiul „Octav Șuluțiu” al revistei „Familia”, 
Oradea, 1998;

• Premiul „Frontiera Poesis” pentru cea mai bună 
revistă, Satu Mare, 1998;

• Premiul pentru excelență acordat de Uniunea 
Artiștilor Plastici, Filiala Alba-Hunedoara, 2001;

• Premiul de excelență acordat de Uniunea 
Scriitorilor din România, Filiala Mureș, Mediaș, 
2002;

• Diploma de excelență acordată de Consiliul 
Județean Alba, Alba Iulia, 2002;

• Diploma de onoare acordată în cadrul Zilelor 
Revistelor Culturale din Transilvania și Banat, 
Mediaș, 2002;

• Diplomă acordată revistei „Discobolul” de 
Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Mureș, 
Tg� Mureș, 2003;

• Premiul pentru critică literară al revistei „Poesis” 
pentru vol� „Simpatii critice”, Satu Mare, 2004;

• Premiul pentru eseu al Uniunii Scriitorilor din 
România, Filiala Mureș pentru vol� „Poeți ai 
transcendenței pline”, Tg� Mureș, 2004;

• Premiul „Mediaș”, acordat în cadrul Zilelor 
Revistelor Culturale din Transilvania și Banat, 
Mediaș, 2004;

• Premiul pentru poezie al revistei „Târnava”, Tg� 
Mureș, 2005;

• Premiul pentru publicistică literară al Uniunii 
Scriitorilor din România, Filiala Mureș, Tg� Mureș, 
2005;

• Premiul „Dafora”, acordat în cadrul Zilelor 
Revistelor Culturale din Transilvania și Banat 
pentru volumul de poeme „Negru pe negru (alt 
poem)”, Mediaș, 2005;

• Nominalizat pentru premiile Uniunii Scriitorilor 
din România, cu volumul „Negru pe negru (alt 
poem)”, București, 2006;

• Premiul pentru publicistică al Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Mureș, 2006;

• Premiul pentru critică literară, acordat de 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”, Alba Iulia, 
2006;

• Premiul pentru poezie al revistei „Ateneu”, Bacău, 
2006;

• Premiul Național „Tudor Arghezi”, Tg� Jiu, 2012; 
• Premiul „Balcanica”, Brăila, 2012; 
• Premiul ARIEL, „Cartea anului”, București, 2013; 
• Premiul „Cartea anului” la Festivalul de carte 

Transilvania, Cluj, 2013; 
• Titlul de Poet al Iașului, 2014; 
• Premiul Bibliotecii „T� Kirileanu” Neamț, Piatra 

Neamț, 2014; 
• Premiul Uniunii Scriitorilor din România, 2015; 
• Premiul pentru poezie la împlinirea a 150 de ani 

de la apariția revistei „Familia”, Oradea 2015;
• Laureat al Premiului Național de Poezie „Mihai 

Eminescu”, Opera Omnia, Botoșani, 2017� 

SESIUNI, CONFERINȚE,  
MESE ROTUNDE:
Conferinţe susţinute: 
• Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, Sebeș 

2000;
• Festivalul revistei „Familia”, Oradea 2004, 2005;
• Festivalul revistelor de cultură din Transilvania și 

Banat, Mediaș, 2004, 2005, 2006;
• Festivalul Internațional al revistei „Poesis”, Satu 

Mare, 2000;
• Universitatea Brașov, 2000, 2006;
• Universitatea Tg� Mureș, 2003;
• Universitatea Cluj Napoca, 2002;
• Liga Pro Europa, 2003, 2005, 2006; 
• Universitatea Bacău, 2006;
• Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba 

Iulia, Conferință în cadrul conferințelor 
revistei „Cuvântul” despre poezia română 
contemporană, 2007;

• Universitatea „Transilvania”, Brașov, conferință 
despre poezia Anei Blandiana, 2007;

• Conferința internațională „Integrarea europeană 
între tradiție și modernitate”, Tg� Mureș, 2007;

• Zilele „Pavel Dan”, Blaj, 11 octombrie 2007�
Organizator:
• Organizator și moderator al Colocviilor revistei 

de cultură „Discobolul”, cu tema „Ce înseamnă 
să fii scriitor în literatura română contemporană” 
(intervenții);

• Organizator și moderator al sesiunii științifice 
cu tema „Autoritatea critică în istoriografie și în 
istoriografia literară” (intervenții), Universitatea „1 
Decembrie 1918”, Alba Iulia;

• Conferință despre poezia lui Ioan Moldovan, 
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Colocviile revistei de cultură „Discobolul”,  
Alba Iulia;

• Coordonează desfășurarea la Alba Iulia a 
trei proiecte naționale aflate sub egida Uniunii 
Scriitorilor din România: Colocviile Romanului 
Românesc Contemporan, Colocviul Tinerilor 
Scriitori, Gala Poeziei Românești Contemporane 
– Lista lui Manolescu, toate cu desfășurare 
anuală�

• Coordonează anual organizarea decernării 
Premiilor Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii 
Scriitorilor din România și Premiile Revistei 
Discobolul

Lansări de carte:
• Conferință despre proza lui Gheorghe Jurcă, 

lansare de carte, Galeriile de Artă, Alba Iulia;
• Lansare de carte, prezentarea lucrării lui Ion 

Munteanu, „Mitul în cosmologia lui Lucian 
Blaga”, Galeriile de Artă, Alba Iulia;

• Lansare de carte, „Zilele Pavel Dan”, cartea 
Gabrielei Chiciudean, „Pavel Dan și globul de 
cristal al creatorului”, Blaj;

ALTE ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE:
• Din 1989 redactor al revistei „Vatra”, Tg� Mureș�
• Din 1990 redactor șef al revistei de cultură 

„Discobolul”, Alba Iulia�
• Din 1990, membru al Uniunii Scriitorilor din 

România�
• Din 2005, director de program în cadrul 

Centrului de Cercetare a Imaginarului 
„Speculum”, de la Universitatea „1 Decembrie 
1918” Alba Iulia�

• Președinte al juriului de acordare a premiilor din 
cadrul Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, 
Sebeș, 2006�

CITAT LA REFERINȚE CRITICE ÎN:
• Dicționar analitic de opere literare românești:

Vol I, A-D, pp� 110, 145
Vol� II, E-L, pp� 341-342
Vol� III, M-P, pp� 233, 328-29, 373
Vol� IV, Q-Z, pp� 373, 447, 548, 643

• Dicționarul scriitorilor români, Ed� Fundației Cultu-
rale Române� București, 1995:
Vol� A-C, p� 530
Vol� D-L, p� 577
Vol� M-Q, pp� 584-586
Vol� R-Z, p� 166

• Dicționar General al Literaturii Române, Ed� 
Univers Enciclopedic, București, 2004:
Vol� C-D, p� 682
Vol� L-O, ed� Univers Enciclopedic, București, 
2005, pp� 486, 488
Vol� P-R, ed� Univers Enciclopedic, București, 
2006, pp� 50, 341

• Al Cistelecan, Top-ten, Ed� Dacia, 2000, p� 19
• Emilian Galaicu-Păun, Yin Time, Ed� „Litera Interna-

țional”, 2004, pp� 265-266, 273-274, 279-280
• Mircea Petean, Cartea de la Jucu Nobil, Ed� 

Limes, 2003, p�238
• Luca Pițu, Eros, Doxa & Logos, Ed� Timpul, Iași, 

2004, p� 225
• Nicolae Ionel, Cuvînt în cuvînt, Ed� Junimea, 

2004, pp� IV, 295-296-297
• Marian Drăghici, Harrum cartea ratării, Ed� Vinea, 

2001, p� 135
• Ioan Moldovan, O uitare de texte, Ed� Axa, 1999�

REFERINȚE CRITICE ÎN CĂRȚI ȘI 
PERIODICE, LA: 
Nicolae Manolescu, Laurențiu Ulici, Ion Pop, Florin 
Mugur, Al� Cistelecan, Virgil Podoabă, Gheorghe 
Perian, Cornel Moraru, Virgil Mihaiu, George Vultu-
rescu, Nicolae Oprea, Octavian Soviany, Em� Gala-
ciu-Păun, loan Moldovan, Iulian Bolea, Radu G� 
Ţeposu, Ion Bogdan Lefter� 

CRONICI ÎN REVISTE ȘI CĂRȚI:
• Al� Cistelecan, în „Familia”, nr�4, 2006
• Constantin Cubleșan, Eminescu în privirile criticii, 

Ed� Grinta, 2005, pp� 88-90
• Cornel Moraru, Studia Universitatis Petru Maior, 

Series Philologica, nr� 4, pp� 212-215

TEZA DE DOCTORAT
• Vis și reverie în poezia românească

CĂRȚI PUBLICATE:
Volume individuale:
• Poeți ai transcendenței pline, Editura Casa cărții 

de știință, Cluj, 2003 (a doua ediție, Editura Limes, 
Cluj, 2005) (valorificarea tezei de doctorat);

• Simpatii critice, Editura Casa cărții de știință, Cluj, 
2004;

• Ștefan Augustin Doinaș, studiu monografic, Editura 
Limes (sub tipar)�
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Volume colective:
• Înapoi la lirism, o anchetă, Editura Ardealul, 2005 

(coordonator Aurel Pantea);

• Competiția continuă, generația 80 în texte teore-
tice, o antologie de Gheorghe Crăciun, Editura 
Vlasie, 1994;

• Un destin istoric, Biserica Româna Unită, ancheta 
revistei Vatra, Tg� Mureș, 1999;

• Nicolae Oprea, Călin Vlasie, Literatura română 
postbelică între impostură și adevăr, Editura Para-
lela 45, 2000;

• Virgil Podoabă, Între extreme, eseu despre poezia 
lui Aurel Pantea, Editura Dacia, 2002;

• Sacrul în poezia românească, Casa cărții de 
știință 2007 (sub tipar), (coordonator Aurel 
Pantea)�

• Incursiuni în imaginar� Comentarii și interpretări, 
Oradea, Editura Imago, 2007, coordonatori 
Mircea Braga și Gabriela Chiciudean

Prefeţe:
• Luca Pițu, Naveta esențială, Editura Moldova, 

1996, pp� 9-12
• Constantin Cubleșan, Litanii profane, Editura 

Limes, 2004, pp� 5-6
• Veronica Oșorheian, Mărturisiri, Editura Unirea, 

2005, pp� 3-5
• Eugen Curta, Trenul fără sfîrșit, Editura Generis, 

2001, pp� 5-6
• Eugen Curta, Iubita din vis, Casa de editură 

Fundația Paem, 2003� pp� 6-7
• Eugen Curta, Penultimul Don Juan, Editura 

Generis, 1999, pp� 3-4
Cărţi de poezie:
• Casa cu retori, Editura Albatros, București, 1980;
• Persoana de după amiază, Editura Dacia, Cluj, 

1983;
• La persoana a treia, Editura Cartea Românească, 

București, 1992;
• Negru pe negru, Editura Arhipelag, Tg� Mureș, 

1993;
• Aceste veneții, aceste lagune (antologie), Editura 

Axa, Bacău, 1995 și 1999;
• O victorie covîrșitoare, Editura Paralela 45, Pitești, 

1996 și 1999;
• Negru pe negru (alt poem), Editura Casa Cărții 

de Știință, Cluj, 2005;
• Negru pe negru (antologie), Editura Limes, 2009; 
• Nimicitorul, Editura Limes, 2012; 
• Recviem pentru tăceri și nimiciri (antologie), 

Editura Tipo Moldova, 2013; 
• O înserare nepământeană, Editura Arhipelag 21, 

2014; 
• În urmă se sting toate luminile (antologie), Editura 

Charmides, 2014; 
• Așa cum spuneam, moartea (antologie), Editura 

Cartea Românească, 2018;
• Execuții, Editura Cartea Românească, 2020�

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE 
ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DE 
CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ/
NAȚIONALĂ RECUNOSCUTE 
CNCSIS
1� Reveria identității ca mormânt nemântuit, în 

„Annales Universitatis Apulensis”, Seria Philolo-
gica, Nr� 4, Tom 1, 2003

2� Nașterea realului poetic, în „Annales Universitatis 
Apulensis”, Seria Philologica, Nr� 8, Tom 1, 2007

3� Poezia mistică creștină, în „Annales Universitatis 
Apulensis”, Seria Philologica, Nr� 8, Tom 1, 2007

4� Ștefan Augustin Doinaș – teoretician al poeziei I, 
în „Vatra”, 2007

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN 
ALTE REVISTE DE SPECIALITATE DE 
CIRCULAȚIE NAȚIONALĂ
1� Nuvela de subtext, „Echinocx”, nr 3, 1976
2� Autarhia imaginii, „Tribuna”, octombrie, 1984
3� Elegia bine cumpănită, „Tribuna”, octombrie, 

1985
4� Ochiul edificator, „Tribuna”, iulie, 1985
5� Elegii, și ironii cuviincioase, „Tribuna”, iunie, 1986
6� Pioșenia erudită, „Tribuna”, iunie, 1986
7� Poezia dezimplicărilor tragice, „Vatra”, 

septembrie, 1986
8� Tema Cărții la Florin Mugur, „Tribuna”, 

octombrie, 1986
9� Fastul exteriorității, „Tribuna”, noiembrie, 1986
10� Fastul exteriorității II, „Tribuna”, decembrie, 1986
11� Dicția energică a viziunii, „Vatra”, noiembrie, 1986
12� Elegii, sonete, balade, „Vatra”, august, 1987
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13� Retorica vîrstelor pretemporale, „Vatra”, iulie, 1987
14� Gigantomania gigantofobă, „Vatra”, decembrie, 

1987
15� Realism și eres, „Vatra”, martie, 1989
16� Caligrafia agresiunii, Vatra, octombrie, 1990
17� Note dintr-un nesfîrșit anonimat, „Vatra”, august, 

1990
18� Apoftegma și învățăcelul, „Vatra”, august, 1990
19� Romanțe metafizice, „Vatra”, august, 1990
20� Libov și fadoare, „Vatra”, august, 1990
21� Texe satyr-ice, „Discobolul”, nr� 2, 1990
22� Multiplul unu, „Vatra”, martie, 1991
23� Secolul al XXI-le va fi religios, traducere din 

Andre Frossard, „Vatra”, mai, 1991
24� Comedii, în fond, „Vatra”, august, 1991
25� Ucenic la sacru, „Vatra”, octombrie, 1992
26� Clinici, abatoare, măcelării, „Vatra”, august, 1992
27� Schimbare de poziții retorice, „Vatra”, ianuarie, 

1992
28� Viața la periferie, „Vatra”, aprilie, 1992
29� Scriitorul ca martor ascuns și personaj al istoriei, 

traducere din Lucian Raicu, „Vatra”, noiembrie- 
decembrie,1992

30� Luca Pițu Ilocuționarul, „Vatra”, mai, 1992
31� Ucenic la sacru, „Vatra”, octombrie, 1992
32� Poetul în răscrucea vocației, „Vatra”, octombrie, 

1992
33� Strigătul în pustie al unui martor pînă la capăt, 

„Vatra”, iulie, 1993
34� Imprecația și hula, „Vatra”, august, 1993
35� Violența existențială și refuzul etic, „Vatra”, 

ianuarie, 1993
36� Patru paragrafe despre Ion Mureșan, „Vatra”, 

noiembrie, 1993
37� O altă cădere în timp, „Vatra”, septembrie, 1994
38� Un mărturisitor, „Vatra”, august, 1994
39� Teze, glose, proiecte, „Apostrof”, mai-iunie-iulie, 

1994
40� Exigența de a scrie, traducere din Roger Munier, 

„Vatra”, noiembrie-decembrie, 1994
41� Chipurile nostalgiei, „Apostrof”, octombrie-

noiembrie-decembrie, 1994
42� Poezia aproprierilor irepetabile, „Vatra”, 

octombrie, 1994
43� Edgar Morin, filosof al incertitudinii, traducere, 

„Vatra”, februarie, 1994
44� Un efeb cinic, „Vatra”, mai, 1995

45� Alergia la personalitate, „Vatra”, iulie, 1995
46� Un dionisiac la masa textualiștilor, „Vatra”, 

ianuarie-februarie,1995
47� Reveria și limitele ei, „Apostrof”, martie-aprilie, 

1995
48� Un critic al actualității, „Vatra”, aprilie, 1996
49� Personanță și funcție transcendentă, „Vatra”, 

iunie, 1997
50� Odiseea din Onești, „Vatra”, iunie, 1996
51� Comedia, poezia și belșugul orgiastic de forme 

și făpturi, „Vatra”, iulie, 1997
52� Eposul în vremea autorului-cititor, „Vatra”, 

ianuarie, 1997
53� Partida de biliard din pădurea rusească, „Vatra”, 

mai 1997
54� Responsabilitatea criticii integrale, „Vatra”, martie, 

1995
55� Imagini de aici și, parcă, de altunde, „Vatra”, 

octombrie, 1998
56� O importantă carte despre poezie, „Vatra”, 

septembrie, 1996
57� Aspra intelectualitate a negației, „Vatra”, iulie, 

1998
58� Elegiile din Regensburg, „Apostrof”, mai-iunie-

iulie, 1995
59� Despre darea în folosință poetică a nimicului pur, 

„Vatra”, iunie, 1998
60� O altă cădere în timp II, „Vatra”, februarie, 1998
61� Cartea întîlnirilor originare, „Vatra”, martie, 1999
62� Despre poezia Rodicăi Draghincescu, 

„Apostrof”, ianuarie-februarie, 1997
63� Limba perfidă și stricarea proiectului divin, 

„Discobolul”, martie, 1997
64� Ioan Moldovan între două nesfîrșiri, „Discobolul”, 

august, 1998
65� Poeme de Cătălină, „Vatra”, mai, 1998
66� Reveria resentimentară și reveria integratoare, 

„Vatra”, decembrie, 1998
67� Poetul din Sabasa, „Discobolul”, nr� 15-15-17, 

1999
68� Exasperarea sarcastică, „Vatra”, mai, 1999
69� Spațiul și timpul visate, „Discobolul”, nr� 21-22, 

1999
70� Însemnări cu spatele la lume, „Vatra”, septembrie, 

1997
71� Un manierist, „Vatra”, aprilie, 1998
72� Narațiuni transfigurate, „Vatra”, aprilie, 1998
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73� Un profet în vîrsta de fier, „Vatra”,decembrie, 1997
74� Un poet al pasiunii vieții și al memoriei, „Vatra”, 

octombrie, 1996
75� O odisee a demnității, „Vatra”, ianuarie, 1998
76� Asumarea genezei sensului, „Vatra”, octombrie, 

1996
77� Citind și scriind în halucinaria, „Vatra”, martie, 1997
78� Menada și femeia cruciat, „Vatra”, aprilie, 1995
79� Spațiul și timpul visate II, „Discobolul”, nr� 

23-24,1999
80� Spațiul și timpul visate III, „Discobolul”, nr� 25, 2000
81� Aspecte ale relației victimă-posesor în teatrul lui 

Strindberg, „Discobolul”, nr� 26-27, 2000
82� Umorismul și drama analitică imposibil de 

reprezentat, „Discobolul”, nr� 29, 2000
83� Lirismul ca referat în care bîntuie golul de 

subiectivitate, „Discobolul”,nr� 30-31, 2000
84� Reveria mesomorfă, „Discobolul”, nr� 32-33, 2000
85� Senzații fruste și rememorări, „Discobolul”, nr� 

34-35-36, 2000
86� O poetică a certitudinilor eruptive, 

„Discobolul”,nr� 3940, 2001
87� Drumul spre raiul stingeri de sine, „Discobolul”, 

nr� 41-42, 2001
88� Reveria identității ca mormînt nemîntuit, 

„Discobolul”, nr� 43-44-45, 2001
89� Visul, reveria și umorul subiectiv, „Discobolul”, nr� 

46-47-48, 2001
90� Arheologia înțelegerii critice, „Discobolul”, nr� 

49-50-51, 2001
91� Critica de identificare, „Contemporanul”, 2002
92� Dicția energică a viziunii, „Contemporanul”, 2004
93� Reveria și limitele ei, „Contemporanul”, 2004
94� Un Don Quijote postmodern, „Vatra”, 2002
95� Solitudini mîntuite, „Vatra”, 2003
96� Raiul locului comun, „Vatra”, 2003
97� Înapoi la lirism, „Vatra”, 2004
98� Lehamitea sarcastică, „Vatra”, 2004
99� Lamentațiile unui exilat, „Vatra”, 2004
100� Phallusolatria cinică, „Familia”, 2005
101� Cinisme de duminica, „Familia”, 2005
102� Despre poezie ca eliberare���, „Familia”, 2005
103� Un subiect liric jucător, „Familia”, 2005
104� Georgice după expresionism, „Familia”, 2005
105� Teluricul și solaritatea, „Familia”, 2005
106� Raiul memoriei și al senzației, „Familia”, 2005
107� Nașterea realului poetic, „Vatra”, 2006

ARTICOLE/STUDII PUBLICATE ÎN 
VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI 
ȘTIINȚIFICE RECUNOSCUTE
1� Personanță și/sau funcție transcendentă, în vol� 

Incursiuni în imaginar� Comentarii și interpretări, 
coordonare Mircea Braga și Gabriela Chiciu-
dean, Sibiu, Editura Imago 2007

2� Ștefan Augustin Doinaș – teoretician al poeziei 
II, în volumul sesiunii IETM, Tg� Mureș, 2007

PROIECTE DE CERCETARE PE BAZĂ 
DE CONTRACT
• Contract încheiat cu editura Casa cărții de știință 

din Cluj-Napoca, în urma câștigării unui concurs 
de proiecte pentru publicarea volumului „Sacrul 
în poezia românească”� Volumul a fost publicat 
în anul 2007 la editura Casa cărții de știință�

ESTE PREZENT ÎN:
• Streiflicht – Eine Auswahl zeitgenössischer rumä-

nischer Lyrik (81 rumänische Autoren), – în tradu-
cerea lui Christian W� Schenk, Dionysos Verlag 
1994;

CRITICĂ LITERARĂ:
• Poeți ai transcendenței pline� Epifanii ale indetermi-

natului, ediția I 2003, ediția a II-a, 2005; 
• Simpatii critice, 2004; 
• Înapoi la lirism (o anchetă), 2005; 
• Ștefan Augustin Doinaș (studiu monografic), 2007; 
• Sacrul în poezia românească (volum colectiv), 

2007; 
• Colocviile romanului românesc, 2010; 
• Ștefan Augustin Doinaș, repere critice, (în colabo-

rare), 2011; 
• Mircea Ivanescu, studii critice, (în colaborare), 

2011; 
• Metamorfozele lirismului, 2011� 

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Ana PANTEA
Uniunea Artiștilor Plastici Alba
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Ion Mărgineanu și viața în 80 de culori

01

Daniela Floroian: pentru că știu că vă plac provocările 
verbale și mai ales metaforice, vă provoc nu la un simplu 
interviu ci la o poveste în culori, culorile vieții scriitorului 
Ion Mărgineanu� Prima întrebare este una simplă� Ce 
culoare are data și locul nașterii dumneavoastră?

Ion Mărgineanu: Îmi plac culorile vii, nevăzute, de 
aceea voi accepta provocarea ta� Ion Mărgineanu nu 
s-a născut ci a fost născut într-o zi arămie de toamnă, 
la data de 28 octombrie� La acea vreme gutuile încă 
pâlpâiau galben, candele nestinse în grădini� Am fost 
născut la Lopadea Veche, un sat de români din comuna 
Miraslău, județul Alba� Viața mea avea să fie un 
conglomerat de culori, începând cu curcubeul primei 
zile după naștere când pruncul dă mâna cu Numele 
și Prenumele și doarme alb pe crucea izvoarelor ce 
sunt legende ale Dumnezeirii� De ce? Pentru că acest 
curcubeu al nașterii se hrănește din crucea izvorului și 
își stâmpără setea de culoare în apa unei fântâni� El e 
fiul rătăcitor al cerului�

D.F.: Această idee mă duce cu gândul că fiul rătăcitor 
al cerului, născut la crucea izvorului din Lopadea 
Veche, a trăit într-un albastru infinit� Așa să fie?

I:M: Nu� Deloc� Albastrul a venit mult mai târziu� Mai 
întâi a fost verdele� Chestiunea cu verdele-frunză mi se 
trage de la tata, Dumnezeu să-l ierte� Tata a murit la 
92 de ani� A avut o viață tare grea� Și-a pierdut tatăl 
în război și a lucrat de mic copil la moșier, la grajdurile 

Atunci când am pregătit acest număr al revistei Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Viața Bibliotecii, 

m-am gândit mult la cine să mă opresc în cadrul rubricii „Aniversări culturale”� Dintre multele personalități din 

județul Alba care ar fi meritat să ocupe paginile acestei rubrici cele mai potrivite mi s-au părut două nume 

care au scris pagini importante în dezvoltarea și modernizarea bibliotecii noastre și a vieții culturale din județul Alba� 

Cei doi scriitori aniversați în acest an sunt Ion Mărgineanu – 80 și Dumitru Mălin – 70�

de cai� În acea singurătate imprimată de propria sa 
tăcere s-a născut încet, încet cântecul și a devenit un 
cântăreț și un dansator neîntrecut� Cânta în strană la 
biserică dar era chemat de săteni și la nunți, botezuri 
sau alte sărbători din sat� Cânta de se cutremura 
pământul� Cânta verde pentru că tata cânta și vocal 
dar cânta și din frunză de te durea sufletul� Pregătea 
frunza, nu o lăsa așa de capul ei� Apoi la urmă se uita 
la ea, cred că i se spovedea� Cred că o ruga să-l 
ajute să cânte frumos� Și cred că de aici mi se trage 
și mie verdele în frunză, verde care în sine este partea 
nevăzută a tăcerii, pentru că tăcerea, deși are mai 
multe culori, în ea predomină verdele�
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D.F.: Ați moștenit și dumneavoastră acest verde al 
cântecului și dansului?

I.M.: Eu nu am înțeles niciodată de unde vine cântecul și 
dansul, două caligrafii care se împletesc într-o singură 
persoană� Poate că dansul este o frunză derutată de 
propria-i cădere la chemarea pământului� Cântecul în 
schimb, nu este doar foșnetul căderii frunzei ci chiar 
iubirea pe care Dumnezeu a imprimat-o Grădinii 
Raiului și pe care noi nu am putut-o păstra� Îmbinarea 
cântec-dans este felul în care te poți contopi cu sufletul 
și cu o respirație aparte� Talentul pentru dans l-am 
moștenit nu numai de la tata ci de la toți țăranii mei din 
Lopadea care se adunau în mijlocul satului la sărbători 
și jucau „Învârtita” și „Zdrâncănita”� De acolo cred 
că mi se trage mie ideea de dans pe care mai târziu 
am valorificat-o la liceul din Aiud și apoi la ansamblul 
de dansuri de la facultatea pe care am urmat-o în 
București�

D.F.: Am vorbit despre culorile amintirilor cu tatăl 
dumneavoastră� Știu însă că cea pe care realmente ați 
divinizat-o este mama� Ce culori are amintirea mamei 
dumneavoastră?

I.M.: Mama deși are două silabe nu are mărginire și 
nici nemărginire� Mama este felul în care în pântecul 
ei se clădește o culoare aparte care este pruncul� 
Tata este fluturele care vine și pleacă dar Mama 
este bucuria care rămâne� Mama este încărcată de 
Dumnezeire, tata mai puțin� Oricât ai vrea să înțelegi 
o mamă, nu poți intra în verbele ei: a iubi, a suferi, a 
aștepta, a răbda și mai ales a visa și a spera� Felul 
în care Dumnezeu a încărcat-o pe mamă de iubire 
este i-ne-ga-la-bil� Mama este culoarea care îmbracă 
deopotrivă cer și pământ, este hrana de început a 
pruncului și hrana veșnică a familiei� Mama este un final 
deschis ce nu poate fi închis niciodată� Mama mea a 
fost întruchiparea acestor lucruri și în plus a fost tot ceea 
ce înseamnă tradiția satului pe verticală și orizontală� 
A fost o țesătoare perfectă� Cânta și potrivea cuvintele 
după susurul lânii toarse din fuior� Crea versuri, citise 
mult și avea o mare credință în Dumnezeu� Eu de aceea 
mi-am iubit Mama până la disperare și de aceea o 

scriu cu literă mare� Mama mea a fost sinonimul pentru 
tradiție, credință și familie iar culorile ei sunt multe și 
sunt culorile copilăriei mele și ale lacrimilor ei pentru 
fiul plecat în lume, care am fost� De la ea mi-a rămas 
darul cel mai de preț: intersectarea mea cu folclorul, cu 
versurile și cu rugăciunile�

D.F.: Am vorbit de părinți și de copilărie dar trebuie să 
știu ce culoare îmbracă anii de școală de la Lopadea, 
Miraslău și Aiud�

I.M.: Am urcat și am coborât mereu înspre copilărie 
cu culoarea aceasta de care spui și tu, de verde, de 
maturitate a frunzei, de încolțire a seminței din satul care 
zace în mine� Verdele în sine este culoarea răbdării, a 
fericirii, a tradiționalismului din satul românesc în care 
m-am născut și care a rămas în mine și va rămâne până 
la marea trecere� Anii de școală au avut o culoare 
verde intens înmugurit de versuri� După anii petrecuți 
la Lopadea Veche am trecut la școala din Miraslău și 
aici încolțise în mine poezia odată cu primele versuri 
scrise la monumentul lui Mihai Viteazul� Acolo la 
tâmpla lui am scris o poezie� La întoarcerea la școală 
i-am citit-o profesorului de chimie care mi-a spus „măi 
băiete, tu ai măi ceva în tine”� Aceste cuvinte aveau să 
mă urmărească în toate culorile poetice ale creației 
mele� Cu acet „tu ai măi ceva în tine” am început să 
mă încarc de culoare, cuvinte și pământ de vers� A 
urmat apoi culoarea anilor de liceu la Aiud, o culoare 
obosită de cei 20 km pe care îi parcurgeam zilnic pe 
jos� Singurele ore la care mergeam cu plăcere erau 
cele de limba română care aveau culoarea albă, ca 
și profesoara mea, doamna Constantinescu� O femeie 
deosebită� La anii de liceu mă întorc rareori pentru că 
ei îmi amintesc mereu culoarea oboselii�

D.F.: De la diferite nuanțe de verde ale anilor de 
școală și până la culegătorul de Limbă Română care 
avea să devină scriitorul Ion Mărgineanu, prin ce alte 
culori ați mai poposit?

I.M.: După liceu au urmat anii studenției la București� 
Eu mă pregăteam să merg la Cluj unde profesorul 
Iosif Pervain mi-a promis că îi voi fi student după ce a 
văzut cele șapte caiete de folclor cu cântece, bocete, 
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strigături de nuntă, culese de mine de la Lopadea� 
Dar preotul din sat a insistat să merg la București și am 
intrat la București� Din acel moment studenția a devenit 
un amalgam tulburător care a început cu un negru 
intens încât abia vedeam Bucureștiul printre lacrimile 
disperării� Când cazi din Aiud direct în București 
acesta te sau nu te bagă în seamă deloc� Apoi, 
după negrul intens de început, culorile au început 
să alterneze în negru, alb, verde, galben, roșu și iar 
negru� Eram student la facultatea de limbi străine unde 
am studiat rusa, engleza și franceza și evident, limba 
română� Facultatea a fost pentru mine o bucurie inițială 
apoi o încărcătură de lumini și umbre, de satisfacții 
și insatisfacții� Mai multe umbre gri s-au ivit când din 
cauza faptului că părinții nu s-au înscris în C�A�P� mi 
s-a tăiat bursa și a trebuit să mă angajez� Oboseala și 
viața grea m-au înrăit fantastic și din acele umbre grele 
m-a scos scrisul� Mergeam în Cimitirul Bellu și scriam� 
Am scris 600 de pagini� Era din nou lumină dar caietul 
mi-a fost confiscat de miliție înainte de a reuși să-l public 
și din nou peste lumină s-a așternut umbra� Exceptând 
aceste două incidente, cei cinci ani de facultate au 
avut multă lumină albă, pură, caldă, mai ales întâlnirea 
cu coregraful Ansamblului Ciocârlia din București, 
care m-a determinat să mă înscriu în ansamblul de 
dansuri populare al facultății� Cu acest ansamblu am 
colindat țara și țările învecinate� Eram numai culoare 
și veselie dar nu am putut să mă dăruiesc dansului în 
totalitate� Încetul cu încetul creșteau în mine culoarea 
metaforei, un albastru de „mândră Mărie”� Metafora 
sărea din frunze, din pași, de peste tot� Încet, încet 
poezia a stopat dansul, iubirea și ritmicitatea lui roșu 
aprins și l-a depozitat într-un cufăr al memoriei� Poezia 
devenise meniul meu zilnic și albastrul meu infinit din 
toată perioada studenției� Poezia devenise erupția 
solară a cuvântului din mine�

D.F.: Să facem un scurt bilanț� Ați fost născut într-un 
curcubeu de culori, ați avut o copilărie scăldată în 
nuanțe de verde, ați avut ani de liceu incolori, inodori, 
insipizi și apoi ați colindat anii de studenție cu albastru 
în mai multe nuanțe, de la cel întunecat ca norii de 
furtună, pe alocuri cu umbre, la cel vesel de „mândră 

Mărie”� Ce a urmat după absolvirea Facultății de 
Filologie din București?

I.M.: La absolvire aveam în mână diploma pe care 
scria „Diplomat în limba și literatura rusă – limba și 
literatura română”� Publicasem deja poezii, articole, 
însemnări, aveam participări la cenacluri literare 
și la întâlniri cu scriitori� Am avut prilejul să-i audiez 
pe extraordinarii profesori Călinescu, Vianu, Graur, 
Mioara Avram și alte somități� Erau o plăcere 
cursurile lor� După toate acestea am primit repartiție 
la Sebiș, la liceul din localitate� Știam despre această 
localitate doar că acolo se născuse Mihai Beniuc� 
Popasul a fost scurt, după care am plecat la Arad, 
la Casa Creației Populare� A fost cea mai bună 
alegere pentru că deja aveam publicate culegerile 
de folclor cules la Lopadea Veche� Am continuat să 
public atât în publicații ale Casei Creației Populare 
din București cât și în cele ale Institutului de Folclor din 
București� Până la venirea mea Aradul nu avusese de 
la cel de-al Doilea Război Mondial nici o culegre 
de folclor sau de versuri� Eu am scos prima antologie 
de poezie populară, cu titlul „Flori de câmp”� Avea 
o copertă superbă făcută de marele grafician Ioan 
Cott� A fost o perioadă prolifică de un galben intens 
care s-a prelungit și la venirea mea în Alba unde am 
continuat această muncă reușind să editez antologii 
ale țăranilor poeți, dicționare ale personalităților etc� 
galbenul acesta a fost iubirea mea pentru folclor, 
pentru perioada prolifică pe care mi-a oferit-o și 
pentru perfecțiune� Pe scurt este iubirea mea pentru 
floarea-soarelui pe care cred că am moștenit-o tot 
de la tata care a plantat această floare pe locul din 
sat numit „La poduri”� Și cu siguranță că acest galben 
vine de la culegerile din teren când eram profund 
impresionat de varietatea legendelor, basmelor, 
poveștilor� Toate astea m-au inspirat să scriu o piesă 
de teatru despre floarea-soarelui și mai multe poezii� 
Galbenul florii-soarelui nu se poate comprima în nici 
o altă culoare� Acest galben este felul în care este 
sincer sau nu sărutul sufletului tău în fața respirației 
calde a iubirii� Floarea-soarelui este până la urma 
urmei copilul metaforei mele� Prin urmare tot ce a 
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însemnat activitatea în domeniul folclorului a avut 
culoarea galbenă a florii-soarelui�

D.F.: Dacă viața dumneavoastră a fost mereu colorată 
în diverse culori, oare ce culoare a avut iubirea din 
viața dumneavoastră?

I.M: Inima mea este un buchet uriaș de maci roșii� Roșul 
m-a învățat răbdarea și așteptarea, dar roșul ar putea 
fi uneori și mângâierea verbelor până se transformă în 
dor� Iar dorul nu are culoare� Sau pot spune că este o 
culoare de culori� Îți povesteam că prima dată m-am 
întâlnit cu dorul în cântecele de jale ale tatălui meu� 
O lungă perioadă de timp n-am știut ce-i dorul decât 
din aceste cântece și atunci, firește, n-am știut să-l 
definesc� Acum pot spune că dorul este nodul de la 
batista mamei care nu mai este, este felul în care am 
cules folclor și am scris, este felul în care roșul iubirii se 
transformă în galbenul așteptării� Ramificațiile dorului 
sunt felul în care știi sau nu știi să revii la tine însuți și felul 
în care știi sau nu știi să încarci cuvântul cu aroma lui� 
Dorul este culoarea mamei, a tatălui, a Lopezii Vechi 
și a metaforei� Este respirația Dumnezeirii� Dacă citești 
cuvântul dor de la dreapta la stânga iese rod și asta îi 
place lui Dumnezeu� Deci dorul are culoarea rodului� 
Dorul este rod și este unicat� Această culoare numită 
dor nu crește decât în folclorul neamului românesc� 
Fără dor nu există nici tradiție, nici folclor autentic 
românesc și nici iubire�

D.F.: Știu că nu vă plac aniversările, mai ales cele cu 
cifre rotunde dar nu pot să nu întreb cum se vede viața 
prin curcubeul celor optzeci de culori ale scriitorului 
Ion Mărgineanu?

I.M.: Sunt mii de culori, nu doar optzeci� Sunt culorile 
cărților mele de poezie, proză, teatru etc� ce numără 
deja cifre de ordinul sutelor� Sunt culorile asociațiilor 
cărora le-am dat viață în calitate de membru fondator, 
ale cercurilor de folclor și literatură pe care le-am creat 
în școli și licee, ale antologiilor și culegerilor de folclor, 
ale ziarelor și revistelor ce au prins viață sau au renăscut 
sub semnătura mea� Despre asta știi și tu Floro că și tu ai 
scris literatură, ai editat culegeri și antologii, ai dat viață 
unor reviste� Culorile vieții scriitorului Ion Mărgineanu 

vin și din colocviile dedicate unor mari personalități 
cum ar fi Aron Cotruș, Iosif Pervain, Ion Lăncrănjan, etc� 
sau din respirația unor festivaluri și congrese cum ar fi 
Festivalul Internațional Lucian Blaga al cărui membru 
fondator sunt sau Congresul Spiritualității Românești 
din comitetul căruia fac parte� Și pot să mai adaug și 
culorile scriitorilor de pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia 
și a sutelor de plăci memoriale dezvelite împreună cu 
prestigioșii patrioți români de la Fundația „Alba Iulia 
1918, pentru Unitatea și Integritatea României” și de la 
Revista „Dacoromania“, pe care o editează� Și câte 
și mai câte nu s-ar putea spune în anii în care culorile 
vieții mele s-au împletit cu culorile orașului Alba Iulia, 
ale județului Alba și ale României� Am în urma mea mii 
de culori și pregătesc pentru viitor altele, în nuanțe mult 
mai calde și mai așezate� Dar despre acestea, dragă 
Floro, poate vom mai vorbi și altă dată�

D.F. Ca întotdeauna, domnule Poet, un dialog cu 
dumneavoastră este o plăcere imensă dar și un 
exercițiu de Limbă Română pe care o slujiți cu mare 
respect și dăruire� Vă mulțumesc că ați acceptat acest 
interviu și vă doresc un mare și dodoloț LA MULŢI ANI!

INTERVIU REALIZAT DE 

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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02
Dumitru Mălin – 70

Poetul Dumitru Mălin s-a născut la 22 martie 

1950, orașul (pe atunci comună) Baia de Arieș, 

judeţul Alba� A făcut şcoala primară pe Valea 

Arieșului, în satul natal, Muncel, comuna Baia de Arieş, 

apoi gimnaziul şi liceul la Baia de Arieş� A absolvit în 

1974 Institutului Pedagogic de 3 ani din Oradea și în 

1977 Universitatea „Babeş Boylai” din Cluj-Napoca, 

Facultatea de Filologie, cu calificarea de profesor de 

limba și literatura română – limba și literatura franceză� 

După absolvirea facultății a fost profesor de limba 

franceză la Școala Generală din comuna Stremț și la 

Liceul Baia de Arieș, director la Biblioteca Județeană 

Alba, director la Centrul de Îndrumare a Creației 

Populare și a Mișcării Artistice de Masă Alba, instructor 

la Comitetul Județean de Cultură Alba, iar după 1989 

a revenit la catedră la Liceul Industrial Nr� 2 Alba Iulia 

și la Seminarul Teologic Ortodox Alba Iulia, apoi a fost 

rând pe rând inspector școlar, director la Direcția de 

Cultură a Județului Alba, din nou inspector școlar, după 

care și-a încheiat activitatea profesională ca director al 

Palatului Copiilor din Alba Iulia�

În paralel cu activitatea profesională, Dumitru Mălin a 

scris și a publicat mai multe volume de versuri, a scris 

prefețe și postfețe, a prezentat volume de carte, a 

participat cu lucrări la conferințe și simpozioane și a 

publicat articole în ziare și reviste culturale și nu numai� 

Drintre acestea amintim:

Volume publicate:
• ZODIA MÃRTURISIRII,versuri, Editura Facla, 

Timișoara, 1982;

• ZIUA DE TRECERE, versuri, Editura Facla, 
Timișoara, 1986;

• SCRISORI DE DRAGOSTE DIN TOAMNÃ, 
Editura Altip, Alba Iulia, 1999;

• OCHII DIN COPILÃRIE, versuri, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2001;

• MUNTELE DINTRE IUBIRI, versuri, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2002;

• EXILUL ÎN PÃIANJEN, versuri, Editura Altip, Alba 
Iulia, 2003;

• O IPOSTAZÃ A EXPRESIONISMULUI POETIC 
TRANSILVÃNEAN – V� COPILU CHEATRÃ, 
istoriografie literară, teză de doctorat, Editura 
Risoprint, Cluj Napoca, 2007;

• TESTAMENTELE ÎNSERÃRII, versuri, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2008;

• AMURGUL PUR ȘI SIMPLU, versuri, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2009;

• MÂNIA AMURGULUI, versuri, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2010;

• IUBIRI DIN ULTIMA ADOLESCENŢÃ, Editura 
Emma Books, Sebeș, 2011;

• INVENTAR LA VIAŢÃ, Editura Emma Books, 
Sebeș, 2012; 
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• TÂRZIU LA CAPĂTUL SPERANŢEI, VERSURI, 
Editura Emma Books, Sebeș, 2013;

• DINCOLO DE RÂU ERA FAGUL ÎMPĂRATULUI, 
proză scurtă, Editura Tipo Moldova, Iași, 2014;

• DRAGOSTEA ÎN RAIUL CÂINELUI, proză scurtă, 
Editura Tipo Moldova, Iași, 2016;

• CĂDEREA DIN ÎNGER – INCANTAŢII 
LUCIFERICE, versuri, Editura Tipo Moldova, Iași, 

2019� 

Articole în revistele: 
Orizont, Flacăra, Transilvania, Familia, Tribuna, 

Convorbiri literare, Luceafărul, Tomis, Discobolul, 

Gând Românesc, Portal Măiastra, Reflex, Sintagme 

Literare, Rotonda Valahă, Alba Iulia Cultural, etc�

Referinţe critice: 
Ion Simuț (prefață), Ioan Moldovan (Familia), Stelian 

Vasilescu (Familia), Mircea Tomus (Transilvania) 

Lucian Alexiu (Orizont), Ion Arieșanu (Orizont), 

Ion Marin Almăjan, Brândușa Armanca, Zenovie 

Cârlugea (Portal Măiastra), Monica Grosu (Portal 

Măiastra), Ieronim Munteanu (Gând Românesc), 

Iuliu Pârvu, Diana Câmpan, Ion Mărgineanu, Paul 

Magheru, Cezar Ivănescu (Luceafărul), Ioan Holban, 

Mihai Posada, Adrian Dinu Rachieru (Prefață)�

Grație bogatei sale activități scriitoricești și publicistice 

a fost admis membru al Uniunii Scriitorilor din România 

– Filiala Sibiu și membru al Societății Poeților Francezi 

(SPF) din Paris, Franța�

Din anul 2007 este doctor în Filologie, doctoralul 

fiind obținut cu teza „O ipostază a expresionismului 

poetic transilvănean – V� Copilu Cheatră”�

În curs de tipărire se află volumul de versuri: ÎN 

MUNTE, LÂNGĂ PIATRA CÂNTĂTOARE, Editura 

Tipo Moldova, Iași, 2020� În loc de prefață la 

volumul ÎN MUNTE, LÂNGĂ PIATRA CÂNTĂTOARE, 

reputatul critic literar Adrian Dinu Rachieru a scris o 

pătrunzătoare cronică, un Cuvânt de însoțire pe care 

vi-l oferim în premieră:

CUVÂNT DE ÎNSOȚIRE
Ca „soldat la capătul speranței”, cum ne încredința 
cândva că este, Dumitru Mălin, poet și prozator 
prolific, păzind „o graniță de dor”, se dovedește 
un temperament tumultuos, risipind stihuri vitaliste 
(acum încercănate) și expediind ritmic, febril, 
„scrisori din nori”� Și volumul din urmă, În munte, 
lângă Piatra Cântătoare (2020), probează acest 
prea-plin sufletesc, revărsat fără economie; un 
lirism înaripat, disciplinat, tras în chingi prozodice, 
învățând, „aproape împăcat”, târziul� Alunecând 
în vis, poetul îmbrățișează, ca învățăcel al lumii, 
un topos sacral, de la maiestuoasa cetate a 
Apusenilor la maica din amintire și casa orfană� 
Cinstind un spiritus loci, așadar, digitalizând, după 
socotința noastră, pe un cuviincios portativ erotic, 
galanton-lăcomos, totuși, făcând figura unui 
mărturisitor care nu-și inhibă gestul liric fastuos, 
acuzând, mai apăsat acum, sub povara vârstei, 
oboseala existențială�

Sub inspiratul titlu al volumului de debut (Zodia 
mărturisirii, editura Facla, 1982) pot fi așezate 
toate titlurile care au urmat, numeroase, închipuind 
o posibilă autobiografie: de la edenul naturist, 
invocând, printre risipiri și zădărnicii, copilăria și 
femeia („altar de frumusețe”) până la „incantațiile 
luciferice” ale unui răzvrătit, vizitat de îndoieli 
(„de toate și de tot”), învățând împăcarea cu 
sine, domolind patima de-a fi (Căderea din 
înger, Tipo Moldova, 2019)� Prin Testamentele 
înserării (2008) vestea, cu o cantabilitate 
îndelung exersată, declinul; acum, revenind în 
munții de-acasă, „aproape apus”, retrăiește, sus, 
la moți, în „Rai de sat”, În munte, lângă Piatra 
Cântătoare, acest „basm frânt”, veghind o casă 
bătrână� Străbătând „ani nebuni”, își „trezește” 
copilăria, dezlegând traista cu colinzi, rătăcind 
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prin zăpezi curate� Dumitru Mălin recuperează 
o geografie sacră, păstorind „turme de amintiri”� 
Tulnicul îl cheamă acasă, moții sunt „prag de 
patrie”� Iată o probă: „Din acest neam, cu palmele 
crăpate, / M-am zămislit, destin trudit, și eu; / 
Cernând nisipul gândurilor toate, / Să caut aur în 
adâncul meu�” (v� Din acest neam)� Și încă: „Deci 
să nu-mi spună mie „patrioții” / Ce-i dragostea 
de glie și de neam: / Că noi am scris Istorie, noi 
moții, / Iar eu, în sânge, pe bunicu-l am�” (v� Noi, 
moții)� Aceste depoziții ferme alunecă, deseori, în 
reverie� Urcând spre Piatra Cântătoare, poetul, 
strângând la piept „seninul și furtuna”, e asaltat 
de „nămeți de șoapte”; „calmul stins și negrele 
furtuni” se înfruntă, încât, inventariindu-și căderile și 
înălțările („Deși tot cad întruna, întruna mă ridic”), 
va fi obligat să recunoască: „Nu mai am cântece, 
nu mai sunt vară” (v� Balada tâmplelor ce ning)� 
Totuși, sufletul său, „mină de aur”, plin de doruri, îl 
îndeamnă spre elanuri celeste� Se vrea un bărbat 
„nebiruit”, părelnic „un adolescent cu inima de 
jar”, stăpânit de un dor greu, fără calendar: „de 
dragoste și moarte n-ai unde să te-ascunzi!” Încât, 
rememorându-și iubirile, aflând în poezie o „mină 
fermecată” (v� Aurarii), a ales să-și folosească 
penița, cântând Evele sau căutând, fără istov, 
o Evă nouă, închipuind un „râu de poezie” la 
picioarele celor miruite cu dor� Iată o mărturie mai 
veche: „Unde-i zăpada, unde e omătul / Ce se 
topea la flacăra din noi / Când tu erai penița, 
eu poetul, / Scriind iubirea lumii amândoi? // 
Acum doar ninge fără bucurie / Cum n-ar fi nins 
niciunde-n alte dăți; / Ah, bătrânețe, tristă poezie, 
/ Cum fi-voi eu în stare să te-nvăț?” (Ninge)�

Ajuns „cântăreț bătrân”, jinduind iubiri, 
contemplând fuga anilor, poetul cu „suflet de 
fecior” va recunoaște că „vremea dragostei s-a 
dus”� Un prelung lamento, cu angoase surdinizate, 
aproape un suspin ontologic, se desprinde dintr-un 
alt volum (Inventar la viață, 2012), strunind coarda 

resemnării: „Trecute-s toate toate-s în zadar / 
Degeaba-i faci vieții inventar”� Coboară noaptea 
(„infinită și deplină”), „spinii de lumină” ai iubirii 
abia pâlpâie, inima e „un clopot spart”, urmează 
„zile de post”� Cu „iadu-n brațe”, râvnind un „sălaș 
de dragoste”, poetul izvodește poeme de iubire, 
îngânând rugi fierbinți către Zâna dragostei: „Așa-i 
că încă-alerg spre fericire, / Mi-e inima-nflorită 
numai tril”� Erotizată, lirica sa topește, în urzeala 
textuală, regretele unui suflet obosit, privind spre 
Marele Apus� Dorindu-și o întoarcere la izvor, 
lângă Arieșul de aur, încercând, „hăituit de 
toamnă” (v� Ca plopul), să-și îmblânzească trăirile 
(„Un Iuda zidit în propriu-i eu”) prin Poezie: „Mi-s 
dragi pădurea, mierlele și cucul / Și rutul cald al 
cerbilor subțiri / Doar sufletul mi-i greu, abia mai 
ducu-l, / Greu de speranțe, doruri, amăgiri!” (v� 
N-am nici o vârstă)� 

Credincios unei formule, Dumitru Mălin nu pare 
a ține cont de trend-ul liric și nici de tabieturile 
recepției� Umbra melancoliei se întinde peste acest 
lirism de rețetă elegiacă, melanjând varii trăiri, 
într-o anamneză capricioasă, glosând sapiențial 
(uneori), rememorând episoade durernice dintr-o 
biografie „consecventă” (de la traiul sever într-un 
„sat de nenoroc” la moartea tatălui sau pierderea 
mamei), cinstind – fără emfază localistă – omenia 
moțească� Fără protecționism generaționist, 
ostenind pe cont propriu, Dumitru Mălin ne 
încredințează nostalgiile sale, filtrate ardent, 
fisurate de o luciditate amară, biciuind timpul 
ruinător, dovedind, astfel, că neoromantismul, în 
pofida bufeurilor postmoderniste, nu s-a stins; el ne 
va însoți mereu, hrănind combustia ființială�

ADRIAN DINU RACHIERU,  
critic literar
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Din același volum, inedit încă, iată două poeme 

alese de autor și oferite cu drag cititorilor revistei 

„Viața Bibliotecii”, publicație a Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba:

ÎNTOARCEREA ACASĂ

Poate curând mă voi întoarce-n munți, 

Voi reveni în munții mei de-acasă

Pe unde toarce mama nori cărunți

Iar tata surpă stelele sub coasă�

Atât de mult prin lume am umblat,

Am strâns atâtea frumuseți sub pleoape;

Am râs nebun și-am plâns nemăsurat,

Călcând pe zări, pe șesuri și pe ape�

Atât de fericit plecam în zori

Pe-aceeași, sau mereu pe altă cale,

Să caut vise și femei și flori,

Să mă însor, o zi, cu fiecare

Nici azi nu-s obosit de nici un drum,

Nu-s gata de odihnă niciodată;

Doar anii ăștia, mulții, nu știu cum

Să-i mint că-s toate cum au fost odată�

Și-apoi în munte voi găsi oricând

Un pat întins sub iarba răcoroasă

Și-o mamă-n pragul lumii lăcrimând

De bucurie c-am sosit acasă�

ATÂT DE-ADÂNC

Atât de mult iubit-am munții eu

Și-atât de greu i-am despărțit de mine,

Cum ai tăia culori din curcubeu

Și-ar curge sânge-albastru pe coline�

Atâția zori am îmbrăcat în vis

Și-atâta cer le-am presărat sub pleoape,

Cum mierlele-n păduri, cu fluier stins,

Ţin suspinarea vântului pe-aproape�

Am încrustat în tulnic jar de dor,

Mi-am trăgănat iubirea neîmpăcată;

Știu toate așteptările cum dor

Când nu mai vine nimeni, niciodată�

Azi munții, dragii, sunt departe-n mit,

Pe unde eu s-ajung nu se mai poate;

Atât de mult înaltul l-am iubit

Și-atât de-adânc cobori, prin mine, noapte!

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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03
„Cel mai frumos din orașul acesta”:

Rânduri de suflet la centenarul nașterii poetului și 
dramaturgului RADU STANCA (1920-2020)

„Sunt cel mai frumos din orașul acesta, 

Pe străzile pline când ies n-am pereche, 

Atât de grațios port inelu-n ureche 

Și-atât de-nflorite cravata și vesta� 

Sunt cel mai frumos din orașul acesta”  

(„Corydon”)� 

Încrederea, determinarea, întregite de o doză de 

narcisism, deschid poate cel mai cunoscut poem al 

scriitorului Radu Stanca (1920-1962), personalitate 

emblematică a culturii românești, de la nașterea căruia, 

în anul de grație 2020, aniversăm un secol� Pe aceste 

coordonate s-a înscris întreaga sa activitate literară, 

actoricească și regizorală, care s-a scurs precum o 

lumânare ce s-a consumat mult prea repede, biciuită și 

chinuită de un morb necruțător, pe care vom încerca să 

o surprindem prin intermediul rândurilor care vor urma�

Venit pe lume la Sebeș, în 5 martie 1920, sub forma 
unui „mărțișor” oferit de Dumnezeu cuplului Sebastian 
și Maria Stanca, Radu Stanca întregește pleiada de 
cărturari pe care ilustra-i familie a dăruit-o bătrânului 
Ardeal și României� Pe linie maternă, era strănepotul 
criticului literar Titu Maiorescu, iar pe linie paternă 
descindea dintr-o dinastie preoțească, ai cărei 
reprezentanți de frunte au fost Avram Stanca (preot și 
protopop, ctitor al Bisericii „Sfântul Nicolae” și al școlii 
confesionale din Petroșani) și Sebastian Stanca (preot, 
istoric, jurnalist, scriitor, doctor în Filologie și Istorie, 
delegat la Marea Adunare Națională de la Alba-Iulia, 
consilier al Eparhiei Vadului, Feleacului și Clujului, autor 
al unor lucrări de referință privind istoria bisericească 

a românilor transilvăneni)� În mod absolut natural, 
Radu Stanca a moștenit „talanții” acestora, dorința 
de cunoaștere, respectul pentru munca stăruitoare, 
respectiv talentul literar, pe care i-a sporit pe parcursul 
scurtei sale treceri prin această lume�

Prin tatăl său, preotul Sebastian Stanca, tânărul Radu 
a avut șansa să-și petreacă primii ani ai vieții într-o 
lume culturală efervescentă, într-un Cluj în care, după 
realizarea Marii Uniri, se puneau bazele primelor instituții 
românești (universitatea românească, teatrul național, 
episcopia ortodoxă etc�), care și-a pus amprenta 
asupra devenirii sale� Și-a început formația intelectuală 
în cadrul Școlii de Aplicație (1927-1930), instituție ce 
funcționa în cadrul Școlii Normale de Învățători din Cluj, 
continuată la Liceul „George Barițiu” Cluj (1930-1938) 
și desăvârșită în cadrul Universității „Regele Ferdinand I” 
Cluj/Sibiu (1938-1942)� 
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Din primii ani petrecuți la Liceul „George Barițiu” 
din Cluj datează și debutul său literar, la doar 12 ani 
semnând primul său demers editorial, în fapt o legendă 
(„Legenda peștelui”), culeasă de tânărul studios� A 
continuat, cu publicarea primelor versuri și a primelor 
cronici literare după romanele istorice Frații Jderi a lui 
Mihail Sadoveanu, Codin a lui Panait Istrati și Floare 
de oțel a lui Victor Ion Popa� Ba mai mult, încurajat de 
succesul înregistrat de primele sale încercări literare, 
în anul 1935, alături de colegul său, Vladimir Zlătaru, 
Radu Stanca a înființat revista școlară „Mâine”, în al 
cărei prim număr cei doi elevi i-au trasat și programul: 
„Suntem generația de mâine și am pornit de azi pe 
calea frumosului [���] Deschidem coloanele acestei 
reviste și chemarea noastră, asemeni bătăilor de clopot, 
s-adune pe toți acei ce se simt vrednici de pleiada 
de mâine”� Observăm, așadar, intenția acestora de 
a crea un laborator, un creuzet al devenirii viitoarelor 
personalități ale lumii literare, laborator susținut atât de 
directorul Liceului „George Barițiu” Cluj, profesorul și 
publicistul Alexandru Ciura, cât mai ales de profesorul 
și criticul literar Ion Chinezu, directorul revistei „Gând 
Românesc”�

Cu sprijinul necondiționat al fratelui său mai mare, 
publicistul Horia Stanca (1909-2002), colaborator al 
principalelor reviste literare transilvănene, Radu Stanca 
și-a văzut textele preluate și publicate de „Națiunea 
Română”, „Tribuna”, „Pagini literare”, „Lanuri”, „Familia”, 
„Gând Românesc”, „Afirmarea”, „Symposion”, 
„Freamătul Școalei”, „Ofensiva Română”, apariții 
dublate de concretizarea sau proiectarea primelor 
cicluri de versuri („Lumini pentru dragostea mea”, 
„Împietrirea”, „Din țara cu străbuni de basm” – rămase 
în manuscris)� Cu acest „bagaj”, care i-a asigurat o 
oarecare notorietate în rândul tinerilor condeieri clujeni, 
în anul 1938, în momentul absolvirii Liceului „George 
Barițiu” Cluj, Radu Stanca s-a lăsat purtat, pe urmele 
tatălui său, spre Facultatea de Litere și Filosofie a 
Universității „Regele Ferdinand I” Cluj�

Perioada studenției, petrecută în primii ani la Cluj, 
mai apoi, după cedarea Ardealului de Nord către 
Ungaria, la Sibiu, în refugiu, i-a adus lui Radu Stanca 

primele aprecieri din partea criticii literare românești, 
dar și inițierea în fabuloasa lume a teatrului (în anul 
1940, la invitația profesorului Liviu Rusu, care coordona 
activitatea trupei studențești de teatru, a fost distribuit 
în piesa „O scrisoare pierdută”, jucând rolul lui Tache 
Farfuridi)� Acest prim contact cu scena avea să rămână 
întipărit în mintea tânărului Radu Stanca, urmărindu-l 
pe tot parcursul studenției și determinându-l ca, după 
finalizarea studiilor universitare, să-și îndrepte pașii 
spre lumea teatrului� Cu același elan, a continuat să 
creeze versuri sau să semnaleze apariția unor opere ale 
literaturii românești și universale, materiale răspândite și 
în paginile revistelor „Transilvania”, „Ţară Nouă”, „Viața” 
sau „Curțile dorului”, cea din urmă avându-l redactor 
responsabil� Ba mai mult, s-a regăsit implicat și în 
activitatea Cercului Literar „Octavian Goga”, inaugurat 
în anul 1942 printr-un eveniment memorabil, la care a 
luat parte inclusiv ministrul culturii naționale, Ion Petrovici, 
în cadrul căruia tânărul student Radu Stanca și-a 
prezentat o parte din creațiile sale lirice și eseistice� Tot 
din această perioadă datează și preocuparea sa pentru 
elaborarea unor piese de teatru, în anul 1942 finalizând 
prima sa creație dramatică, „Atotputernicul sânge”, 
care va fi urmat de multe altele (parte finalizate, parte 
rămase în stadiul de proiect)� În anul 1942, finalizându-și 
pregătirea academică, și-a susținut lucrarea de licență, 
intitulată „Problema cititului”, o lucrare publicată, în anul 
1943, în paginile revistei „Transilvania”�

Nu lipsit de importanță este faptul că, în perioada 
refugiului sibian al Universității „Regele Ferdinand I”, 
Radu Stanca a activat și ca asistent al profesorului, 
poetului și filosofului Lucian Blaga, titular al catedrei 
de filosofie a culturii, poziție onorifică având în vedere 
faptul că acesta nu a figurat printre angajații universității� 
Un moment interesant, interpretat oarecum superficial, 
s-a consumat în anul 1942, în contextul apariției 
volumului de studii blagiene Religie și spirit, care a 
generat o polemică între autorul acestuia și lumea 
teologilor (Dumitru Stăniloaie, îndeosebi, a criticat 
conținutul volumului, acuzându-l pe Lucian Blaga de 
îndepărtare de la dogmă)� „Teatrul de operațiuni” al 
acestui conflict, a fost oferit de revista „Transilvania”, 

32 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

editată de Asociațiunea ASTRA, în paginile căreia Radu 
Stanca a publicat o recenzie critică a volumului Religie 
și spirit care, coroborată cu poziția exprimată de Dumitru 
Stăniloaie, a determinat retragerea lui Lucian Blaga 
din structurile asociației� Personal, nu aderăm la teoria 
conform căreia acest episod polemic ar fi generat un 
conflict între profesor și asistent, dovadă faptul că Radu 
Stanca a continuat să activeze ca asistent pentru Lucian 
Blaga până în momentul în care universitatea a revenit 
la Cluj� Ba mai mult, reacția lui Radu Stanca poate fi 
pusă și pe seama acelui spirit critic, pe care universitarii 
clujeni și sibieni încercau să-l insufle tinerelor generații 
de studenți�

Din aproape în aproape, o parte a scriitorilor care 
alcătuiau Cenaclul Literar „Octavian Goga” se vor 
desprinde de acest grup și vor forma cenaclul „Prietenii 
Seminarului de Estetică”, reconfigurat mai apoi în 
„Cercul Literar de la Sibiu”� Așezați programatic pe 
ideile cultivate de Eugen Lovinescu în paginile revistei 
„Sburătorul”, membrii acestuia (îi amintim doar pe Ștefan 
Augustin Doinaș, Ion Negoițescu, Eugen Todoran, Ion 
Desideriu Sârbu, Nicolae Balotă, Victor Iancu etc�, 
cele mai sonore nume care și-au legat începuturile de 
această mișcare literară) își propuneau să depășească 
„[���] îngustele veleități ale timpului” și să protesteze „[���] 
împotriva unei arte înfeudate”� În mod absolut firesc, 
apariția noii grupări a generat și înființarea unei reviste, 
care a apărut în intervalul ianuarie-august 1945, sub titlul 
„Revista Cercului Literar”� Prin materialele publicate în 
paginile acestei reviste, Radu Stanca a adoptat o poziție 
de respingere a ceea ce el numea „poezia pură”, 
propunând ca alternativă specia literară a baladei, pe 
care o vedea ca „[���] o nouă emancipare a esențialului 
împotriva neantului, a substanței împotriva haosului”� 
Din nefericire, instaurarea regimului comunist a adus și 
lichidarea Cercului Literar de la Sibiu, din acel moment 
activitatea și membrii acestuia fiind catalogați de critica 
și istoria literară drept „generația irosită”�

După momentul revenirii Universității „Regele Ferdinand 
I” la Cluj, Radu Stanca a preferat să rămână la Sibiu, 
alături de părinții săi unde, în paralel cu activitatea literară 
și didactică (a activat ca profesor al Conservatorului 

Popular), s-a dedicat și demersurilor de înființare a unei 
trupe locale de teatru� A reușit să pună bazele unei trupe 
de teatru, pe care a condus-o și pe care a integrat-o, 
începând cu anul 1949, în noul Teatru de Stat din Sibiu, 
unde a activat ca regizor principal până în anul 1960�

Anul 1951 a fost marcat de „așezare” în viața lui Radu 
Stanca, prin căsătoria cu actrița Dorina Ghibu (1927-
2019), cunoscută din acel moment drept Doti Stanca, 
căreia acesta i-a dedicat celebra poezie „Doti”, care 
ar fi urmat să deschidă o proiectată ediție a ciclurilor 
de versuri� Asemeni versurilor care încheiau acest poem 
(„Streinule intrat aici hoțește!/Hoinarule căzut în mreaja 
mea”/Ia-mi palma desfăcută și citește:/Nu soarta 
mea e-n ea, ci soarta ta!”), Doti Stanca s-a identificat 
cu creația soțului său, pe care, după plecarea sa 
prematură printre stele, a păzit-o și a pregătit-o, cu 
multă atenție, pentru tipar�

În pofida ingerințelor regimului comunist în viața literară 
și culturală românească, Radu Stanca a continuat să 
creeze, să fie prezent cu versuri în paginile principalelor 
reviste literare („Tribuna”, „Steaua”, „Contemporanul” 
etc�), să joace și să regizeze, activitate care a fost 
totuși recunoscută și apreciată de autorități, care l-au 
distins cu Premiul de Stat (clasa a III-a), în anul 1952� 
Pe lângă dramaturgie și versuri, Radu Stanca a publicat 
în această perioadă și o serie de eseuri concentrate pe 
problema artistică a baladei, a teoretizării baladescului 
în literatura românească, a stilisticii și a teatrului ca 
fenomen propriu� Cu toate acestea, în timpul vieții, 
creația sa a rămas „risipită” în paginile publicațiilor 
literare și de profil, singurul text publicat, în volum, fiind 
comedia Dona Juana (publicată în anul 1947)� De 
abia după moartea sa, ciclurile de versuri, piesele de 
teatru și fragmentele de corespondență au văzut lumina 
tiparului, editate conform propriilor indicații transmise 
iubitei sale soții (dintre care, amintim volumul Teatru, 
publicat în anul 1968, care reunește piesele „Hora 
domnițelor”, Ostatecul”, „Oedip salvat”, „Dona Juana” 
și „Critis sau Gîlceava zeilor”; volumul de eseuri Acvariu, 
publicat în anul 1971; volumul de versuri Poezii, publicat 
în anul 1973; volumul Problema cititului: contribuții la 
estetica fenomenului literar, îngrijit și publicat în anul 
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1997 de istoricul și criticul literar Mircea Muthu, volumul 
Turnul Babel: teatru, îngrijit și publicat în anul 2000 de 
scriitoarea clujeană Irina Petraș și volumul de versuri 
Doti, îngrijit și publicat în anul 2001 de criticul literar Petru 
Poantă)�

În anul 1961, a fost numit prim regizor al Teatrului 
Național din Cluj, moment care a marcat atât revenirea 
în orașul copilăriei, cât și accentuarea problemelor 
de sănătate� Încă din copilărie suferea de o afecțiune 
pulmonară care, pe măsura avansării în vârstă, s-a 
accentuat, din această suferință, asumată și purtată cu 
demnitate de Radu Stanca, născându-se tulburătoarele 
versuri care aveau să prevestească durerosul epilog 
„Glumesc nepăsător și râd cu hohot/În timp ce ea 
își vâră colții-n mine,/Simt sângele țâșnind cu mare 
clocot/Dar mă prefac că-s vesel și mi-e bine�//Și mă 
voi mai preface-n continuare/Chiar de mi-ar fi durerile-
nzecite,/Prea mare-i furtul ca să țip că doare���/Așa 
dor visurile împlinite���//Ca tânărul spartan ascund în 
mine/O vulpe��� care atâta timp cât tace/Și mușcă-
adânc din carnea mea, e bine���/Ce-am să mă fac 
când va porni să latre?” („Vulpea”)� La scurt timp după 
stabilirea familiei la Cluj, în 26 decembrie 1962, în plină 
forță creatoare, Radu Stanca a trecut în lumea celor 
drepți, dormindu-și somnul de veci în cimitirul central al 
orașului�

Plecat prematur spre stele, Radu Stanca a lăsat o 
moștenire grea, moștenirea generației sale, al cărui 
simbol absolut a fost, o operă care, dacă ar fi ajuns la 
maturitate, l-ar fi transformat într-unul dintre cei mai mari 
scriitori ai secolului al XX-lea românesc, un model de 
viață trăită pentru iubire și poezie, un model de dăruire 
și de jertfire pe altarul cunoașterii și al culturii� La ceasul 
aniversării celor o sută de ani de la nașterea sa, suntem 
datori să-i evocăm personalitatea polivalentă, să nu-i 
uităm exemplul și opera care l-au transformat în „cel mai 
frumos din orașul acesta”�

Drd. Mihai-Octavian GROZA
Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș
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Sonia Elvireanu

Après Le Souffle du Ciel , je vous ai suivie 
aux pays d’avant les mots. Bercés par 
le chant de la mer, paysages souvent 
surréalistes où l’on entend le murmure 
de l’eau, commu un silence d’avant la 
naissance. Une grande force intérieure 
se devine dans votre écriture aérienne, 
limpide, brève, charnelle, spirituelle. [...]
Marie Faivre
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Sonia ELVIREANU, 
Cântecul mării în umbra 
cocorului, Iași, Editura Ars 
Longa, 2020.

Sonia Elvireanu s-a născut la 27 aprilie 1952, în Seleuş, judeţul Arad� 

Este, poet, prozator, traducător, critic şi eseist român, membră a Uniunii 

Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara, din anul 2012� A 

absolvit Facultatea de Filologie, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 

secţia franceză-română și este doctor în Filologie� Are o carieră didactică 

prestigioasă fiind mulți ani profesor de franceză la Colegiul Național „Horea, 

Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, lector universitar la Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca, lector universitar la Fundaţia Universitară AISTEDA din 

Bucureşti, Filiala Alba Iulia și profesor asociat la Universitatea „1 Decembrie 

1918” din Alba Iulia� Este membră a Federaţiei Internaţionale a Profesorilor de 

Franceză, a Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” şi a Centrului 

de Cercetări Filologice pentru Dialog Multicultural din cadrul Universităţii „1 

Decembrie 1918” din Alba Iulia� A scris poezie, proză, eseuri, critică literară, 

traduceri din și în limba franceză, prefețe, postfețe, cuvânt înainte, eseuri, 

cronici, comentarii critice, a publicat în reviste culturale și a apărut în antologii, 

dicționare, istorii literare și volume colective� Pentru creația sa literară a primit 

numeroase premii�

„Sonia Elvireanu e una din cele mai harnice și mai spornice autoare� 
Indiferent însă unde exersează – în poezie, în proză, ba chiar și în 
eseistică – nota ei definitorie e delicatețea� O delicatețe atît de marcantă 
încît Sonia nu pare să scrie decît cu fulgi de cuvinte, nu chiar cu cuvinte� 
Cu atît mai mult în acest cîntec al mării în umbra cocorului, în întregul 
lui dăruit unei estetici japoneze a grației� Fragile stalactite sau puf de 
păpădie, poemele ei sînt suave irizări imagistice, pure iradiații ale unor 
boabe de rouă� Se mai aude prin zumzetul lor și cîte-un urlet nelalocul lui 
(urlă moartea, urlă pămîntul), semn că această suavitate de prețiozități 
are micile ei crize de patetism, pierdute însă în ninsoarea de petale�” 

Al. Cistelecan 

„Tradiția în care Sonia Elvireanu se înscrie surpinzător cu cel mai recent 
volum de poeme își are originea în fascinația exercitată de Japonia la 
sfârșitul secolului al nouăsprezecelea asupra poeților moderniști, mai 
ales din grupul imagiștilor lui Hulme și Pound� Concis, redus la esență, 
distil al „spiritualității vederii”, haiku-ul a fost prelucrat în poeme ale 
observației intense, colorate imaginativ, având mai curând o gramatică a 
imaginilor decât a sintaxei� În ciuda impresiei de sculptură a haiku-ului, o 
imagine intens semnificativă la care se pare că nu mai poate fi adăugat 
nimic, aceste variante contemporane ale genului dezvoltă tiparul inițial 
în poeme cu versuri de trei-cinci silabe, într-un hibrid generic care se 
apropie de un ekphrasis stilizat și spiritualizat�

Maria-Ana Tupan
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Împrumut carte la sediu și filiale – aproape de comunitate 

01

Serviciile oferite de Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba în cadrul proiectului 1�10 Împrumut 
carte la sediu și filiale se adresează tuturor 

membrilor comunității din municipiul Alba Iulia și județul 

Alba și constau în împrumut de documente de bibliotecă 

la domiciliu, consiliere și îndrumare privind lectura și 

regăsirea informației, rezervări de titluri solicitate prin 

telefon, e-mail sau on-line, împrumut interbibliotecar, 

activități de comunicare și promovare a colecțiilor�

Conform Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a bibliotecii şi a Regulamentului pentru 
utilizatori, împrumutul de carte la domiciliu este gratuit� 

Pentru înscrierea utilizatorilor sunt necesare următoarele 

acte: cartea de identitate, legitimație sau adeverință de 

serviciu, carnet de elev sau student, în baza cărora se 

încheie un contract și utilizatorul primește un Permis de 
intrare valabil pe o perioadă de cinci ani, în toate secțiile 

instituției� Fiecare utilizator poate împrumuta un număr 

maxim de cinci volume, pe o perioadă determinată de 

trei săptămâni, cu posibilitatea prelungirii termenului prin 

telefon, e-mail sau prin prezența în instituție� 

Biblioteca deține o colecție de documente de bibliotecă 

de peste 200�000 de volume, are un caracter 

enciclopedic și este orientată spre satisfacerea nevoilor 

de lectură și informare ale utilizatorilor, organizat conform 

CZU (Clasificarea Zecimală Universală)� Împrumutul de 

carte s-a realizat până la declararea stării de urgență, 

în luna martie a acestui an, prin accesul liber la raft, la 
secțiile Adulți și Copii, sistem care oferă posibilitatea 

cunoaşterii bogăţiei şi diversităţii fondului de documente 

de bibliotecă, regăsirea nemijlocită a informaţiei la raft, 

orientarea după publicitatea din bibliotecă, contact 

direct cu cărţile preferate şi oportunităţi de consultare 

a altor cărţi similare cu cele căutate� Instituţia asigură 
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permanent un cadru ambiental familiar, elevat, atractiv, 

condiţii optime pentru îndrumarea lecturii� Fondul de 

carte este înregistrat în sistemul integrat de biblioteca 

TinREAD și catalogul on-line poate fi accesat pe situl 

www�bjalba�ro�

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și-a adaptat 

serviciile de împrumut la noua normalitate, începând cu 

luna mai, pe perioada pandemiei, accesul în bibliotecă 

făcându-se în condiții de maximă siguranță pentru 

utilizatori, cât și pentru personal� Utilizatorii bibliotecii 

au posibilitatea să se înscrie, să se programeze pentru 

a împrumuta, a returna și a rezerva documentele de 

bibliotecă prin telefon sau e-mail, bibliotecarii facilitând 

accesul� 

La secția Copii colecțiile s-au diversificat foarte mult, 

existând cărți cu ilustrații atractive dedicate micilor 

cititori, cărți diverse pentru cei cu vârsta de 14 ani, dar 

și bibliografie școlară, dicționare, atlase și enciclopedii� 

Biblioteca a fost întotdeauna şi va rămâne un spaţiu 

magic pentru toți copiii care au o permanentă dorință 

de cunoaştere� La secția Adulți, publicul tânăr este 

interesat de literatura beletristică, bibliografia şcolară 

şi universitară, critică și istorie literară, dar şi de cărţi de 

specialitate din cele mai diverse domenii� Biblioteca este 

frecventată de un public tânăr avizat, cu cereri exprese 

de lectură şi informare, critic, observator fin al tuturor 

aspectelor din bibliotecă� O altă categorie importantă 

de cititori – publicul adult – împrumută literatură 

beletristică de bună calitate, cărţi de specialitate din 

domenii precum psihologie, economie, sociologie, 

politică, medicină� Acesta este un public diferenţiat, 

după sex, după nivelul social, cultural, după nivelul de 

pregătire profesională� Seniorii – reprezintă un caz 

special, domeniile pe care le solicită fiind foarte diverse, 

religie, medicină, agricultură, literatură şi nu în ultimul 

rând istorie şi geografie� Sala de lectură deţine un fond 

bogat de documente cu caracter enciclopedic (colecţia 

Legislaţia României, Hotărâri ale Guvernului, Monitorul 

Oficial, partea I, enciclopedii, dicționare, biblioteca de 

artă etc�)�

Bibliotecarii competenţi, amabili, atenţi, comunicativi sunt 

mediatori ai informațiilor tot mai diversificate și reprezintă 

o punte de legătură între bibliotecă și comunitate, 

asigurând servicii publice moderne adecvate fiecărei 

categorii de utilizatori�

Monica AVRAM, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Secția periodice

02

Secția Periodice a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba a fost înființată prin separarea 
colecțiilor de ziare și reviste existente la Sala de 

lectură de restul fondului documentar, într-un spațiu care 
cuprinde o sală de consultare și un depozit� Aceasta este 
parte integrantă a instituției, în deservirea utilizatorilor, 
alături de secțiile: Sala de lectură, Secția adulți și Secția 
copii� 

Secţia Periodice a Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” 
Alba este o secție de informare, documentare și cercetare 
în materie de presă locală și presă centrală� Publicațiile 
care se găsesc în secție sunt din diverse domenii de 
larg interes, cum ar fi: cultură, administrarea afacerilor, 
economie, medicină, sport, drept, istorie, divertisment etc�

În colecțiile secției, se disting următoarele ziare și reviste: 
Unirea (ziar local, de care dispunem spre consultare 
începând cu anul de debut 1968 și până în prezent), 
Adevărul, Evenimentul zilei, Gazeta sporturilor, Formula 
As, Dilema veche, România literară, Contemporanul, 
Revista Dacoromania, Discobolul, ASTRA Blăjană, 
dar și reviste ale unor biblioteci de prestigiu din țară, 
precum Axis Libri – editată de Biblioteca Județeană „V�A� 
Urechia” Galați sau Vox Libri – editată de Biblioteca 
Județeană „Ovid Densușianu” Deva� De asemenea, 
Secția Periodice oferă spre consultare publicului 
interesat Partea l din Monitorul Oficial al României 
(unde sunt cuprinse legile și alte 
acte adoptate de Parlament, 
decretele Președintelui, hotărârile 
și ordonanțele Guvernului, actele 
Curții Constituționale etc�), care 
poate fi consultat la Sala de 
lectură a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba� 

În prezent, în cadrul Secției 
Periodice se efectuează, cu 

ajutorul unei comisii, inventarierea fondului, prin 
confruntarea periodicelor cu registrul de inventar� 
Prin acest demers, se urmărește optimizarea 
serviciilor de bibliotecă� În acest sens, se dorește 
ca în viitorul apropiat să se realizeze un catalog 
online și digitizarea fondului local, pentru a fi puse la 
dispoziția utilizatorilor pe site-ul instituției, alături de 
metoda clasică de consultare�

Colecțiile de publicații periodice cresc în fiecare an 
prin completarea colecțiilor existente, achiziționarea 
de titluri noi și prin donație� De anul acesta, Secția 
Periodice deține și primul număr al revistei, publicate 
de instituția noastră, Viața bibliotecii, pe care îl pune 
la dispoziția cititorilor�

Ioana MIHĂLȚAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Achiziția de carte

03

Colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba au un caracter enciclopedic, cuprind 
documente variate din toate domeniile 

cunoașterii� 

Alături de donații și schimb interbibliotecar, achiziția 
de carte  este una dintre activitățile esențiale ale 
bibliotecii care asigură creșterea constantă a 
colecțiilor și îmbogățirea valorică și spirituală a 
bibliotecii�

Constituirea, completarea, dezvoltarea, reînnoirea 
colecțiilor sunt obiectivele principale ale bibliotecii, 
în jurul cărora se desfășoară întreaga activitate a 
instituției, acestea fiind promovate printr-o serie de 
activități specifice animației de bibliotecă, orientate 
spre satisfacerea nevoilor de lectură și informare ale 
utilizatorilor� 

Achiziția de publicații ține cont de rolul pe care 
biblioteca publică îl are în asigurarea egalității 
accesului la informație și la documentele necesare 
informării, educației permanente și dezvoltării 
personalității utilizatorilor, în deplină concordanță 
cu structura socio-demografică și profesională a 
membrilor comunității deservite, dar mai ales, în 
concordanță cu interesul manifestat de publicul țintă 
– cititorii�

Un alt lucru de care se ține cont la achiziționarea 
documentelor este specificul bibliotecii, mărimea, 
tipul acesteia în rețeaua documentară națională, 
bugetul și resursele disponibile, serviciile oferite 
utilizatorilor, conform Legii bibliotecilor nr� 334/2002 
și Regulamentului de organizare și funcționare a 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba�

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
achiziționează toate tipurile de documente din toate 
domeniile de interes, în funcție de nevoile reale și 
bine definite ale utilizatorilor� Fiind o bibliotecă de 
tip enciclopedic, prioritare sunt domeniile umaniste, 
în special beletristica și cartea pentru copii (conform 
recomandărilor IFLA, beletristica trebuie să constituie 
70% din totalul colecției unei biblioteci publice)�

Selecția documentelor ce urmează a fi achiziționate 
se realizează în colaborare permanentă cu secțiile și 
filialele bibliotecii, urmărindu-se în principal achiziția 
noutăților editoriale și mai ales sugestiile utilizatorilor�

Achiziția cărții curente ține cont de destinația și 
categoria de vârstă a utilizatorilor, fiecare constituind 
o parte importantă� 

Achiziția și coordonarea selecției documentelor se 
face de către bibliotecarul responsabil cu această 
sarcină, care va pune de acord opțiunile de selecție 
ale membrilor Comisiei de achiziție cu resursele 
financiare și cu documentele care există deja� 

În ultimii ani, procesul de achiziție s-a desfășurat 
după un alt format, luând un avânt considerabil față 
de anii anteriori, prin numărul volumelor achiziționate 
și diversitatea domeniilor� Așadar, CARTEA, vă 
așteaptă să o consultați și promite să vă satisfacă 
gusturile și nevoile de lectură�

Codruța MĂRIUȚĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Donațiile constituie o sursă importantă de 

completare a colecțiilor unei biblioteci� Ele 

pot fi făcute de instituții care editează lucrări 

proprii sau de persoane particulare, profesori, autori ai 

unor lucrări sau posesori ai unor colecții care vor să își 

lase cărțile în folos social� Multe din bibliotecile din țara 

noastră se mândresc cu astfel de fonduri provenite de la 

personalități ale culturii și științei�

De-a lungul timpului, colecţiile de carte ale Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba s-au îmbogăţit prin 

achiziţie curentă şi retrospectivă, prin schimburi 

interbibliotecare şi prin donaţii, acestea din urmă 

cunoscând în ultimii ani o dezvoltare însemnată� În 

primele trei trimestre din anul 2020, biblioteca noastră a 

primit un număr de 745 unități de bibliotecă�

Donațiile de carte au venit în cadrul instituției noastre, 

fie din partea cititorilor, fie din partea unor instituții, fie 

din partea autorilor care și-au lansat propriile creații în 

cadrul proiectelor culturale organizate de bibliotecă, 

multe însoțite de autograful autorului lucru care le-a 

sporit valoarea�

De departe cele mai importante donații de carte au 

fost cele câteva colecții ce s-au constituit în așa numitele 

„Rafturi de carte”� Fiecare dintre ele sunt importante nu 

numai pentru valoarea autorilor sau pentru că sporesc 

numărul de documente pe care biblioteca le pune la 

dispoziția cititorului ci au și o mare valoare științifică, 

istorică, documentară, literară sau chiar sentimentală�

În ultimii ani, în ordinea vechimii lor, au fost făcute 

următoarele donații mari:

• Donația „Raftul Ion Brad”

• Donația „Ioan Mărgineanu”

C Ă T R E  C I T I T O R I

• Donația „Ilie Moise”

• Donația „Raftul American”

Tuturor donatorilor de carte sau urmașilor lor, Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba le mulțumește!

Loredana PREDA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Schimbul interbibliotecar

05

Schimbul interbibliotecar de publicații între 
instituţii este una dintre căile de completare 
și dezvoltare a colecțiilor unei biblioteci, de 

îmbogăţire a fondului de bibliotecă cu carte sau 
documente�

Instituțiile partenere cu care biblioteca noastră face 
schimburi interbibliotecare sunt: 

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud
Biblioteca Municipală Aiud
Biblioteca Județeană „A�D�Xenopol” Arad
Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș
Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor
Biblioteca Județeană „G�Coșbuc” Bistița Năsăud
Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” Botoșani
Biblioteca Județeană „George Barițiu” Brașov
Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila
Biblioteca Metropolitană București
Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău
Biblioteca Județeană „Paul Iorgovici” Caraș-Severin
Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” Călărași
Biblioteca Județeană „Octavian Goga” Cluj
Biblioteca Județeană „Ioan N� Roman” Constanța
Biblioteca Județeană „Bod Peter” Covasna
Biblioteca Județeană „I�H�Rădulescu” Dâmbovița
Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” Dolj
Biblioteca Județeană „V�A�Urechia” Galați
Biblioteca Județeană „I�A� Bassarabescu” Giurgiu
Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj
Biblioteca Județeană Harghita
Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara
Biblioteca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița
Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași
Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Maramureș
Biblioteca Județeană „I�Gh� Bibicescu” Mehedinți
Biblioteca Județeană Mureș
Biblioteca Județeană „G�T�Neamț”

Biblioteca Județeană „Ion Minulescu” Olt
Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Prahova
Institutul „Bucovina” Rădăuți
Biblioteca Județeană Satu Mare
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Satu Mare
Biblioteca Județeană „I�S�Bădescu” Sălaj
Biblioteca Județeană „Astra” Sibiu
Biblioteca Județeană „I�G�Sbiera” Suceava
Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman
Biblioteca Județeană „Sorin Titel” Timiș
Biblioteca Județeană „Panait Cerna” Tulcea
Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea
Biblioteca Metropolitană București
Biblioteca Universității „Transilvania” Brașov
Biblioteca Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
Biblioteca Institutului „Bucovina” Rădăuți
C�J�C�P�C�T� Satu Mare
Muzeul Memorial „Octavian Goga” Ciucea
Muzeul Național al Unirii

Dana IOVA, 
responsabil de proiect

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Depozitul legal

06

Depozitul legal local este fondul de documente 

constituit din minim un exemplar din 

documentele realizate și trimise de către 

agenții producători locali, cum ar fi: edituri, tipografii, 

persoane fizice, persoane juridice, orice alt producător 

de documente produse în regie proprie, care își au 

sediul sau domiciliul în județul Alba� Neglijarea constituirii 

Depozitului legal conduce pe termen lung la consecințe 

grave prin prejudicierea completării patrimoniului 

cultural mobil al României�

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a constituit, în 

conformitate cu Legea Depozitului legal nr� 111/1995, 

actualizată și republicată în noiembrie 2007, depozitul 

legal local de documente� Scopul constituirii depozitului 

legal local este formarea unui fond intangibil de 

documente care să contribuie la dezvoltarea 

patrimoniului cultural mobil al județului Alba�

Depozitul legal constituit la nivel local de către Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba are ca atribuții:

• colectarea producției editoriale locale;

• constituirea, evidenţa, conservarea, în depozite, a 

fondului intangibil;

• dezvoltarea colecţiilor bibliotecii cu tipărituri şi 

alte categorii de documente din producţia locală 

curentă, definite conform Legii Depozitului legal;

• asigurarea comunicării cu biblioteci, producătorii 

de documente, Centrul național ISBN-ISSN-CIP și 

Agenția Națională pentru Depozit Legal aflată în 

subordinea Bibliotecii Naționale a României� 

De la începutul constituirii depozitului legal în 2017, 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a colectat de 

la edituri, tipografii, persoane fizice, persoane juridice 

și producători de documente peste 617 de unități de 

bibliotecă care au intrat în fondul de documente al 

Depozitului legal�

Loredana PREDA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Lansări de carte  
la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

07

Biblioteca publică este acea instituție de cultură 

ce are ca obiectiv principal promovarea cărților 

și a autorilor lor� Urmare a acestui fapt, unul 

dintre obiectivele de mare importanță pentru Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba este proiectul 4�9� 

Lansări de carte, un proiect ce are ca scop promovarea 

noilor apariții editoriale prin intermediul unor întâlniri 

directe dintre autori, prefațatori, editori sau specialiști 

în domeniu și publicul interesat� Prin intermediul acestui 

proiect colecțiile de carte ale bibliotecii se îmbogățesc 

cu lucrări donate de scriitori, lucrări ce vin să întregească 

procesul de achiziție, în mod curent, ale instituției�

Prof.univ.dr. Ioan Haplea – Studii de 
etnomuzicologie și antropologie muzicală, Editura 
Arpeggione, Cluj- Napoca, 2019.

Lansarea cărții „Studii de etnomuzicologie și 
antropologie muzicală” a avut loc în data de 20 
februarie 2020, în sala de lectură a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba, în prezența autorului și a fost însoțită 
de conferința cu tema „Despre cernere sau sita, ciurul și 
strecurătoarea”� Prezentarea cărții și a autorului a fost 
făcută de bibliotecara Daniela Floroian iar conferința 
a fost susținută de prof� univ� dr� Ioan Haplea de la 
Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din 
Cluj Napoca� La eveniment au participat specialiști din 
domeniul muzical, elevi de la Liceul de muzică, studenți 
și foști studenți ai autorului, profesori de muzică din Alba 
Iulia și împrejurimi, specialiști din instituțiile de cultură ale 
județului Alba și nu în ultimul rând rudele și consătenii 
autorului din comuna Ciugud, în frunte cu primarul 
Gheorghe Damian și membrii ansamblului folcloric din 
localitate�
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Ioan Haplea s-a născut la 7 august 1950 în 

localitatea Hăpria din comuna Ciugud, județul Alba� 

A absolvit Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 

din Cluj Napoca� După absolvire s-a reîntors la Alba 

Iulia ca profesor de muzică și a fost primul dirijor al 

Ansamblului folcloric „Crăișorul Munților” din Alba 

Iulia, ansamblu cu care a acompaniat vocile de aur ale 

folclorului românesc și a susținut numeroase spectacole 

în țară și în străinătate� În prezent este conducător de 

doctorat și cadru didactic universitar la Catedra de 

folclor muzical de la Academia de Muzică „Gheorghe 

Dima” din Cluj Napoca� Concomitent cu activitatea 

didactică a făcut cercetări și a adus sub lumina tiparului 

importante lucrări științifice în domeniul etnomuzicologiei 

și al antropologiei muzicale�

Răzvan Mihai Neagu și Horaţiu Groza – 
George Mărie, Valer Moldovan și Augustin Rațiu. 
Reprezentanți ai orașului Turda la Marea Unire, 
persecutați în perioada dictaturii comuniste, Editura 
Mega, Cluj-Napoca, 2019.

Lansarea cărții a avut loc în data de 18 februarie 2020, 

la sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba� Cartea, prefațată de dr� Marius Oprea, a fost 

prezentată de istoricii Laura Stanciu și Valer Moga de 

la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia iar 

lansarea a avut loc în prezența celor doi autori� Au 

fost prezenți la eveniment elevi, studenți, istorici, cadre 

didactice universitare, cadre militare și invitații din Turda 

ai autorilor� Evenimentul de lansare a fost însoțit de o 

expoziție tematică cu volumele deținute de Biblioteca 

Județeană „Lucian Blaga” Alba, expoziție prezentată 

de col�(r�) Nicolae Paraschivescu și de Ioan Străjan, 

directorul publicației „Dacoromania”�

Prof. Daniela FLOROIAN, 
responsabilă de proiect

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Stabilirea programului activităţilor se face în funcţie de 

aniversările/comemorările scriitorilor reprezentativi pe 

plan naţional şi internaţional şi a evenimentelor culturale 

sau istorice marcante�

Cornelia OARGA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Expoziții tematice de carte

08

Expoziţiile de carte sunt o modalitate eficientă de 

promovare a colecţiilor bibliotecii�

Proiectul 4�12 Expoziții tematice de carte face 

parte din programul 4 ANIMAŢIE CULTURALĂ, 

program dedicat evenimentelor culturale dezvoltate de 

bibliotecă prin derularea unor proiecte culturale care 

definesc biblioteca drept centru multicultural în vederea 

satisfacerii cerinţelor exprimate de membrii comunităţii�

Obiectivul acestui proiect este promovarea colecţiilor de 

carte deținute de bibliotecă şi a scriitorilor reprezentativi, 

pe criterii tematice, de exemplu: Ziua Limbii Române, 

Ziua Unirii Principatelor Române, Ion Agârbiceanu, 

Mihai Eminescu� Proiectul se adresează utilizatorilor 

bibliotecii�
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Raftul American (American Shelf) 

01

Una dintre colecțiile importante pe care Bibli-

oteca Județeană „Lucian Blaga” Alba o 

deține este colecția cunoscută sub numele 

de Raftul American (American Shelf)�

Raftul American (American Shelf) reprezintă o donație 

de carte – literatură americană clasică și contem-

porană, literatură pentru copii și tineret, lucrări de 

metodică a predării limbii engleze, materiale pentru 

perfecționarea limbii engleze, continuarea studiilor în 

S�U�A�, precum și cărți despre politica externă, istoria 

și geografia Statelor Unite�

Colecția oferă acces la cunoștințe generale despre 

S�U�A� și la cultura și valorile americane, iar prin 

intermediul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 

aceste cărți și materiale audio-vizuale se află la 

dispoziția profesorilor, elevilor și a publicului inte-

resat� Colecția conține următoarele titluri:

ABBOTT, TONY. The Battle Begins� Illustrated by Antonio 
Javier Caparo� New York: Scholastic Inc�, 2011, 108 p� 

ABBOTT, TONY. The Hidden Stairs and the Magic 
Carpet� Illustrated by Tim Jessell� N� Y�: Scholastic Inc�, 
1999, 87 p� 

ALCOTT, LOUISA MAY. Little Men� s�l�: s�e�, s�a�, 236 p� 
ALCOTT, LOUISA MAY. Little Women� u�k�: Dodo Press, 

[sa], 506 p� 
ANAYA, RUDOLFO. Bless Me, Ultima� New York: 

Grand Central Publishing, 1994, 290 p� 
ANGELOU, MAYA. I Know Why the Caged Bird Sings� 

New York: Ballantine Books, 2015, 289 p� 
APPLEGATE, K.A. The Invasion� New York: Scholastic 

Inc�, 1996, 187 p� 
AVI. Who Stole: The Wizard of Oz ?� Illustrated by Derek 

James� New York: Scholastic Inc�, 2001, 116 p� 
BALDWIN, JAMES. Early Novels and Stories� New 

York: The Library of America, cop� 1998, [8], 971 p� 
BAULD, HARRY. On Writing the College Application 

Essay: The Key to Acceptance at the College of Your 
Choice� New York: Collins Reference, 2012, 174 p� 

BEECHER STOWE, HARRIET. Uncle Tom’s Cabin� with 
an Introduction by Alfred Kazin� New York: Bantam 
Deli, 2003, 515 p� 

BEECHER STOWE, HARRIET. Uncle Tom’s Cabin� [sl]: 
[sl]: Simon & Brown, 2011, 661 p� 

BEECHER STOWE, HARRIET. Uncle Tom’s Cabin� 
New York: Dover Publications, Inc�, 2016, 379 p� 

BELLOW, SAUL. The Adventures of Augie March� with 
an Introduction by Christopher Hitchens� [sl]: Penguin 
Books, 2006, 586 p� 

BELLOW, SAUL; Ambasada SUA, București. 
Novels 1956-1964� New York: Literary Classics of the 
United States, 2007, 794 p� 
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BENTON, JIM. Dear Dumb Diary, Let’s Pretend This 
Never Happened� New York: Scholastic Inc�, 2004, 
95 p� 

BOCKENHAUER, MARK H.; CUNHA, STEPHEN 
F. Our Fifty States� Washington: National Geographic, 
2004, 240 p� 

BOWLES, PAUL. The Sheltering Sky� Let it Come Down� 
The Spider’s House� New York: The Library of America, 
2002, 939 p� 

BRADBURY, RAY. The Martian Chronicles� New York: 
William Morrow, 2006, 269 p�
Bright Ideas: A Teacher’s Resource Manual� From arti-
cles contributed by The National Council of Teachers 
of English and compiled by Anna Maria Malkoç and 
Ruth G� Montalván� Washington D�C�: Office of English 
Language Programs, [200-?], 59 p�; il�, tab�, [1] p� h� 

BRONTË, EMILY. Wuthering Heights� With an Introduc-
tion by Daphne Merkin; Notes by M� Holway� New 
York: Barnes & Noble Classics, 2004, 353 p� 

BURNETT, FRANCES HODGSON. The Secret 
Garden� [sl]: [sl]: Puffin Classics, 2015, 357 p� 

BURNETT, FRANCES HODGSON. The Secret 
Garden� [sl]: [sl]: Simon & Brown, 2011, 294 p� 

BURROUGHS, EDGAR RICE. Tarzan of the Apes� [sl]: 
[sl]: Modern Library, 2003, 261 p� 

BURROUGHS, EDGAR RICE. Tarzan of the Apes� 
Lexington: [sn]: [sn]: 2016, 205 p� 

BURROUGHS, EDGAR RICE. Tarzan of the Apes� 
New York: Signet Classics, 2008, 306 p� 

CABOT, MEG. Allie Finkle’s Rules for Girls: Book One: 
Moving Day� New York: Scholastic Inc�, 2008, 247 p� 

CAHAN, ABRAHAM. The Rise of David Levinsky� 
Mineola: Dover Publications Locul publicării: Anul 
Ediției:, 2002, 372 p� 

CAPOTE, TRUMAN. In Cold Blood: A True Account of 
a Multiple Murder And Its Consequences� New York: 
Vintage Books, 2012, 349 p� 

CAPOTE, TRUMAN; Ambasada SUA, București. 
Breakfast at Tiffany’s� New York: The Modern Library, 
1994, 161 p� 

CAPOTE, TRUMAN; Ambasada SUA, București. 
Breakfast at Tiffany’s� New York: Vintage Books, 1993, 
147 p� 

CARTER, FORREST. The Education of Little Tree� 
Foreword by Rennard Strickland� Albuquerque: Univer-
sity of New Mexico Press, 2008, 216 p� 

CARTER, RALPH G. Contemporary Cases in U�S� 
Foreign Policy: from terrorism to trade� Los Angeles: 
Sage, 2014, 497 p� 

CATHER, WILLA. My Ántonia� Foreword by Kathleen 
Norris� Boston; New York: A Mariner Book, 1995, XIX, 
244 p� 

CEASER, JAMES W.; DREW, RICHARD. The Study 
of American Politics� Washington, D�C�: U�S� Depart-
ment of State, 2004, 36 p�
Celebrate!: holidays in the U�S�A� Washington: United 
States Department of State, 2000, 140 p� 

CHOPIN, KATE. The Awakening and Selected Stories� 
Edited by Nina Baym; Introduction by Kaye Gibbons� 
New York: The Modern Library, New York, 2000,  
377 p� 

CISNEROS, SANDRA. The House on Mango Street� 
New York: Vintage Books, 2009, 110 p� 

COGAN, BRIAN; GENCARELLI, THOM. Baby 
Boomers and Popular Culture: An Inquiry into America’ 
s Most Powerful Generation� Santa Barbara: Praeger, 
2015, XVII, 423 p� 

COOPER, JAMES FENIMORE. The Last of the Mohi-
cans� Introduction, Historical Essay and Notes by John 
McWilliams� New York: Oxford University Press, 2008, 
433 p� 

COOPER, JAMES FENIMORE. The Last of the Mohi-
cans� New York: Dover Publications, 2016, 327 p� 
Cracking the TOEFL iBT� 17 Editions� New York: Penguin 
Random House, 2016, IX, 600 p�: il�+1 CD� 

CRANE, STEPHEN. Great Short Works of Stephen 
Crane� Introduction by James B� Colvert� New York: The 
Perennial Classic, 2004, 357 p� 

CRANE, STEPHEN. The Red Badge of Courage and 
Other Stories� Adapted by Mary Jeanne Blough� 
Washington D�C�: s�e�, 2005, 125 p�: il�+CD� 

CRANE, STEPHEN. The Red Badge of Courage� Intro-
duction by Alfred Kazin� New York: Bantam Books, 
2004, 134 p� 
Create to Communicate [Carte tipărită]: Art Activities for 
the English as a Foreign Language Classroom� Washin-
gton D�C�: Office of English Language Programs, 2013, 
170 p�; il� color, tab� 

CROFT, CLARE. Dancers as Diplomats: American Chore-
ography in Cultural Exchange� Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2015, 256 p� 

DADEY, DEBBIE; JONES, MARCIA. Vampires Don’t 
Wear Polka Dots� Illustrated by John Steven Gurney� 
New York: Scholastic Inc�, 2007, 78 p� 

DASHNER, JAMES. Infinity Ring: A Mutiny in Time� New 
York: Scholastic Inc�, 2012, 190 p� 

DELILLO, DON. Underworld� New York: Scribner, 2015, 
842 p� 

DENENBERG, DENNIS; ROSCOE, LORRAINE. 50 
American Heroes Every Kid Should Meet!� Minnea-
polis: Millbrook Press, 2006, 128 p� 

DICKINSON, EMILY. Poems by Emily Dickinson, Three 
Series, Complete� Memphis: General Books, 2012, 
50 p� 
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DICKINSON, EMILY. Three Series, complete� Lexington: 
[sn]� [sn]:, 2016, 204 p� 

DIEMER, LAUREN; CUTHBERT, MEGAN. Abraham 
Lincoln� New York: Av2books, 2014, 24 p�: fotogr� 

DINER, HASIA R. The Jews of the United States: 1654 
to 2000� Berkeley: University of California Press, 2004, 
437 p� 

DOCTOROW, EDGAR LAWRENCE. Ragtime� New 
York: Modern Library Edition, 1997, 321 p� 

DOUGLAS, FREDERICK. Narrative of the Life of Frede-
rick Douglass, an American Slave� New York: Simon & 
Brown, 2011, 100 p� 

DOUGLAS, JAMES W. JFK and the Unspeakable: 
why he died and why it matters� New York: Touchstone 
Book, 2010, 526 p� 

DREISER, THEODORE. Sister Carrie� [sl]:� [sl]: Penguin 
Books, 1981, 499 p� 

DREISER, THEODORE. Sister Carrie� Lexington: [sn]:� 
[sn]:, 2016, 332 p� 

DREISER, THEODORE; An American Tragedy� New 
York: Literary Classics of the United States, 2003, 
972 p� 

DU BOIS, WILLIAM EDWARD BURGHARDT. The 
Souls of Black Folk� Introduction by Henry Louis Gates, 
Jr� New York: Bantam Books, 2005, 200 p� 

DU MAURIER, DAPHNE. Rebecca� New York: Avon 
Books, 1971, 380 p� 
Economic Considerations: English Through Content: 
Applied Economics� Editor Thomas Kral� Washington, 
D�C�: U�S� Department of State, 2006, VIII, 135 p�; il� 
color� 

ELLISON, RALPH. Invisible Man� New York: Vintage 
Books, 1995, 582 p� 

EMORY, ELLIOTT. New Directions in American Literary 
Scholarship: 1980-2002� Craig Svonkin� Washington, 
D�C�: U�S� Department of State, 2004, 56 p� 

FALLS, KAT. Dark Life� [sl]:� [sl]: Scholastic Inc�, 2011, 
302 p� 

FAULKNER, WILLIAM. As I Lay Dying: The Corrected 
Text� New York: Vintage Books, 1990, 274 p� 

FAULKNER, WILLIAM. Light in August: The Corrected 
Text� New York: Vintage Books, 1990, 518 p� 

FAULKNER, WILLIAM. Novels [Carte tipărită]: 
1936-1940� New York: Library of America, cop� 
1990, 1117 p� 

FAULKNER, WILLIAM. The Sound of the Fury: New 
York: Vintage Books, 1990, 330 p� 

FITZGERALD, F. SCOTT. Tender is the Night: roman� 
New York: Scribner, 2003, 317 p� 

FITZGERALD, F. SCOTT. This Side of Paradise� With an 
Introduction by Matthew J� Bruccoli� New York: Signet 
Classics, 2006, 270 p� 

FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. The Beautiful and 
Damned� With an introduction and notes by Pagan 
Harleman� New York: Barnes & Noble Classics, 2005, 
378 p� 

FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. The Great Gatsby� 
New York: Scribner, [2004], 180 p� 

FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. This Side of Paradise� 
New York: Dover Publications, 2016, 213 p� 

GATES, HENRY LOUIS. Life Upon These Shores: 
Looking at African American History 1513-2008� New 
York: Alfred A� Knopf, 2013, 487 p�: il�color� 

GOLDING, WILLIAM. Lord of the Flies� New York: 
Perigee Book, 2011, 287 p� 

GOLDMAN, WILLIAM. The Princess Bride� New York: 
Mariner Books, 2007, 456 p� 
Goode’s World Atlas� Editor Christopher J� Sutton� 
Twenty-third edition� s�l�: Rand McNally, 2017, 426 p�: 
pl�h� 

GRAHAM, CAROLYN. Teaching Jazz Chants to Young 
Learners: An English Language Teacher Training Video: 
Teacher’s Manual� Carolyn Graham� Washington: 
United States Department of State, 2006, VIII+29 p�; 
1 C�D� 

GRUELLE, JOHNNY. Raggedy Ann Stories� Washin-
gton, D�C�: U�S� Department of State, 2011, XI, 83 p�; il� 

HAMMETT, DASHIELL. Complete Novels� New York: 
Literary Classics of the United States, 1999, 967 p� 

HART, JOHN. Sing Out Loud: American Rhythms [CD]� 
[CD]� Produced by John Hart, Hawai’i Pacific Univer-
sity� Washington: U�S� Department of State, 2012,; 1 
CD-ROM; sunet pe mediu� Fișier PDF� + audio 

HART, JOHN; SARDINHA, GREG. Sing Out Loud 
[CD] [CD audio]: Children’s Songs� Music By Greg 
Sardinha� Produced by John Hart� Washington: U�S� 
Department of State, 2012; 1 CD audio; 20:51 min�; 

HAWTHORNE, NATHANIEL. The House of the seven 
Gables� Series edited by Cynthia Brantley Johnson� 
New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2010, 404 p� 

HAWTHORNE, NATHANIEL. The Scarlet Letter� New 
York: Dover Publications, 2015, 180 p� 

HEALE, M.J. Contemporary America: Power, Depen-
dency and Globalization Since 1980� [s�l�]: Wiley-Bla-
ckwell, 2011, 312 p� 

HELLER, JOSEPH. Catch-22: 50th anniversary edition� 
[sl]:� [sl]: Simon & Schuster Paperbacks, 2011, 523 p� 

HEMINGWAY, ERNEST. A Farewell to Arms� New 
York: Scribner, 2012, 330 p� 

HEMINGWAY, ERNEST. For Whom the Bell Tolls� New 
York: Scribner, 2003, 474 p� 

HEMINGWAY, ERNEST. The Old Man and The Sea� 
New York: Scribner, 2003, 128 p� 

HEMINGWAY, ERNEST. The Sun Also Rises� New York; 
London; Toronto [etc�]: Scribner, 2006, 251 p� 
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HENKES, KEVIN. Birds� New York: Greenwillow Books, 
2009, nr� multiplu de pagini; il� 

HENRY, O. The Best Short Stories� Selected and with an 
Introduction by Bennett A� Cerf and Van H� Cartmell� 
New York: The Modern Library, 1994, 340 p� 

HENRY, O. The Gift of the Magi and Other Stories� 
Adapted by Elinor Chamberlain� Washington D�C�: 
Office of English Language Programs, 2005, [8], 92 p� 

HINTON, S.E. The Outsiders� New York: Speak, 2008, 
220 p� 

HO, DANIEL; HERA, JENNIFER; CONNERLEY, 
JOHN ALAN. Sing Out Loud: Traditional Songs� 
Daniel Ho, Jennifer Hera, John Alan Connerley� 
Compozitori: Greg Sardinha, Kelli Heath: U�S� Depart-
ment of State, 2009, 1 CD; 31 min� 

HUXLEY, ALDOUS. Brave New World� [sl]:� [sl]: Harper 
Perennial, 2006, 278 p� 
In the Loop: A Reference Guide to American English 
Idioms� Washington D�C�: Office of English Language 
Programs, 2010, 128 p� 

IRVING, JOHN. The Cider House Rules� New York: 
Ballantine Books, 2009, 623 p� 

IRVING, JOHN. The Cider House Rules� New York: The 
Modern Library, 1999, 571 p� 

IRVING, WASHINGTON. The Legend of Sleepy 
Hollow� New York: A Tom Doherty Associates Book, 
s�a�, 80 p� 

IRVING, WASHINGTON. The Legend of Sleepy 
Hollow� New York: John Phillip Cameron, 2011, 70 p� 

JAMES, HENRY. The Turn of the Screw� New York: 
Tribeca Books, s�a�, 117 p� 

JAMES, HENRY. Washington Square� Edited with an 
Introduction and Notes by Martha Banta� New York: 
Penguin Books, 2007, 205 p� 

KAUFMAN, JOYCE P. A Concise History of U�S� Foreign 
Policy� Lanham: Rowman & Littlefield, 2014, 247 p� 

KEROUAC, JACK. On the Road� Introduction by Ann 
Charters� London: Penguin, 2003, 307 p� 

KEYES, DANIEL. Flowers for Algernon� [sl]:� [sl]: Mariner 
Books, 2004, 311 p� 

KIBUISHI, KAZU. Amulet: Booke one: The Stonekeeper� 
New York: Scholastic Inc�, 2008, 188 p� 

KIENNAN RAWLINGS, MARJORIE. The Yearling� 
Decorations Edward Shenton� New York: Simon Pulse, 
s�a�, 428 p� 

KIENNAN RAWLINGS, MARJORIE. The Yearling� 
New York: Aladdin Classics, 2001, 513 p� 

KIRN, ELAINE. About the U�S�A� Washington: U�S� 
Department of State, 1989, 128 p� 

KNOWLES, JOHN. A Separate Peace� New York: 
Scribner, 2003, 215 p� 

KORMAN, GORDON. Island: Book one: Shipwreck� 
New York: Scholastic Inc�, 2001, 131 p� 

KORMAN, GORDON. Titanic: Book one: Unsinkable� 
New York: Scholastic Inc�, 2011, 170 p� 

KREEFT PEYTON, JOY; REED, LESLEE. Dialogue 
Journal Writing with Nonnative English Speakers: A 
Handbook for Teachers� Alexandria: United States 
Department of State, 2002, [8], 125 p� 

L’ENGLE, MADELEINE. A Wrinkle in Time� New York: 
Farrar Straus Giroux, 2012, 262 p� 

LACHS, JOHN; TALISSE, ROBERT B. Philosophy in 
the United States� Washington D�C�: U�S� Department 
of State, 2005, 33 p� 
Landmarks of American Language & Linguistics Vol� 
1�: A Resource Collection for the Overseas Teacher of 
English as a Foreign Language� Washington, D�C: U�S� 
Department of State, 2005, [10], 266 p� 

LARSEN-FREEMAN, DIANE. Language Teaching 
Methods� Readings CD� Washington D�C�: Office of 
English Language Programs, 2008, 1 CD� 

LARSEN-FREEMAN, DIANE. Language Teaching 
Methods� DVD 1� Washington D�C�: Office of English 
Language Programs, 2008, 1 DVD; 59 min� 

LARSEN-FREEMAN, DIANE. Language Teaching 
Methods� DVD 2� Washington D�C�: Office of English 
Language Programs, 2008, 1 DVD; 60 min� 

LEE, HARPER. To Kill a Mockingbird� New York: Harper 
Collins Publishers, 1995, 323 p� 

LINSE, CAROLINE. The Children’s Response: TPR and 
Beyond� Washington, D�C�: United States Information 
Agency, 1993, 75 p�; il� Bibliogr� p� 75� 

LIPSON, CHARLES. Succeeding as an international 
student in the United States and Canada� Foreword by 
Allan E� Goodman� London; Chicago: The University of 
Chicago Press, 2008, XVI, 379 p� 

LONDON, JACK. The Call of the Wild� New York: 
Dover Publications, 1997, 62 p� 

LONDON, JACK. The Collected Short Stories of Jack 
London� New York: Harper Collins Publishers, 2000, 
265 p� 

LONDON, JACK. To Build a Fire and other stories� 
Adapted by Annette P� Kane� Washinton D�C�: Office of 
English Language Programs, 2005, 203 p� 

LUBAR, DAVID. Looniverse: Dinosaur Disaster� Illustrated 
by Matt Loveridge� New York: Scholastic Inc�, 2013, 
92 p� 

MACLIN, ALICE. Reference Guide to English: A Hand-
book of English as a Second Language� Washington: 
Office of English Language Programs, 2001, 405 p� 

MARTIN, ANN M. The Baby-Sitters Club: Kristy’s Great 
Idea� New York: Scholastic Inc�; Grafix, 2015, 186 p� 
Mary and Her Little Lamb� [Story Adaptation: Vibha 
Shah]� [1 th ed�]� Washington D�C�: Office of English 
Language Programs, 2012, 12 p� 

52 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

MASON, JANE B.; STEPHENS, SARAH HINES. 
Snowfall Surprise� New York: Scholastic Inc�, 2009, 
134 p� 

MASTER, PETER. English Grammar and Technical 
Writing� Washington, D�C: U�S� Dept� of State, 2004, 
XIX, 348 p� 

MCCULLERS, CARSON. Collected Stories of Carson 
McCullers: including The Member of the Wedding and 
The Ballad of the Sad Café� Introduction by Virginia 
Spencer Carr� Boston: Mariner Books, 1998, 394 p� 

MCCULLERS, CARSON. Complete Novels� New York: 
‰NSB‰The ‰NSE‰Library of America, cop� 2001, 
827 p� 

MCCULLERS, CARSON. The Heart is a Lonely Hunter� 
New York: Modern Library, 1993, 431 p� 

MCMURTRY, LARRY. Trems of Endearment� New York: 
Simon & Schuster Paperbacks, 1989, 410 p� 

MELVILLE, HERMAN. Moby-Dick: or The Whale� 
With a new Foreword by Nathaniel Philbrick� London: 
Penguin Books, 2001, 633 p� 

MELVILLE, HERMAN. Moby-Dick: or The Whale� 
With a new Foreword by Nathaniel Philbrick� London: 
Penguin Books, 2001, 633 p� 

MERGEN, BERNARD. American Studies Bibliography� 
Washington, D�C�: U�S� Department of State, 2003, 
63 p� 
Merriam-Webster’s Pocket Dictionary: [40,000 English 
Words]� Massachusetts: Merriam-Webster, 2006, 407 
p� 

MICHAELS-KLEIN, HELAINE. Design for Drama: 
Short Plays Based on American Literature: Reading  
Proficiency Through Play Reading: For Students of 
English: At The High Intermediate – Advanced Level� 
Washington D�C�: U�S� Department of State, 2005 
reprinted, [8], 52 p� 

MILLER, ARTHUR. Death of a Salesman� New York: 
Penguin Books, 1996, 426 p� 

MILLER, ARTHUR. The Crucible: a play in four acts� 
New York: Penguin Books, 1995, 143 p� 

MITCHELL, MARGARET. Gone With the Wind� New 
York: Scribner[sa]1037 p� 

MOMADAY, N. SCOTT. House Made of Dawn� New 
York: Harper Perennial, 2010, 186 p� 

MORRIS, CHRISTOPHER G. Macmillan First Dicti-
onary� New York: Simon & Schuster Books for Young 
Readers, 2008, 400 p�

MORRIS, WRIGHT. Plains Song for Female Voices� [sl]: 
University Nebraska Press; Lincoln and London, 2000, 
229 p� 

MORRISON, TONI. Beloved� New York: Vintage 
Books, 2004, 328 p� 

NABER, NADINE. Arab America: New York: New York 
University Press, 2012, 310 p� 

NABOKOV, VLADIMIR. Lolita� New York: Vintage 
Books, 1997, 317 p� 

NELSON, KADIR. Heart and Soul� New York: Balzer + 
Bray, 2011, 108 p�: il�color� 

O’MALLEY, BRYAN LEE. Seconds: New York: Random 
House, 2014, 329 p� 

OCHOA, GEORGE. America in The 1990’s� New York: 
Facts On File, 2006, 128 p� 

ORR, JANET K. Growing Up with English� Washington, 
D�C�: U�S� Department of State, 2006, IV, 182 p�

ORWELL, GEORGE. Animal Farm: with an Introduc-
tion by C�M�Woodhouse� [sl]:Harcourt, Brace Book, 
2003, 97 p� 

ORWELL, GEORGE. Nineteen Eighty-Four: roman� [sl]: 
Harcourt, Brace Book, 2003, 337 p� 

PAPADEMETRIOU, LISA. Confectionately Yours: Save 
the Cupcake!� New York: Scholastic Inc�, 2012, 231 p� 

PATERSON, KATHERINE. Bridge to Terabithia� Il� by 
Donna Diamond� New York: Harper Collins Publish�, 
s�a�, 131 p� 

PATTERSON, JAMES T.; FLEEGLER, ROBERT; 
HUEBNER, ANDREW. Twentieth-Century United 
States History� Washington, D�C�: U�S� Department of 
State, 2004, 32 p� 

PETERSON, PATRICIA WILCOX. Developing Writing: 
Writing Skills Practice Book for EFL Beginning/Interme-
diate Level� Washington: Office of English Language 
Programs, 2003, XII, 144 p�; il� 

PHILBRICK, RODMAN. Freak the Mighty: [A Novel]� 
New York: Scholastic Inc�, 1993, 170 p� 
Picture Us: A Collection of 26 Photographs for Class-
room Use [by Students of EFL/ESL]� Washington D�C�: 
U�S� Department of State, 2010, 1 mapă (26 pl� color, 
1 broșură)�

PLATH, SYLVIA. The Bell Jar� New York: Harper Peren-
nial, 2005, 259 p� 
Plays for Reading� Edition by Thomas Kral� Washington 
D�C�: Office of English Language Programs, 2005, VIII, 
179 p� 

POE, EDGAR ALLAN. Complete Stories and Poems� 
New York: Doubleday, s�a�, 821 p� 

POE, EDGAR ALLAN. Edgar Allan Poe: Storyteller: 
Seven Stories� Adapted from Edgar Allan Poe� A Ladder 
Edition at the 4,000-word level� Washington, D�C�: U�S� 
Department of State, 2013, [6], 80 p�; il�, port� 

PORTER, KATHERINE ANNE. The Collected Stories of 
Katherine Anne Porter� Orlando: Harvest Books, [s�a�], 
495 p� 

POTOK, CHAIM. The Chosen� New York: Ballantine 
Books, s�a�, 291 p� 

POWELL, DAWN. Novels 1930-1942� New York: The 
Library of America, 2001, 1074 p� 

53A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



C O L E C Ț I I  S E N T I M E N T A L E

POWELL, DAWN. Novels 1944-1962� New York: The 
Library of America, 2001, 977 p� 

PRITZKER, BARRY M. A Native American Encyclo-
pedia� Oxford: Oxford University Press, 2000, 591 p� 

RAND, AYN. Atlas Shrugged� New York: Berkley Books, 
1992, 1171 p

RAND, AYN. The Fountainhead� Afterword by Leonard 
Peikoff� New York: A Plume Book, 1994, 736 p

RAWLS, WILSON. Where the Red Fern Grows� New 
York: Yearling Book, 2016, 290 p� 

RIORDAN, RICK. The Maze of Bones� New York: Scho-
lastic Inc�, 2008, 220 p

RODDA, EMILY. Dread Mountain� New York: Scholastic 
Inc�, 2000, 150 p� 

ROTH, PHILIP. American Pastoral� New York: Vintage 
Books, 1998, 424 p� 

SALINGER, J.D. Franny and Zooey� New York: Back 
Bay Books, 2010, 201 p� 

SALINGER, JEROME DAVID. The Catcher in the Rye: 
A novel� New York: Little, Brown and Company, 2014, 
234 p� 

SATRAPI, MARJANE. Persepolis� [sl]: Pantheon, 2003, 
154 p� 

SEIB, PHILIP. Real-Time Diplomacy� New York: Palgrave 
Macmillan, 2012, 199 p� 
Selected Articles from the Creative English Teaching 
Forum: Classroom 1989-1993 Activities� Editor: Thomas 
Kral� Washington D�C�: Office of English Language 
Programs, 1995, 163 p� 
Shaping the Way We Teach English [DVD]: Successful 
Practices Around the World� Leslie Opp-Beckman, 
Sarah J� Klinghammer� Oregon: [sn]: [sn]: [sa]; 3 DVD� 
Shaping the Way We Teach English: From Observation 
to Action: A video-based professional development 
resource for teachers of English as a Foreign Language� 
Firs Ed� Washington, D�C�: U�S� Department of State, 
2013, [6], 194 p� 

SHINEWALD, JEREMY. The Complete Start-to-Finish 
MBA Admissions Guide� New York: Manhattan Prep 
Publishing, 2013, 300 p� 

SILVERSTEIN, SHEL. The Giving Tree� New York: 
Harper Collins Publish�, 1992, 54 p�; il� color� 

SINCLAIR, UPTON. The Jungle� Upton Sinclair� New 
York: Dover Publications, Inc�, 2001, 290 p�

SINCLAIR, UPTON. The Jungle� Upton Sinclair� s�l�: 
Simon & Brown, 2012, 412 p� 

SMILEY, JANE. A Thousend Acres: A Novel� New York: 
Anchor Books, 2003, 371 p� 

SMITH, BETTY. A Tree Grows in Brooklyn� New York: 
Harper Perennial, 2005, 493 p� 

SMITH, ROLAND. Tentacles� New York: Scholastic Inc�, 
2009, 321 p� 

SONNENBLICK, JORDAN. Drums, Girls & Dangerous 
Pie� [sl]: [sn]: 2004, 292 p� 

SPINELLI, JERRY. Report to the Principal’s Office� New 
York: Scholastic Inc�, 1991, 135 p� 

STEINBECK, JOHN. Of Mice and Men� New York: 
Penguin Books, 2002, 103 p� 

STEINBECK, JOHN. The Grapes of Wrath� Introduc-
tion and Notes by Robert Demott� New York: Penguin 
Books, 2006, 464 p� 

STEINBECK, JOHN. The Pearl� New York: Penguin 
Books, 2002, 87 p� 

STEINBECK, JOHN. The Red Pony� New York: Penguin 
Books, 1992, 100 p� 

STEINBECK, JOHN. The Red Pony� New York: Puffin 
Books, 2011, 120 p� 

STEINBECK, JOHN. The Winter of Our Discontent� 
New York: Penguin Books, 1989, 291 p� 

STEINBECK, JOHN. Ambasada SUA, București� 
Novels 1942-1952� New York: Literary Classics of the 
United States, 2001, 983 p� 

STEVENSON, ROBERT LOUIS. The Strange Case of 
Dr� Jekyll and Mr� Hyde� New York: Dover Publications, 
Inc�, 2015, 54 p� 

STEVENSON, ROBERT LOUIS. The Strange Case of 
Dr� Jekyll and Mr� Hyde� New York: Simon & Schuster 
Paperbacks, 2011, 128 p� 

STINE, R.L. Night of the Living Dummy� New York: Scho-
lastic Inc�, 2008, 160 p� 

STYRON, WILLIAM. The Confessions of Nat Turner� 
New York: Vintage Books, 1993, 455 p� 

TAN, AMY. The Joy Luck Club� New York: Penguin Books, 
1989, 288 p� 
The Boys Book: How To Be the Best at Everything� New 
York: Scholastic Inc�, 2006, 118 p� 
The official Guide for GMAT: Review 2015� From the 
Graduate Management Admission Council� Hoboken: 
John Wiley & Sons, 2015, 840 p� 

THOREAU, HENRY DAVID. Walden or Life in The 
Woods� New York: Dover Publications, 2016, 216 p� 

THOREAU, HENRY DAVID. Walden or Life in The 
Woods� New York: The Modern Library, 2000, 803 p�

TOLKIEN, J.R.R. The Lord of the Rings� New York: 
Houghton Mifflin Harcourt, 2004, 1188 p� 

TOOLE, JOHN KENNEDY. A Confederacy of Dunces� 
Foreword by Walker Percy� New York: Grove Press, 
s�a�, 394 p� 
Tuning in the U�S�A� [Text tipărit]: Programs 27-52� Radio 
Plays by Stuart Leigh and Rebecca Kalin� Characters 
created by Alvin Cooperman and George Lefferts� 
[New York]: MacMillan, 1991, [8], 165 p�; il� 

TWAIN, MARK. A Connecticut Yankee in King Arthur’s 
Court� [s�l�]: Simon & Brown, 2010, 333 p� 

54 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

TWAIN, MARK. Adventures of Huckleberry Finn� 
Mineola: Dover Publications, 1994, 220 p� 

TWAIN, MARK. Adventures of Huckleberry Finn� 
Mineola: Dover Publications, 2009, 323 p� 

TWAIN, MARK. Adventures of Huckleberry Finn� New 
York: Scholastic Inc�, 2013, 372 p� 

TWAIN, MARK. The Adventures of Huckleberry Finn� 
Adapted by Ellen Smith� Washington D�C�: Office of 
English Language Programs, 2010, [10], 158 p� 

TWAIN, MARK. The Adventures of Tom Sawyer� 
Adapted by Elinor Chamberlain� Washington, D�C�: 
Office of English Language Programs, 2005, 106 p� 

TWAIN, MARK. The Adventures of Tom Sawyer� Supple-
mentary materials written by Alyssa Harad; Series 
edited by Cynthia Brantley Johnson� New York: Simon 
& Schuster Paperbacks, 2005, 310 p� 

TWAIN, MARK. The Adventures of Tom Sawyer� New 
York: Dover Publications, Inc�, 2015, 184 p� 

TWAIN, MARK. The Autobiography of Mark Twain� 
Charles Neider, Editor; Adapted by Ruth B� Murray� A 
Ladder Edition at the 3,000-word level� Washington, 
D�C�: Office of English Language Programs, 2006, 
[10], 100 p� 

TWAIN, MARK. The Complete Short Stories of Mark 
Twain� New York: Bantam Books, 2005, 814 p�

TWAIN, MARK. The Prince and the Pauper� Delaware: 
Prestwick, 2007, 231 p� 

TWAIN, MARK. The Prince and the Pauper� New York: 
Barnes & Noble Classics, 2004, 230 p� 

UPDIKE, JOHN. Rabbit is Rich� New York: Random 
House, 2012, 535 p� 

UPDIKE, JOHN. Rabbit, Redux� New York: Random 
House, 2012, 437 p� 

UPDIKE, JOHN. Rabbit, Run� New York: Random House, 
2012, 327 p� 

UROFSKY, MELVIN I.; NORGREN, JILL. Basic 
Readings in U�S� Democracy: A Teacher’s Guide� 
Washington: United States Department of State, 1995, 
56 p� 
USA’S Best Trips: 52 Amazing Road TripsEditori: Sara 
Benson, Amy C� Balfour, Michael Benanav, Greg 
Benchwich, Lisa Dunford��� New York: Lonely Planet, 
2014, 680 p� 

VAN ALLSBURG, CHRIS. The Polar Express� New 
York: Houghton Mifflin Harcourt, 1985, 30 p�: il� color� 

VONNEGUT, KURT. Cat’s Cradle� [sl]:� [sl]: Dial Press 
Trade Paperbacks, 2010, 287 p� 

VONNEGUT, KURT. Slaughterhouse-Five� [sl]:� [sl]: A 
Dial Press Trade Paperback, 2009, 275 p� 

WALKER, ALICE. The Colour Purple� New York: Mariner 
Books, 2003, 289 p� 
Webster’ s New World: College Dictionary� Boston: 
Houghton Mifflin Comp�, 2014, XXIII, 1704 p�: il�+1 CD� 

WEINER GREEN, SHARON; WOLF, IRA K.; 
STEWART, BRIAN W. New Sat� 28th Edition� New 
York: Barron’s Educational Series, 2016, 1032 p� 

WELTY, EUDORA. Complete Novels� New York: Library 
of America, cop� 1998, 1009 p� 

WHARTON, EDITH. The Age of Innocence� New York: 
The Modern Library, 1999, 271 p� 

WHITE, E.B. Charlotte’s Web� Pictures by Garth Williams� 
New York: Harper Collins, 2012, 184 p� 

WHITMAN, WALT. Leaves of Grass� New York: Dover 
Publications, Inc�, 2010, 113 p� 

WHITMAN, WALT. Leaves of Grass� New York: Simon 
& Brown, 2010, 383 p� 

WIESEL, ELIE. Night� [Text tipărit]� New York: Hill and 
Wang, 2006, XXI, 120 p� 

WILCOX PETERSON, PATRICIA. Changing Perspec-
tives� Book 1� [sl]: [sn]: [200-?], 160 p�; fotogr�, il�, tab� 

WILLIAMS, TENNESSEE. A Steetcar Named Desire� 
With an Introduction by Arthur Miller� New York: A 
New Directions Book, 2004, 192 p� 

WILLIAMS, TENNESSEE. The Glass Menagerie� Intro-
duction by Robert Bray� New York: A New Directions 
Book, s�a�, 105 p� 

WILLIAMS, TENNESSEE. The Glass Menagerie� New 
York: The New Classics[sa]115 p� 

WINOGRAD, MORLEY; HAIS, MICHAEL D. 
Millennial Momentum: How a New Generation is 
Remaking America� New Brunswick: Rutgers University 
Press, 2011, 329 p� 

WOLFE, TOM. The Bonfire of the Vanities� New York: 
Picador, 1987, 685 p� 

WOLFE, TOM. The Right Stuff� New York: Picador, s�a�, 
353 p� 
WordScapes: A Collection of 10 Illustrated American 
Landscapes for Classroom Use� Washington D�C�: U�S� 
Department of State, 2010, 1 mapă (10 pl� color, 1 
monografie cu 21 p�)

WRIGHT, RICHARD. Native Son� [sl]: Harper Peren-
nial, 2005, 518 p� 

Codruța MĂRIUȚĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Arhiva „Aron Cotruș”

02

Aron Cotruş s-a născut la 2 ianuarie 1891, 
în localitatea Hăşag din judeţul Sibiu, în 
familia preotului Aron Cotruş (1864-1933) 

şi a soţiei sale Ana, născută Isăilă (1866-1918)� Ambii 
părinți își trag rădăcinile de pe meleagurile Albei� Aron 
Cotruş a fost al doilea fiu dintre cei nouă fraţi şi surori: 
Ion, Aron, Vasile, Remus, Romulus, Veturia, Letiţia, Silvia 
şi Otilia� Şcoala primară a început-o în satul natal 
Hăşag și a terminat-o în satul Lupu, comuna Cergăul 
Mare, judeţul Alba, locul de naştere al mamei sale� 
Sosirea la Lupu s-a petrecut în momentul în care tatăl 
său a preluat parohia ortodoxă din localitate� După 
terminarea studiilor gimnaziale, Aron Cotruș se înscrie 
la Liceul „Sfântul Vasile” de la Blaj� Aici scrie poezia 
„Tisa”, publicată în Revista „Ramuri” de la Craiova, 
dar în urma publicării acesteia a fost obligat să 
părăsească şcolile Blajului şi să se transfere la Liceul 
„Andrei Şaguna” din Braşov� La Braşov, Aron Cotruş 
l-a întâlnit pe Lucian Blaga cu care a legat o strânsă 
prietenie care a continuat şi la vârsta maturităţii�

În perioada anilor 1911-1913, a urmat cursurile 
Facultăţii de Litere de la Viena dar din cauza lipsurilor 
materiale a fost nevoit să întrerupă studiile și să 
revină în țară unde s-a angajat la redacţia ziarului 
„Românul” din Arad� Odată cu intrarea României în 
Primul Război Mondial, Aron Cotruş a fost încorporat 
la Regimentul 50 Crăiesc de la Alba Iulia� În acelaşi an 
a ajuns cu regimentul pe frontul italian� După război, 
în perioada anilor 1918-1920 a coordonat Serviciul 
de propagandă al Legaţiei Române de la Roma, după 
care a revenit la Arad şi a continuat colaborarea cu 
ziarul „Românul”� De asemenea, la Arad a deţinut şi 
funcţia de inspector al Teatrului de la Arad, unde i-a 
cunoscut pe patrioţii români Vasile Goldiş, Gheorghe 
Ciuhandu, Teodor Botiş, Al� I� Stamatiad, Volbură 
Poiană, Romul Ladea etc� În anul 1927, Aron Cotruş 
a fost numit directorul revistei „Banatul” din Timişoara 
iar la Arad, Aron Cotruş a coordonat Biblioteca 
„Semănătorul” şi a condus Librăria Diecezană� În anul 
1928 a devenit preşedintele Sindicatului de Presă din 

Banat şi Ardeal iar la 1 ianuarie 1929 a fost încadrat 
la Ministerul Afacerilor Străine și a fost numit ataşat 
de presă la Milano, până în 1931, când este numit 
secretar de presă la Legaţia României de la Varşovia, 
post pe care îl ocupă până la 15 decembrie 1936� În 
anul 1937, Aron Cotruş a revenit în ţară unde a publicat 
volumele Minerii şi Ţara, iar în preajma celui de-al 
Doilea Război Mondial, la 1 mai 1939, a fost numit 
şeful serviciului de presă de la Legaţiunile din Spania 
şi Portugalia� După actul încheiat la 23 august 1944, 
de schimbare al aliaţilor României, Aron Cotruş a fost 
rechemat în ţară, însă nu i s-au garantat nici siguranța 
și nici banii necesari, motiv pentru care a rămas în exil, 
în Spania� Aici a fost ales preşedintele Comunităţii 
Românilor şi directorul ziarului „Carpaţii” de la Madrid� 
Fiind o personalitate a exilului românesc, în anul 
1956, Liga Societăţii Româno-Americane l-a invitat 
să locuiască în SUA, stabilindu-se în localitatea Long 
Beach din California� Aici a trăit până la sfârşitul vieţii, 
fiind apreciat ca un mare poet și luptător anticomunist� 
Aron Cotruş s-a stins din viață la 1 noiembrie 1961, la 
Long Beach în California, fiind înmormântat la Cimitirul 
Sfintei Cruci din Cleveland� Aron Cotruș și-a iubit țara 
și ar fi dorit să fie înmormântat acasă dar din păcate 
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această dorință nu i s-a îndeplinit, sfârșitul său fiind la 
fel de tragic ca și viața sa în exil�

Impresionantă și tragică a fost nu doar viața poetului 
Aron Cotruş, ci și soarta operei sale� După moartea 
poetului a început odiseea manuscriselor sale� Încă 
din timpul vieţii, Aron Cotruş intenţiona să-şi publice, 
cu ajutorul scriitorului Nicolae Petra, trăitor în Mexic, 
un volum de Psalmi româneşti care urma să fie 
ilustrat de pictorul Eugen Drăguţescu� Tot în Mexic, 
Horia Tănăsescu s-a oferit să-i editeze un volum 
de prezentare critică a întregii opere, cu variante, 
modificări şi cu un vastanex de identitate� Din păcate 
nici unul din volume nu a văzut lumina tiparului� După 
moartea poetului, Asociaţia Enciclopedică Română 
din Mexico redactează în luna noiembrie 1961 „foaia 
informativă nr� 9”, care se încheie astfel: „Aron Cotruş 
ne-a lăsat spre publicare în ediţie completă şi definitivă 
toate manuscrisele şi cărţile sale pe care începuse să 
ni le trimită chiar de anul trecut� Doamna Paula Gibson 
ne-a înştiinţat că ni se va expedia şi restul, întregind 
astfel lista lucrărilor care ne-au fost trimise la vremea lor 
de către Doamna Maria Roşca din Barcelona”� Paula 
Gibson s-a ţinut de cuvânt și la 11 august 1962 i-a 
predat lui Nicolae Petra obiectele şi manuscrisele care 
i-au rămas de la Aron Cotruş� Lista cuprindea copii de 
pe poezii publicate, 103 manuscrise de poezii, 49 
de scrisori şi trei volume de scrisori dactilografiate� La 
rândul lui, Nicolae Roşca, editorul lui Cotruş în Mexic, 
a trimis 17 cărţi (dintre care 16 volume de Cotruş) şi 10 
dosare cu manuscrise dactilografiate, corespondenţă, 
tăieturi din ziare cu cronici asupra operei în limba 
spaniolă şi documente privind-o pe Virginia Cotruş, 
soția poetului� Din păcate Nicolae Petra moare şi 
documentele rămân în Mexic� Mai târziu, Iancu Ioan 
Bidianu, nepotul lui Nicolae Petra şi Directorul Institutului 
Român din Freiburg, va avea inspirația de a aduce 
la Biblioteca Română din Freiburg, cele 10 dosare 
de documente trimise de la Barcelona, împreună cu 
obiecte de îmbrăcăminte, o călimară de cristal şi o 
placă de omagiu de metal cu harta României� Astfel, 
arhiva lui Aron Cotruș s-a împărțit în trei: o parte la 
Freiburg, o altă parte în Mexic şi, o a treia parte a 
rămas la Madrid� Prin bunăvoinţa domnului Iancu Ioan 
Bidianu, cu sprijinul prof�univ�dr� Mircea Cenușă şi cu 
sprijinul material al Consiliului Județean Alba, în 1997 

o copie xeroxată a arhivei de la Freiburg a fost adusă 
la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba� Această 
parte a arhivei cuprinde 1115 file, repartizate astfel: 
• poezii- 403 file,
• cronici despre opera lui Cotruş- 604 file, 
• corespondenţă – 34 file, 
• acte – 24 file,
• opt fotografii inedite,

• câteva prospecte�

Materialul documentar deosebit de valoros a fost 
sistematizat în opt volume astfel:
Volumul 1: acte, fotografii
Volumul 2: poezii în manuscris, corespondenţă în manuscris, 
corespondenţă dactilografiată, autografe, adrese
Volumul 3: poezii în limba română
Volumul 4: poezii în limbi străine, traduceri
Volumul 5: referinţe critice în limba română
Volumul 6: referinţe critice în alte limbi
Volumul 7: referinţe critice, articole şi poezii apărute în 
publicaţiile din străinătate
Volumul 8: acte diverse

Conştientă de marea valoare a acestui material 
documentar, unic în România, Biblioteca Judeţeană 
„Lucian Blaga” Alba a avut în vedere sistematizarea 
lui ştiinţifică pentru ca acesta să poată fi pus cât 
mai repede la dispoziţia cercetătorilor� Dacă Aron 
Cotruș nu și-a putut îndeplini dorința de a-și dormi 
somnul veșnic în pământul natal, unde pe piatra de 
mormânt a părinților săi stă scris și numele lui, măcar 
o bucățică din opera sa a revenit acasă în România, 
la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba�

Prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Bibliografie:

1. STRĂJAN Ioan, Scriitorul Aron Cotruș (1891-1961), în 
revista Dacoromania, an, 2015, nr� 75, pp� 47-52;

2. CENUȘĂ Mircea, POP Mioara, Istoria unei arhive, în 
revista „Lumina Cărții”, an 4, noiembrie 1977, p�1 și 3;

3. POP Mioara, Aron Cotruș în publicațiile județului Alba, în 
revista „Rânduiala Alba”, an III, nr� 3, p� 28-36;
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Colecția de carte a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba.
Verificarea Colecțiilor (inventarul)

03

Dezvoltarea colecţiilor de documente este unul 
dintre obiectivele fiecărei biblioteci� Acest 
proces prevede în mare măsură şi evidenţa 

colecţiilor� Verificarea este o parte componentă a 
evidenţei� 

Importanţa verificării colecţiilor constă în stabilirea 
exactităţii şi a realităţii datelor din registrele bibliotecii� 
Conform legislației în vigoare, este obligatorie 
efectuarea periodică a verificării fondului, în funcție 
de numărul de unități de bibliotecă deținute� De pildă, 
pentru fondul de la 100 001 – 1 000 000 u�b�, cum 
este şi cel de la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, se recomandă verificarea o dată la 10 ani�

Procedura de verificare a colecțiilor are ca scop 
diagnosticarea stării colecțiilor din punct de vedere 
al integrității gestionare (în conformitate cu normele 
legale de păstrare și folosință) și din punct de vedere 
al corectitudinii întocmirii actelor de evidență și 
stabilirea exactității și realității datelor din evidențele 
scriptice prin confruntarea cu realitățile faptice�

Metoda de verificare a existenței documentelor din 
gestiune se alege în funcție de mărimea fondului de 
publicații, de modul de organizare al bibliotecii, de 
tipurile de evidență existente: verificarea direct la raft 
cu registrul inventar, confruntarea documentelor cu 
fișele din catalogul topografic, scanarea codurilor de 
bare ale documentelor și confruntarea cu existentul 
din baza de date, confruntarea documentelor cu 
listele editate din baza de date a sistemului informatic� 
Publicațiile existente se bifează în Registrul inventar la 
rubrica Verificări, sub anul stabilit ca an de verificare�

La finalizarea operațiunilor de verificare a colecțiilor se 
întocmește un proces-verbal, în care se menționează: 
numărul unităților de bibliotecă existente și valoarea 

acestora, numărul unităților de bibliotecă propuse 
spre casare și valoarea acestora, numărul unităților 
de bibliotecă lipsă și valoarea acestora�

Codruța MĂRIUȚĂ, 
președintele Comisiei de inventariere

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Ziua Lucian Blaga

01

Lucian Blaga este una dintre personalitățile 
emblematice și polivalente ale spațiului cultural 
românesc, marcând perioada interbelică prin 

elemente de originalitate compatibile cu înscrierea 
sa în universalitate� Proiectul 8�1 Lucian Blaga este 
dedicat celebrării patronului spiritual al Bibliotecii 
Judeţene Alba – LUCIAN BLAGA, promovării operei 
şi a personalităţii poetului, filosofului şi dramaturgului, 
pe plan judeţean, naţional şi internaţional�

În acest an, având în vedere perioada de profunde 
schimbări generată de pandemie, 9 mai – Ziua Lucian 
Blaga, a fost o zi specială datorită faptului că toate 
activităţile cultural-educative propuse s-au desfășurat 
în mediul on-line� Au fost realizate materiale inedite, 
complexe și bine structurate despre viața și opera 
marelui filosof, au fost transmise mesaje bibliotecilor 
publice din județul Alba, au fost prezentate expoziții 
de poezie, momente lirico-muzicale și alte activități 
menite să ajungă la inima și sufletul comunității 
virtuale� 

Pornind de la poemul Către cititori, postat zilnic pe 
pagina de Facebook a bibliotecii, alături de cele 18 
traduceri în limbi ale comunităților etnice din România, 
a fost lansată invitaţia ca fiecare dintre cei prezenţi în 
spaţiul virtual să-și exprime crezul în relație cu opera 
blagiană, transmițându-ne un gând pentru Lucian 

Blaga, pentru alți cititori ai operei blagiene, dar și 
pentru bibliotecari, motto-ul fiind „Către cititori��� de 
la cititori”� Ne-au impresionat lucrările de grafică 
computerizată realizate de elevi ai Liceului de Arte 
„Regina Maria” din Alba Iulia, textele cititoarelor 
Diana Ganga și Carmen Delia Costan, cărora 
le mulțumim că au răspuns invitației noastre și vă 
împărtășim și dumneavoastră, gândurile lor�

Monica AVRAM, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

***
Dragă cititorule,

Îmi place tare mult să mă strecor în gândirea, sufletul, 
rutina ta de zi cu zi� Pot să fiu lumină, culoare, 
zâmbet, bucurie sau tristețe, sentiment, pentru că mă 
nasc din sentiment� Pentru că de câte ori ne revedem, 
îmi place, ca orice prieten adevărat, să cred că ne 
provocăm unul pe altul la��� trăire� Vin cu jocuri noi, 
uneori nici eu nu le știu regulile, și aici mă ajuți tu: poți 
să le faci sau să le scrii singur� Acum sunt imaginație și 
ador să ți-o pun la încercare! 

Te plimb în lumi mai vechi sau mai noi, prin anotimpuri, 
de aceea nu ai cum să nu iubești parfumul meu de 
epocă sau contemporaneitate� Îmi pare rău că uneori 
pot să fiu rea pe cât pot fi de bună, dar așa este 
sinceritatea� Și pot să-ți promit un lucru – nu am să te 
trădez niciodată chiar dacă te dezamăgesc, până la 
urmă am fire umană, nu? 

Fidelitatea mea te așteaptă supusă, de dimineața, 
când îți savurezi cafeaua, până seara, să te învelească 
în căldura somnului și să-ți ureze vise plăcute� 

Pot să fiu ceea ce deja știi, dar pot să fiu mereu o 
surpriză, o curiozitate, o metaforă� O metaforă a vieții 
tale! Cel mai mult îmi place să cred că sunt partenerul 
la care apelezi în orice moment, când iți vine să râzi 
sau să plângi, sau pur și simplu�

Zâmbesc ironic și îngăduitor la adresa mea, nu m-am 
prezentat, îmi place să fiu învăluită în mister! Eu sunt 
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amicul cuminte și tăcut, care dăruiește mult și nu cere 
nimic în schimb���ăăă, mă rog��� doar puțin timp, dar 
merită! Te-am numit de la început prieten, cel mai 
bun, și așa vom rămâne mereu, pentru că prin tine 
trăiesc, pagină cu pagină, rând cu rând, cuvânt cu 
cuvânt���

Te salut cu drag, așa cum o fac de fiecare dată când 
te întâlnesc! A ta, CARTEA!

Diana GANGA, 
 voluntar

***
De la cititor la cititor

Pentru meloman muzica este plăcere pură, la fel cum 
este filmul pentru un cinefil sau arta sau dansul pentru 
cei care le iubesc� Așa este și lectura pentru cititorul 
împătimit�

Putem alege o carte sau monitorul luminos al unui 
laptop� Nu contează sub ce formă accedem la 
literatură prin intermediul lecturii, important este totuși 
să o facem� Scriitorul șlefuiește cu măiestrie cuvântul, îl 
ridică la rang de artă comunicând o stare sufletească 
individuală� Fiecare dintre noi lecturăm diferit aceeași 

carte, o percepem diferit de la individ la individ�

Definită ca o lume a ficțiunii, a invenției și a imaginației, 
literatura este totuși o formă de cunoaștere a lumii� 
De la beletristică, istorie, autobiografie, SF-uri toate 
aceste genuri literare ne spun o poveste� Depinde 
de noi și de imaginația noastră cum trăim această 
poveste, cum percepem ceea ce ne transmite 
scriitorul� Chiar și aceeași carte, pentru același cititor 
transmite stări diferite când este recitită în timpi diferiți, 
și aici intervine experiența de viață și starea de 
moment�

O carte recitită este ca lumina ce trece printr-un 
vitraliu la ore diferite din zi� Vitraliul este același însă 
lumina este într-o continuă schimbare�

Literatura îmbrățișează toate gusturile și toate 
vârstele, și este, așa cum spunea și Heinrich Mann, 
un fenomen social�

Carmen Delia COSTAN,  
membru al Clubului LecturALBA
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Fondul de carte „Lucian Blaga”  
al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

02

Una dintre cele mai importante personalități 
culturale ale României a fost filozoful, 
poetul, dramaturgul, traducătorul, jurnalistul, 

profesorul universitar, academicianul și diplomatul 
român Lucian Blaga� Lucian Blaga s-a născut la 
Lancrăm – Sebeș și a desfășurat o prestigioasă 
carieră universitară, diplomatică și literară� Eforturile 
sale au fost încununate cu alegerea ca membru 
titular al Academiei Române, în anul 1937� Discursul 
de recepție, intitulat „Elogiul satului românesc”, s-a 
bucurat de un succes fulminant�

Începând din data de 26 noiembrie 1991, Biblioteca 
Județeană Alba a primit numele omului de cultură și 
spiritualitate românească, Lucian Blaga� Deținând o 
colecție mare de carte ce-l are ca autor pe Lucian 
Blaga dar și de carte semnată de istorici literari 
importanți, preocupați de viața și opera acestei mari 
personalități a culturii românești, în anul 2020 s-a 
luat decizia ca aceste volume să fie reunite într-o 
expoziție permanentă cu titlul „Fondul de carte Lucian 
Blaga”� Expoziția este găzduită de sala de lectură a 
bibliotecii județene și din colecție fac parte operele 
literare și filozofice, critică și pagini de istorie literară, 
unele volume purtând semnături și/sau dedicații 
din partea autorilor� Voi aminti aici doar cele 24 de 
titluri care au fost tipărite în județul Alba� Alături de 
acestea, biblioteca mai deține un număr de 273 de 
titluri, în unul sau mai multe exemplare, tipărite în țară 
sau străinătate�

Bibliografia aflată în colecțiile Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba, tipărită în județul Alba și care se 
regăsește în expoziția permanentă „Fondul de carte 
Lucian Blaga” este următoarea:
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1� CĂRPINIȘIANU Radu, Contribuții la exegeza 
blagiană, Alba Iulia, Altip, 2007;

2� CĂRPINIȘIANU Radu, Hronicul ilustrat al lui Lucian 
Blaga, Alba Iulia, Star Soft, 2002;

3� CĂRPINIȘIANU Radu, MANIU Gheorghe, Lucian 
Blaga� Lumini interioare, Alba Iulia, Altip, 2005;

4� CENUȘĂ Mircea, Interviurile lui Lucian Blaga, Alba 
Iulia, Școala Albei, 2000;

5� CENUȘĂ Mircea, Triunghiul prieteniei: Lucian Blaga, 
Ion Chinezu, Vasile Băncilă, Alba Iulia, Școala Albei, 
1997;

6� COLDA Felicia, Integrala Blaga, Alba Iulia, Altip, 
2002;

7� CRISTEA Elena, Jocul cărăbușului� Carte de citit și 
colorat inspirată de poeziile lui Lucian Blaga, Alba 
Iulia, Altip, 2012;

8� HĂDĂRIG Ioan, Atingerea singurătății� Întru memoria 
lui Lucian Blaga, Alba Iulia, Altip, 2012;

9� MAREȘ Nicolae, Lucian Blaga, epistolarul de la 
Academia Română, Alba Iulia, Altip, 2012;

10� MĂRGINEANU Ion, Ceasul care nu apune� Clipe cu 
Lucian Blaga, Alba Iulia, Altip, 1996;

62 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

11� MĂRGINEANU Ion, Documentar� Festivalul 
Internațional „Lucian Blaga”, ediția a XX- a, Alba 
Iulia, Altip, 2001;

12� MĂRGINEANU Ion, Lucian Blaga – Amiaza focului, 
Alba Iulia, Altip, 2000;

13� MĂRGINEANU Ion, Lucian Blaga: rezerva de oxigen 
a memoriei, Alba Iulia, Altip 2006;

14� MĂRGINEAN Ion, ȘALAPI Constantin, Caietele 
Blaga� Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, ediția 
a XXVIII-a, Alba Iulia, Altip, 2008;

15� MĂRGINEAN Ion, ȘALAPI Constantin, POP Mioara, 
Caietele Blaga� Festivalul Internațional „Lucian 
Blaga”, ediția a XXIX- a, Alba Iulia, Altip, 2009;

16� MĂRGINEAN Ion, ȘALAPI Constantin, POP Mioara, 
Caietele Blaga� Festivalul Internațional „Lucian 
Blaga”, ediția a XXXV- a, Alba Iulia, Altip, 2015;

17� MUNTEANU Ironim, De la Lucian Blaga la Radu 
Stanca, Alba Iulia, Școala Albei, 1997;

18� MUNTEANU Ironim, Polemicile lui Lucian Blaga, 
Alba Iulia, Altip, 2007;

19� MUNTEAN Ironim, IACOB Oliviu, Lucian Blaga, azi 
în școală, Alba Iulia, Școala Albei, 2001;

20� MUNTEAN Ironim, IACOB Oliviu, Lucian Blaga, azi 
în școală, Alba Iulia, Școala Albei, 2005;

21� PAVELESCU Gheorghe, Lucian Blaga� Evocări și 
interpretări, Alba Iulia, Altip, 2008;

22� TĂTARU Ioan, Motive folclorice în poezia lui George 
Coșbuc, Octavian Goga și Lucian Blaga, Alba Iulia, 
Școala Albei, 1995;

23� ***, Manifestări culturale din țară și de peste hotare 
prilejuite de Centenarul „Lucian Blaga” (1895-1995): 
Documentar, Alba Iulia, Alba Print, 1995;

24� ***, Manifestări culturale din țară și de peste hotare 
prilejuite de Centenarul „Lucian Blaga” (1895-1996): 
Documentar, Alba Iulia, Alba Print, 1996;

Prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Expresionism şi esență dramatică la Blaga

03

Modern în prezentarea scenică, în 
referințele sale la o dramaturgie ce 
repune în discuție valorile teatrului de la 

începutul acestui secol, teatrul blagian se apropie în 
multe privințe de teatrul expresionist� Dramaturgul își 
extrage subiectele din mit, sentimentele personajelor 
sunt contradictorii, puterea destinului lovește individul 
sau colectivitatea care i se opune, iar decorurile sunt 
stilizate, respectiv bogate în simboluri� 

Lucian Blaga se bazează pe o viziune antropologică, 
dar modalitatea de a se exprima artistic aparține 
tehnicilor moderne, expresionismul luând o 
accepțiune proprie în teatrul său� Prin el estetica 
expresionismului își găsește în dramaturgia noastră 
pe unul din apărătorii ei cei mai autorizați, cu atât mai 
mult cu cât opera sa a intrat din vreme în consonanță 
cu ideile noului curent� 

Dacă tragedia greacă nu face decât să absolutizeze 
tradiția, excluzând noul, atunci expresionismul, ca 
mișcare de revoltă împotriva regulilor, tinde să rupă 
legătura cu tradiția literară� Blaga își concepe opera 
într-un stil nou, văzut ca aspirație spre esențial� El 
va opta pentru o formulă dramatică de sublimări 
ideistice, în care interesul trece de la detaliu la 
esențial� 

Trăsătura ce leagă dramaturgia lui Blaga de 
expresionism este esențializarea, un concept 
alunecos, lesne deplasabil către cel de schematism� 
Cu toate acestea, personajele cele mai puternice ale 
teatrului blagian, cu un fond psihologic excepțional, 
sunt tocmai cele mai esențializate� Ele se confundă 
cu mesajul și cu ideea în numele căreia evoluează� 
Prin urmare, viabilitatea scenică a eroilor din teatrul 
blagian necesită o altă perspectivă analitică, mai ales 
că în dramaturgia sa nu avem de-a face cu personaje 
vii, ci cu idei vii� 

La Blaga eroii nu mai au putere asupra opțiunilor proprii, 
fiind mișcați de energii elementare� Totul se reduce, 

prin urmare, la un conflict de idei, unde ființa istorică 
este înlocuită cu cea mitică, transcendentă, sugerând 
revenirea la vârsta arhaică a lumii� Dramaturgul român 
adoptă o atitudine transfiguratoare mitopoetică, așa 
încât mitul ajunge cadrul ce înlocuiește realitatea, 
adică devine cadru esențializat în care se reunesc 
forțele elementare cosmice� 

Aureola specific românească a creației dramatice 
blagiene adăugată la valoarea ei estetică și 
metafizică dă celor zece piese valoare de sinteză 
și ne încântă prin forma lor estetică în care îmbracă 
expresia, ne înalță prin caracterul lor românesc și ne 
înfioară de ecoul lumilor de dincolo, multiplicat ca 
largile cercuri de apă iscată de întrebările aruncate 
de însuși Blaga în adâncul lac al misterului�

Remarcăm cumpătarea de mijloace care contribuie 
la susținerea valorii expresive a teatrului blagian� 
Dacă Zamolxe pare o piesă mai glaciară, celelalte 
sigur au o căldură ce stârnește în spectator sentimente 
estetice diferite� Punctul de plecare este de fiecare 
dată exterior prin intensificarea mijloacelor formale, 
iar expresia devine ea însăși un element al conținutului� 

În concepția blagiană noua viziune a creației este 
o metaforă, desemnând nu o simplă figură de stil, 
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ci totalitatea mentalităților prin care, într-o operă 
întreagă, se întocmește o viziune a existenței� Inovator în 
plan formal, prin tehnica expresionistă, teatrul blagian 
indică o permanentă luptă a contrariilor� Aceste 
conflicte angajează resorturi adânci ale ființei umane 
în Tulburarea apelor, având ca pretext momentul 
pătrunderii lutheranismului în Ardeal, în Cruciada 
copiilor, în Meșterul Manole, unde sunt prezente 
antinomiile viață-moarte, creație-jertfă� Nici piesele 
Avram Iancu sau Anton Pann nu sunt lipsite de acele 
tensiuni plenare bipolare ale conștiințelor angajate fie 
în istorie, fie în creația artistică� În întreaga sa operă 
întâlnim polarități, antagonisme, dualități, scindări, 
principii contrare� Astfel de polarități antinomice devin 
mărturii incontestabile ale complexității naturii ființiale, 
căreia îi sunt consubstanțiale stihialul, arhetipalul, 
elementarul și cosmicul, revelarea și vocația jertfei 
creatoare� 

Apelul la teoriile freudismului, atracția către formele 
bogumilice și mariajul dintre potența metafizică și 
cea raționalist-istorică a autorului, reprezintă cele trei 
axe de-a lungul cărora identificăm sistemul dramatic 
blagian� 

Elementele expresioniste din teatrul blagian se 
subsumează principiilor estetice generale ale 
expresionismului� Acestea participă activ la sinteza 
modernă realizată de Blaga, care alege să coboare 
modernitatea cu întreaga sa încărcătură ideatică 
într-un illo tempore� Fascinația pentru planul mitic se 
exercită în expresionism și prin proiectarea arhetipului 
într-o dimensiune actuală, unde contingentul primește 
valențe simbolice� De fapt, Blaga ajunge până la 
urmă să armonizeze expresia arhetipului cu expresia 
modernului, beneficiind de o solidă cunoaștere a 
legilor genului dramatic și a categoriilor structurii, 
ceea ce îi permite să jongleze în deplină cunoștință 
de cauză cu inovațiile� 

Lucian Blaga intră de la început și în mod decis 
în scenă, propunându-se ca protagonist al unui 
spectacol de factură expresionistă� Chiar și atunci 
când tace, Blaga face să vorbească tăcerea prin 
înscenare, printr-o gestică substitutivă, ce transformă 
poemul dramatic într-o pantomimă� Nu numai în 
Înviere avem de-a face cu tăcerea blagiană, ci și în 
Tulburarea apelor, unde sunt utilizate și alte cuvinte 

care creează senzația palpabilă a unei tăceri pline 
de înțelesuri� Mai mult decât atât, piesele blagiene 
sunt idei individualizate: Zamolxe e profetul, Nona 
e luciferismul carnal al femeii, Popa e slăbiciunea 
în fața ispitei demonice, Daria și Luca sunt măcerați 
de obsesii, Manole este eroul creator de artă, Radu 
e copilul nezdruncinat în credința sa, Doamna e 
mama, de fapt ideea tuturor mamelor, Ghenadie e 
preotul ortodox, Teodul e pretul catolic, iar Avram 
Iancu este eroul național� În toți eroii blagieni există 
un zbucium lăuntric, un conflict cu propriul demon, o 
neliniște metafizică, o goană după certitudini și o sete 
de absolut� Toate personajele ard cu tălpile pe jarul 
întrebărilor ce sondează absolutul�

Majoritatea pieselor blagiene se construiesc prin 
raportarea energiei masculine la feminitatea-cenzură� 
Studiul relațiilor feminin-masculin demonstrează un 
fapt ce singularizează această creație în contextul 
dramaturgiei românești, o problemă axată pe 
instinctualitate, ce capătă expresia acută a unei 
spiritualizări� Și personajele feminine ale dramaturgiei 
blagiene sunt schematice, acționând în virtutea unei 
unilateralizări comportamentale� Asta nu înseamnă că 
femininul ar fi redus la o sumă de stereotipii în economia 
textelor� Femininul acționează fie cenzurând energia 
eroului, precum Ana, Ioana, Patrasia, fie stimulând-o 
în cazul Nonei, Mirei și Ivancei� 

Personajele secundare au menirea de a circumscrie 
drama eroului axial și de a-i facilita acestuia revelația� 
Ele pot fi plasate în mai multe categorii: aceea a 
figurilor-stihii, ce au un rol în influențarea discursului 
și cele care sunt legate de punerea în evidență a 
sensului profund al textului� Energia acestora este 
suportul pieselor blagiene, deoarece învăluie situația 
dramatică și conferă eroului axial cadrul propice 
devenirii sale� 
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Prin personajele reduse la statutul de idei sau simbol, 
suprasaturând nivelul semnificațiilor, drama blagiană 
devine expresionistă� Scenografia și decorul apar 
și ele stilizate, iar eroului axial i se propun două 
modele posibile, care uneori nu se actualizează de 
la începutul piesei� Este vorba de o tentație tragică 
pe de o parte – recunoașterea unei transcendențe 
puternice, și de una expresionistă pe de altă parte – 
divinizarea umanului prin substituirea transcendenței� 
Aceste opțiuni sunt resimțite ca tentații, personajul 
recurgând uneori la amândouă� Ele se dovedesc 
opțiuni, nu soluții� Singura soluție reală este cea pe 
care personajul o adoptă în final – sacrificiul de 
sine ce are efectul unei hierofanii, negând în final 
alternativa propusă� 

Universul blagian vibrează sub energia seducătoare 
a cântecului, iradiind deopotrivă neliniște și 
seninătate, frământare și măreție� Muzica este 
expresia demonicului și prin magnetismul ei atrage 
notele disonante ce o alcătuiesc într-o armonizare 
supraordonatoare� Melosul e parte integrantă a 
tragicului, iar energiile unificatoare integrează notele 
discordante ale universului blagian într-o configurație 
simfonică� Groaza expresionistă se regăsește la 
dramaturg sub forma unei melancolii individuale� 
Întâlnim un anumit tip de nostalgie, un anumit elan, 
o tendință de ieșire din sine ca dilatare a eului, nu 
ca depersonalizare� Critica urbanului, atât cât este, 
vine și ea pe fondul incompatibilității personale, a unei 
neputințe de a se regăsi și de a se reflecta� Blaga 
nu deplânge decăderea umanității, ci mai degrabă 
inadaptabilitatea personală a eului mereu nostalgic a 
unei vitalități rurale�

Deși stilizarea textuală a teatrului blagian vizează mai 
mult metafora discursului și simbolica rituală, el este 
impregnat de poeticitate și reverberează acel fior 
amestecat de tragedie antică și dramă expresionistă� 
Locația lui ar putea fi un amfiteatru natural și drame 
precum Meșterul Manole, respectiv Avram Iancu, ar 
putea fi jucate în altarele de la Sarmisegetuza sau 
în spațiile largi ale platourilor Apusenilor, care oferă 
creației blagiene o dimensiune tragică unică� Acolo 
cântecul de toacă poate fi ascultat în noaptea Învierii, 
toaca fiind una din brațele crucii înălțate de moți cu 
ocazia acestui praznic� Brazii Apusenilor se ridică și ei 

spre cer, purtând în vârf un clopot ce răsună asemenea 
trâmbițelor îngerilor, anunțând începerea unei simfonii 
cosmice ce acompaniază desființarea morții� Noi 
credem că în acest cadru parusiac teatrul blagian ar 
fi receptat mai ușor de spectatorii români, care până 
acum n-au încercat să se ridice la nivelul spiritual al 
dramelor blagiene frământate din tezaurul tradițional 
al limbii române cu posibilități noi de expresie pentru 
cele mai abstracte idei� 

Teatrul blagian vizează o anumită simbolistică 
ontologică prin orchestrarea unor intrigi puternice, 
esențializate, indiferent că este vorba de viziuni 
renascentist-medievale ale unor simboluri misteriale, 
de identități cultural-istorice reverberând ideea de 
jertfă, de mituri constitutive ale spiritualității noastre sau 
de drame cu problematică psihanalitică raportabile 
la personajele lumii reale� Intenția dramaturgului a 
fost de a realiza o amplă epopee națională, prin 
care literatura dramatică românească să-și ia revanșa 
stilizării și esențializării� Schematismul expresionist 
n-a împiedicat teatrul blagian să fie reprezentabil, 
mesajul estetic transmis nu este obturat de ținuta 
poetică a textului, de simbolistica gestului scenic sau 
de suprasolicitarea mitică� 

Lucian Blaga a scris teatru cu intenția clară a realizării 
completului dramatic: lumină, sunet, text, scenă, ritm, 
senzație, expresie� Elemente precum toaca, clopotul, 
jertfa, troița, biserica – toate folosite de dramaturg în 
piesele sale – se află în lada mereu încăpătoare a 
tradiției românești� 

Avem convingerea că publicul său se va mări paralel 
cu creșterea nivelului spiritual și сu dorința de a 
evada din lumea firescului� Tipul de teatru practicat 
de Lucian Blaga răspunde nevoii de absolut și se 
desfășoară într-o lume de legendă spre care aspiră 
sufletul omenesc� În lumea transfigurată a pieselor 
sale expresioniste și în magia lor splendidă, simțim că 
rostul nostru nu este în consumație economică, ci în 
transcedere și iluminare� 

Prof. Dr. Luminița CEBOTARI
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Memorie culturală: Tatăl meu, Lucian Blaga

04

În calitate de fiică și administrator al operei 
lui Lucian Blaga, Ana-Dorica Bugnariu, Dorli 
Blaga cum îi spun apropiații, și-a dedicat 

întreaga viață valorificării patrimoniului filozofic și 
literar lăsat de tatăl său� În principal s-a axat pe 
editarea și publicarea operei acestuia dar a făcut 
și câteva donații importante constând în obiecte, 
manuscrise și cărți ce i-au aparținut marelui om de 
cultură� Dacă la începutul anilor ʼ70 a tipărit la 
editura „Minerva”, în 12 volume, seria de „Opere”, 
conform „Testamentului editorial al Tatălui meu”, 
ale căror manuscrise originale au fost predate 
Muzelui Literaturii Române, în 1980, Dorli Blaga 
mai face un efort în acest sens prin donarea către 
Muzeul Literaturii Române a unui fond ce constă 
din carte străină achiziționată de Lucian Blaga în 
timpul carierei lui de funcționar al Ministerului de 
Externe� Dar poate cel mai important efort sufletesc 
de recuperare a memoriei lui Lucian Blaga, și chiar 
a propriei identități, constă în realizarea volumului 
autobiografic „Tatăl meu, Lucian Blaga”� Practic, prin 
recuperarea acestor pagini importante de memorie 
culturală, Dorli Blaga dă un plus de informații și 
nuanțare a evenimentelor din viața lui Lucian Blaga, 
reflectate de data aceasta dintr-un alt unghi� 

Cartea „Tatăl meu, Lucian Blaga” a văzut lumina 
tiparului la editura Humanitas, în anul 2012� Cartea 
este semnată de Dorli Blaga și este în fapt nu numai 
un portret al lui Lucian Blaga văzut prin ochii fiicei 
sale ci este chiar potretul lui Lucian Blaga așa cum a 
fost� Viața marelui poet împletită cu cea a autoarei 
sunt în egală măsură subiecte ale acestei incursiuni 
în memoria personală și în cea colectivă, iar înainte 
de a le da tiparului, Dorli Blaga s-a documentat 
serios atât în arhivele literare și de familie cât și în 
cele ale CNSAS� „Detaliul biografic plin de farmec, 
evocarea copilăriei cosmopolite și a călătoriilor 
făcute la maturitate, dezvăluirea delicat-discretă 
a unor adevăruri mai puțin cunoscute îndulcesc 

gravitatea șocului prin care a trecut Dorli Blaga 
cercetând cu acribie dosarele de Securitate ale 
tatălui său” scrie editura pe ultima copertă a 
volumului� 

Cartea se deschide cu o scurtă prezentare a 
autoarei urmată de poezia „Naștere” scrisă de 
Lucian Blaga la Berna, în 1930, la nașterea fiicei 
sale� Urmează răspunsul pe care Dorli îl oferă la o 
anchetă a revistei „Apostrof” referitoare la statutul 
unui copil crescut la umbra caldă a unei asemenea 
personalități culturale� Curg apoi lent prin fața 
noastră, ca într-un film, capitole referitoare la viața 
lui Lucian Blaga văzută prin ochii fiicei sale Dorli 
Blaga, capitole de o mare sensibilitate dar și de 
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un mare tragism pe alocuri� De altfel, acest dualism 
lumină-umbră ne izbește chiar de la titlul capitolelor: 
Întunecare, Revenirea la lumină, Prieteniile, Muzele, 
Începutul sfârșitului, Oprimarea, Corespondența 
de familie� Volumul se încheie cu o Addenda și o 
postfață semnată de autoare și cu o serie de planșe 
cuprinzând fotografii de familie, unele inedite�

În anul 2015, la 125 de ani de la nașterea lui 
Lucian Blaga, Consiliul Județean Alba și Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba au dorit să-l 
omagieze pe marele om de cultură prin realizarea 
unui film documentar în care să se recupereze 
portretul lui Lucian Blaga prin intermediul amintirilor 

fiicei sale� Proiectul s-a intitulat „Tatăl meu, Lucian 
Blaga” și a fost câștigat de regizorii Adina Popescu 
și Iulian Manuel Ghervas� Filmul a fost proiectat la 
Alba Iulia în deschiderea Festivalului Internațional 
„Lucian Blaga” și a Târgului de carte Alba 
Transilvana, pe data de 6 mai 2015� După succesul 
de la Alba Iulia, filmul a mai fost proiectat atât în țară 
cât și în străinătate� Acesta a fost un alt mare pas 
făcut pentru omagierea acestei mari personalități� 
Astăzi, carte și film, oferă o perspectivă completă 
asupra eforturilor pe care Dorli Blaga le-a făcut 
pentru ca lumina din viața și opera tatălui său să nu 
se stingă niciodată�

Prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

Laureații Premiului Național pentru Poezie  
„Lucian Blaga” Opera Omnia

05

Aici e casa mea. Dincolo soarele şi grădină 
cu stupi./Voi treceţi pe drum, vă uitaţi 
printre gratii de poartă/ şi aşteptaţi să 

vorbesc – Lucian Blaga, Către cititori.

Instituirea unui premiu național pentru poezie care să 
poarte numele marelui om de cultură Lucian Blaga 
a fost un demers mai mult decât firesc și necesar� La 
inițiativa Filialei Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor 
din România și cu sprijinul financiar acordat de Con-
siliul Județean Alba prin Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba și al Primăriei Municipiului Sebeș prin 
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, acest premiu 
a fost instituit și se acordă anual, începând cu anul 
2017� 

Premiu Național pentru Poezie Lucian Blaga – Opera 
Omnia este acordat anual în data de 9 mai la Casa 
Memorială a poetului Lucian Blaga, de la Lancrăm� 

Evenimentul este public și are loc în cadrul Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga”� Acordarea acestui va-
loros premiu este nu numai un omagiu adus marelui 
poet ci și o recunoașterea a valorii unui alt poet ro-
mân contemporan� În cele trei ediții desfășurate până 
în prezent, Premiu Național pentru Poezie Lucian Bla-
ga – Opera Omnia a fost acordat următorilor poeți:

2017 – Adrian Popescu, Cluj-Napoca. 

Adrian Popescu s-a născut în 24 mai 1947, la Cluj 
Napoca� A absolvit în 1971 Facultatea de Filologie 
a universității clujene, secția română – italiană� Din 
1972 este redactor la revista Steaua unde lucrează și 
azi� Autor a numeroase volume de poezie, dar și de 
proză, Adrian Popescu este considerat unul dintre cei 
mai importanți autori ai generației ’70, dar și ai primei 
promoții de echinoxiști� Debutul editorial din 1971, cu 
volumul Umbria, avea să-i aducă Premiul pentru de-

68 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

but al Uniunii Scriitorilor din România, dar și elogiile 
criticii literare care a salutat cu entuziasm o voce lirică 
proaspătă și singulară� De atunci și până în prezent a 
publicat constant fiind distins cu diverse premii dintre 
care cele mai importante sunt Premiul Uniunii Scriito-
rilor din România în 1971, 1979, 1984 și 1997 și Pre-
miul „Mihai Eminescu” al Academiei Române în anul 
1989 și Premiul Național de Poezie Mihai Eminescu 
în 2007� În anul 1995 a fost finalist în Premio Europeo 
Antonetta Drago, la Roma� Poeziile sale au fost tradu-
se în limbile germană, franceză, maghiară și sârbă� A 
fost distins în anul 2004 cu ordinul Meritul Cultural, în 
grad de cavaler�

2018 – Emil Brumaru, Iași. 

Emil Brumaru s-a născut la 1 ianuarie 1939 în comuna 
Bahmutea, județul Tighina� După studii liceale la Iași, 
a urmat cursurile Facultății de Medicină din același 
oraș, absolvind în 1963� În perioada 1963–1975 a 
fost medic în comuna Dolhasca, județul Suceava� S-a 
dedicat apoi scrisului și debutat cu poezii în 1966, în 
revista Luceafărul, apoi editorial în 1970, cu volumul de 
poezie intitulat Versuri, volum distins cu Premiul Uniunii 
Scriitorilor pentru debut� La finalul anilor ‘60 se alătură 
grupului oniric din România� În paralel cu activitatea 
scriitoricească are și o bogată activitate publicistică 
în revistele Convorbiri literare, Luceafărul, Amfiteatru, 
Tribuna, Steaua, Familia, Argeș, Echinox, România li-
terară� Poemele sale au fost incluse în antologii din Ro-

mânia, Germania, Franța, Anglia, Suedia, S�U�A� Emil 
Brumaru a obținut numeroase premii, dintre care cele 
mai importante sunt Premiul Național de Poezie „Mi-
hai Eminescu” pentru Opera Omnia (2002) și Premiul 
„Gheorghe Crăciun” pentru Opera Omnia acordat 
de revista Observator Cultural (2011)�

2019 – Ana Blandiana, București

Poeta, prozatoarea și eseista Ana Blandiana (pseu-
donimul literar al Otiliei Valeria Rusan) s-a născut la 
25 martie 1942 în Timișoara� Urmează cursurile lice-
ale la Oradea și pe cele universitare la Facultatea 
de Filologie a universității din Cluj (1962-1967), unde 
și-a obținut licența în filologie romanică� A debutat 
cu versuri în 1954 în revista „Cravata roșie”, debut 
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reînnoit în 1959, în revista „Tribuna”� Debutul edito-
rial cu volumul Persoana întâia plural, a avut loc în 
anul 1964� Ana Blandiana este autoare a peste 100 
de volume publicate atât în țară, cât și în străinăta-
te, este laureată a Premiului Herder, și din anul 2016 
este membru corespondent al Academiei Române� 
De-a lungul carierei a obținut mai multe premii, cum 
ar fi Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din 
România (1969), Premiul pentru poezie al Academiei 
Române (1970), Premiul pentru literatură pentru copii 
(1980), Premiul pentru proză al Asociației Scriitorilor 
din București (1980), Premiul internațional «Gotfried 
von Herder» (1982)� În 1997 primește Premiul Națio-
nal de Poezie Mihai Eminescu și este aleasă membră 
a Academiei de Poezie «Stéphane Mallarmé» Pa-
ris� În 1998 înființează, împreună cu Romulus Rusan, 
Școala de Vară a Memorialului Sighet, un loc în care 
tinerii ascultă analize și mărturii istorice încă nespuse� 
Din 2001, Ana Blandiana este membră a Academiei 
Europene de Poezie și este este membru fondator al 
Academiei Mondiale de Poezie, constituită la Vero-
na sub egida UNESCO� 

Prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Scriitori străini la întâlnirea cu publicul – Matei Vișniec

01

Omul din cerc – despre limitele posibile și 
imposibile ale teatrului scurt

Teatrul e scris pentru a fi jucat pe scenă� Iată o 
afirmație cu care mulți dintre noi am fi de acord� 
Și totuși, dramaturgi, precum Matei Vișniec, 

reușesc prin scriitura lor, să aducă teatrul aproape de 
cititori la fel de bine ca și de spectatori� Susțin aceasta 
în urma experienței pe care am trăit-o citind volumul 
Omul din cerc� Antologie de teatru scurt 1977-2010, 
semnat de Matei Vișniec, pe care l-am parcurs cu 
sufletul la gură� Cu siguranță, piesele într-un act 
cuprinse în această captivantă antologie sunt, în 
primul rând, o adevărată invitație la LECTURĂ�

Omul din cerc� Antologie de teatru scurt 1977-2010, 
apărută la Editura Paralela 45, în 2011, cuprinde o 
multitudine de piese scurte și schițe diverse, grupate 
de autor în 13 subtitluri tematice, scrise în cei 33 
de ani de aventură teatrală și culturală a autorului� 
Ordinea aleasă nu este neapărat una cronologică, 
ci, mai degrabă, una „incitativă la lectură”, după 
cum mărturisește însuși dramaturgul în prefața acestui 
volum� 

De ce Omul din cerc? Titlul este preluat din monologul 
dramatic care deschide Teatru descompus sau Omul 
pubelă, inclus în acest volum� Omul lui Vișniec își duce 
traiul agitat sub umbra învăluitoare a singurătății� Omul 
trăiește prin și în cerc, printre cercuri de tot felul, pe care 
și le creează singur, sau care îi sunt trasate, ieșirea din 
cerc coincide cu intrarea în alt cerc, fără început și 
fără sfârșit� Piesele incluse în volumul de față propun 
contexte, situații, povești, în care este dezbătută 
condiția omului în lume, de la a avea, a fi, până la 
aceea de a deveni, adică de a ieși dintr-un cerc doar 
pentru a intra în altul� Tema granițelor, a limitelor, apare 
constant în textele propuse de dramaturg și acoperă 
domenii variate: relații, valori, mentalități, politici etc� 
Care este granița dintre ceea ce ne face umani sau 

inumani? Un răspuns îl putem descoperi alături de 
personajele aflate într-o situație nefastă în piesa Dinții� 
Luptăm să dărâmăm ziduri, doar pentru a descoperi 
altele noi, așa cum se întâmplă în Occident express, 
unde traversăm granițele umilinței, într-o călătorie ce 
ne dezvăluie o lume ce se uniformizează odată cu 
dizolvarea diversității și autenticității în noul capitalism�

Matei Vișniec reușește să creeze crâmpeie de adevăr 
prin personaje vii, situații comice și tragice în același 
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timp, și să-i vorbească publicului într-o limbă pe care 
o înțelege și o simte, despre realități de care ne izbim 
în viața de zi cu zi: singurătate, alienare, îndurare, 
indiferență� Astfel, Apa de Havel abordeaza 
problematica individului pe care viața îl aduce la 
limită și care decide să se sinucidă pentru a pune 
capăt stresului și tensiunii interioare, fără să realizeze, 
însă, că alegerea finalului poate fi o problemă și mai 
mare� Buzunarul cu pâine este o piesă într-un singur 
act, în care tema centrală este aparent simplă: dilema 
celor care sunt puși în situația de a acorda sau nu 
ajutor celui aflat în nevoie� Trecerea de la cuvânt la 

acțiune este însă un blocaj ce nu poate fi depășit 
în ciuda discuțiilor și a argumentelor prelungite la 
nesfârșit� Ultimul Godot este o piesă construită ca o 
paralelă la mult mai celebra Așteptându-l pe Godot 
de Samuel Beckett� La fel ca în textul lui Beckett, avem 
două personaje marginalizate social care, însă, de 
acestă dată, discută în acord și dezacord despre 
rostul și finalitatea teatrului ca artă� 

Putem considera aceste texte de teatru scurt ca o 
invitație lansată de autor tinerilor artiști, sau celor care 
cochetează cu ideea de a juca teatru, la un exercițiu 
dramatic oferindu-le toate ingredientele necesare 
unei povești reușite și de efect�

Volumul Omul din cerc� Antologie de teatru scurt 
1977-2010 propune o înțelegere mai profundă a 
captivității multifațetate a omului, oferind totodată căi, 
posibilități de eliberare printr-un adevărat proces de 
transformare interioară��� chiar dacă, uneori, e una 
radicală�

Liudmila CIOFLICĂ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Din dorința de a ajunge la cât mai mulți oameni, mai 
nou, activitățile sunt organizate în mediul virtual al 
instituției, cum ar fi paginile de Facebook, Instagram și 
Twitter, precum și pe canalul de Youtube� 

Ioana MIHĂLȚAN, 
responsabilă de proiect

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Monumentele literaturii române

02

Proiectul 8�12 Monumentele literaturii române a 
luat naștere la începutul acestui an, fiind destinat 
promovării operelor și scriitorilor români, care 

se regăsesc pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia�

Activitățile sunt organizate de către Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba, sub egida Consiliului 
Județean Alba, în parteneriat cu alte instituții de cultură 
din județul nostru� Acțiunile din cadrul activităților sunt 
diversificate, de la momentul de depunere de jerbe în 
acompaniamentul fanfarei, până la expoziții de cărți 
și fragmente din operele scriitorilor și de la dialoguri 
culturale tematice până la ateliere dedicate copiilor� 
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A învăța să citim o poezie înseamnă a ne deschide 
sufletul, receptarea ei cerând pasiune, perseverență, 
dragoste, emoție și curiozitate� În poezie e nevoie de 
autoinițiere, de dobândirea unei anumite apropieri 
de aceasta� Poezia rămâne una dintre cele mai 
frumoase modalități de a ajunge să simți lumea și 
oamenii, biblioteca fiind un reper în comunitate pentru 
a asigura toate aceste trăiri� 

Monica AVRAM, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Expozițiile de poezie – punte spre sufletul cititorilor

03

Poezia este parte integrantă a literaturii oricărei 
culturi și constituie un punct de reper pentru 
orice persoană avidă de cunoaștere, ne ajută 

să ne dezvoltăm propriile capacități și să stabilim noi 
orizonturi de reflecție� Nevoia de poezie a omului 
modern este nemărginită și reprezintă un centru de 
interes pentru orice persoană pasionată de lectură�

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a dezvoltat 
proiectul 4�11 Expoziții de poezie, ajungând astfel la 
sufletul cititorilor, desfășurând activități de promovare a 
poeziei românești și universale în spațiile expoziționale 
ale bibliotecii, stabilirea agendei făcându-se în funcție 
de calendarul evenimentelor culturale marcante pe 
plan național și internațional și de aniversările poeților 
reprezentativi� În acest an, expozițiile de poezie au 
avut o dublă vizibilitate, un exemplu în acest sens fiind 
proiectul Poezia zilei vizualizată în mediul on-line 
și transpusă tradițional, în spațiul expozițional al 
bibliotecii�
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Alba Iulia Stand – Up Poetry

04

Pe data de 5 octombrie 2019 s-a desfășurat la 
Alba Iulia un mini-festival de poezie, intitulat 
Stand-Up Poetry, nume considerat ca fiind 

sugestiv de către Silvan Stâncel, directorul Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga”� Spun mini pentru că festivalul 
e abia la început, dar modul în care s-a desfășurat și 
a fost receptată de public această primă ediție ne dă 
încredere și mari speranțe� 

Ideea acestui recital poetic s-a născut în momentul în 
care filiala Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din 
România m-a însărcinat cu misiunea de a face selecția și 
a invita la „Colocviile Tinerilor Scriitori” niște poeți tineri, 
talentați� M-am gândit apoi, alături de Silvan, căruia 
i-am făcut o vizită la sediul bibliotecii, să fructificăm 
prezența acestor poeți și să le oferim oportunitatea 
de a-și citi creațiile și în cadrul unui altfel de spectacol, 
organizat, iată, la această primă ediție, într-un spațiu 
frumos amenajat din curtea Bibliotecii Județene� 

A luat cuvântul pentru început prof� univ� dr� Aurel Pantea, 
un poet remarcabil care nu mai are nevoie de nicio 
prezentare� Dânsul a rămas alături de noi până la final, 
aplaudând și comentând entuziasmat prestația fiecărui 
poet în parte� 

Prezentarea invitațiilor am făcut-o alături de Ioana 
Popan, angajată a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga”� 

La această primă ediție au citit poeții: Roxana Prisecariu 
și Andreea Cărăușu din Iași, Toni Chira din Dej, Mihok 

Tamaș din Oradea, Gabriela Feceoru din Târgu Mureș, 
Savu Popa din Sibiu, Antonio Doda, Silviu Dachin, 
Adrian Cârstea și eu din Alba Iulia� După cum spuneam 
selecția mi-a aparținut în totalitate, luând în considerare 
evoluția acestor tineri pe care îi urmăream de ceva 
vreme publicând cărți excepționale remarcate de critica 
literară de specialitate, publicându-și poemele în reviste 
prestigioase sau postându-le în cadrul cenaclurilor 
online, precum „Jurnal poetic”�

Lecturile au fost completate de câteva momente 
excepționale de breakdance oferite de Tudor Popa� 

Întâlnirea a luat sfârșit după mulțumirile lui Silvan Stâncel 
adresate participanților, și o mică recepție în cadrul 
căreia publicul spectator a intrat în dialog cu poeții� 

Îmi exprim încrederea că aceste două evenimente 
organizate de Consiliul Județean Alba, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba și Filiala Alba-
Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România 
(Colocviile Tinerilor Scriitori și Stand-Up Poetry) 
sunt niște proiecte culturale extraordinare, absolut 
necesare, care desfășurându-se (mai ales) împreună 
vor dăinui mult timp de acum înainte și vor atrage un 
public din ce în ce mai vast, punând pe harta poeziei 
boema cetate a orașului Alba Iulia� 

Marcel VIȘA, 
poet
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Este Eminescu autorul acestei antonomaze, 
acestui supranume al Blajului? Orașului care a 
fost începând din secolul XVIII – până la Marea 

Unire din 1918, capitala culturală a Transilvaniei i 
s-au dat diferite denumiri: „Meka românilor”, „Sionul 
românesc”, orașul „Luminilor ardelene”, „Școala 
școlilor românești”� Dar toate pălesc în fața a ceea 
ce istoricii literari și biografii lui Eminescu consideră 
numele eminescian al Blajului: Mica Romă (Roma 
Mică)� Înfățișând drumul lui Eminescu spre Blaj 
din primăvara anului 1866, G� Călinescu scrie că 
împreună cu cei doi seminariști din ținutul Bicazului, 
Teodor Cojocariu și Ion Cotta, „ajunseseră în cele din 
urmă în vârful Hulei, de unde se vede Blajul, Eminescu, 
ridicându-se, strigă atunci emfatic, cu carnetul într-o 
mână și cu pălăria într-alta: Te salut din inimă, Roma-
mică� Îți mulțumesc, Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o 
pot vedea! (v� G� Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, 
E�P�L�, 1966, p� 83)� G� Călinescu preia informația 
din memorialistica pe care Dr� E� Dăianu a adunat-o 
de la cei ce l-au cunoscut pe Eminescu în popasul 
său blăjean, și a publicat-o cu titlul „Eminescu și 
Blajul”, mai întâi în „Familia”, 1902, p� 301-302, 
iar în 1914, într-o broșură, cu un titlu ușor schimbat 
și cu un subtitlu explicativ: „Eminescu în Blaj� Amintiri 
de-ale contimporanilor”, culese de Dr� Elie Dăianu� 
De atunci numele acesta a devenit un loc comun, 
fiind citat în toate monografiile închinate lui Eminescu 
și în toate contribuțiile biografice privind legăturile 
poetului cu Transilvania� Eu însumi când am scris o 
asemenea „contribuție de istorie literară”, am intitulat 
ultimul capitol chiar astfel „Numele eminescian al 
Blajului”, străduindu-mă să-i deslușesc semnificațiile, 
bazat pe eseurile clasicistului N� I� Herescu și ale 
italienistului Alexandru Balaci: „Ca în atâtea alte 
împrejurări, Eminescu găsise formula cea mai fericită 
pentru a defini Blajul și rolul său în viața românilor� 
Modestul oraș din inima Transilvaniei poate fi socotit, 
în adevăr, ca Roma mică a României� De ce? Fiindcă 
la Blaj acum două sute de ani, episcopul Inocențiu 

Despre „numele” Blajului: Roma Mică

05

Micu așezase temelia unor școli al căror principal rol 
și principal merit a fost de a răspândi printre români 
latinitatea” (v� „Omagiu Școlilor din Blaj”, (1754-
1954), Paris, 1955, p� 146)� „De pe treapta cea 
mai înaltă a vastului amfiteatru geologic străbătut 
de undele îngemănate ale celor două Târnave, va 
fi salutat, în extaz, adolescentul Mihai Eminescu, 
peregrin prin Transilvania, Mica Romă� Omagiul lui 
se îndrepta către steaua latină a învățaților care au 
strălucit în perimetrul Blajului… Acești învățați care 
studiaseră îndelung la Marea Romă, Caput Mundi, 
aflaseră acolo cheile istoriei românești� Ei putuseră 
citi pe cilindrul de marmură și de artă al Columnei lui 
Traian actul de naștere al poporului român, dovadă 
de piatră a vitejiei strămoșilor, semnul perfect al 
latinității răsăritene” (v� Alexandru Balaci, „Mica 
Romă”, în „România literară”, anul XIII, 1980, nr� 10, 
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p� 5)� La acestea am adăugat încă un argument, 
oarecum simetric: după ce în 1737, Inocențiu Micu 
Klein mută capitala Episcopiei grecocatolice de la 
Făgăraș la Blaj, orașul de la încrengătura Târnavelor 
devine – pentru o mare parte a românilor ardeleni 
– Mica Romă, așa cum pentru catolicismul mondial – 
capitala este Marea Romă�

Dar, de curând, la o sesiune de comunicări, am 
avut o surpriză care mi-a clătinat oarecum aceste 
convingeri de istorie literară� Un fost coleg de 
facultate, profesorul Ion Poenaru, harnic scotocitor al 
arhivelor năsăudene, după ce și-a ținut comunicarea 
cu un titlu interogativ, Sunt cuvintele lui Eminescu? 
mi-a înmânat o copie a Odei (Liceului grăniceresc 
„George Coșbuc” din Năsăud) de Ioan Marte Lazăr�

Liceul din Năsăud s-a înființat în 1863 și atunci 
purta numele Gimnaziul românesc greco-catolic 
din Năsăud� De-a lungul timpului a purtat mai 
multe denumiri; denumirea de Liceul grăniceresc 
„George Coșbuc” apare pentru întâia oară în anul 

școlar 1922/1923� Așadar copia înaintată mie și 
pe care o reproducem este ulterioară, dar nu este 
nici o îndoială că ea a fost intonată în octombrie 
1863, după cum citim într-o micromonografie 
închinată, liceului năsăudean: „Încă în seara zilei 
de 3 octombrie 1863, orășelul a intrat în lumina și 
frumusețea sărbătorii� Corul elevilor și fanfara au 
cuprins oamenii și casele în învăluire de cântec și 
vorbă, s-au rostit cuvinte de mulțumire și cinstire a celor 
care au trudit întru întemeierea fondurilor școlare și a 
școlii gimnaziale, adusă la îndemâna celor ce nu se 
aflau în stare a cheltui pentru învățătură în școli mai 
depărtate și care au pus mână de la mână pentru ca, 
din sărăcia lor, să întemeieze un lăcaș de mai înaltă 
cultură (Liceul „George Coșbuc” Năsăud (1863-
1988), micromonografie, Năsăud,1988, p� 11)”� 
Cei care până acum au purtat armura lui Marte se 
îmbracă irevocabil în zalele Minervei, în locul virtuții 
militare este așezată virtutea științei și a omeniei:

„Astăzi virtuții belice străbune
Fiii lui Marte de pe Valea Rodnei
Știu să-nsoțească a doua „Rediviva
Virtus Romana”�
Dacă romanii, domnitorii lumii
În mama noastră, acea veche Romă
Zidiră altare și temple mărețe
Sacrei Minerve;
Astăzi strănepoții ție, o, Minervă:
Ţie-ți consacră brava sa junime
Ea va fi ție auriul templu
În Dacia veche”�
Urmează o strofă de îndemn la bucurie pentru că la 
șirul vechilor școli românești din Blaj, Brașov și Beiuș 
se adaugă gimnaziul năsăudean, „soțul june” căruia 
îi întind o mână de frăție:
„Sălteze Blajul, mica noastră Romă,
Brașovul antic, cu tine Beiușe,
Că pot întinde mâna de frăție
Soțului june!”

Scrisă în metru antic, într-un elogiu patetic al originii 
noastre romane, oda este un ecou poetic al operei 
istorice și filologice a reprezentanților Școlii Ardelene�

Ioan Marte Lazăr care a introdus și în numele 
său, numele latin al zeului războinic, era, la data 
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deschiderii gimnaziului năsăudean, nu numai autorul 
odei, ci și printre cei care au vorbit la acest moment 
entuziast de început al Școlii năsăudene, a predat 
limba latină între anii 1863-1873, și timp de patru ani, 
între 1869-1873, a fost directorul liceului�

A cunoscut Eminescu oda liceului năsăudean? E 
posibil pentru că la gimnaziul din Cernăuți poetul 
a avut colegi din ținutul Năsăudului, care i-au putut 
relata lui Eminescu într-o convorbire amicală despre 
festivitățile deschiderii liceului, și să-i recite chiar un 
fragment (acesta putea fi cel al orașelor scolastice) 
din oda care a devenit imnul liceului� Așa cum s-ar 
putea ca Aron Pumnul însuși, dascăl blăjean, refugiat 
după 1848 la Cernăuți, să fi rostit această sintagmă 
despre Blaj�

Salutul entuziast a lui Eminescu adresat Blajului în 
primăvara anului 1866, îl cunoaștem numai din 
memorialistica adunată de Dr� Elie Dăianu� Elevii 
Blajului, crescuți în cultul latinității, puteau la o distanță 
a rememorării de o jumătate de secol, să atribuie lui 
Eminescu acest nume al orașului, emblemă a latinității 
noastre� Dar, toate aceste presupuneri și chiar oda 
liceului năsăudean, care precedă cu trei ani „salutul 
eminescian al Blajului” nu schimbă prea mult acest 
moment biografic, pentru că o expresie devine 
celebră nu numai prin ea însăși, ci mai cu seamă 
prin cel care a rostit-o� Rămasă într-un anuar școlar, 
„mica noastră Romă” din oda lui Ioan Marte Lazăr, 
ar fi fost de bună seamă uitată, rostită de Eminescu, 
– mărturisită de tovarășii săi de drum spre Blaj, – ea 
a căpătat notorietate și într-un fel „paternitate” care 
sunt imposibil de schimbat�

Prof. univ. dr. Ion BUZAȘI

***

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
celebrează și promovează în cadrul proiectului 8�2 
Mihai Eminescu, opera și personalitatea „poetului 
național”, organizând la data de 15 ianuarie și 15 
iunie o multitudine de manifetări culturale menite să 
apropie comunitatea de bibliotecă și de valorile 
autentice ale neamului românesc�

Prof� univ� dr� Ion Buzași semnează o bogată 
paletă de cărți de referință despre Mihai Eminescu 
și despre alte personalități marcante ale culturii 
române, parte dintre ele regăsindu-se și în colecțiile 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba� Dintre 
acestea amintim: Eminescu: Studii și articole (Reșița, 
Timpul, 1999), Eminescu și Blajul (Blaj, Astra, 2000), 
Eminescu și Blajul (București, Iriana, 1994), Eminescu: 
Radiografii transilvane – pași ai poetului adunați în 
cuvântul mirabil (autori: Ion Buzași, Ion Mărgineanu 
– Alba Iulia, Altip, 2000); „Te salut din inimă Romă 
Mică”: poezii închinate popasului eminescian la 
Blaj 1866 (autori: Ion Buzași, Mihai Târnăveanu – 
Blaj, Aridia, 2006); Andrei Mureșanu, poetul tribun: 
omagii lirice (Dej, Astra, 2006); Andrei Mureșanu – 
Poetul deșteptării naționale� Alexei Mateevici – Poetul 
limbii materne� Antologie școlară (Cluj-Napoca, 
Dacia, 2007); Andrei Mureșanu, poetul Revoluției 
de la 1848 (Alba Iulia, Altip, 2003); Ioan Alexandru 
și Blajul (autori: Ion Buzași, Ion Mărgineanu – Alba 
Iulia, Altip, 2001); Ion Bianu și Blajul (Cluj-Napoca, 
Dacia XXI, 2011); Pavel Dan și Blajul (autori: Ion 
Buzași, Sergiu Pavel Dan, Aurel Podaru – Beclean, 
Saeculum, 2007); Scriitorii români și Blajul: Mențiuni 
de istorie literară (Alba Iulia, Altip, 2013); Școala 
Ardeleană: omagii lirice (Cluj-Napoca, Eikon; Editura 
Școala Ardeleană, 2014)�

Monica AVRAM, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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CULTURA SUPORT

06

Programul 8�5 Cultura Suport este dedicat 
identificării, promovării și valorificării creatorilor 
din domeniul cultură și de dezvoltare a domeniului 

cultural din România�

Platforma culturală română contribuie la lansarea și 
exprimarea artiștilor aflați la debut prin identificarea 
creatorilor la nivel județean și național din sfera culturală 
indiferent de domeniu, conectarea profesională și 
informațională a creatorilor din România la Cultura 
Suport, formarea grupurilor de interes culturale în funcție 
de domeniu, încurajarea și susținerea schimburilor de 
idei între creatori prin tehnici specifice, crearea unei 
baze de date culturale, profesionalizarea actului cultural 
prin procesul vânzării și demersuri legislative, educarea 
publicului în raport cu produsul cultural, conectarea 
platformei la mediul politic și economic în vederea 
reprezentării intereselor creatorilor culturali, a protejării 
și susținerii acestora�

Proiectele din 8�5 Cultura Suport sunt dezvoltate de 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba�

P r e m i u l  N a ț i o n a l  p e n t r u 
P o e z i e  „ L u c i a n  B l a g a ” ,  9  m a i
Proiectul Premiul Național pentru Poezie „Lucian Blaga” 
are ca obiectiv promovarea operei blagiene, în toată 
complexitatea ei, prin acordarea unui premiu național 
de poezie care să poarte amprenta marelui poet și 
filosof Lucian Blaga, valorizarea poeziei românești 
contemporane recunoscută de critica de specialitate, 
creșterea interesului publicului larg și educarea acestuia 
pentru poezia contemporană�

Acest premiu este un omagiu adus marelui om de 
cultură, dar în același timp și recunoașterea valorii unui 
alt poet român contemporan�

Evenimentul public are loc în data de 9 mai în localitatea 
Lancrăm, la Casa Memorială „Lucian Blaga” și se 
adresează personalităților culturale marcante din 
România și comunității județului Alba�

„Aici e casa mea� Dincolo soarele și grădină cu stupi�
Voi treceți pe drum, vă uitați printre gratii de poartă
Și așteptați să vorbesc� – De unde să-ncep?”
„Către cititori”, Lucian Blaga

G a l a  P o e z i e i  R o m â n e 
C o n t e m p o r a n e
Proiectul Gala Poeziei Române Contemporane, 
dezvoltat de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, este 
un eveniment de importanță națională dedicat poeziei 
românești contemporane�

Prin acest act cultural se dorește recunoașterea 
și promovarea celor mai valoroși poeți români 
contemporani în cadrul unei gale de înaltă ținută 
culturală, publicul prezent având bucuria și satisfacția de 
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a se întâlni cu personalități ale lumii literare din România, 
cu cei mai apreciați poeți români contemporani – Lista 
lui Manolescu�

Gala Poeziei Române Contemporane promovează 
pe plan național municipiului Alba Iulia și județul Alba, 
evenimentul fiind înregistrat și transmis de Televiziunea 
Națională�

Proiectul se adresează comunității județului Alba, elevilor, 
studenților, cadrelor didactice, scriitorilor, iubitorilor 
de literatură, turiștilor și întregii comunități culturale din 
România�

C o l o c v i i l e  R o m a n u l u i 
R o m â n e s c  C o n t e m p o r a n
Proiectul Colocviile Romanului Românesc Contemporan 
contribuie la promovarea cărții, a scriitorilor, a Filialei 
Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România 
prin organizarea unui eveniment cultural de marcă 
ce aduce la Alba Iulia nume importante ale literaturii 
și criticii literare� Scriitori, critici și istorici literari sunt 
invitați în fiecare an la Alba Iulia pentru a conferenția 
despre condiția romanului românesc contemporan, din 
perspectiva spiritului creator�

Evenimentul se adresează comunității județului Alba, 
mediului academic, scriitorilor și tuturor iubitorilor de 
literatură�

C o l o c v i u l  T i n e r i l o r  S c r i i t o r i
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba împreună 
cu Uniunea Scriitorilor din România a derulat proiectul 
Colocviul Tinerilor Scriitori prin care s-a urmărit 
valorizarea, promovarea și stimularea tinerilor scriitori în 
domeniul literaturii�

La eveniment sunt invitați tineri scriitori români alături de 
scriitori și critici literari consacrați�

Proiectul adresându-se elevilor, studenților, cadrelor 
didactice, iubitorilor de literatură și întregii comunități�

În anul 2020, în contextul actual al pandemiei, 
evenimentele din cadrul proiectului nu s-au derulat, dar 
avem speranța că ne vom întâlni anul următor�

Cornelia OARGA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Festivalul Internațional de Literatură Umoristică „Alb-Umor”

07

Festivalul Alb-Umor face parte din proiectul 
Identitate și valori culturale, fiind un program 
dedicat identificării, promovării și valorificării 

creatorilor din domeniul cultură�

Prin acest program se urmărește promovarea literaturii și 
artei cu caracter satirico-umoristic prin organizarea unui 
festival-concurs precum și promovarea județului la nivel 
național și internațional� 

Anul 2020 a fost unul dificil pentru toți: angajați, 
angajatori, operatori economici sau culturali, 
organizatori de evenimente, părinți și copii, artiști și 
spectatori� Nimic nu a mai fost așa cum știam� Sălile 
instituțiilor culturale au rămas goale� Toată activitatea 
s-a mutat în mediul online, iar noile tehnologii ne-au 
demonstrat încă o dată că nu mai putem să trăim fără 
ele în secolul XXI, că ne pot salva în situații care la o 
primă vedere nu au rezolvare�

În acest an de pandemie de COVID-19, sectorul 
cultural este printre cele mai afectate� Multe festivaluri 
s-au mutat online, iar organizatorii au încercat să își 
mențină, fiecare în parte, festivalul viu devenind foarte 
activi pe rețelele de socializare� Putem spune că nu este 
suficient, interacțiunea fizică este până la urmă esențială 
în anumite domenii culturale, dar adaptabilitatea duce 
la continuitate�

Festival Internațional de Literatură Umoristică „Alb–
Umor” Alba Iulia, ediția a X-a, organizat de Consiliul 
Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
a avut loc la umbra virusului care bântuie mapamondul, 
dar a avut loc! Participanții au fost mai puțini ca în 
edițiile trecute� La secțiunea epigrame au fost doar 
27 de participanți, la fel și le cea de parodie, iar la 
proza umoristică doar 10� Asta este! În alți ani, festivalul 
atrăgea două sau trei sute de participanți, iar Alba Iulia 
era denumită „capitala umorului românesc”� Oricum 
organizatorii și Uniunea Epigramiștilor din România nu-și 
pierd speranța sunt siguri că viața va reveni la normal și 
festivalul va renaște� 

Roxana DAD, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Ateliere educative

01

Creativitate� Cooperare� Dezvoltarea capacităților 
cognitive� Acestea sunt câteva dintre abilitățile 
pe care acest proiect își propune să le stimuleze 

în rândul publicului de toate vârstele, în special al 
copiilor� Atelierele educative urmăresc să le deschidă 
gustul pentru lectură și cunoaștere, îmbunătățirea unor 
deprinderi motrice, dar și a unor abilități de comunicare 
și lucru în echipă� 

Paleta tematicilor abordate în acest an este una cât 
se poate de variată: de la ateliere de manualitate, de 
storytelling, de lectură, până la cele de improvizație 
în arta dramatică� Întâlniri cu scriitori deja îndrăgiți ai 
literaturii române, precum Ion Luca Caragiale, dar și 
cu autori contemporani, care s-au remarcat în cadrul 
literaturii pentru copii, jocuri creative și de imaginație, 
improvizații dramatice pe teme de actualitate, sunt doar 
câteva dintre ingredientele care au dat culoare în anul 
2020 acestui proiect de tradiție� 

În contextul pandemiei generate de COVID-19, proiectul 
Ateliere educative s-a derulat și în mediul online, mai 
precis pe canalul Youtube al instituției și pe pagina de 
Facebook a acesteia, antrenând grădinițe, școli și alte 
instituții din Municipiul Alba Iulia, realizându-se lucrări 
tematice, de manualitate, valorificate în cadrul unor 
expoziții virtuale�

Prin mijloacele creative folosite, precum lectura, crearea 
de povești, pictura, modelajul, colajul, jocul de rol, 
proiectul deschide căi spre interacțiune, schimbare, 
echilibrare și dezvoltare a copiilor și a tuturor celor 
implicați�

Liudmila CIOFLICĂ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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În strânsă legătură cu evoluția omului și a 
civilizațiilor se află cartea� Cartea și documentele 
vechi formează un fragment al patrimoniului 

românesc și universal, având nu doar o menire 
culturală și morală, cât îndeosebi rolul de a defini 
spiritualitatea unei națiuni care știe sau nu să-și apere, 
conserve și aprecieze valorile� Având ca suport hârtia 
sau pergamentul, materialele de natură organică, 
care îmbătrânesc odată cu trecerea timpului cărțile 
și documentele vechi, sunt afectate atât de condițiile 
precare de depozitare cât și de cercetările improprii�

Centrul Național de Conservare și Restaurare a 
Cărții Vechi, din cadrul Muzeului Național al Unirii, a 
fost înființat în anul 1996 ca o continuare a activității 
de restaurare carte, desfășurată aici� Considerat la 
momentul respectiv unul dintre cele mai reprezentative 
laboratoare de profil din țară, Centrul Național de 
Conservare și Restaurare a Cărții Vechi a beneficiat în 
cursul anului 2018 de o modernizare atât a spațiului 
de lucru, cât și a dotărilor� Rezultatele obținute au 
fost concretizate în restaurarea unui număr important 
de documente, incunabule și tipărituri de după anul 
1500� Cărți și documente care prin valoarea lor se 
încadrează în categoria Tezaur, cum ar fi „Liturghierul 
de la Slatina” ( secolul al XVI-lea), „Liturghia Sfântului 
Ioan Gură de Aur” (1620), „Missale” ( manuscris pe 
pergament din secolul al XIV-lea), „Carte de Predici” 
(1400), „Tetravangheliarul slavo-român” ( Sibiu, 1551-
1553), fragment, „Cazania lui Varlaam” (Iași, 1643), 
„Biblia lui Șerban Cantacuzino” (1688) sunt doar 
câteva din manuscrisele care nu au fost lăsate să moară 
de către restauratorii din Alba Iulia� Un monument 
al limbii române literare, o lucrare de excepție a 
tipografiei chirilice românești, „Noul Testament”, tipărit 
la Bălgrad, vechea Alba Iulia, în 1648, a fost de 
asemenea, restaurat la acest centru� Zeci de expoziții 
de restaurare de carte veche organizate, filme 
documentare realizate, participarea la simpozioane și 
mese rotunde reprezintă, toate la un loc, demersuri ale 
restauratorilor albaiulieni pentru salvarea, conservarea 

Bibliovacanța: „Spitalul de cărți” din inima cetății Alba Carolina

02

și restaurarea patrimoniului cultural-național de carte 
veche� Principiile care stau la baza activității sunt atât 
de ordin etic și moral, cât și de ordin științific� „Ceea 
ce facem noi aici seamănă cu un „mic spital al cărții”, 
declară Alexandru Știrban, șeful Centrului Național 
de Conservare și Restaurare a Cărții Vechi� Singur, cu 
cartea în față, între om și obiect se stabilește o relație 
de înțelegere profundă, o înțelegere între „pacient” 
și restaurator, un „pacient” care are nevoie de un 
diagnostic, de un tratament adecvat, dar mai ales de 
o mare înțelegere și atașament� Prin acest „mic spital”, 
cărțile nu mor niciodată la Alba Iulia�

Încă de la înființarea sa, acest „mic spital al cărții” 
și-a luat în serios și rolul educativ, găzduind multe 
evenimente și vizite ale elevilor din întreaga țară� Printre 
beneficiarii acestor activități s-au numărut și micuții care 
participă în mod frecvent la proiectul „Bibliovacanța” 
derulat de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba� 
Chiar și în acest an, când vizitele și întâlnirile directe 
cu „doctorii de carte” nu au mai fost posibile, copiii 
de la „Bibliovacanța” s-au bucurat să vizioneze 
on-line un mic filmuleț documentar despre modul în 
care sunt salvate cărțile vechi� Acest lucru a fost posibil 
grație unui parteneriat vechi și fructuos dintre Muzeul 
Național al Unirii din Alba Iulia și Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba�

Alexandru Știrban,
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Roxana DAD
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Vreau să-mi Citești!

03

Proiectul Vreau să-mi citești a pornit inițial ca o 
simplă activitate în cadrul proiectului Ateliere 
Educative, dar datorită succesului a fost 

transformat într-un proiect de sine stătător, în anul 2019� 
Părinții și copiii au înțeles că cititul poate fi o pasiune, o 
bucurie� E dorința de a afla povestea până la capăt, de 
a cunoaște personajele, de a te avânta în aventură, de 
a te emoționa� E o nevoie de a cunoaștere� 

Când le citim copiilor de mici, oferim informații de bază 
asupra lumii, care îi vor ajuta să înțeleagă ceea ce văd, 
aud sau citesc� 

Copiilor le place să li se citească povești, chiar și după 
ce ei au învățat să citească singuri� Cititul împreună 
reprezintă timp împreună� Este un moment de socializare, 
de relaxare, de liniște și de calm� Un mare beneficiu al 
cititului împreună este faptul că oferă posibilitatea de 

a discuta despre teme, idei sau valori ale conținutului� 
Cititul împreună, cu voce tare, încurajează o cultură 
comună, adică un interes comun, o limbă comună și o 
frumoasă conexiune� 

Copiilor le place să își aleagă singuri cărțile� În 
bibliotecă, copiii sunt lăsați să răsfoiască în tihnă cărțile, 
să se bucure de ele� Aceștia aleg întotdeauna cartea 
care le place cel mai mult� Încurajăm părinții ca, pe 
lângă alegerile făcute de ei pentru copii, să le permită 
acestora să aibă propriile alegeri și preferințe� 

Luiza POP,
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

86 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

Orice călătorie interesantă se dovedește a fi 
aceea în care descoperim ceva� La fel este 
și cazul acestui minunat proiect al Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba, destinat celor care 
pășesc pentru prima dată pragul acestei instituții și 
descoperă în cadrul unui tur ghidat, cele mai importante 
spații, colecții de carte și proiecte ale acesteia� 

În acest an, copiii de toate vârstele au avut ocazia 
să le cunoască pe cele două personaje animate 
ale Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Lina și 
Abecelina, care i-au purtat într-o călătorie în lumea 
cărților și le-au împărtășit din secretele muncii de 

bibliotecar� Concursurile de ghicitori, jocurile educative, 
lecturile interactive pe tematici diferite au oferit copiilor o 
experiență de neuitat cu scopul de a le stârni curiozitatea, 
a-i familiariza și a-i apropia de bibliotecă și de carte� 

Inițiat în anul 2019, proiectul Descoperă biblioteca 
se redescoperă în anul 2020� Activitățile din cadrul 

Descoperă biblioteca

04

acestui proiect au cunoscut o nouă formă de derulare 
în contextul pandemiei COVID-19, sub forma unor 
prezentări în mediul online a colecțiilor de carte ale 
bibliotecii (serii de autor, serii de cultură generală etc�), 
destinate publicului de toate vârstele�

Descoperă biblioteca s-a derulat în parteneriat cu 
grădinițe și școli de pe aria județului Alba și reprezintă 
o invitație și, totodată, o provocare lansată tuturor celor 
care au curiozitatea să cunoască altfel „Casa cărților” 
de pe strada Trandafirilor�

Liudmila CIOFLICĂ,
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Nimic nu stârnește o bucurie mai mare sau o 
frică mai paralizantă decât rolul de părinte� 
Nimic nu este la fel de încântător și intimidant, 

înălțător și sfâșietor, palpitant și solicitant, precum 
creșterea unui copil� Și, cu siguranță, nimic nu ne va 
inspira și motiva să devenim mai buni, așa cum o face 
dorința de a fi acea persoană pe care copilul o ia drept 
model�

Dr� John Gottman, cunoscut psiholog și cercetător, 
sumarizează în câteva cuvinte esența parenting-ului: 
„Cheia spre un parenting de succes nu se găsește în teorii 
complexe, în elaborate reguli de familie sau în maniere 
întortocheate� Ci se bazează pe cele mai profunde 
sentimente de iubire și afecțiune pentru copilul tău și se 
demonstrează, pur și simplu, prin empatie și înțelegere� 
Un parenting bun începe în inima ta și se continuă în 
orice moment în care copilul tău este copleșit de emoții, 
când e trist, supărat ori speriat� Esența parenting-ului 
înseamnă să fii acolo într-un mod foarte specific, atunci 
când contează cu adevărat�” 

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I

Prin atelierele de parenting pe care le organizează, 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, sprijină 
părinții tocmai în dezvoltarea unor astfel de abilități 
și cunoștințe de îngrijire a copiilor, oferind un cadru 
adecvat pentru schimbul de experiență între părinți 
și susținerea reciprocă, astfel încât copiii să poată 
beneficia de întreg sprijinul necesar pentru o dezvoltare 
armonioasă�

Atelierele de parenting au ca scop principal oferirea de 
suport părinților în demersul creșterii celor mici prin: idei 
și sugestii pentru consolidarea relației părinte-copil; 
prezentarea unor teorii ale dezvoltării și explicarea 
acestora (cum putem să le folosim concret în viața de zi 
cu zi); oferirea de sugestii pentru situațiile sau problemele 
aduse în discuție de părinți�

Dintre temele abordate la atelierele de parenting 
amintim: părinții – principalul model pentru copil; cum 
să dezvolți un atașament securizant cu copilul tău; care 
sunt principalele avantaje și dezavantaje ale diferitelor 
stiluri parentale; etapele dezvoltării copilului; adaptarea 
psihologică la provocarea sosirii unui nou membru 
în familie (sfaturi avizate ce țin de sarcină, naștere și 
alăptare); cum putem răspunde întrebărilor dificile ale 
copiilor; cum putem preveni și corecta anumite tulburări 
de vorbire; cum putem schimba comportamentul nedorit 
al copiilor prin recunoașterea și satisfacerea nevoilor 
acestora; cum clădim o relație bazată pe empatie și 
respect între părinte – copil; cum să gestionezi crizele 
de furie ale copilului și cum să îl ajuți să își gestioneze 
emoțiile; bullying-ul în mediul școlar; adaptarea la 
grădiniță și școală; gestionarea corectă a dispozitivelor 
digitale�

Parenting-ul nu este despre copil sau, mai bine zis, nu 
este doar despre copil� Înainte de toate, este despre 
adultul care alege să aibă copii și astfel, să înceapă 
prin ei drumul spre autocunoaștere, spre descoperirea 
nevoilor de dezvoltare ale micuțului om sau spre 
exersarea autocontrolului în situații dificile� Iar acest drum 
trebuie parcurs de fiecare adult în parte�

Adina Drimbe, 
psihoterapeut
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Anul 2020 s-a dovedit a fi unul plin de provocări în 
contextul sensibil al pandemiei de COVID-19, iar 
proiectul Bibliovaliza s-a orientat spre mediul online, 
unde poveștile au ajuns la inimile copiilor prin intermediul 
unor materiale audio-vizuale� Astfel, au fost difuzate 
până în prezent peste 100 de povești în format audio-
video, alese din folclorul internațional sau scrise de 
autori consacrați ai literaturii pentru copii: Ion Creangă, 
Hans Christian Andersen, Frații Grimm, Charles Perrault, 
Wilhelm Hauff ș�a� Această nouă direcție de derulare 
a proiectului a fost fructificată prin încheierea unor 
parteneriate cu grădinițe de pe aria municipiului Alba 
Iulia, pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice, dar și 
a părinților, punându-le la dispoziție povești în format 
audio-video, adaptate vârstei preșcolare� 

Bibliovaliza, în diversele ei forme pe care le-a cunoscut 
în acești doi ani, ne reamintește că, oricât de vitrege ar fi 
condițiile, o poveste, și implicit, o carte, își va găsi mereu 
drumul spre publicul său�

Liudmila CIOFLICĂ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Povești cu eroi și domnițe, cu personaje fantastice, 
unele de-a dreptul hazlii, toate bine dosite într-o 
valiză plină de cărți, pentru cei mici și pentru cei 

puțintel mai mari� Acestea sunt elementele care dau 
culoare acestui proiect inedit al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba, derulat deja de doi ani, și care a 
adus în atenția comunității arta dramatică sub formă de 
povești călătoare într-o valiză� 

În cadrul proiectului cei mici au ocazia să participe 
la ateliere de artă dramatică, să asiste la scurte 
dramatizări ale unor texte pentru copii, să se transforme 
în personajele unei povești și, de ce nu, să decidă care 
va fi cursul poveștilor ce se vor depăna� Așadar, iată 
un proiect ce incită spre creativitate, descoperire și 
dragoste pentru lumea minunată a cărților�

Bibliovaliza în pandemie

06
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Copilul devine mai ordonat, are respect față de propriile 
lucruri, precum și față de lucrurile celor din jurul lui�

În cadrul proiectului „Hai să ne jucăm la bibliotecă!” se 
desfășoară jocuri de tipul:
• Jocuri de memorie
• Jocul de rol cu subiecte din povești
• Jocuri de mișcare 
• Jocuri de creație 
• Jocuri senzoriale
• Jocuri pentru dezvoltarea limbajului, cultură 

generală 
• Jocuri de relaxare 

Luiza POP,
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Hai să ne jucam la bibliotecă!

07
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Prin joc, copiii învață să interacționeze unii cu alții, 
învață despre corectitudine și să respecte un 
sistem de reguli sociale, învață cum să salute, să 

împartă, să controleze și să suporte succesul sau micile 
dezamăgiri atunci când se joacă împreună� 

Când construiește cu Lego, când îmbină piesele unui 
puzzle, când respectă regulile unui joc, când creează o 
poveste, copilului i se dezvoltă gândirea și creativitatea� 

Un mare atu al proiectului este locația de desfășurare: 
biblioteca� Aici, copilul este înconjurat de cărți, i se 
vorbește despre cărți, vede de unde provine informația și 
găsește răspuns la întrebările sale într-un mod interactiv� 
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English 4 Kids 

08

English4kids este un minunat proiect inițiat de 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în 
anul 2019, derulat sub forma unui club, având ca 

scop apropierea copiilor de limba, cultura și civilizația 
engleză� 

Anul acesta, în contextul pandemiei de COVID-19, 
English4kids s-a desfășurat sub forma unor filmulețe 
scurte în mediul online, fiecare având o tema diferită 
și interesantă, și anume: Springtime, At the farm, I like 
gardening, The cake shop, At the playground, At 
the seaside și Back to school� În cadrul acestui club 
copiii învață limba engleză într-un mod simplu și ușor, 
cu ajutorul imaginilor și al cântecelor, fiind în același 
timp încurajați să citească literatură în limba engleză� 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba pune la 
dispoziția copiilor o gama largă și variată de cărți în 
limba engleză: dicționare ilustrate, cărți cu activități 
sau exerciții pentru diferite categorii de vârstă, povești, 
povestiri amuzante, cărți de cultură generală�

Proiectul English 4 kids, prin temele alese și modul atractiv 
de prezentare al informațiilor, își propune să-i inițieze și 
familiarizeze pe cei mici cu o limbă internațională de 
referință pretutindeni în lume�

Diana MORTURĂ,
Coordonator al clubului de limbă engleză  

„English 4 Kids”
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Coșulețul copiilor deștepți

09
B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I

Proiectul de cultură generală, Coșulețul copiilor 
deștepți, a fost inițiat în anul 2019� Dacă în primul 
an activitățile s-au desfășurat în parteneriate 

cu diferite instituții de învățământ la nivel județean, de 
anul acesta, proiectul s-a extins și în mediul online al 
instituției, atât pe pagina de Facebook, cât și pe canalul 
de Youtube unde poate fi accesat atât de utilizatorii 
existenți de bibliotecă, cât și de potențialii utilizatori de 
bibliotecă� Deși aceste activități tematice sunt dedicate 
copiilor de peste 4 ani, la cerere, pot fi organizate și 
pentru adulți� Fiind redat sub forma unui filmuleț tematic, 
doritorii își pot testa cunoștințele generale, dar în același 
timp, pot învăța lucruri noi�

Trăind în era tehnologiei, dorim ca pe viitor să organizăm 
activități în care să folosim aplicații precum Kahoot! sau 
Quizziz și fiecare copil să răspundă la întrebări de pe 
propriul său telefon�

Ioana MIHĂLȚAN, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Copil bogat, copil sărac

10

Când eram mic nu știam că sunt sărac, majoritatea 
copiilor eram îmbrăcați la fel și aveam cam 
aceleași jucării� Totuși, treptat, am observat tot mai 

multe diferențe între ce posibilități aveam noi, și ceilalți 
copii� Nu știam „de ce-ul” acestor posibilități, vedeam 
doar că noi nu putem avea și mă deranja din ce în ce 
mai mult� De ce să nu avem, că și părinții mei merg la 
muncă și uneori lucrează continuu� Așa gândeam când 
ai mei plecau la schimbul trei� De ce, de ce să nu avem?

Crescând, acest „De ce?”, a răsunat tot mai des în 
mintea mea, neîncetând din a căuta răspunsul� De ce 
unii au și alții n-au? Ce ne deosebește atât de mult? 
Întrebări pe care cu siguranță și le-a pus fiecare copil, 
ori de câte ori auzea, „nu avem bani pentru aia”, „noi 
nu ne permitem”, „noi nu ne-am născut bogați���”� Cred 
că asta mi-a pus capăt și o bună perioadă de timp 
am acceptat, ba chiar mai mult m-am conformat și am 
îmbrățișat povestea cu „banul la ban trage, sărăcia la 
sărac”, fapt pentru care am ales să ascult și să-mi caut 
un loc de muncă sigur și „bine plătit”, să mă fac jandarm, 
căci părea că totul e bine și frumos, că o să am bani și 
niciodată nu o să mai îmi fac griji pentru lipsuri� 

Viața și-a urmat cursul, mi-a arătat partea frumoasă, 
însă apoi, cu cât responsabilitățile creșteau, a început 
parcă să îmi arate tot mai mult partea „urâtă”� Așa o 
vedeam pe atunci� Totul a culminat cu tăierile salariilor 
din 2010, când tot ce era sigur s-a prăbușit, când venitul 
nu ne ajungea să plătim rata la apartament, obligațiile 
ce țineau de nunțile pe care le aveam erau o menghină 
de stres și presiune�

Gândurile au revenit, încercând să caut soluții, iar la 
aproximativ un an soluția a fost să renunțăm la toate 
școlile făcute, la orgoliu, la job-uri, plecând în altă 
țară, alegând schimbarea radicală a tot ceea ce 
făceam� Au trecut astfel cinci ani, plini de încercări, de 
reușite nemaipomenite, de dificultăți, dar mai ales, plini 
cu experiențe de viață, într-una din cele mai bogate 
capitale ale lumii, Paris� Lucrând în casele și la afacerile 
unor oameni foarte bogați, punându-mi întrebări și 
punând astfel de întrebări și altora, am aflat care-i 

diferența dintre adevărații oameni bogați și cei săraci, 
și anume – educația� Unii se educă să aibă unde lucra, 
ce mânca și unde să stea, pe când alții se educă ca 
să poată da altora de lucru, de mâncat și un acoperiș 
deasupra capului, delegând altora ceea ce lor le-ar 
ocupa tot timpul și nu ar mai avea timp să gândească 
cum să se dezvolte și să își crească afacerile și mai mult� 

Nu era vorba de o educație normală, așa cum am 
crezut că toți avem parte la școală, ci de o educație 
financiară, dată mai departe în familiile celor bogați� 
Parcă auzeam poezia spusă de mama mea, reținută de 
la tatăl ei: „Sărăcie, sărăcie, te-ai avut cu tata bine, și 
acum te ai și cu mine���”� Diferența de la cer la Pământ, 
între ce auzeam eu permanent acasă și felul în care au 
fost crescuți cei care ne dădeau de lucru și posibilitatea 
de a pune ceva deoparte�

Începusem din nou să-mi pun întrebări, dar întrebările 
veneau de această dată dintr-o frustrare ce căuta altfel 
de soluții� Cum să îmi schimb din nou viața? Ce să fac, ca 
să gândesc altfel, căci mintea mea parcă era blocată 
la un anumit nivel� Așa am luat hotărârea de a investi 
banii în noi, în cursuri scumpe de dezvoltare personală, 
în ceea ce visam parcă de când eram mult mai tânăr, de 
a găsi o cale de la sărăcia considerată o normalitate, 
la bogația de care mulți se fereau ca de blestem, căci 
„banul e ochiul dracului” și o să-ți ia mințile���

Hotărârea de a investi în noi, de a ne educa permanent, 
ne-a întors încă o dată corabia vieții și, trecând prin fel 
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și fel de experiențe, menite să ne îndrepte spre acasă 
– în România, am revenit cu o poftă mare de viață, de 
a reuși acasă, de a schimba paradigma noastră, a 
familiilor noastre și de a mișca lucrurile încât alți tineri să 
nu mai treacă prin ceea ce am trecut noi� Nu e ușor să-ți 
schimbi viața, dar hotărârea de a evolua, de a-ți depăși 
condiția, îți dă aripi și te duce spre reușite cum nu ai visat, 
iar greul nu mai pare greu, ci o cale de parcurs, căci 
efortul aduce trofeul!

Revenirea noastră din anul 2016, a fost după cinci ani de 
străinătate, pregătiți nu doar să ne facem o viață nouă, 
ci și să sprijinim comunitatea, așa cum am văzut că se 
întâmplă în țările mai dezvoltate, prin voluntariat, prin 
asociere cu cei care fac bine, gândind la comunitate ca 
la o familie extinsă� 

Ne-am deschis amândoi câte o afacere, soția mea o 
sala de fitness, pilates & yoga, iar eu am intrat în zona 
asigurărilor și a planificării financiare, chemat fiind de 
oportunitățile cu care rezonam� Întotdeauna, atunci 
când esti pregătit, apar în viața ta și oamenii care 
aduc oportunitățile și șansa de a evolua� Hotărând să 
mă dezvolt în domeniu, m-am educat și am început să 
ofer tot mai multă atenție planificării pe termen lung, a 
planurilor pentru studiile copiilor, a economisirii pentru un 
viitor mai bun� 

Totuși, deși asiguratorii internaționali erau în Romania de 
mulți ani, întâlneam foarte multă reticență și neîncredere 
în întâlnirile cu clienții, o neîncredere ce caracterizează 
mare parte a românilor și entuziasmul meu scădea� 

Până la un momentul când mi-am adus aminte de ce 
majoritatea sunt săraci și faptul că nu își hrănesc mintea 
cu o educație care să le ofere șansa de a depăși 
condiția cu care s-au născut� Am luat hotărârea deja de 
ceva timp că vreau să o duc mai bine, acasă la noi, 
nu în altă țară și mi-am asumat să sprijin o generație de 
copii să aibă parte de o altfel de educație, de o nouă 
înțelegere a banilor, de o educație financiară care să 
schimbe total paradigma și mediul orașului nostru�

Astfel s-a născut primul proiect de educație financiară, 
cu părinții cărora le prezentam produse destinate 
economisirii pentru studiile copiiilor, ca mai apoi să 
se transforme totul într-un proiect de voluntariat, prin 
proiectul „De la joc���la educație financiară”, desfășurat 
în parteneriat cu Grădinița „Scufița Roșie” din Alba Iulia, 
la toate grupele de copii� 

Fiind deja voluntar în cadrul Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” din Alba Iulia, o instituție pe care o consider ca 
fiind cea mai reprezentativă instituție a culturii din județ, 
am primit cu mare bucurie propunerea de a susține 
ateliere de educație financiară cu copiii, tinerii și adulții, 
beneficiari ai ofertei bibliotecii județene� Consider că 
este o mare onoare să pot participa la sprijinirea tinerelor 
generații, prin proiectul de educație financiară „Copil 
Bogat, Copil Sărac”, susținut de Consiliul Județean Alba 
și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”�

Proiectul „Copil Bogat, Copil Sărac”, s-a lansat la 
începutul anului 2020, având deja loc două ateliere, 
respectiv „ABC-ul leului” și „Semințe pentru viitor”, însă 

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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situația globală, privind pandemia Covid, a restricționat 
participarea la evenimentele de acest gen� Totuși, 
în urma ultimelor discuții cu reprezentanții bibliotecii, 
ne propunem ca proiectul să continue și în online, cu 
transformările care să-l facă urmărit de cât mai mulți 
copii, tineri și adulți, de toți cei care înțeleg importanța 
educației financiare și a gândirii pe termen lung�

Dupa toată aceasta perioadă, pot spune că observ 
schimbări în rândul părinților, în gândirea cu privire la 
viitor, iar rezistența la schimbare își pierde tăria, fapt 
care va pune țara noastră în rândul țărilor dezvoltate, cu 
menirea de a participa la dezvoltarea altor țări și a altor 
comunități aflate în curs de civilizare și dezvoltare� 

Consider că astfel de proiecte de educație financiară vor 
fi parte integrantă a programelor educaționale oferite 
de statul român, pentru a sprijini schimbarea paradigmei 
românești, pentru a conferi monedei naționale mai 
multă valoare și tărie, reieșită din creșterea încrederii 
în propriul sine, în comunitățile din care fac parte, a 
tinerelor generații�

„Copil Bogat, Copil Sărac”, își propune să arate diferența 
pe care o poate face educația ce duce la descoperirea 
propriei autenticități, a încrederii în viitor, atunci când 
fiecare înțelege că statul suntem noi, că funcționarea 
statului e asemenea unei societăți pe acțiuni� Oferind 
educație financiară celor mici, generațiile de dinainte se 
pot gândi la pensie, căci acțiunile fiecăruia dintre noi 
vor avea valoarea menită să susțină echilibrul și evoluția 
fiecărei generații de oameni educați�

Sunt deosebit de onorat pentru că mi s-a oferit șansa de 
a fi voluntar în acest proiect și mă înclin în fața celor care 
au susținut și susțin proiectul „Copil Bogat, Copil Sarac”, 
cu încrederea că viitorul apropiat va revela semințele 
plantate deja, prin reușitele de care vor avea parte 
beneficiarii acestui proiect� 

În viitor, tot mai puțini copii vor accepta sărăcia ca pe o 
normalitate, înțelegând cu toții ca este o boală a minții 
needucate!

Ban, banul, banii���
An, anul, anii���

Banii ne sunt anii, în al vieții șirag,
Făcând cu iubire, ce ne este drag!

Claudiu-Traian SIMEDRU,
Consultant planificare financiară
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Jurnal de călătorie
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Jurnal de călătorie, este un proiect care a luat 
naștere în toamna anului 2019, organizându-se, 
până în prezent, doar câteva activități� 

În cadrul acestui proiect, pasionații de călătorii au putut 
învăța cum să își organizeze un traseu montan, de ce 
anume trebuie să țină cont, unde pot campa și care cort 
este mai potrivit în concordanță cu tipul de călătorie�

Prin intermediul acestui proiect, dorim să aducem liceenii 
în bibliotecă, iar în acest sens, sunt discuții deschise 

pentru încheierea unor parteneriate cu unitățile de 
învățământ din județul Alba�

Ioana MIHĂLȚAN, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Caravana literară scriitori în școală

12

În contextul generat de pandemia Covid-19, 
o parte importantă din proiectele de animație 
culturală ale Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba au trebuit regândite și reorganizate astfel încât 
să fie luate toate măsurile de protecție și de stopare a 
extinderii acestei periculoase boli� Printre evenimentele 
care au avut de suferit de pe urma acestor măsuri a fost 
și proiectul 4�10 Caravana literară scriitori în școală, 
un proiect ce avea ca obiectiv principal stimularea 
lecturii în rândul copiilor și tinerilor prin întâlniri 
directe între autori, carte, beneficiari și specialiști din 
domeniul biblioteconomic� În anul 2020, înainte de 
izbucnirea pandemiei, am avut totuși prilejul să ne 
întâlnim într-un context aniversar cu elevii Colegiului 
Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, 
într-o ediție festivă dedicată aniversării a 101 ani de 
la înființarea la Alba Iulia a acestui colegiu� 

Activitatea s-a derulat sub forma unei întâlniri de suflet 
între foști și actuali profesori și elevi ai Colegiului 
Național „Horea, Cloșca și Crișan” și au fost prezenți 
la întâlnirea cu cadrele didactice și elevii, scriitoarele 
Sonia Elvireanu și Rodica Chira, membre ale Filialei 

Alba-Hunedoara a Uniunii Scriitorilor din România și 
reprezentanți ai Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba� Evenimentul cultural, înscris în programul mult 
mai amplu de manifestări culturale derulate cu acest 
prilej, a avut loc în data de 5 martie 2020 la Sala 
Multimedia a Colegiului Național „Horea, Cloșca și 
Crișan” din Alba Iulia și a fost coordonat de Lucreția 
Bârz, coordonator al Centrului de Informare și 
Documentare al colegiului albaiulian și de Daniela 
Floroian, bibliotecar la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba și fostă elevă a colegiului� Programul a 
debutat cu un mesaj aniversar rostit de Silvan Stâncel, 
manager al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
și fost elev al colegiului și cu mulțumirile adresate de 
conducerea colegiului prin vocea directorului Valer 
Cerbu și a directorului adjunct Sorin Schiau� A urmat 
lansarea volumului „Le Souffle du ciel”, semnat de 
scriitoarea, traducătoarea și criticul literar Sonia 
Elvireanu, prezentat de Rodica Chira, traducător, critic 
literar și cadru didactic universitar la Universitatea „1 
Decembrie 1918” din Alba Iulia�
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Liliana, Moldovan Dumitru, Pleșa Delia, Rusu Sofica, 
Secară Alina și Luciu Gabriela și s-a încheiat cu 
întrebări venite din partea participanților pentru cele 
două scriitoare invitate și cu o sesiune de autografe 
oferite pe cartea prezentată� 

Prof. Daniela FLOROIAN,
responsabil de proiect, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Volumul „Le Souffle du ciel” a fost editat la Paris 
de către editura L´Harmattan și a primit în 2020 
Premiul „Jacques Viesvil” din partea Societății Poeților 
Francezi din Paris� Același volum a fost premiat în 
2019 cu Premiul de creativitate „Naji Naaman” 
acordat de Fundația pentru Cultură „Naji Naaman” 
din Liban� Traducătoarea Sonia Elvireanu a mai fost 
premiată în anul 2019 și de către Academia Poetică 
și Literară din Provence, Franța, cu Premiul „Monde 
Francophone” pentru cartea sa Tăcerea dintre 
zăpezi/ Le silence d´entre les neiges� 

Caravana culturală scriitori în școală a continuat 
cu un moment literar-artistic prezentat de elevii 
colegiului, îndrumați de profesorii Lodoabă Liviu, 
Bălan Anca, Busuioc Carmen, Crișan Alina, Gligor 

B I B L I O T E C A  P E N T R U  C O P I I
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LecturAlba!

01

Unul dintre cele mai îndrăgite proiecte al 
bibliotecii este clubul de lectură LecturAlba 
care se desfășoară în fiecare lună� În cadrul 

întâlnirilor se discută despre cărți care au impresionat 
cititorii, cărți care au atras admirația sau au stârnit 
controverse� Un astfel de club este o întâlnire plăcută 
și relaxantă a pasionaților de carte, care doresc să își 
împărtășească experiența lecturii� Dinamica clubului 
este cât se poate de vie, participanții putând propune 
viitoarele cărți și teme de dezbatere� Cititul nu are vârstă, 
motiv pentru care clubul de lectură LecturAlba este 
deschis oricărui iubitor de carte� 

Clubul le-a oferit membrilor posibilitatea să își încerce 
condeiul și să scrie recenzii despre cărțile lor preferate, 
publicate ulterior pe pagina de Facebook a instituției� 

Una dintre cele mai sensibile, dar captivante cărți din 
literatura pentru tineri, este cea semnată de Monica 
Hesse, Fata cu palton albastru, pe care ne-o recomandă 
unul dintre membri clubului, în textul de mai jos�

Luiza POP, 
bibliotecară, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

F a t a  c u  p a l t o n  a l b a s t r u
Cărțile reprezintă, în general, o cale de scăpare, un 
portal către un alt univers fie el fictiv sau bazat pe o 
realitate istorică� 

„Fata cu palton albastru” de Monica Hesse este o carte 
bazătă pe realitatea pe care o trăia Olanda în anul 
1943, aflându-se sub ocupație germană în mijlocul celui 
de-al Doilea Război Mondial�

O poveste cu adevărat emoționantă despre curaj, iubire 
și prietenie, toate prezentate în cadrul unui Amsterdam 
aflat sub stăpânire, când frica și ilegalitățile erau la 
ordinea zilei�
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Încă din primele pagini povestea se prezintă ca un 
carusel de emoții� Aceasta se adâncește din ce în ce 
mai mult pe măsură ce citești și curând te trezești în 
ipostaza în care nu mai poți să o lași din mână� 

Trebuie să recunosc că atunci când m-am văzut cu 
circa 50 de pagini rămase de citit, nu am mai avut 
curajul să continui, știind că finalul poveștii e aproape� 
Mă atașasem de fiecare personaj în parte și nu voiam 
să mă despart de niciunul� Însă, cu fiecare cuvânt citit 
se nășteau noi întrebări la care, la fel ca personajul 
principal, aveam nevoie de răspunsuri� 

Plină de întorsături neașteptate și dezvăluiri șocante, 
povestea oferă adevărate lecții de istorie și până la 
urmă de viață� 

„Nu este iubirea opusul rațiunii?”� Într-o perioadă în care 
totul era raționalizat, de la mâncare până la cuvintele 
pe care le puteai spune fără să fie folosite împotriva ta, 

sentimentele erau la fel de puternice împingând tineri 
curajoși să își asume riscuri uriașe pentru persoanele 
iubite și nu numai�

O carte absolut superbă pe care o recomand cu drag 
tuturor iubitorilor de carte pentru a simți și învăța tot ce se 
poate de la niște oameni simpli, prinși fără voie într-un 
război sumbru� 

Geanina Mălina DEJANSCHI 
membru al Clubului de Lectură „LecturAlba”
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Clubul de lectură al seniorilor

02

La fiecare final de lună, la Filiala „Centrul de zi” 
a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba are 
loc întâlnirea membrilor Clubului de lectură al 

seniorilor din Alba Iulia� Întâlnirile nu au o dată fixă� 
Ele se stabilesc de regulă la ședința anterioară sau 
se stabilesc în funcție de anumite evenimente care au 
loc în viața pensionarilor mereu tineri și îndrăgostiți de 
lectură care frecventează acest club select� Grija ca 
lucrurile să decurgă bine cade în sarcina doamnei 
bibliotecare Mariana Bolca iar în săptămâna 
premergătoare desfășurării clubului, dânsă anunță 
telefonic sau prin rețele de socializare pe toți cei 
ce frecventează acest club, respectiv cititorii fideli 
și iubitorii de literatură� Totodată este reamintită cu 
acest prilej tema ce va fi dezbătută sau cărțile care 
au fost stabilite pentru lectură în ședința anterioară 
a clubului� În întâmpinarea acestor evenimente, 
bibliotecara Mariana Bolca amenajează de fiecare 
dată o frumoasă și bogată expoziție cuprinzând cărți 
din colecția filialei sau, dacă acestea nu acoperă 
necesarul, sunt aduse cărți din colecția bibliotecii 
județene� Expoziția face referire la tema aleasă iar la 

finalul întâlnirii cărțile pot fi împrumutate de către cei 
prezenți� Amenajarea unor astfel de expoziții, foarte 
necesare nouă pensionarilor care nu mai avem 
nici răbdarea nici cunoștințele biblioteconomice 
necesare să le căutăm, reprezintă un dar și o bucurie 
mică dar prețioasă, pe care Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba ne-o face nouă, celor ce iubim 
cartea și pe cei ce trudesc pentru ea�

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba este 
alături de noi cei ce frecventăm Clubul de lectură al 
seniorilor și prin oferirea lunară a unor suprize sub 
formă de informații inedite� În fiecare lună, alături 
de membrii clubului de lectură și de invitații lor, sunt 
prezente la întâlnirile clubului doamnele bibliotecare 
Daniela Floroian și Claudia Scripcaru� După cuvântul 
de deschidere al clubului literar de către doamna 
bibliotecară Mariana Bolca, dânsa prezentând și 
datele biografice ale autorilor lecturați, doamna 
profesoară Daniela Floroian aduce completări și 
noutăți privind biografia și opera autorilor studiați� 

După acest moment introductiv, membrii Clubului 
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sala de lectură a bibliotecii județene unde au loc 
conferințe, evocări ale unor personalități marcante 
din viața științifică, istorică sau culturală a județului 
Alba, prezentări și lansări ale unor cărți importante 
din colecțiile bibliotecii sau alte evenimente culturale 
importante�

În încheiere trebuie menționat faptul că activitatea 
Clubului de lectură al seniorilor de la centrul de Zi 
pentru Vârstnici Alba Iulia nu ar fi fost posibilă și nici 
la fel de bogată dacă nu s-ar desfășura sub egida 
a două instituții importante din județul Alba: Primăria 
Muncicipiului Alba Iulia și Consiliul Județean Alba, 
prin Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 
cărora le mulțumim pentru că fac posibile aceste 
întâlniri� Fie ca exemplul nostru să fie urmat și de alte 
categorii de cititori, indiferent de vârstă, căci „fără 
steag de cultură un popor e o gloată, nu o oaste” 
spunea marele istoric român Nicolae Iorga�

Ec. Dragomir VLONGA
membru al Clubului de lectură al seniorilor

de lectură al seniorilor lecturează pagini care i-au 
impresionat în mod deosebit, cântă și recită poezii 
din opera citită, comentează și completează cele 
lecturate și dezbat subiectul ce face obiectul temei 
alese� Ședința de club se încheie întotdeauna cu 
stabilirea datei și a temei pentru următoarea întâlnire 
și cu câte o glumă, epigramă sau snoavă, astfel încât 
toată lumea să plece destinsă și plăcut impresionată 
de atmosfera din clubul nostru� 

Printre cei mai activi membri ai Clubului de lectură al 
seniorilor se numără prof� Viorica Medrea, ec� Ioan 
Străjan, înv� Elisabeta Drăghici, înv� Doina Dudaș, 
prof Victor Făt, teolog Rimo Vlonga, ing� Emil Suflețel, 
Lucia Iosa, ing� Vasile Bogdan etc�, cu toții apreciind 
aceste întâlniri și eforturile depuse de biblioteca 
județeană pentru a asigura o atmosferă cât mai 
plăcută și mai bogată în cunoștințe noi�

Prin modul în care se desfășoară și se îmbogățesc 
de la ediție la ediție, aceste întâlniri ale membrilor 
Clubului de lectură al seniorilor desfășurate la 
Filiala Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
de la Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice Alba 
Iulia, sunt adevărate întâlniri culturale în care alături 
de toți cei prezentați mai sus vin alături de noi și 
personalități ale vieții culturale din județul Alba, cum 
ar fi soliști vocali, scriitori, redactori de reviste etc� De 
asemenea, atunci când tema o permite, după ședința 
de club de lectură, membrii clubului și invitații lor se 
deplasează la monumentele sau plăcile memoriale 
ale celor ce au făcut obiectul temei clubului sau la 
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Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
și-a propus prin proiectul Aproape de tine! 
să creeze un cadru socio-cultural în care 

să sprijine persoanele cu dizabilități și grupurile 
vulnerabile� În acest sens, biblioteca pune la dispoziția 
acestora un fond de carte variat, atât în format 
tradițional, cât și cărți electronice, în format Braille, 
cărți Daisy� Totodată, începând cu anul 2020, câte 
un bibliotecar de la fiecare secție ce implică activitate 
cu public, a urmat un curs introductiv de comunicare 
în limba semnelor române, pentru a răspunde cât mai 
eficient nevoilor persoanelor cu deficiențe de auz� În 
cadrul proiectului Aproape de tine! continuă să se 
dezvolte parteneriate cu instituții și ONG-uri care se 
adresează categoriilor vulnerabile din societate în 
vederea informării și sprijinirii acestora� 

Aproape de tine!

03
B I B L I O T E C A  P R I E T E N A  M E A !

Luiza POP, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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SF, Fantasy & Horror Club Alba: Scurtă radiografie a mișcării  
SFFH (science fiction, fantasy și horror) din România

04

Mai folosește SF-ul la ceva în ziua de azi?

A fost o vreme când își imagina un viitor 
cu o tehnologie ce părea imposibilă� O 

tehnologie care, iată, nu doar că a devenit realitate, 
dar se schimbă mai repede decât pot autorii să 
aștearnă pe hârtie� Ce folos să descrii ceva ce, peste 
doi-trei ani, poate deveni deja perimat? Nici măcar 
imaginarea unor sisteme sociale nu mai are același 
impact ca la sfârșitul secolului al XIX-lea, când 
unele drepturi abia începeau să mijească, timid, 
ori ca atunci când țările socialiste doreau să ia fața 
„capitalismului decadent”�

Și totuși���

Totuși, mai sunt atâtea de explorat! Și nu e vorba doar 
despre spațiu, care va mai aprinde imaginația încă 
multă vreme de acum încolo� Nu� E vorba despre 
noi, oamenii� Ne aflăm în pragul unor schimbări 
radicale, schimbări pe care unii le văd ca pe ceva 
înfiorător, în timp ce, pentru alții, e o evoluție firească� 
Augmentarea tehnologică, implantarea cipurilor, 
modificările genetice, clonarea, prelungirea vieții 
(„nemurirea”), inteligențele artificiale, migrarea în 
mediul online, posibilitatea de a trăi simultan mai 
multe vieți virtuale, identitatea de gen, corectitudinea 
politică, suprapopularea, epuizarea resurselor, 
schimbările climatice, explorarea cosmosului, 
războiul planetar, coloniile spațiale, perfecționarea 
roboților însoțitori ‒ toate acestea și încă multe 
altele sunt direcții care vor schimba profund ceea 
ce înțelegem acum prin conceptele de om, omenire, 
umanitate�

Pe lângă toate acestea, rămân poveștile izvorâte din 
imaginație� Pentru unii, lumi complet noi� Pentru alții, 
o realitate care se îmbină natural cu fantasticul� Sau 
istorisiri macabre, menite să ne sperie în miez de 
noapte�

Science fiction-ul, fantasy-ul și horror-ul sunt încă 
pline de viață� Bine, în ceea ce privește genul horror, 
mai sunt și lucruri moarte���

Mișcarea de gen din România încearcă, în opinia 
mea, să-și găsească nișa potrivită� Așa-numitul 
„fandom” a devenit, preponderent, un loc al 
creatorilor genului (scriitori, redactori, editori, 
organizatori de evenimente, desenatori) și mai puțin 
al consumatorilor, al fanilor� E o falie peste care 
trebuie, cred eu, să se reconstruiască un pod trainic�

Ce avem, la ora actuală, în România?

Câteva reviste de profil� CSF apare o dată la două 
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luni, în format tipărit, și publică doar autori români� 
Galaxia 42 apare lunar, online, publicând autori 
români și străini, articole științifice, recenzii de carte, 
film, jocuri și BD-uri, interviuri, știri etc� UtopIQa e 
trimestrială, online, și se axează mai mult de fantastic� 
Helion Online apare lunar, e o revistă de club și are 
câteva numere tipărite, cu circuit închis� Plus câteva 
reviste cu apariții episodice (Paradox, Zin), ori care 
mai au și SF printre altele�

Câteva edituri care publică cărți de gen� Pavcon și 
Crux Publishing sunt axate pe autori români, Nemira 
și Paladin pe traduceri� Sporadic, mai apar cărți 
SFFH și la Tritonic, Tracus Arte, Eikon și alte edituri, 
unele funcționând în regim self-publishing�

Câteva festivaluri� Târgul de carte SF&F Final Frontier 
București, AntareSFest Brașov, Tabăra de vară de 
la Atlantykron, CoNAnt București, RomCon (cu 
„baza” la Timișoara, dar desfășurându-se în fiecare 
an în altă localitate), Zilele „Dan Merișca” Iași și 
o serie de alte evenimente de mai mică amploare� 
La acestea aș adăuga East European Comic Con 

București, Transylvania Comic Con Cluj Napoca și 
The Galactic Imaginarium Film Festival Dumbrăvița, 
evenimente care, cred eu, au potențialul de e atrage 
acel public despre care vorbeam mai sus� Și mai 
există unele întâlniri dedicate strict teoreticienilor, cum 
ar fi Colocviul național de critică și exegeză „Ion 
Hobana”�

O serie de cluburi și cenacluri, printre care se numără 
Antares Brașov, ProspectArt și Wolf’s Pack București, 
Helion, H�G� Wells și Sindicatul 9 Timișoara, Quasar 
Iași, Cygnus Suceava, SFFH Club Alba etc� Plus 
două organizații care, cel puțin la nivel teoretic, susțin 
și promovează mișcarea autohtonă: SRSFF și ArcaSF�

Câteva tentative ‒ unele destul de puțin vizibile, 
altele dispărute în timp, în domeniul audio, video și 
al benzilor desenate� Câteva premii (AntareSFest, 
RomCon, Ion Hobana, Vladimir Colin) fără relevanță 
în afara unui cerc restrâns și, oricum, extrem de 
controversate�

Și, desigur, o mulțime de autori, mai mult sau mai puțin 
cunoscuți, mai mult sau mai puțin valoroși� Romane, 
volume de povestiri, antologii, volume colective, 
încercări de a ieși dincolo de granițele țării�

E mult? E puțin? Cred că asta e irelevant� Nu contează 
ce este un lucru, ci ceea ce putem face cu el, în ce-l 
putem transforma, ce va deveni�

Împreună, la Science Fiction, Fantasy & Horror 
Club Alba, devenim împreună parte a viitorului� A 
visului� A imaginației� A spaimelor� A celor care merg 
departe, tot mai departe, în zone neexplorate până 
acum ‒ unele îndepărtate în spațiu și timp, altele 
în străfundurile a ceea ce este și va deveni specia 
umană�

Lucian-Dragoș BOGDAN, 
scriitor

B I B L I O T E C A  P R I E T E N A  M E A !
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Verbum

05

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
dedică creatorilor din domeniul creației 
literare și artistice un proiect deosebit, de 

impact, conceput sub forma unui cerc de scriere 
creativă, numit Verbum�

Întâlnirile oferă șansa participanților de a-și prezenta 
lucrările, care pot fi comentate de toți cei prezenți, 
astfel încât creatorii primesc un feed-back „la cald” 
asupra propriilor creații� Începând cu anul 2019, 
datorită succesului de care s-a bucurat cercul, 
reflectat prin multitudinea lucrărilor de creație și 
creșterea numărului de participanți, a văzut lumina 
tiparului prima antologie Verbum� Aceasta reunește 
lucrări ale membrilor, atât a celor deja recunoscuți 
ca scriitori, cât și a celor care debutează în lumea 
scrisului� Anul 2020 s-a dovedit a fi unul la fel de 
productiv pentru membrii cercului, astfel încât o nouă 
ediție a antologiei Verbum este în curs de publicare�

Luiza POP, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

S O L I T U D I N E
Pânze, poale, verde, 
vânt,
toate poartă forma degetelor
în ritm de balet și portative goale
ciugulite de guri avide de evadare�
Briza izvoarelor alungă prevestirile rele,
extazul gândurilor umple câmpia albă
fără urme de pași, pandemia „liniște”
e ireversibilă�
Pe ziduri cresc lujeri de zâmbete�
Peste zâmbete se-alintă polen și fecundă nori,
bate vântul peste noi, 
necunoscutul atrage� 
Timpul se măsoară în morți
moartea în cazuri noi�
Pe străzi ne vedem pentru prima oară,
ne uităm unii la alții pentru prima oară�
Cine știe când, împreună, vom mai avea parte 
de o nouă pandemie�

Diana Ganga, 
membru al Cercului de Scriere Creativă „Verbum”
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Seniori prin anotimpurile culturii

06
B I B L I O T E C A  P R I E T E N A  M E A !

Filiala „Centrul de zi pentru vârstnici”,a Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga”, Alba, a fost înființată 
în anul 2004 în urma unui parteneriat cu 

Primăria Municipiului Alba-Iulia�

Filiala își desfășoară activitatea pe strada Libertății, 
nr� 21, și completează în mod fericit seria de servicii 
sociale și de petrecere a timpului liber pe care primăria 
le pune la dispoziția pensionarilor neinstituționalizați�

Activitatea filialei a fost încă de la deschidere una 
bogată și foarte bine primită de beneficiari� Spațiul 
bibliotecii este generos și primitor și oferă cititorilor 
posibilitatea de a studia fie în regim de sală de 
lectură fie prin împrumut de carte la domiciliu�

Filiala dispune de carte din domeniile: cultură și 
civilizație, religie, istorie, geografie, artă și literatură�

În spațiul filialei au loc întâlniri cu scriitorii, mese 
rotunde,concursul de cultură generală� Clubul de 
lectură pentru seniori, club care se reunește odată 
pe lună și în cadrul căreia au loc lecturi, recitări de 
poezie, aniversarea unor scriitori de valoare literară�

Proiectele vizează în primul rând informații referitoare 
la scriitori și poeți cu volume ce se găsesc în colecția 
de carte a filialei, informații referitoare la personalități 
culturale, naționale și locale, aniversări și omagieri, 
personalități, momente lirico-muzicale pregătite de 
vârstnici�

În cadrul „Centrului de zi pentru vârstnici”, se 
desfășoară o serie de activități menite să stimuleze 
gustul pentru lectură dar și să asigure sociabilizarea 
vârstnicilor oferindu-le motivația unor întâlniri directe� 
Prin proiectele cu cartea derulate la acestă filială se 
numără: Clubul de lectură al seniorilor, Cercul de 
religie, Concursuri de cultură generală�

Fiecare dintre aceste proiecte se desfășoară cu 
frecvență lunară� Tema și data de desfășurare 
sunt anunțate la întâlnirea anterioară astfel încât 
participanții au timpul necesar pentru a lua cărți 
propuse și pentru a se pregăti temeinic în vederea 
participării la aceste proiecte�
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1 . 1  C l u b u l  d e  l e c t u r ă  a l  s e n i o r i l o r .

Acest proiect se desfășoară în cadrul „Centrului de 
zi pentru vârstnici”, unde se dezbate lunar o temă 
stabilită din calendarul cultural al bibliotecii despre 
viața și opera unui poet sau scriitor omagiat în fiecare 
lună a anului�

În cadrul Clubului de lectură se prezintă biografia 
de către bibliotecar, Mariana Bolca, apoi se 
analizează și opera poetului respectiv de către 
membrii clubului de lectură din cadrul „Centrului de 
zi pentru vârstnici”� În fiecare lună se desfășoară 
acest club de lectură unde participă un număr mare 
de beneficiari ai centrului și cititori ai bibliotecii� 
Aceste activități au un rol deosebit de important 
în promovarea activităților culturale și a cărții și în 
stimularea interesului pentru lectură�

Toți cititorii filialei participă cu plăcere la acest club 
de lectură fiecare dintre membrii participă la discuții 
și dezbateri pe o temă stabilită�

Aceste activități au fost publicate și în presa locală 
(ziarul Unirea de Alba), unde a fost prezentată 
activitatea clubului de lectură din fiecare lună a 
anului� Este prezentată activitatea și modul cum s-a 
desfășurat și cine a avut discursuri prezentate la 
subiectul discutat, aș aminti aici pe domnul profesor 
Victor Făt, care de fiecare dată participă și ne spune 
despre poetul sau scriitorului omagiat�

O contribuție importantă la clubul de lectură au 
avut: domnul Vlonga Dragomir, Ciurea Mariana, 
Muntean Elisabeta, Suflețel Emil, Suflețel 

Margareta, Cotuna Moise, Iosa Lucia, Mârzan 
Maria, Vince Maria și alți membrii�

În cadrul filialei „Centrul de zi pentru vârstnici”, 
au loc mai multe activități unde participă membrii 
filialei pe anumite teme cum ar fi: Cercul de religie, 
concurs de cultură generală� Cititorii împrumută cărți 
din domeniul religie și cultură generală și le folosesc 
pentru a-și îmbunătăți cunoștințele din aceste 
domenii�

Tot în cadrul bibliotecii se desfășoară lunar întâlniri cu 
diverse teme religioase și cultură generală� Are loc 
o prezentare lunară a unei teme cu conținut religios 
unde pot să audă lucruri noi și să-și îmbogățească 
cunoștiințele din domeniul religie stimulându-i să 
citească cărți de religie aflate în cadrul filialei unde 
se împrumută cărți de religie�

Acest cerc are un rol important prin atragerea unui 
număr cât mai mare de beneficiari și creșterea 
numărului de cititori ai bibliotecii�

Beneficiarii cercului de religie au făcut și excursii la 
mânăstiri însoțiți de domnul teolog Vlonga Dragomir�

Proiectele filialei „Centrul de zi pentru vârstnici”, se 
derulează în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Alba Iulia și are scopul de a-i ține pe vârstnicii înscriși 
la centru, cât mai conectați la tot ceea ce însemnă 
activități culturale organizate de Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba�

Mariana BOLCA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Seratele bibliotecii
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Lectură� Idei� Artă� Astfel aș descrie, simplu, în trei 
cuvinte, întâlnirile lunare din cadrul proiectului 
Seratele bibliotecii, derulat deja de 4 ani și 

care aduce laolată iubitori de carte și de frumos în 
spațiul intim al bibliotecii� Succesul acestor întâlniri se 
datorează, în primul rând, posibilității pe care-l oferă 
membrilor comunității de a se întâlni și a socializa 
într-un cadru armonios, presărat cu lecturi, creații 
artistice și dezbateri de idei�

Fiecare serată are ca punct de plecare o temă aleasă 
de participanți, care devine motorul discuțiilor, al 
interpretărilor și confuntărilor, oferindu-le tuturor celor 
prezenți ocazia de a-și exprima opinia și a vedea 

mai multe perspective asupra unui fapt, fenomen sau 
proces� 

În 2020, Seratele bibliotecii s-au derulat doar în 
primele două luni, contextul pandemic de mai târziu 
nepermițând reluarea acestora� Temele abordate 
s-au referit la subiecte sensibile, de actualitate: Despre 
încredere și Despre vindecare� Ca de obicei, pentru 
fiecare dintre aceste teme, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba a pus la dispoziția participanților 
o listă bibliografică cu cele mai importante titluri din 
colecțiile sale�

Seratele bibliotecii a fost și rămâne un proiect dedicat 
celor care doresc să petreacă o seară frumoasă 
în compania oamenilor și a cărților, trăind emoții, 
dezbătând idei și savurând momente artistice� 

Liudmila CIOFLICĂ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Voluntarii bibliotecii

08

V o l u n t a r i a t u l  –  î n t r e  a  o f e r i  ș i  a  p r i m i

Cu zâmbetul pe chip și în suflet, spun că 
activitățile de voluntariat, persoanele întâlnite, 
implicarea și dorința de cunoaștere reprezintă 

fereastra și călătoria spre universul vieții� Lucrul în 
echipă, devotamentul, perseverența și consecvența 
sunt doar câteva dintre calitățile pe care le-am 
întreprins pe parcursul călătoriei mele în universul 
voluntariatului� Acolo unde imaginația urcă pe culmi 
neîntâlnite, am ajuns să înțeleg adevărata putere a 
iubirii față de ceilalți și a lucrului în echipă� Cele mai 
frumoase prietenii le-am clădit la toate activitățile de 
voluntariat, cu și prin prisma acestora� 

Voluntariatul este mai mult decât recreere, este 
educație pentru viață, un mod de a trăi, locul unde 
ne formăm și perfecționăm calitățile și aptitudinile 
noastre� Acesta dezvoltă potențialul fiecăruia, 
valorificând talentele unice pe care le descoperim și 
susține ideea că fiecare este deosebit în felul lui unic� 
Voluntariatul conturează ideea de sustenabilitate, 
corectitudine și dorința de cunoaștere față de noi 
și cei din jur, idealizând iubirea și lucrul în echipă� 
Chiar dacă acesta reprezintă o activitate desfășurată 
fără a urmări un câștig material, câștigurile morale, 
psihologice și personale, nu se opresc din a apărea� 
Așa cum fiecare dintre noi suntem suma experiențelor 
noastre, la fel și voluntariatul reprezintă o experiență și 
o nouă provocare, un nou context în care să înveți, să 
te dezvolți și să te maturizezi� Poți cunoaște persoane 
noi, relații și conexiuni, în timp ce te și dezvolți, atât pe 
plan personal, cât și profesional� 

Un rol deosebit de important în dezvoltarea mea 
personală și în toate activitățile în care mă implic, îl 
are voluntariatul desfășurat la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba� Locul unde am cunoscut 
o mulțime de persoane minunate, am organizat 

proiecte, am expus noi idei și inițiative prin prisma 
cărora am ajutat la dezvoltarea comunității� Fiecare 
reuniune la bibliotecă reprezintă energie pozitivă, 
dorință de cunoaștere și lucrul în echipă� Mereu și de 
la fiecare reuniune am învățat câte ceva nou, care a 
contribuit la felul meu de a fi și la toate activitățile în 
care mă implic� Bucurie, devotament și implicare sunt 
doar câteva dintre atribuțiile pe care le-am dobândit 
și perfecționat prin voluntariatul la bibliotecă� 

La doar 16 ani, voluntariatul a devenit pentru mine 
activitatea cu care îmi încep și termin ziua� Am început 
să mă implic în activități de voluntariat la vârsta 
de 10 ani, atunci când m-am alăturat organizației 
„Cercetașii României”� Lumea cărților de la biblioteca 
județeană mi-a folosit în lumea cercetașilor, în 
explorarea naturii, a comunicării și a lucrului în 
echipă� Voluntariatul desfășurat la bibliotecă s-a 
legat foarte mult și de activitatea derulată în cadrul 
Consiliului elevilor, prin campaniile și proiectele 
organizate pentru că am sărit de la lumea cărților 
la universul reprezentării elevilor prin implicare, 
devotament și pasiune� Activarea ca ambasador în 
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cadrul echipei de promovare și proiecte a comunității 
„Her Time Romania”, mi-a prezentat principiile și 
valorile dobândite prin prisma cărților citite� Astfel, 
toate aceste activități s-au împletit cu activitatea 
desfășurată la biblioteca județeană, unde de mică 
am învățat adevărata putere a cuvântului și a cărților� 

Voluntariatul reprezintă cunoaștere de sine, dorința 
de a învăța lucruri noi, dezvoltarea unor noi abilități, 
și nu în ultimul rând, locul unde cunoști oameni noi și 
poți lega prietenii cu aceștia� 

Katharina Gabriela ȚÎNTEA

V o l u n t a r i a t

Voluntariatul pentru mine reprezintă o șansă 
de a mă cunoaște mai bine și de a simți că 
pot face ceva pentru ceilalți� Sentimentul de 

dăruire și importanța acelui lucru atât pentru altcineva, 
cât și pentru tine, îți oferă energie pentru a munci cu 
drag� Voluntariatul poate fi considerat o pasiune� 

Dorința mea de a citi mai mult m-a împins spre 
bibliotecă, care m-a determinat să devin voluntară 
datorită atmosferei calde și entuziaste� Până să 
ajung aici, am mai făcut voluntariat și în alte locuri 
și pot să spun cu sinceritate că cele mai frumoase 
amintiri și prietenii le-am creat pe această cale� Este 
oportunitatea perfectă pentru a te dezvolta, pentru a 
experimenta și pentru a cunoaște lumea din jurul tău� 

La bibliotecă am întâlnit adulți dispuși să ne ia sub 
aripa lor, să vadă potențialul din noi și să ne ofere 
încredere� Am învățat atâtea din discuțiile sincere cu 
ei și le mulțumesc că au avut răbdare să ne răspundă 
și să ne asculte� Cred că cel mai mult pentru mine, 
voluntariatul înseamnă oamenii� De la om la om, 
puțin câte puțin, se schimbă vieți� Căldura unui 
gest binevoitor pe care îl faci, îți menține sufletul la 
temperatura necesară pentru o viață bună� Empatia 
și dorința colectivă de a lupta pentru o cauză sunt 
esențiale pentru o societate sănătoasă� Experiențele 
din cadrul bibliotecii mi-au dezvoltat mai ales partea 

B I B L I O T E C A  P R I E T E N A  M E A !

culturală și artistică, dar și pe cea organizatorică� Ca 
să folosesc o sintagmă din discuțiile noastre: te uiți 
prin gaura ușii la lumea adulților� Nu pot răsfrânge în 
cuvinte toate momentele frumoase și toți oamenii care 
m-au format� Sunt cine sunt datorită lor, celor care fac 
lucrurile să se miște și investesc timp și energie�

Încurajez orice persoană să facă voluntariat măcar 
o dată în viață, fiindcă, pe lângă avantajele 
profesionale, cunoștințele și trăirile specifice nu pot 
fi dobândite prin alt mod� E o forța care face lumea 
un loc mai bun�

Olivia CHIRILĂ
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Parteneriatele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

08

Biblioteca publică joacă un rol vital în 
comunitățile deservite, fiind principala 
instituție care oferă servicii de informare și 

documentare sub diverse forme și în contexte diferite� 
Mai mult decât atât, o bibliotecă conectează 
oamenii, grupurile și instituțiile dintr-o comunitate 
în scopul consolidării acesteia� În acest sens, este 
importantă existența unor parteneriate strategice care 
să sprijine dezvoltarea unor proiecte socio-culturale, 
artistice și educaționale� 

Prin proiectul Parteneriate, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba și-a propus să inițieze, 
aprofundeze și extindă relațiile de parteneriat� În 
implementarea proiectelor sale, dar și a celor inițiate 
de alte entități, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba s-a bucurat de o fructuoasă colaborare cu instituții 

publice, instituții de cultură, instituții de învățământ, 
ONG-uri cultural-artistice și alte organizații interesate 
să-și aducă aportul în îmbunătățirea vieții comunitare� 
În anul 2020 sunt active peste 100 de parteneriate 
încheiate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba cu entități din țară și străinătate� Redăm mai jos 
o listă a acestor parteneri care au acordat și acordă 
în continuare sprijin instituției noastre: 

Asociația Națională a Bibliotecarilor și a 
Bibliotecilor Publice
Academia Română Filiala Timișoara
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane 
– Centrul Regional Alba Iulia
Asociația Alba – Manche Împreună/AMI
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Asociația Cununa Fărăului
Asociația Sfânta Maria Magdalena
Asociația Grupul Skepsis
Asociația Hospice Eliana
Asociația OvidiuRo
Asociația „Descoperirea copilului” Aiud
Asociația Transilvania Business Woman
Asociația Thespis Arad
Asociația SM Speromax Alba
Asociația Cu Copiii la Povești
Asociația „Gisas” Sebeș
Asociația Marial
Asociația Județeană de Șah Alba
ASTRA – Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj
ASTRA – Despărțământul „Ovidiu Hulea” Aiud
Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea
Biblioteca Județeană „Geroge Barițiu” Brașov
Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud
Casa Corpului Didactic Alba
Casa de Cultură a Studenților
Căminul Pentru Persoane Vârstnice Alba Iulia
Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba
Centrul Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud
Centrul Județean de Cultură Satu Mare
Centrul Cultural Cugir
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia
Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia
Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian”
Colegiul Tehnic „Ion D� Lăzărecu” Cugir
Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia
Colegiul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia
Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud
Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj
Comunitatea Evreilor Alba Iulia
Despărțământul ASTRA „Vasile Moga” Sebeș
Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia
Facultatea de Teologie Ortodoxă Alba Iulia
Fundația Comunitară Alba
Fundația „Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea 
României”
Fundația „Inter-Art” Aiud
Grădinița cu Program Prelungit Nr�1 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Nr�2 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Nr� 7 „Scufița roșie” Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Nr� 9 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit Nr�11 Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit „Step by Step” Nr�12
Grădinița cu Program Prelungit Nr� 13 Alba Iulia

Grădinița cu Program Prelungit Nr� 16 Alba Iulia
Grădinița „Dumbrava Minunată” Alba Iulia
Grădinița cu Program Normal „Emanuel” Alba Iulia
Grădinița cu Program Normal „Licurici” Alba Iulia
Grădinița cu Program Prelungit „Lumea Ștrumfilor” Alba Iulia
Inspectoratul Școlar Județean Alba
Inspectoratul de Poliție Județean Alba
Institutul de Studii Banatice
Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia
Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia
Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Palatul Copiilor Alba Iulia
Parohia Ortodoxă Română Vinerea II
Penitenciarul Aiud
Primăria Municipiului Alba Iulia
Primăria comunei Unirea
Primăria Călimănești
Primăria comunei Cut
Primăria Fărău
Primăria comunei Avram Iancu
Primăria comunei Sâncel
Primăria orașului Zlatna
Primăria comunei Meteș
Primăria comunei Ighiu
Primăria comunei Cetatea de Baltă
Societatea Cultural-Patriotică „Avram Iancu” din România
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” Alba Iulia
Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Ocna Mureș
Școala Gimnazială Ohaba
Școala Gimnazială Daia Română
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Unirea
Școala Gimnazială Biia
Școala Gimnazială Blandiana
Școala Gimnazială Ciugud
Școala Gimnazială Ocna Mureș
Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Sâncel
Școala Gimnazială Meteș
Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Cetatea de Baltă
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Ighiu
Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” Galda de Jos
Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos

Liudmila CIOFLICĂ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
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Conferințele bibliotecii – Muzica Apelor

01

Motto: „Apă tu ești nu numai necesară 
vieții, ci ești însăși viața; ești bogăție 
fără seamăn pe Pământ, tu ești cea 
mai delicată, cea mai pură, tu ești 
sufletul Pământului”� Antoine de Saint 
– Exupery – Frumoasa poveste a 
Micului Prinț

Apa, cea mai simplă substanță chimică 
formată doar din două părți de hidrogen 
și una de oxigen (H2O) este omniprezentă 

în natură și indispensabilă vieții� Acest lichid vital 
al omenirii se aflată pe pământ în diverse forme și 
în cele mai variate locuri, în toate cele trei stări de 
agregare: lichidă, în cea mai mare parte dar și solidă 
sau gazoasă� Importanța, funcțiile și rolul ei au făcut 
ca din cele mai vechi timpuri să fie considerată unul 
dintre cele patru elementele primordiale ale omenirii 

C A R T E A  D E  A R T E

alături de aer, pământ și foc� Și tot importanța și 
necesitatea ei pentru supraviețuire ca și formele 
diverse pe care le poate lua în natură, începând 
de la nori, ploaie, furtună, râuri, mări, oceane și 
până la ninsoare, țurțuri, flori de gheață au inspirat 
dintotdeauna creatorii de frumos care au scris-o, 
au descris-o, au imortalizat-o în lucrări de artă, au 
adus-o în scenă și au cântat-o în lucrări muzicale 
remarcabile� 

Arta spectacolului a adus în fața iubitorilor de 
frumos formidabile spectacole de teatru sau balet 
pe apă, care au transmis privitorilor senzații și trăiri 
inimaginabile� Un teatru jucat pe o scenă care stă 
pe apă sau un balet deasupra unei pânze subțiri de 
apă dau întregii structuri artistice un farmec absolut� 
Putem aminti aici teatrele tradiționale, de păpuși, ale 
vietnamezilor, unde păpușile se mișcă, fac reverențe 
și par ființe vii în balansul dat de scena ce plutește 
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pe apă� Piesele de teatru pe apă sunt o importantă 
componentă a culturii lor străvechi� În balet, cel mai 
cunoscut libret care are ca sursă de inspirație apa 
este desigur „Lacul lebedelor”, compus de Piotr Ilici 
Ceaikovski� Un balet care impresionează nu numai 
prin lucrarea muzicală de excepție ci și prin grația 
balerinilor� Iar când un astfel de spectacol se petrece 
pe o scenă inundată de un strat subțire de apă, 
spectacolul oferit publicului este cu adevărat feeric�

La granița dintre dans și muzică se situează unul 
dintre cele mai spectaculoase fenomene artistice ale 
ultimilor ani – spectacolele fântânilor cinecite� Fie că 
vorbim de Los Angeles, Dubai sau București, acest 
gen de spectacol atrage mii de privitori uluiți, fascinați 
de-a dreptul de minunatul dans al apei� Spectacolul 
de muzică, culoare, sunet și dans al apei este rodul 
unei munci de echipe din care fac parte tehnicieni, 
IT-iști, artiști plastici, regizori artistici și muzicieni iar 
spectacolul „pus în scenă” de aceștia se constituie în 
adevărate opere de artă�

Dacă ne referim la muzică, atât compozitorii cât și 
textierii din toate timpurile s-au întrecut în a îmbrățișa 
în sunete și cuvinte apa, această sublimă creație a 
naturii� Absolut toate genurile muzicale, începând de 
la folclor și trecând prin muzica simfonică, muzica 
estivală, muzica ușoară, pop, folk, jazz sau blues, 
au surprins în liniile muzicale frumusețea, puritatea 
și delicatețea sunetelor apelor� De la clipocitul 
apei, susurul izvoarelor sau clinchetele țurțurilor de 
gheață și până la zbuciumul mării agitate, ropotele 
de ploaie sau sunetele unei furtuni de vară, gama 
sunetelor muzicale oferite de apă au fost folosite de 
mari compozitori ai lumii, începând de la muzica 
din muzica relaxantă a lui Chris Spheeris și până la 
lucrarea „Muzica apelor” a lui G� F� Haendel sau 
minunatelor simfonii ale lui Ludwig van Beethoven�
Titanul muzicii simfonice L� Van Beethoven ne-a lăsat 
moștenire o seamă de lucrări pătrunse de poezia 
naturii, în care un rol fundamental l-a jucat uneori apa, 
cu o gamă largă de sunete întinsă de la fulgerele pe 
timp de furtună, ropote de ploaie până la murmurul 
izvoarelor� Simfonia a Vl-a („Pastorala”) este cea 

mai grăitoare dovadă în acest sens iar Partea a 
IV-a denumită și „Furtună, vijelie”, este o adevărată 
dezlănțuirea a forțelor naturii în timpul unei furtuni 
cu ploaie răpăitoare� Sunetele naturii dezlănțuite 
se simt de la primele note muzicale pentru ca rând 
pe rând sonoritățile să se rarifice dând senzația 
auditoriului că norii dispar, se subțiază și natura 
se luminează� Urmează Partea a V-a a simfoniei și 
ultima, ce poartă titulatura „Cântec păstoresc” și redă 
suprema încântare a omului în fața naturii, după ce 
a trecut furtuna dezlănțuită� Finalul Pastoralei nu este 
tumultuos, ci tihnit iar sunetele trilurilor de păsărele 
se amestecă cu susurul apelor din izvoare, muzica 
înălțându-se ca un imn adresat naturii�

Continuând pe firul apelor muzicale, pașii ajung în 
epoca strălucitoarelor baluri de altădată, unde liniile 
melodioase ale valsurilor, asemeni valurilor de apă, 
au încântat auditoriul� Măsurile muzicale sau textele 
unor valsuri celebre ca Dunărea albastră sau Valurile 
Dunării au făcut înconjurul lumii, purtându-i pe tinerii 
dansatori, în zbor, pe ritmurile lor�

Apropiindu-ne de zilele noastre, compozițiile 
instrumentale sau chiar vocale ale lui Chris Spheeris, 
muzician contemporan de origine greco-americană 
au în linia lor melodică structuri muzicale în care, 
desigur cu mijloace moderne, sunt redate nenumărate 
zgomote din natură, între care un loc esențial l-a 
ocupat apa� Fie că erau note muzicale culese din 
apele învolburate, fie că erau sunetele gingașe de 
clopoței ale țurțurilor de gheață, muzica apelor 
compusă de Chris Spheeris, relaxează și creează o 
stare de bine care îți dă impresia că te afli într-un 
paradis�

Dacă ar fi să ne referim la texte, textierii din lumea 
întreagă s-au întrecut în a cânta apele lacurilor, 
râurilor, fluviilor, mărilor și oceanelor� Am să mă 
opresc la câteva exemple din muzica românească 
a ultimilor decenii� Dacă vorbim de romanțe sau de 
coruri, versurile unor poeți clasici care au „cântat” în 
poeziile lor frumusețea codrilor cu izvoare cristaline 
sau a lacurilor ce adăposteau nuferi galbeni, au 
devenit mult mai populare odată transpuse pe 
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linii melodice� În muzica ușoară sau în muzica folk 
textele au devenit la fel de importante ca și muzica 
iar textierii s-au bucurat de aceeași popularitate ca 
și compozitorii� Melodii ca „Aruncarea în valuri”, 
„Barca pe valuri”, „Ce vrei tu mare albastră”, „Liberă 
la mare”, „Marea ne cheamă la ea”, „Ploaie în luna 
lui Marte”, „Dacă ploaia s-ar opri” sau „Apa” au 
adunat în fața scenelor mii de spectatori de toate 
vârstele�

Nu au rămas sensibili la misterul și frumusețea 
apei sau la necesitatea ei nici compozitori ai unor 
genuri muzicale cum ar fi jazz, blues, ragtime sau 
latino� Albumul „ReBorn” al lui A� G�  Weinberger 
s-a bucurat de un real succes în rândul industriei 
muzicale fiind inclus în cel mai important top muzical 
de gen de la nivel mondial, unde a stat câteva luni 
bune asigurându-i compozitorului și câteva premii 
valoroase� Albumul „ReBorn” include 12 piese 
muzicale din care una este dedicată în totalitate 
apei� Titlul piesei muzicale este „I Am The Water” 
și așa cum spune autorul ei „este o baladă atipică, 
doar pian și voce, despre apă…” I am the water, I am 
the tear este un mesaj ecologist iar piesa este ultima 
pe disc pentru că după ea nu se mai poate cânta 
nimic� „E ca o concluzie” spune A� G� Weinberger 
care mai adaugă că ar dori, cu această piesă și 
cu mijloacele lui modeste, să atragă atenția asupra 
acestei resurse naturale care nu este inepuizabilă și 
tocmai de aceea nu trebuie irosită� Albumul „ReBorn” 
este câștigător al categoriei „Albumul anului” în 
cadrul Galei Premiilor de Jazz – Premiile Muzza 
2019� Cele 12 piese depășesc cu mult obișnuitele 
clișee ale genului blues, iar armoniile și ritmurile 
neobișnuite conferă prospețime limbajului mixt 
muzical� Pe albumul „ReBorn” putem asculta de la 
shuffle până la big easy second line, de la pop blues 
până la baladă country sau jazz� Albumul artistului 
român devansează artiști de renume internațional ce 
au în spate echipe numeroase și case de producție 
influente în ecosistemul muzical, înregistrând o 
performanță unică la nivelul Europei Centrale și de 
Est�

Prin urmare apa, această minunată resursă a planetei 
noastre nu este un simplu element chimic� De-a lungul 
timpului ea a jucat un rol important nu numai în viața 
și activitatea omului ci și în dezvoltarea culturală și 
spirituală a acestuia, fiind sursă de inspirație pentru 
mulți creatori din varii domenii de creație� Și va mai 
fi încă mulți ani de acum înainte� Rămâne doar să o 
păstrăm curată, nepoluată, pentru ca mâine și cei ce 
vor urma să o poată admira, asculta sau îmbrăca în 
cuvânt, culoare și sunet� Și parafrazându-l pe AG 
Weinberger închei spunând: sunt apă dar pot fi și 
lacrimă��� iar lacrimile nu sunt întotdeauna de bucurie 
dacă nu avem grijă de tot ce ne înconjoară�

Prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Bibliografie aflată în colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba sau alte surse:

1. ALONZO-MARTINEZ Sonia, Mari compozitori� Ludwig 
van Beethoven, București, Litera Internațional, 2011;

2. BERCA Constantin, Apa și sănătatea� Apa potabilă, Ape 
minerale, Hidroterapia, București, Ceres, 1994;

3. IVASIUC, Alexandru, Apa, București, Editura Militară, 
1987;

4. MARINESCU Julieta, Apa, București, (s�e�), 1985;

5. DRIMBA Ovidiu, Istoria teatrului universal, București, 
Vestala, 2007;

6. URSEANU Tilde, IANEGIC Ion, IONESCU Liviu, Istoria 
baletului, București, Editura Muzicală 1967;

7. WEINBERGER AG, ReBorn, Budapest, Origo Studio, 
2018;

8. https://www�didactic�ro/materiale-didactice/21247_
apa-semnifica-si-355-ii-simbolice, accesat în 28�04�2020;

9. https://ro�wikipedia�org/wiki/Pagina_principal%C4%83, 
accesat în 13�04�2020;

10. https://www�youtube�com/, accesat în 13�04�2020� 
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Sava Henția, un „portret” recuperat

02

Motto: „Pictorul este un filozof, dar filozofia 
sa o reprezintă pictura�” (Renato 
Guttuso – pictor)

În urmă cu trei ani, pe data de 23 februarie 2017, 
prin grija membrilor de atunci ai Fundației 
„Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea 

României” a fost deschis în satul Sebeșel, comuna 
Săsciori, județul Alba, șirul evenimentelor dedicate 
împlinirii a 170 de ani de la nașterea marelui pictor 
român Sava Henția�

Născut la 1 februarie 1848, în satul Sebeșel, a fost 
cel de-al cincelea fiu al preotului ortodox Ilie Hintza 
și al Anei, născută Dăncilă, din cei paisprezece 
copii pe care i-au avut împreună� În anul 1862 a 
absolvit Școala comunală din orașul Sebeș, după 
care a plecat la București, unde unchiul său dinspre 
mamă, Zaharia Dănciulescu, avea un atelier foto, 
iar tânărul Sava îl ajuta la retușarea fotografiilor 
clienților� Între anii 1865-1870 a frecventat cursurile 
Școlii de arte frumoase din București, avându-i 
ca și profesori pe celebrii pictori români din acea 
perioadă Theodor Aman și Gheorghe Tattarescu�

Disciplina academică însușită în țară o va 
desăvârși ulterior la Paris, în atelierul pictorului 
francez Alexandre Cabanel� Astfel se explică 
faptul că tânărul Sava și-a însușit în picturile sale 
arta portretistică, compozițiile cu teme mitologico-
istorice sau alegorice, care îl vor însoți în întreaga 
sa activitate artistică�

Reîntors în țară în anul 1873, după un scurt popas 
în satul său natal, se va stabili la București începând 
cu anul 1875, fiind angajat ca și profesor suplinitor 
la „Azilul Elena Doamna”, îndepărtându-se încetul 
cu încetul de influența școlii pariziene de artă și 

apropiindu-se de pictura tradițională românească�

Cu unele dintre lucrările sale realizate în țară a 
participat la expoziții, obținând aprecieri elogioase 
și medalii� La recomandarea generalului medic 
Carol Davila, tânărul Sava Henția, în luna august 
1877 a fost angajat în calitate de corespondent 
pe lângă Marele Cartier General Român, unde în 
perioada anilor 1877-1878 va participa la Războiul 
de Independență al armatei române în această 
calitate, pictorul Sava Henția va picta numeroase 
scene de campanie militară, fiind apreciat ca un 
adevărat reporter de război, scoțându-i totodată în 
evidență calitățile de bun observator al realităților 
înconjurătoare�
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După revenirea din război, Sava Henția și-a 
continuat activitatea în calitate de profesor de 
pictură, realizând totodată și numeroase portrete, 
decorațiuni de interior, picturi murale, picturi pe 
bolta vechiului Teatru Național din București, care 
din păcate a fost distrus la bombardamentele 
germane din 26 august 1944, și chiar ilustrații de 
carte� Ultimii ani din viață a pictat și interioarele unor 
biserici, atât din Ardealul natal cât și din Muntenia 
care l-a adoptat�

În urma unui atac de cord suferit pe data de 21 
februarie 1904, Sava Henția a trecut în neființă 
lăsând-o în urma lui pe soția sa Irina Tranko și pe cei 
șase copii dar și foarte multe proiecte nefinalizate�

Pentru a scoate la lumină opera acestui mare pictor, 
lăsat în uitare în perioada comunistă, Fundația 
„Alba Iulia 1918 pentru Unitatea și Integritatea 
României” a hotărât ca la cei 170 de ani de la 
nașterea lui să adune la un loc materialele aflate 
la diferite instituții sau persoane fizice și să editeze 
un album memorialistic dedicat pictorului Sava 
Henția� Se știa faptul că alături de colecția aflată la 
Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeș, se mai 
află încă în județul Alba și alte lucrări importante 
semnate de pictor� Cunoscându-se faptul că acesta 
a pictat în ultimii ani de viață interioarele unor 
biserici ortodoxe din județul Alba, printre care 
cea cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din 
Măierimea Sebeșului, precum și o frescă în ulei în 
incinta Bisericii cu hramul „Bunavestire” din Sebeșel, 
de aici au pornit eforturile fundației în acest inimos 
demers� În afară de aceste lucrări de amploare, 
pictorul Sava Henția a mai realizat pictura 
iconostaselor din bisericile ortodoxe din localitățile 
Vințu de Jos, cu hramul „Pogorârea Sfântului 
Duh” și din localitatea Răhău, cu hramul „Sfântul 
Gheorghe”� S-a descoperit astfel că în incinta 
bisericii din Sebeșel mai există două icoane pictate 
în ulei pe pânză, „Issus și samariteanca” și o icoană 
aflată într-o stare avansată de degradare, „Punerea 
în mormânt”� Dar biserica cu cele mai multe lucrări 
realizate de pictorul Sava Henția pe iconostas se 
află la Vințu de Jos� Cele 18 icoane de sfinți, prin 
schimbarea iconostasului, se află acum în păstrare 
în casa parohială, fiind în grija preotului paroh Valer 
Boca� În aceeași situație se află și lucrările pictorului 
de la biserica din Răhău, unde părintele paroh 
Avram Opincar, cunoscându-le valoarea, le-a 
depus într-un loc securizat� O icoană importantă a 
fost găsită de fundație și la Biserica Ortodoxă din 
municipiul Sebeș, intitulată „Punerea în mormânt”, 
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de care preotul paroh consilier arhiepicopal Eugen 
Moldovan s-a ocupat pentru a fi recondiționată�

Fondul cel mai important de picturi realizate de 
Sava Henția se află la Muzeul Municipal „Ioan 
Raica” din Sebeș� Colecția expusă aici numără 44 
de tablouri aflate într-o stare foarte bună: 27 de 
portrete, 3 portrete de copii, 4 peisaje, 2 icoane și 
8 cu alte tipuri de imagini�

În afară de aceste informații primite de la instituții, o 
serie de colecționari particulari binevoitori au trimis 
fotografii cu tablouri ale pictorului Sava Henția, 
printre acestea un loc important avându-l portretele 
și peisajele� Doresc să menționez aici pe profesoara 
Ioana Raica ce a susținut teza de doctorat din viața 
și opera pictorului Sava Henția și care avea în 
posesie un număr foarte mare de fotografii realizate 
în timpul documentării pentru teză, atât în județul 
Alba cât și în muzee și galerii de artă din țară� 

Toate aceste informații și documente au stat la 
baza tipăririi „Albumului memorialistic 170 de ani 
de la nașterea marelui pictor român Sava Henția 
(1 februarie 1848 – 21 februarie 1904)”, volum 
coordonat de Nicolae Paraschivescu, Ioana Raica 
și Ioan Străjan� Lansarea albumului s-a realizat în 
data de 7 iunie 2019, în organizarea Consiliului 
Județean Alba și a Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba, la Alba Iulia, la cea de-a XII-cea ediție 
a Târgului de Carte Alba Transilvana� O a doua 
lansare a avut loc prin grija acelorași organizatori 
principali, sprijiniți de Primăria Municipiului Sebeș și 
de Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, în data 
de 3 octombrie 2019, în frumosul parc al Palatului 
Zapolya, unde ființează Muzeul Municipal „Ioan 
Raica” din Sebeș� O a treia lansare, care a și 
încheiat seria de evenimente dedicate pictorului 
Sava Henția la 170 de ani de la naștere, a avut 
loc la data de 31 ianuarie 2020, în organizarea 
Primăriei Comunei Săsciori, în satul Sebeșel în care 
a văzut lumina zilei pictorul Sava Henția� Lansarea 
albumului a avut loc în centrul localității, la bustul 
pictorului Sava Henția, amplasat aici�

Sava Henția a fost unul dintre cei mai însemnați 
pictori români din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea și a lăsat poporului român o valoroasă operă 
artistică� Numele lui, chiar dacă o lungă perioadă 
de timp a fost dat uitării, poate sta cu siguranță în 
galeria marilor pictori români, alături de Theodor 
Aman, Nicolae Grigorescu sau Ion Andreescu, toți 
contribuind semnificativ la plămădirea fondului de 
artă al țării noastre� Albumul omagial ce conține 
informații dar și o bogată galerie de imagini poate 
fi oricând consultat la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba�

Colonel (retrag.) Nicolae PARASCHIVESCU
Coordonator al „Albumului memorialistic 170 de ani 
de la nașterea marelui pictor român Sava Henția (1 

februarie 1848 – 21 februarie 1904)”
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Popas în bibliotecă

03

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 
fiind o bibliotecă publică enciclopedică a 
găzduit de-a lungul timpului activități culturale 

din multe domenii, cele mai atractive fiind cele de 
promovare a cărții prin intermediul spectacolului� 
Așa se face că ne-au trecut pragul numeroase 
personalități din domeniul artei spectacolului printre 
care cei pe care vă invităm să-i priviți și să-i admirați 
și în fotografiile de mai jos�
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Poezii pe șase corzi

04

Poezii pe șase corzi este un proiect cultural de 
promovare a colecțiilor bibliotecii, a poeților, 
a poeziei și textelor cântate, a cântecelor și a 

creatorilor, în vederea atragerii de noi categorii de 
public spre bibliotecă� De asemenea, se urmărește 
stimularea actului de creație, cu scop de informare, 
educație și recreere� Cu alte cuvinte, este un club de 
poezie și muzică pentru profesioniști și pentru amatori�

Ioana MIHĂLȚAN, 
responsabil de proiect

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Expozițiile de artă – ferestre spre inimile cititorilor

05

Arta, în existența cotidiană a omului modern, 
dezvoltă apetența pentru frumos, poate 
constitui un subiect de meditație, ne poate 

ajuta să îi înțelegem și să îi acceptăm pe cei din 
jurul nostru și ne poate schimba punctul de vedere 
asupra unor probleme� Prin modul de manifestare, 
arta poate fi considerată și o formă de cunoaștere 
și ne determină să ne regăsim în ea�

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
derulează proiectul 4�13 Expoziții de artă, în cadrul 
căruia artiștii plastici au oportunitatea de a-și expune 
lucrările, apropiindu-se de inimile cititorilor, spațiul 
expozițional al instituției devenind mai atractiv 
pentru toți cei care ne trec pragul� Biblioteca este 
prin definiție considerată un centru multicultural, 
angajându-se în educația comunității, expozițiile 
făcând legătura între carte și dorința de frumos, între 
nevoia de a fi inspirat și dezvoltarea de capacități 
creatoare, de a te regăsi atât în lucrările expuse, cât 
și în cărțile pe care le poți descoperi� Un exemplu în 
acest sens, a fost expoziția Metamorfoze a artistei 
Meda Cotuna, care a transpus lumea magică a 
poveștilor și a personajelor îndrăgite de cei mici, 
într-o călătorie captivantă pentru toți utilizatorii 
bibliotecii, conducându-i în același timp pe tărâmul 
fascinant al cărților�

Arta educă și modelează caracterul omului, ne 
înnobilează sufletul, acesta devenind echilibrat, 
încrezător în forțele proprii, în această perioadă de 
profunde schimbări în societate�

Monica AVRAM, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Pregătirea profesională a personalului 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

01

Proiectului 6�1 Pregătire profesională 
face parte din Proiectul de management 
2017 – 2020 Manager: Silvan Stâncel/ 

Responsabil de proiect: Copândean Maria, 
aprobat de Consiliul Județean Alba și are ca 
scop participarea salariaților Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba la cursuri de perfecționare 
profesională�

1. Denumire curs: „Administrarea 
patrimoniului și investiţii publice”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 14 mai 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Pentru bunul mers al instituției este 
necesară însușirea și actualizarea unor aspecte 
privind efectuarea evidenței patrimoniului public, 
gestiunea și administrarea de bunuri, administrarea 
creanțelor bugetului în funcție de legislația în 
domeniu, precum și efectuarea investițiilor publice�

2. Denumire curs: „Urbanism și 
autorizarea construcţiilor”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 18 mai 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Pentru bunul mers al instituției este 
necesar însușirea și actualizarea unor aspecte 
privind armonizarea la nivelul întregului teritoriu 
a politicilor economice, sociale, ecologice și 
culturale, stabilite la nivel național și local, în 
domeniul urbanismului, disciplinei în construcții și 
amenajării teritoriului�

3. Denumire curs: „Telemuncă/ munca de 
acasă”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 19 mai 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Pentru bunul mers al instituției este 
necesară însușirea și actualizarea unor aspecte 
privind telemunca și munca de la domiciliu având 
în vedere contextul epidemiologic actual în ceea 
ce privește COVID-19�

4. Denumire curs: „Resurse umane”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 25 mai 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Pentru bunul mers al instituției este 
necesară însușirea și actualizarea unor aspecte din 
domeniul resurselor umane�

5. Denumire curs: „Achiziţii publice”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 26 mai 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
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Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Pentru bunul mers al instituției este 
necesară însușirea metodelor și procedeelor din 
domeniul achizițiilor publice, având în vedere 
necesitatea efectuării diverselor achiziții de 
bunuri, lucrări și servicii pe platforma Sistemul 
informatic colaborativ pentru mediu performant de 
desfășurare al achizițiilor publice (S�I�C�A�P�)�

6. Denumire curs: „Management 
financiar și contabilitatea instituţiilor 
publice”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 27 mai 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Având în vedere că începând 
cu data de 16 aprilie 2020, ca urmare a 
pensionării contabilului șef, un salariat al instituției 
a fost delegat cu atribuții de contabil șef, pentru 
bunul mers al instituției este necesară însușirea 
și actualizarea unor aspecte din domeniul 
contabilității instituțiilor publice de către acesta�

7. Denumire curs: „Managementul 
sistemului de control intern managerial”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 29 mai 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 

Necesitate: Având în vedere Ordinul nr� 
600/20�04�2018 al secretarului general al 
Guvernului privind aprobarea Codului controlului 
intern managerial al entităților publice, pentru 
bunul mers al instituției este necesară însușirea și 
actualizarea unor aspecte din domeniul sistemului 
de control intern managerial� 

8. Denumire curs: „Comunicarea în situaţii 
de criză”

Organizator: Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 05 iunie 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 1 salariat al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Având în vedere contextul 
epidemiologic actual în ceea ce privește COVID-19, 
și nu numai, pentru bunul mers al instituției este 
necesară participarea la un curs privind tehnicile 
de comunicare în situații de criză�

9. Denumire curs: „Specializare în 
ocupaţia de Bibliotecar studii superioare 
(modulul I)”

Organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din România, București
Perioada de desfășurare: 08 – 19 iunie 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 2 salariați ai Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Având în vedere angajările de 
personal efectuate pe posturile de bibliotecar, 
precum și prevederile Legii bibliotecilor nr� 
334/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, este necesară participarea 
la un curs de specializare pentru ocupația de 
bibliotecar studii superioare (modulul I), pentru 
dobândirea competențelor necesare practicării 
ocupației de bibliotecar�

10. Denumire curs: „Specializare în 
ocupaţia de Bibliotecar studii superioare 
(modulul II)”

Organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din România, București
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Perioada de desfășurare: 
02 – 15 iunie 2020: desfășurare curs 
08 – 10 iulie 2020: evaluare finală curs

Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba (desfășurare curs) 
Bușteni, jud� Prahova (evaluare finală curs)
Participanți: 2 salariați ai Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba 
Necesitate: Având în vedere angajările de 
personal efectuate pe posturile de bibliotecar, 
precum și prevederile Legii bibliotecilor nr� 
334/2002, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în vederea dobândirii 
competențelor necesare practicării ocupației de 
bibliotecar este necesară finalizarea cursului de 
specializare pentru ocupația de bibliotecar studii 
superioare (modulul II)�

11. Denumire curs: „Curs introductiv de 
comunicare în limba semnelor române”

Organizator: Asociația Națională a Interpreților 
Autorizați în Limbajul Mimico-Gestual, cu sediul în 
Cluj Napoca
Perioada de desfășurare: din data de 08 
octombrie 2020
program: 10 sesiuni a câte 1 oră și 50 minute
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba
Participanți: 3 salariați ai Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba din cadrul secțiilor cu relațiile 
cu publicul: Secția Adulți, Secția Copii și Sala de 
lectură
Necesitate: Având în vedere că Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba deservește toate 
categoriile de cititori, pentru bunul mers al instituției 
este necesară participarea salariaților de la 
relațiile cu publicul la un curs în vederea dobândirii 
și dezvoltării cunoștințelor și abilităților necesare 
în vederea facilitării comunicării între persoanele 
surde și persoanele auzitoare�
În cadrul acestui curs se va învăța:
• ce este limba semnelor și prin ce se 

deosebește/se aseamănă ea cu limba 
română;

• cum se aplică regulile de comunicare și 
interacțiune cu o persoană surdă;

• principalele caracteristici ale culturii surzilor;
• exprimarea și receptarea minim a 100 de 

semne;
• aplicarea principalelor reguli gramaticale ale 

limbii semnelor române;
• modul de prezentare în limba semnelor 

române și purtarea unei conversații scurte pe o 
temă obișnuită;

• se va avea acces la resurse și materiale 
utile, precum și la interacțiunea cu mai mulți 
formatori, utilizatori nativi al limbajului semnelor 
române�

12. Denumire curs: „Perfecţionare 
TINREAD. Tendinţe noi în 
biblioteconomie”

Organizator: Asociația Națională a Bibliotecarilor 
și Bibliotecilor Publice din România, București
Cursul cuprinde două ateliere:

• Atelier A: Utilizarea instrumentelor ce aparțin 
noilor tehnologii pentru furnizarea serviciilor 
cu specific bibliografic�

• Atelier B: Achizițiile de documente și 
creșterea calității serviciilor de bibliotecă�

Perioada de desfășurare: 19-23 octombrie 2020
Locul de desfășurare: on-line Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba
Participanți: 15 salariați ai Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba
Necesitate: Pentru realizarea proiectelor Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba, personalul de 
specialitate al instituției (bibliotecari, bibliograf, 
inginer de sistem) utilizează Sistemul Integrat de 
Bibliotecă TinREAD, în domeniul achizițiilor de 
documente și în domeniul utilizării instrumentelor 
pentru furnizarea serviciilor de bibliotecă� Astfel 
este necesară participarea a 15 salariați la un 
curs de perfecționare în TINREAD, în vederea 
însușirii și aprofundării cunoștințelor necesare 
pentru utilizarea Sistemului Integrat de Bibliotecă 
TINREAD�

Maria COPÂNDEAN, 
inspector de specialitate Resurse Umane

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Reuniuni științifice de profil

02

Proiectul 6�2 Reuniuni științifice de profil este 
destinat specialiștilor care își desfășoară 
activitatea în biblioteci, fie ele publice sau 

specializate� Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, având și atribuția de cooordonare metodică 
în județul Alba, organizează anual două astfel de 
întâlniri metodice, una de nivel județean și una de nivel 
național, fiecare dintre ele bucurându-se de prezența 
unor invitați marcanți din domeniul biblioteconomic și 
al științelor informării� Printre aceștia se numără: Anca 
Sîrghie și Ilie Moise de la Universitatea „Lucian Blaga” 
din Sibiu, Sorina Stanca, Președinte al Asociației 
Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din 
România (ANBPR) și manager al Bibliotecii Județene 
„Octavian Goga” Cluj, manageri de la Biblioteca 
Națională a României și de la bibliotecile județene 
din România�

În anul 2020, pandemia generată de infectarea 
cu virusul Sars-COV-19 a stopat posibilitatea 
organizării acestor întâlniri directe dar Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba a adaptat proiectul 
în așa fel încât acesta să poată fi derulat on-line și 
prin intermediul E-mailul și al altor forme de dialog 
la distanță� 

Prima Reuniune științifică de profil cu tema „Animația 
de bibliotecă” a avut loc la nivel județean în data 
de 23 aprilie 2020, așa cum era programată inițial, 
iar prezentarea materialului și dezbaterile au avut 
loc pe contul de Facebook al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba și pe grupurile „Bibliotecari din 
județul Alba” formate cu acest prilej pe rețelele de 
socializare (Messenger) și de telefonie (WhatsApp)� 
Pentru ca dezbaterile să fie cât mai antrenante și 
folositoare, anterior evenimentului au fost trimise 
pe E-mail tuturor bibliotecarilor din județul Alba o 
prezentare Power Point și o bibliografie tematică� 

Cea de-a doua Reuniune științifică de profil de 
nivel național a venit sub forma unei invitații de 
participare din partea Bibliotecii Naționale a 
României� Reuniunea a avut loc sub forma unei 
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întâlniri profesionale derulate on-line în data de 29 
octombrie și a avut ca temă „Bibliotecarii români 
împotriva pandemiei dezinformării: ce trebuie să 
știe, ce ar trebui să facă”� Discuția a fost moderată 
de lect� univ� dr� Robert Coravu (Universitatea din 
București), iar principalele teme abordate au fost: 
Instruirea bibliotecarilor în cultura informației – 
politici și acțiuni ale asociațiilor profesionale din 
România; Experiențe actuale de predare a culturii 
media și informaționale pentru utilizatorii bibliotecilor 
românești; Rolul bibliotecarilor în lupta împotriva 

dezinformării� Susținerea temelor enunțate a fost 
asigurată de: Carmen Mihaiu, Directorul General 
al Bibliotecii Naționale a României, Prof� univ� dr� 
Angela Repanovici, Universitatea „Transilvania” din 
Brașov, președintele Secțiunii Cultura Informației a 
ABR; Dr� Sorina Stanca, directorul Bibliotecii Județene 
„Octavian Goga” Cluj-Napoca, președintele 
ANBPR; Drd� Lenuța Ursachi, bibliotecar universitar, 
Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați; 
Dr� Claudia Șerbănuță, specialist biblioteci publice, 
Fundația Progress� Dezbaterea s-a înscris în seria 
evenimentelor prin care se celebrează, sub egida 
UNESCO, începând din anul 2016, Global Media 
and Information Literacy Week – Săptămâna Culturii 
Informaționale și Media� Evenimentul este indicat, de 
asemenea, pe harta acțiunilor organizate în cadrul 
Global Media and Information Literacy Week� 
Desfășurarea reuniunii a fost înregistrată și publicată 
la adresa https://www�facebook�com/BibNatRo/� 

Prof. Daniela FLOROIAN, 
responsabil de proiect

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Biblioteci publice din județul Alba

03

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 
conform legii, coordonează activitatea 
bibliotecilor publice de pe raza județului în 

care își desfășoară activitatea, prin acțiuni specifice 
de îndrumare și de evaluare, prin proiecte, programe 
și activități culturale, precum și acțiuni de îndrumare 
profesională� De asemenea, asigură aplicarea 
unitară a normelor biblioteconomice și a legislației în 
domeniu și coordonează strategilor și programelor 
de automatizare a activităților și serviciilor acestor 
biblioteci;

Îndrumarea metodologică se face pe baza întocmirii 
unui plan de lucru semestrial întocmit de bibliotecarul 
metodist�

La fiecare început de an se prezintă oferta de formare 
profesională pusă la dispoziție de ANBPR�

La început de an se propun spre aprobare 
organizarea de colocvii profesionale�

Documentele utilizate sunt:
• Planul de deplasare la bibliotecile publice din 

județ;
• Proces-verbal de constatare;
• Programul cu oferta de formare profesională�

Planul de deplasare conține un grafic al vizitelor ce 
se vor efectua la bibliotecile din județ� Bibliotecarul 
metodist întocmește un act constatator care reflectă 
următoarele:
• Deficiențele organizatorice sau profesionale�
• Nevoile de perfecționare profesională�
• Activitățile culturale organizate�
• Colaborarea cu celelalte instituții�
• Modul de organizare al unităților de bibliotecă
• Condițiile de desfășurare a activității de 

bibliotecă�
• Implicarea bibliotecarului în activitățile culturale 

ale comunității�
• Publicitatea serviciilor de bibliotecă�

Programul cu oferta profesională conține lista 
cursurilor de formare profesională pe care le prezintă 
ANBPR-ul, locul și data de desfășurare�

Modul de lucru

La începutul fiecărui an se va întocmi planul de 
deplasare la bibliotecile publice din județ care va 
fi aprobat de managerul instituției și va fi depus la 
compartimentul financiar-contabil� Acest plan va 
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fi adus la cunoștința bibliotecarilor din județ prin 
transmiterea lui online sau prin înștiințare telefonică, 
după caz�

La început de an se stabilește o primă întâlnire cu toți 
bibliotecarii din județ în municipiul reședință de județ�

Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității:
• Prima întâlnire de lucru cu bibliotecarii din 

bibliotecile publice din județul Alba� 
• Analizarea activităților organizate de 

bibliotecile publice în anul anterior�
• Analizarea activităților organizate de 

bibliotecile publice în anul următor�
• Întocmirea planului de deplasare în teritoriu�
• Întocmirea dosarului cu acte constatatoare�
• Difuzarea ofertei de formare a ANBPR;
• Difuzarea propunerilor de colocvii profesionale�
• Organizarea de colocvii profesionale�

Derularea operațiunilor și acțiunilor activității:

Vizitele la bibliotecile publice din județul Alba se vor 
organiza semestrial, ținând cont de dispunerea pe 
zone geografice�

Roxana DAD, 
metodist, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Oamenii Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” 
Alba

04
Nr. crt. Nume şi prenume  Funcţia
1� Stâncel Silvan-Theodor Manager

2� Indreiu Laura-Simona Contabil șef

3� Avram Monica  Bibliotecar 

4� Bobar Ioan Aurelian Inspector de specialitate

5� Boca Monica  Secretar-dactilograf 

6� Bolca Mariana  Bibliotecar

7� Cioflică Liudmila  Bibliotecar

8� Copândean Maria Inspector de specialitate

9� Dad Roxana Maria Bibliotecar 

10� Dubleș Oana Veronica Bibliotecar

11� Floroian Daniela  Bibliotecar 

12� Iova Dana  Bibliotecar 

13� Măriuţă Codruţa Cipriana Bibliotecar 

14� Mihălțan Ioana  Bibliotecar

15� Miron Laura Anca  Bibliotecar 

16� Muntean Anuța  Îngrijitor

17� Oarga Cornelia  Bibliotecar 

18� Pașca Petronela  Secretar de redacție

19� Petruţ Emilia  Bibliotecar

20� Pienar Ana-Maria  Bibliograf

21� Pop Luiza Maria  Bibliotecar

22� Preda Loredana  Bibliotecar 

23� Radu Simona Sanda Îngrijitor

24� Scripcari Luciana Claudia Inginer de sistem

Maria COPÂNDEAN, 
inspector de specialitate Resurse Umane

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Gala Premiilor Bibliotecii

05

Galei Premiilor Bibliotecii este un eveniment 
organizat anual de Consiliul Județean Alba 
și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba, cu scopul de a mulțumi în acest fel atât cititorilor 
fideli, cât și partenerilor și colaboratorilor instituției� Cu 
acest prilej, cele două instituții organizatoare acordă 
premii și diplome tuturor celor care au contribuit 
la implementarea proiectelor cu care biblioteca 
se prezintă în fața comunității� După deschiderea 
evenimentului prin mesaje instituționale adresate 
celor prezenți de către organizatori a urmat o ediție 
specială a proiectului Cafenea Culturală Aniversară 
și oferirea de premii și diplome reprezentanților 
instituțiilor din administrația publică, instituțiilor de 
cultură și celor din învățământ, cititorilor fideli, presei, 
voluntarilor, partenerilor, ONG-urilor și sponsorilor, 
pentru o bună colaborare în derularea proiectelor 
culturale și educaționale�
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O categorie mult așteptată a fost cea a acordării 
diplomelor pentru bibliotecile publice din județul 
Alba, pentru activitatea lor de promovare a cărții și 
lecturii în comunitățile locale� Premiul pentru cel mai 
bun bibliotecar al anului a fost acordat doamnei 
Daniela Floroian de la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba, pentru performanțe deosebite în 
activitate� Câștigătoarea premiului a fost desemnată 
prin vot secret de către bibliotecarii din bibliotecile 
publice ale județului Alba�

Seara de gală a fost presărată cu momente artistice 
de înaltă clasă oferite de profesorii Ioan Chiciudean, 
Daniel Avram și Dan Avram și de Clubul Top Dans 
din Teiuș, instructor Alin Roșa� Invitatul surpriză al 
evenimentului a fost muzicianul, actorul, poetul, 
compozitorul și interpretul de muzică folk Nicu 
Alifantis, care a susținut un recital de excepție și a 
încântat publicul cu vocea sa inconfundabilă�

Monica AVRAM, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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23 aprilie – Ziua Națională a Bibliotecarilor din România

06

O zi cu o semnificație deosebită pentru 
bibliotecarii din România și pentru 
toți iubitorii de carte este data de 23 

aprilie, atunci când celebrăm Ziua Națională a 
Bibliotecarilor din România și Ziua Internațională a 
Cărții și a Drepturilor de Autor� O zi a bibliotecarului 
este însemnul oficial al recunoașterii publice a valorii 
culturale și sociale a unei instituții care a contribuit 
fundamental la conturarea identității culturale și 
spirituale a poporului român, dar și a celor care 
slujesc cu credință, pasiune și profesionalism, cartea 
și cititorii ei�

Ziua Internațională a Cărții și a drepturilor de autor 
a fost organizată de UNESCO în scopul promovării 
lecturii, publicării și a drepturilor de autor� Prima 
manifestare de acest fel s-a desfășurat în 1995� Data 
de 23 aprilie marchează trecerea în eternitate a doi 
titani ai literaturii universale: William Shakespeare 
și Miguel de Cervantes, precum și a altor figuri 
literare importante precum: scriitorul peruan Inca 
Garcilaso de la Vega (1616), poetul englez William 
Wordsworth (1850), scriitorul francez Jules Barbey 

d’Aurevilly (1889) și poetul englez Rupert Brooke 
(1915)�

Ideea marcării acestei zile a fost oferită de Spania, 
unde are loc, la 23 aprilie, Festivalul Trandafirilor, o 
manifestare în care este sărbătorit Sfântul Gheorghe 
(Sant Jordi) și este comemorat Miguel de Cervantes, 
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alături de William Shakespeare� În această zi, în 
Spania, încă din Evul Mediu, fetele și femeile primesc 
flori, iar bărbații – cărți�

În fiecare an, începând cu data de 23 aprilie, 
UNESCO și organizațiile internaționale care 
reprezintă cele trei sectoare majore ale industriei 
de carte – editori, librării și biblioteci – selectează 
„Capital World Book“ pentru o perioadă de un 
an� În anul 2020, această titulatură o poartă orașul 
Kuala Lampur din Malaezia, datorită accentului pus 
pe educația incluzivă și pe facilitarea modalităților 
de acces la lectură pentru populația orașului: 
promovarea cărților în format digital, amenajarea 
unor spații destinate lecturii etc�

 În România, în anul 1998, Asociația Națională a 
Bibliotecarilor și a Bibliotecilor Publice (A�N�B�P�R�) a 
considerat că lectura și cartea nu pot fi gândite în 
afara bibliotecilor și a bibliotecarilor, de aceea au 
adăugat la sărbătoarea internațională a cărții din 23 
aprilie, Ziua Națională a Bibliotecarului din România� 
Ulterior, prin Hotărârea de Guvern nr� 293 din 14 
aprilie 2005, ziua de 23 aprilie a fost declarată Ziua 
Bibliotecarului din România, aceasta celebrându-se 
concomitent cu Ziua Internațională a Cărții și a 
Drepturilor de Autor�

În cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
în semn de prețuire pentru toți colegii bibliotecari, 
adevărați păstrători și susținători ai cărții și ai culturii, 
acestei zile i se dedică un proiect aparte 23 aprilie 
– Ziua bibliotecarului� Astfel, se organizează 

întâlniri profesionale cu toți bibliotecarii din cadrul 
bibliotecilor publice din județul Alba, cu invitați 
speciali din domeniul biblioteconomiei și ai culturii, 
în care se împărtășesc idei și experiențe legate de 
această profesiune nobilă� A fi bibliotecar presupune 
curiozitate intelectuală, creativitate, perseverență, 
cultură și informație, iar biblioteca a fost și rămâne o 
păstrătoare a tezaurului științific, istoric și cultural, un 
spațiu socio-comunitar al libertății de expresie și al 
comunicării�

Bibliotecile rămân instituții ale prezentului și ale 
viitorului, iar bibliotecarii joacă un rol important în 
procesul de modelare a societății, ținând mereu 
pasul cu noul și integrându-se repede ca element 
indispensabil în societatea actuală, amintindu-ne de 
frumoasele gânduri ale marelui istoric român Nicolae 
Iorga: „O bibliotecă fără bibliotecari este ca o casă 
fără cărți”�

Liudmila CIOFLICĂ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Biblioteci cu care ne mândrim – Biblioteca Municipală  
„Liviu Rebreanu” Aiud

07

Instituție culturală de prestigiu, care poartă numele 
ilustrului prozator și întemeietor al romanului 
românesc modern, biblioteca noastră a fost, este 

și va rămâne, cu siguranță, un pilon de bază al vieții 
culturale aiudene� 

Cu o activitate de peste jumătate de secol, acest 
așezământ al cărții, care propovăduiește virtutea 
scrisului, prin rolul său de catalizator cultural și chiar 
element determinant al evoluției sociale, este un 
real simbol al unei comunități în care solidaritățile 
se manifestă exemplar, deși diversitatea etnică 
este destul de ridicată� Din acest punct de vedere, 
privilegiul de a îmbina armonios variate manifestări 
ale spiritului creator, indiferent de matca etnică 
proprie, este ingredientul esențial care asigură 
sustenabilitatea unei vieți culturale viguroase, așa 
cum este cea de la Aiud� Atât comuniunea spirituală, 
cât și interferențele manifestate la acest nivel conduc 
la nașterea unor conduite civice pentru care nevoia 
de exprimare cultural artistică implică reprezentări 
asociate unei viziuni moderne, în toate aspectele și 
dimensiunile sale� 

Biblioteca noastră este parte din tot ceea ce înseamnă 
acest fenomen cultural-artistic care se manifestă la 
Aiud și face eforturi permanente pentru a contribui, în 
măsura în care poate, la dezvoltarea și bunul mers al 
lucrurilor, pe acest tărâm minunat� Fiind, prin definiție 
un depozitar al culturii scrise, instituția cărții de la 
Aiud găzduiește și promovează, prin intermediul unui 
fond de aproximativ 77 000 volume creație literară 
diversă, aparținând tuturor domeniilor fundamentale 
ale cunoașterii� Este de la sine înțeles faptul că rolul 
nostru esențial este acela de a satisface nevoia de 
carte existentă la nivel local dar totodată încercăm 
să ne aliniem noilor tendințe și să scoatem biblioteca 

din spațiul său convențional� Adevărata dimensiune a 
unei biblioteci publice, în sensul modern al conceptului 
presupune implicarea instituției în creuzetul cultural al 
Aiudului, pe care am încercat să vi-l sintetizez câteva 
rânduri mai sus și care este unul foarte complex� Asta 
cu atât mai mult cu cât, în Aiud avem, pe lângă valori 
autentice locale deja consacrate și niște parteneri de 
seamă și vectori de imagine foarte valoroși, precum 
Centrul Cultural „Liviu Rebreanu”, Fundația culturală 
„Inter-Art” sau Despărțământul „Ovidiu Hulea” al 
ASTRA� Rolul acestor instituții este fundamental pentru 
dezvoltarea și susținerea culturii aiudene, cu atât 
mai mult cu cât beneficiază de sprijin consistent din 
partea autorităților� Faptul că ei găsesc oportun să 
atragă și să implice și biblioteca în proiectele lor de 
excepție, nu poate decât să ne bucure și să ne ofere 
certitudinea că acea coabitare culturală despre care 
vorbeam mai sus este absolut reală, oferind beneficii 
tuturor factorilor implicați� Cu excepția ultimei 
perioade, în care restricțiile au fost foarte mari, de-a 
lungul timpului am participat, în calitate de parteneri 
sau coorganizatori la foarte multe proiecte de acest 
gen� Nu cred că e oportun să le reamintesc acum, 
pentru că, din păcate, anul acesta numărul lor a fost 
extrem de scăzut… 
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Acum, la sfârșit de an, când ne aflăm la momentul 
bilanțului este trist să constați că biblioteca nu s-a 
mai putut deschide lumii, așa cum o făcea în anii 
trecuți, nu a mai putut organiza simpozioane, lansări 
de carte, colocvii etc� Este și mai dureros să realizezi 
că dimensiunea de animație culturală, care oferea 
cu adevărat o vizibilitate mare instituției, înfățișând-o 
elevilor și preșcolarilor drept un spațiu excelent de 
socializare și culturalizare modern, a devenit practic 
inexistentă…

Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem, cu toții, 
că aceste clipe dificile prin care trecem și pe care 
sperăm să le depășim cât mai repede, ne oferă și 
câteva avantaje, din punct de vedere organizatoric� 
Acum derulăm toate acele activități de reorganizare 
a colecțiilor, bineînțeles atât cât ne permit regulile de 
distanțare socială între angajați și cât timp respectăm 
regulamentele în vigoare în acest sens� 

De asemenea, în limita fondurilor, achiziționăm titluri 
noi, ne îmbogățim colecțiile și încercăm să promovăm 
astfel, printr-o ofertă atractivă cititul, ca alternativă de 
petrecere a timpului liber, mai ales în acest context 
social dureros pentru toți�

Ne dorim, de asemenea, realizarea unor proiecte 
online prin care biblioteca să mențină o relație activ-
participativă cu cititorii� Temele abordate sunt în 
măsură să antreneze cititorii în dezbateri referitoare 
la lectură, să-i facă să se implice, la rândul lor, în 
redactarea unor texte dedicate operelor unor mari 
scriitori sau să se pronunțe asupra mesajelor pe 
care operele literare supuse dezbaterii le transmit� 
Percepțiile sunt subiective și de aceea permit puncte 
de vedere diverse, pe care așteptăm ca toți cititorii 

să nu ezite să le formuleze� Cartea presupune 
raționament, imaginație, creativitate iar pornind de 
la acestea, putem formula gânduri, idei, vise, putem 
construi realitatea sau idealul!

Cititorii sunt îndrumați, constant, să scrie, la rândul lor� 
Nimeni nu trebuie să aibă rețineri în a-și promova 
creația literară proprie� Suntem alături de cititori și îi 
sprijinim necondiționat�

Realizăm dezbateri sub forma unor conferințe on-line, 
pe teme de genul „carte versus internet”, „carte versus 
film” ori „importanța digitizării colecțiilor de carte” 
etc� Așteptăm și alte propuneri de la cititori, în acest 
sens� 

Nici un subiect nu trebuie evitat în aceste vremuri 
grele� Suntem conștienți că era digitală în care trăim 
reconfigurează totul, își pune amprenta inclusiv pe 
mijloacele de difuzare ale culturii scrise� E o realitate, 
mai mult sau mai puțin plăcută, depinde din ce parte 
a baricadei privim lucrurile� Cartea, în format clasic 
pierde teren și trebuie să recunoaștem acest lucru� 
Este trist… dar pe de altă parte, digitizarea are și 
ea avantajele ei incontestabile� Internetul face parte 
din viețile noastre și nu mai putem trăi fără el� Privim 
totul ca pe o provocare� Ne adaptăm la tot ceea ce 
înseamnă inovație, ne folosim de oportunitățile oferite, 
din acest punct de vedere și încercăm, permanent, să 
facem lucrurile să devină complementare� 

CARTEA nu va dispărea niciodată și acest lucru este 
cert!

DR. Alin FLOREA,
director Biblioteca Municipală „Liviu Rebreanu” Aiud
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Cărțile Albei – proiect de sprijinire a culturii scrise

01

Susținerea culturii scrise a constituit dintotdeauna 
o prioritate pentru Consiliul Județean Alba, în 
cadrul acestei instituții fiind creată o comisie de 

selectare a proiectelor editoriale care suscită interes 
din punct de vedere științific sau patrimonial� Urmare a 
concursului de selecție a dosarelor depuse de edituri 
la finalul anului 2019, comisia formată din specialiști ai 
instituțiilor culturale din subordinea Consiliului Județean 
Alba au ales drept câștigoare trei lucrări de importanță 
majoră� Cele trei lucrări sunt: Vința: radiografia unei 
comunități care dispare (autor Raluca Prelipceanu), 
Etnografie din Transilvania (autor Valer Butură) și Alba 
Iulia – Cetatea prin monumentele sale (Laura Stanciu, 
Elena Grigore – text, Sebastian Ispas – imagine)� 
Volumele tipărite prin susținerea financiară a Consiliului 
Județean Alba vor fi distribuite în perioada 2020-
2021, de către Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, în toate marile instituții de cultură din țară și în 
bibliotecile din județul Alba� De asemenea, lucrările 
vor fi acordate ca donații sau în cadrul unor schimburi 
interinstituționale și centrelor universitare care solicită 
acest lucru�

Raluca Prelipceanu, Vința: radiografia unei 
comunități care dispare, Alba Iulia, Ed. Cognitiv, 
2019.

La finalizarea studiilor de relații Economice 
Internaționale din țară, Raluca Prelipceanu a plecat 
timp de opt ani în Franța unde a urmat studii în Paris 
la Sorbona, un master în Economia dezvoltării și studii 
doctorale cu tema „Migrația românilor și efectele la 
nivelul familial și social”� A beneficiat de burse Erasmus, 
Schuman, și Marie Curie, ultima oferindu-i prilejul de a 
lucra un an în Italia� A făcut parte din NEPSIS și s-a 
ocupat de cateheza copiilor în parohia ortodoxă din 
Limours� A călătorit și a studiat în peste zece țări dar a 
rămas etern îndrăgostită de cultura din România�

Acum câțiva ani, când a ajuns la Vința, Raluca 
Prelipceanu a constatat că biserica, o mică 
capodoperă, o bijuterie ascunsă între văi, se îngropa 
în lacul de steril� Odată cu ea pierea și satul și chiar 
amintirea lui� Atunci și-a propus să facă ceva pentru 
acest lăcaș de cult încărcat de istorie� Și a reușit să 
o salveze� Azi biserica este reconstruită la Muzeul 
ASTRA din Sibiu� În demersul ei a fost sprijinită atât 
de oficialități și instituții cât și de fundații și asociații� 
Personalități care s-au alăturat cauzei au fost 
academicianul Marius Porumb, Grigore Popescu 
Muscel fost președinte al Comisiei de pictură din 
cadrul Patriarhiei, Ioan Aurel Pop, președintele 
Academiei Române și mulți, mulți alții, cercetători, 
voluntari, istorici, specialiști sau simpli binevoitori� 
Despre această trudă și despre bogăția culturală a 
satului Vința vorbește și în cartea sa „Vința: radiografia 
unei comunități care dispare”�

Valer Butură, Etnografie din Transilvania, Alba 
Iulia, Ed. Libris Editorial, 2019.

Valer Butură este unul dintre cei patru mari etnografi 
născuți în județul Alba, la 16 decembrie 1910, în 
localitatea Sălciua de Jos, din Munții Apuseni� În anul 
1932 a absolvit cursurile Facultății de Geografie-
Științele naturii de la Universitatea din Cluj� Profesorul 
Alexandru Borza îl va determina să își îndrepte atenția 
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spre domeniul etnobotanicii, disciplină în care își va 
desfășura activitatea pedagogică și de cercetare 
la Fundația Culturală Regală „Regele Mihai” din 
București și la Institutul de Geografie al Universității 
din Cluj� În 1956 își începe activitatea la Muzeul 
Etnografic al Transilvaniei din Cluj-Napoca, fiind pe 
rând muzeograf, muzeograf principal, șef al secției 
în aer liber „Parcul Etnografic de la Hoia”, director 
adjunct și mai apoi director al Muzeului Etnografic al 
Transilvaniei� În tot acest timp coordonează apariția 
Anuarului Muzeului Etnografic al Transilvaniei iar din 
1969 și până în 1974 predă cursuri de etnografie la 
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca� La 
27 august 1989, moare la Cluj-Napoca, ultima sa 
dorință fiind să fie înmormântat în conformitate cu 
tradițiile satului natal, la cimitirul din Sălciua de Jos�

În anul 2017, nepoții săi Dorina și Adrian Butură au 
donat județului Alba manuscrisul ultimei sale lucrări 
cu titlul „Etnografie din Transilvania”� Lucrarea a 
fost selecționată pentru a fi tipărită prin intermediul 
programului Consiliului Județean Alba, de susținere a 
culturii scrise, și a fost tipărită în anul 2019�

„Etnografie din Transilvania” este structurată pe 
două volume, fiecare volum fiind însoțit de planșe cu 
fotografii realizate în timpul deplasărilor etnografului 
în teren sau cu fotografii din arhiva veche, personală� 
Volumul I conține capitolele: Cadrul geografic al 
Transilvaniei, Scurtă privire asupra trecutului istoric 
al Transilvaniei, Populația din Transilvania, Așezările 
și evoluția lor și Portul popular din Transilvania iar 
volumul al II-lea conține capitolele: Ocupațiile 

populației din Transilvania, Instalațiile tehnice și 
meșteșugurile țărănești, Comunicații și transporturi, 
Schimburi și comerț și Concluzii�

Laura Stanciu și Elena Grigore (concepție și text), 
Sebastian Ispas (ilustrație și design), Alba Iulia 
– Cetatea prin monumentele sale, Alba Iulia, 
Editura Cognitiv, 2019.

Albumul „Alba Iulia – Cetatea prin monumentele 
sale” (ediție trilingvă: română, engleză, franceză) 
ilustrează printr-o grafică deosebită și un text 
explicativ minimal, esențial, că istoria unui oraș 
bimilenar, multicultural și plurietnic are viitor la Alba 
Iulia� Lucrarea este o invitație adresată turiștilor să 
vină în Cetatea Vauban ca să respire aerul Istoriei� 

Alba Iulia a fost mereu o Cetate plină de viață, 
cu mănăstiri, școli, biserici, palate, garnizoane, 

tipografii, biblioteci, în care preoți, soldați, tipografi, 
aurari, studenți și negustori de toate naționalitățile și 
confesiunile s-au întâlnit cotidian cu țărani, berari, 
birjari și bufoni și au lăsat urmașilor un oraș care 
ne poate inspira pe toți� Întâlnirea cu acest loc ne 
ajută să ne redescoperim și să ne recunoaștem în 
jurul valorilor europene dominante mereu în Castrul 
roman, în Cetatea medievală și în cea modernă 
(Vauban), care au configurat și reconfigurat viața și 
destinul oamenilor din inima Transilvaniei� Cetatea 
Vauban dovedește că are viitor prin recuperarea 
trecutului! 

Prof. Daniela FLOROIAN, 
membru al Comisiei de Editare carte și revistă
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Publicațiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

02

ANTOLOGIA VERBUM

Cercul de scriere creativă VERBUM a luat ființă 
la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba în 
anul 2017, din inițiativa managerului bibliotecii, 

profesorul Silvan Stâncel� Încă de la prima întâlnire, 
cercul s-a bucurat de succes și tot de la început s-a 
aflat sub coordonarea bibliotecarei Ana-Maria Pienar� 
Scopul acestui proiect a fost acela de a strânge la un 
loc, într-un spațiu de inspirație și creație, tinerii din Alba 
Iulia cu reale veleități și talent literar dar și cu dorința 
de a împărtăși altor persoane cu aceleași preocupări 
creațiile lor literare� Practic, în cadrul cercului de scriere 
creativă se compun texte în proză sau versuri, la liberă 
alegere a temei sau pe o temă dată, texte care mai 
apoi sunt discutate și analizate de cei prezenți�

Cu timpul, povestea cercului de scriere creativă 
VERBUM a devenit tot mai cunoscută în comunitate iar 
numărul membrilor participanți a început să crească� 
Alături de nucleul format din tineri, la întâlnirile cercului 
care au loc lunar în sala de lectură a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba, s-au alăturat rând pe rând copii 
și adulți dornici și ei să-și exerseze arta scrisului iar 

îndemnul motivațional „Scrie! Vino! Prezintă! Publică!” 
nu a mai fost doar o înșiruire de vorbe în vânt, ci a prins 
un frumos contur în prima antologie de creații literare 
tipărită la finalul anului 2019�

Antologia VERBUM cu numărul 1 a apărut sub egida 
Consiliului Județean Alba și a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba și cuprinde creațiile literare ale 
celor 19 membri ai cercului� Apariția antologiei a fost 
practic produsul final al unui vis pe care mulți dintre cei 
care au participat la cerc l-au avut, dar din anumite 
motive nu l-au putut pune în practică� Antologia este 
deschisă de un Cuvânt înainte semnat de președintele 
Consiliului Județean Alba, inginer Ion Dumitrel, iar cei 
19 semnatari ai creațiilor publicate sunt următorii, în 
ordine alfabetică: Ioana Maria Bîscă, Lucian-Dragoș 
Bogdan, Cristian Ciapa, Antonio Doda, Daniela 
Floroian Barb, Bianca Goadă, Gabriela Cristina 
Hale, Norica Hașa, Rodica Hațegan Muntean, 
Rafail Mariș, Lavinia Mihălțan, Ionel Miron, Natalia 
Nicolae, Diana Luminița Pașca, Ana-Maria Pienar, 
Ariana Maria Șuvaina, Teodora Tămaș, Rareș Tudor 
și Marcel Vișa� În deschiderea paginilor de creații, 
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fiecare autor beneficiază și de o scurtă prezentare 
bio-bibliografică și o fotografie�

REVISTA „VIAȚA BIBLIOTECII”

Cea de-a doua publicație a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba care a prins viață în anul 2019 
este revista de profil a bibliotecii, intitulată „Viața 
Bibliotecii”� Realizarea ei a fost o muncă de echipă în 
care fiecare bibliotecar a împărtășit informații despre 
proiectele pe care le coordonează, articolele fiind 
însoțite cu fotografii sugestive� De apariția revistei 
s-a ocupat un colectiv redacțional format din Silvan 
Stâncel, manager; Daniela Floroian, responsabil de 
număr; Ioana Popan, Liudmila Cioflică și Luiza Pop, 
corectură și Claudia Bolca, fotografii� Publicația a 
apărut la editura Libris Editorial, concepția copertei 
și a conținutului grafic aparținând lui Irinel Merlușcă 
și Ramonei Marinescu, sub conducerea directorului 
editorial Dana Anghelescu�

Revista „Viața Bibliotecii” și-a dorit încă de la 
primul număr să fie nu numai o sursă de informare 
pentru colegii de breaslă ci și o oglindă a activității 
profesionale și a proiectelor de animație culturală 
desfășurate de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, totul în folosul Măriei Sale Cititorul� Revista se 
deschide cu câteva mesaje instituționale din partea 
Consiliului Județean Alba – președinte Ion Dumitrel, a 
Bibliotecii Naționale a României – manager Carmen 
Mihaiu și a Asociației Naționale a Bibliotecarilor și 
Bibliotecilor Publice din România – președinte Sorina 
Stanca� Au colaborat cu articole importanți oameni de 
cultură cum ar fi: prof�univ�dr� Ilie Moise – cercetător 
principal la filiala Sibiu a Academiei Române, prof� 
Cornel Nistea – președintele filialei Alba-Hunedoara 
a Uniunii Scriitorilor din România, drd� Mihai Octavian 
Groza – inspector la Centrul Cultural „Lucian 
Blaga” Sebeș, Luminița Moga Doboș – bibliotecar 
coordonator la Biblioteca comunală Stremț, Felicia 
Colda – poetă și alți parteneri și colaboratori ai 
bibliotecii� Alături de aceștia, în rubrici ce se doresc 
a deveni permanente, au vorbit despre munca lor din 

cadrul bibliotecii Monica Avram, Daniela Floroian, 
Ana – Maria Pienar, Liudmila Cioflică, Eugenia 
Danciu, Luiza Pop, Alexandra Salaoru, Roxana Dad, 
Ioana Popan, Mariana Bolca, Oargă Cornelia, Anca 
Miron, Codruța Măriuță, Loredana Preda, Claudia 
Bolca, Dana Iova, Maria Copândean, Elena Vesa și 
Monica Boca�

Revista „Viața Bibliotecii” apare sub egida Consiliului 
Județean Alba și este o publicație a Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba�

Prof. Daniela FLOROIAN, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
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Ovidiu Bîrlea în amintirea nepoatei sale, prof. Doina Blaga

03

Printre personalitățile reprezentative pentru 
etnologia românească, pe care le-a dat 
județul Alba, se numără și Ovidiu Bîrlea, 

despre care Sabina Ispas afirma: „ne-a format și 
continuă să ne formeze prin oferta sa de carte� Prin 
ceea ce a publicat, a acoperit aproape toate sferele 
de interes ale domeniului�”1 Oamenii de cultură din 
județul Alba sunt conștienți de valoarea lui Bîrlea, din 
moment ce, la 90 de ani de la naștere, revista „Disco-
bolul” i-a dedicat un număr special� Apoi, la cente-
narul nașterii sale, interesul pentru omul, cercetătorul, 
dar și prozatorul Ovidiu Bîrlea a crescut simțitor, 
universitari de marcă și jurnaliști de excepție fiind 
interesați și valorificând anumite aspecte ale activității 
folcloristului născut în Apuseni, la Bârlești-Mogoș, în 
13 august 1917� Și la Sibiu, am încercat să marcăm 
centenarul nașterii lui Ovidiu Bîrlea prin editarea 
volumului Corespondență: Ovidiu Bîrlea – Doina 
Blaga, o ediție îngrijită și adnotată de dr� Andreea 
Buzaș, cercetător la „Institutul de Cercetări Socio-U-
mane Sibiu” al Academiei Române� Volumul, apărut 
la Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena” din 
Alba Iulia, redeschide „dosarul” Ovidiu Bîrlea, resti-
tuind culturii române un model de cercetător, cartea 
înscriindu-se într-un demers clar de reevaluare a unui 
moment important din evoluția etnologiei românești� 

Tomul al XXXI-lea al periodicului Academiei Române 
– Studii și comunicări de etnologie – dedicat împli-
1� Trecem în revistă principalele lucrări ale lui Ovidiu Bîrlea, tipărite 

în timpul vieții: Antologie de proză populară epică, I-III, București, 
Editura pentru Literatură, 1966; Poveștile lui Creangă, București, 
Editura pentru Literatură, 1967; Metoda de cercetare a folclorului, 
București, Editura pentru Literatură, 1969; Din răspunsurile la chestio-
narele lui B� P� Hasdeu, București, Editura Minerva, 1971 (în colabo-
rare cu I� Mușlea); Problemele tipologiei folclorice, București, Editura 
Minerva, 1971 (în colaborare cu D� Caracostea); Istoria folcloristicii 
românești, București, Editura Enciclopedică Română, 1974; Mică 
enciclopedie a poveștilor românești, București, Editura Științifică și 
Enciclopedică, 1976; Poetică folclorică, București, Editura Univers, 
1979; Folclorul românesc, I, II, București, Editura Minerva, 1981, 
1983; Eseu despre dansul popular românesc, București, Cartea 
Românească, 1982�

nirii a 100 de ani de la nașterea lui Ovidiu Bîrlea – 
aduce în atenția etnologiei românești noi pagini de 
corespondență cu cercetătorii Helga Stein și Virgiliu 
Florea – discipoli și prieteni apropiați ai folcloristului 
de la Mogoș� Împreună cu schimbul de scrisori dintre 
Ovidiu Bîrlea și Ion Taloș (1963-1977) – ediție îngri-
jită de Andreea Buzaș, cu introducere și note de Ion 
Taloș, care urmează să apară la aceeași editură 
generoasă a Centrului de cultură „Augustin Bena” 
Alba, corespondența publicată în paginile revistei 
Studii și comunicări de etnologie va încheia, în mare, 
editarea epistolelor trimise sau primite de Ovidiu 
Bîrlea� O corespondență de o valoare inestimabilă 
care luminează aspecte mai puțin cunoscute legate 
de viața și activitatea celui mai important folclorist 
român din a doua jumătate a secolului al XX-lea� 

Printre demersurile de a cunoaște un pic mai bine 
aspecte din viața folcloristului, pentru cei mai mulți 
inedite, se numără și un interviu cu nepoata acestuia, 
profesoara Doina Blaga, stabilită la Sibiu, despre 
care cei interesați pot afla detalii în ediția de cores-
pondență mai sus amintită�

Florentina Danciu (la dreapta) împreună cu cei doi copii, Doina și Nicu� 
Fotografie realizată de Ovidiu Bîrlea în 1950
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I n t e r v i u  c u  D o i n a  B l a g a
A�B�: Din lectura scrisorilor, pe care ați avut amabili-
tatea să le depuneți la Arhiva „Asociației Folcloriștilor 
și Etnografilor din Județul Sibiu”, reiese că erați rude 
destul de apropiate� Care este, de fapt, gradul de 
rudenie cu Ovidiu Bîrlea?

D�B�: Legat de gradul de rudenie cu Ovidiu Bîrlea, 
eu eram nepoată de văr, mama lui – Maria – era 
soră cu bunica mea dinspre mamă, Terezia� Așadar, 
Ovidiu Bîrlea era văr din frați cu mama mea� Mama 
lui se născuse în Bucium-Poieni, în casa în care m-am 
născut și eu� S-a măritat la Mogoș cu Ioan Bîrlea, 
cu care a avut patru băieți: Sever, Octavian, Ovidiu 
și Horea� După moartea timpurie a soțului, mama 
Maria s-a recăsătorit cu Ceteraș, cu care a mai avut 
doi copii, pe Sabina și pe Vasile� Între cei șase frați 
nu exista nici o diferență� Ovidiu Bîrlea era foarte 
apropiat de sora sa, Sabina (de fapt la ea era la 
Cluj când l-a găsit sfârșitul) și de fratele Vasile� După 
moartea mamei sale, Ovidiu Bîrlea revenea la 
Mogoș și stătea cu Vasile� Vasile a avut două fete, 
Livia și Violeta, pe care Bîrlea le iubea și le alinta� 
Din păcate Vasile a murit devreme, dar O� Bîrlea tot 
venea și stătea vara singur la Bârlești�

A�B�: Când și cum l-ați cunoscut pe Ovidiu Bîrlea?

D�B�: Pe Ovidiu Bîrlea l-am cunoscut de mică, venea 
în fiecare vară la noi� În Bucium-Poieni avea toate 
neamurile mamei, pe fiecare le vizita, dar dormea 
întotdeauna la noi� Era nedespărțit de acordeon și 
de aparatul de fotografiat� Lui îi datorez primele mele 
fotografii… de prin anii ʼ50�

A�B�: Când și în ce context a început corespondența 
cu Ovidiu Bîrlea?

D�B�: În evocările mele anterioare (cea din „Studii și 
comunicări de etnologie”/1997, „Discobolul”/1999 
și 2008 – numărul omagial Ovidiu Bîrlea 90) am 
oferit câteva detalii privind corespondența cu Ovidiu 
Bîrlea� În 1966, mama mea i-a făcut o vizită lui Bîrlea 
la București� La întoarcere, unchiul mi-a trimis Anto-
logia de proză populară� I-am mulțumit printr-o scri-

soare destul de lungă – care, după câte am văzut, nu 
s-a păstrat – și așa a început corespondența�

A�B�: Dar cu Octavian Bîrlea?

D�B�: Cu Octavian nu am avut o corespondență 
propriu-zisă� Cu prilejul realizării acestei ediții, voi 
dona Arhivei… voastre cele 18 scrisori sau felicitări, 
majoritatea primite după 1990 de la monseniorul 
Octavian Bârlea din München (moștenitorul testa-
mentar al lui Ovidiu Bîrlea)� În 1993, Octavian a venit 
la Sibiu, iar nepoții Mircea Bârlea și Nicolae Danciu 
l-au însoțit la Bârlești și Bucium-Poieni, la Sibiu, Blaj și 
București�

A mai fost în țară în 1999 și mi-a mulțumit că „ai 
scris frumos despre Ovidiu” (se referea la evocarea 
din „Studii și comunicări de etnologie”/1997)� De 
sărbători ne-a trimis o felicitare, i-am răspuns să îi 
mulțumesc printr-o scrisoare mai lungă� Ulterior mi-a 
mai trimis, din când în când, câte o felicitare� Dar … 
la scurt timp după moartea Papei Ioan Paul al II-lea și 
el și-a găsit sfârșitul�

A�B�: Dar pe mama lor, Maria? Cum ne-o descrieți?

D�B�: Pe mama lor, „mătușa Mariți”, cum îi spuneam 
toți, o știam de mică, venea mereu la noi� Era îmbră-
cată în ie – cămeșe buciumănească� Era vorbăreață� 

Bârleștii la 1967, foto: Helga Stein
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Mama și fratele ei, Candin, când erau copii, treceau 
mereu dealul la Mogoș și mătușa îi ocrotea, fiind 
orfani� 

Mătușa Maria mergea mereu la București și stătea 
la Ovidiu, spunea că toată casa e numai cărți, că 
„Ovidiu e scriitor”� Era mândră de el și de Octavian, 
îi părea rău că Octavian era departe, nu-l văzuse 
decât o dată, când i s-a permis să plece la el în Italia, 
însoțită de Sabina� 

Personal, am fost la Mogoș într-o vară când era 
acasă� Era în vârstă, trecută de 80 de ani (a murit la 
87), dar trebăluia toată ziua prin gospodărie� Ea îi 
dirija pe toți la ce era de lucrat� 

Într-o scrisoare, Ovidiu Bîrlea mi-a povestit reacția 
ce a avut-o când a murit mama sa� Practic, a murit 
de pe picioare: „no, acuma mor”! El s-a panicat, a 
asistat neputincios la scenă� A fost foarte marcat de 
pierderea mamei�

A�B�: A iubit-o mult pe mama sa� O trata cu mult 
respect…

D�B�: Cu multă atenție, dragoste și deosebit respect� 
Era perfect conștient că el și fratele său, Octavian, nu 
ar fi putut urma nici măcar gimnaziul fără susținerea 
mamei lor� 

Mama Maria diriguia întreaga familie ca un general și 
nu menaja pe nimeni atunci când era vorba de fiii săi 
dăruiți: Octavian și Ovidiu� Erau mândria întregii familii 
și a întregului neam� Iar ei… o venerau� Unchiu Ovidiu, 
spre exemplu, avea în biroul său doar două tablouri, al 
mamei și al profesorului Dumitru Caracostea�

A�B�: După mamă, pe cine aprecia cel mai mult?

D�B�: Cu siguranță, pe fratele său, Octavian� În 
general, își aprecia rudele, indiferent de condiția 
socială sau intelectuală� A ținut foarte mult și la Vasile, 
la familia lui� Era la curent cu viața celor dragi și îi 
privea, uneori, cu umorul și detașarea omului de 
cultură�

A�B�: Care au fost relațiile lui Ovidiu Bîrlea cu Floren-
tina, verișoara sa și mama Dvs�?

D�B�: Cu mama mea era în relații apropiate, îi aprecia 
hărnicia și priceperea în ale mâncărurilor� Stătea cu 
mare plăcere la noi� Cel mai mult îl aprecia pe tata, 
cu care purta discuții îndelungate� Amândoi supra-
viețuiseră războiului� Ovidiu a fost luat prizonier și a 
stat patru ani într-un lagăr din Siberia� Tata, în schimb, 
a dus războiul până în Munții Tatra� S-a întors acasă 
doar după terminarea războiului�

A�B�: Cum era privit Ovidiu Bîrlea de membrii familiei, 
de rude?

D�B�: Toți cei din familie, frații și nepoții, îl respectau, 
aveau pentru el sentimente de mândrie� Ovidiu Bîrlea, 
la rândul lui, se comporta absolut firesc, fără nici un 
fel de distanță� Ajuta la strânsul fânului, mergea cu 
vacile la păscut, se comporta ca un țăran neaoș, 
hrănea găinile, se juca cu câinele� Iarna, de sărbă-
tori, de obicei mergea la Cluj la sora sa� Pe fetele lui 
Vasile le însoțea când mergeau la școală� Știa rostu-
rile fiecărui nepot�

A�B�: Când ați definitivat redactarea lucrării de licență, 
ați beneficiat de ajutorul lui Ovidiu Bîrlea?

Ovidiu Bîrlea la Mogoș în 1967
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D�B�: Lucrarea de licență am redactat-o în 1971� 
După anul V mi-am ales, dintr-o listă lungă afișată 
la Facultatea de Filologie din Cluj, tema „Balada 
Nevasta fugită”, după ce mă consultasem cu Ovidiu 
Bîrlea� El îmi sugerase o monografie folclorică� Ca 
să-mi consult variantele m-a chemat la București, 
m-a așteptat la gară, acasă erau stivuite cărțile ce le 
avea în biblioteca sa� Pentru celelalte variante mi-a 
făcut abonament la biblioteca Academiei Române� 
Timp de o săptămână, cam 10-11 ore copiam pe 
loc fiecare variantă� Acasă am început ordonarea 
și redactarea lucrării� Într-o primă fază i-am trimis-o 
prin cineva să-și spună părerea� Într-o scrisoare m-a 
„beștelit” punct cu punct� Până la urmă am reușit 
s-o redactez, bătută la mașină, ca în sesiunea din 
februarie 1972 să o susțin� Am primit o notă mică� 
Consider că lucrarea a fost absolut originală, îndru-
mătorul (D� Pop) nu mi-a dat nici o indicație� De câte 
ori îl căutam, era de negăsit, așa că am predat-o 
la termen așa cum o scrisesem eu� Ulterior, i-am 
arătat-o altui cadru universitar, care mi-a apreciat 
munca, spunându-mi că va fi utilă și altora care vor 
trata balada asta�

A�B�: Cum se comporta unchiul cu nepoata Doina?

D�B�: Cu mine ara atent, mă lăuda pentru rapiditatea 
cu care copiam textele baladelor� Glumea, spunân-
du-mi că-mi dă referințe bune� După ce am susținut 
examenul de licență și i-am spus de nota primită, s-a 
necăjit și mi-a scris niște cuvinte dure la adresa îndru-
mătorului�

A�B�: Care erau cele mai dragi subiecte pe care le 
discutați amândoi?

D�B�: Povesteam despre rude, despre proiectele lui, 
îmi dădea sfaturi… 

Când am stat la el, săptămâna aceea, n-am avut 
timp prea mult să discutăm sau să ne plimbăm 
amândoi� Prilejul s-a ivit peste câțiva ani, mai exact în 
1975, când am susținut examenul de grad II la Bucu-
rești� După examen l-am căutat să mergem să aflăm 
rezultatele afișate� În curte s-a întâlnit cu un profesor 
cu care se cunoștea� L-a întrebat ce căuta acolo 

și i-a spus că a venit cu nepoata sa, care dăduse 
examenul� Profesorul respectiv, Ion Dumitrescu, de 
la ICPPD, l-a întrebat de ce nu „îmi pusese o vorbă 
bună dinainte”� Unchiul mi s-a adresat: „nu-i mai bine 
că ai luat examenul cu propriile-ți puteri?” Am mai 
stat vreo trei zile în București� Eram cu o prietenă� 
Împreună ne-am plimbat și ne-a dus în tot orașul, 
fiindu-ne un ghid priceput pentru capitală� La cimitirul 
Bellu ne-a purtat pe la toate personalitățile despre 
care știa foarte multe� Subiectele de discuție erau 
diverse� Râdea cu poftă la fiecare poantă�

A�B�: Cum arăta o zi din viața lui Ovidiu Bîrlea?

D�B�: La București, Ovidiu Bîrlea – după cum se știe 
– locuia într-o cameră modestă, dar îi era „casa 
creației”� Dis-de-dimineață se trezea, lua ceva ușor 
de mâncare (niște caș sau cașcaval, brânză) apoi 
se așeza la masa de scris� După trei-patru ore făcea 
o pauză de masă� Mânca la prânz la restaurant 
lacto-vegetarian, apoi făcea o plimbare de o oră, 
după care revenea acasă� Uneori, mai dormea o 
oră, apoi se așeza la masa de scris� Seara aprindea 
cele două lămpi cu petrol și scria până în jurul orei 
20� La cină, ieșea la o plăcintărie sau mânca acasă 
veșnicul cașcaval și bea apă cu lămâie� Seara lua 
acordeonul și, în surdină, cânta ceva� Îi învățasem 
melodia „Pe dealul Sarsăului”� 

A�B�: Prieteni avea? Pe cine?

D�B�: Prieteni avea puțini� I-a selectat mereu cu multă 
atenție� A avut o prietenie trainică cu un fost coleg – 
ing� Moldovan din Târgu Mureș� Dintre universitari, îi 
căuta la Cluj pe Ion Taloș și pe Nicolae Bot� Pe fiica 
lui Nicolae Bot, Ioana, o venera pentru inteligența ei 
precoce, era „îngrijorat” că la o vârstă fragedă citise 
cărți importante� Peste ani, Ioana Bot și-a confirmat 
valoarea devenind profesor la Universitatea din Cluj�

După moartea lui Bîrlea, am aflat de prietenia cu Ion 
Cuceu� De fapt acesta i-a găsit loc de veci în cimitirul 
din Cluj și i-a organizat înmormântarea�

Cu neamurile era prieten� Cel mai mult îmi vorbea de 
soțul unei verișoare, Aurel Jurca (Aurelu lu Mendel)� 
Relații de prietenie a avut și cu învățătorul Nicolae 
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Lupu, care i-a furnizat detalii despre revolta buciu-
manilor în vederea scrierii romanului Șteampuri fără 
apă�

A�B�: Dacă l-ați întâlni acum, ce i-ați spune?

D�B�: L-aș întreba dacă este mulțumit că biblioteca lui 
a ajuns la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din 
Blaj� Dintr-o discuție tangențială despre cărțile sale, 
am dedus că ar fi vrut să o dea bibliotecii „Astra” din 
Sibiu�

I-aș spune că biblioteca comunală din Mogoș îi 
poartă numele din 2007 (chiar în 13 august, când ar 
fi împlinit 90 de ani), prin concursul Consiliului Jude-
țean Alba, compartimentul Cultură� Atunci, primarul 
promitea că cei doi frați – Octavian și Ovidiu Bîrlea, 
fii ai satului – vor avea două busturi� Deocamdată… 
nu s-au realizat�

I-aș spune ceva care l-ar măguli, știind că era 
conștient de valoarea lui, și anume faptul că post-
eritatea nu l-a uitat, dimpotrivă, numeroși cercetă-

tori încă scormonesc în opera și chiar în viața lui și 
îi găsesc noi valențe, considerându-l „omul total al 
folcloristicii românești”1�

Personal, l-aș întreba dacă l-am dezamăgit, pentru 
că mereu mă îndemna să public lucrarea de grad� 
Însă timpul a rezolvat totul și, în mod sigur, dintr-o 
„stea”, a urmărit ce s-a întâmplat în lumea pămân-
teană� Noroc pentru mine că cineva a insistat și m-a 
îndemnat să evoc personalitatea dumnealui� Trebuie 
să-i fiu recunoscătoare lui Ilie Moise care, în 1997, 
când Ovidiu Bîrlea ar fi împlinit 80 de ani, a publicat 
în Studii și comunicări de etnologie amintirile mele 
legate de unchiul�

Ulterior, am mai scris despre corespondența mea cu 
dânsul în revista „Discobolul” de la Alba Iulia, unde 
m-am ocupat de beletristică� Nu am pretenția că 
m-am achitat de o datorie morală, merita cu sigu-
ranță mai mult�

L-aș mai întreba dacă i-a întâlnit pe toți ai săi, în 
special pe mama și pe fratele Octavian, într-o altă 
lume, în cea a drepților� Dacă gândim creștinește, în 
mod sigur sufletele lor s-au regăsit… 

Dr. Andreea BUZAȘ, 
cercetător etnograf Academia Română,  

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

1  Vezi Ilie Moise, Omul total al folcloristicii românești…, p� 195-198�
Doina Blaga în 2017
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1 Decembrie 1918, în imagini

04

155A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



C E R C E T A R E A  Ș I  V A L O R I F I C A R E A  C O L E C Ț I I L O R  Ș I  P A T R I M O N I U L U I

156 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

157A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



C E R C E T A R E A  Ș I  V A L O R I F I C A R E A  C O L E C Ț I I L O R  Ș I  P A T R I M O N I U L U I

158 A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

159A N U L  I I ,  N R .  2 ,  2 0 2 0



PROIECTE DE VIITOR
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Programul managerial 2017-2020 s-a încheiat, 
cu realizări, cu proiecte inedite, cu continuarea 
unor proiecte aflate în derulare și chiar cu 

provocări noi, venite în acest an 2020, un an în care 
biblioteca a trebuit să se reinventeze pentru a continua 
să rămână alături de cititori chiar și atunci când 
izolarea a pus între noi granițe destul de mari�

Începând cu anul 2021 vom intra într-un nou program 
managerial de patru ani în care va trebui să fim în 

slujba unei comunități aflată într-o continuă schimbare� 
Noul program managerial va continua proiectele de 
succes ale bibliotecii dar va veni cu noi propuneri de 
viitor, propuneri generate fie la cererea utilizatorilor 
noștri, fie din dorința de a oferi cât mai multe servicii și 
de a promova cât mai bine lectura, cartea și scriitorii� 
Printre noutățile cu care ne propunem să întâmpinăm 
cititorii în următorii patru ani se numără următoarele 
proiecte:

PROGRAM / PROIECT DESCRIERE

InfoPoint proiect destinat consultanței și asistenței de specialitate pentru utilizatori; 

Fonduri speciale proiecte destinate constituirii, organizării, prelucrării, dezvoltării și conservării 
fondurilor de carte provenite din donații speciale sau din fondul inițial de 
constituire a bibliotecii;

Festivalul Cele Mai Frumoase Poezii 
Românești Cântate

proiect național sub forma unui festival de poezie cântată, pentru 
promovarea literaturii române, posibil itinerant în județul Alba; 

Tabăra Coolturală proiect cultural pentru toate vârstele sub forma unor tabere culturale temati-
ce, artistice, de creație; 

Biblioterapia proiect cultural sub forma unor ateliere de psihologie practică, pentru viața 
de zi cu zi, promovând colecțiile bibliotecii; 

Cum am reușit proiect cultural-educativ motivațional adresat comunității din Alba Iulia și 
Județul Alba; 

Atelier de traduceri proiect cultural de promovare a culturii scrise la nivel internațional constând 
în ateliere de traduceri și retroversiuni;

Școala Ardeleană proiect cultural de cercetare, documentare, valorificare, promovare a 
scriitorilor, reprezentanților, literaturii Școlii Ardelene; 

Zile speciale proiect dedicat sărbătoririi, promovării anuale, valorificării elementelor de 
identitate culturală specifice în domeniul culturii, prin orgranizarea unor 
activități specifice: – Ziua Internațională a Limbii Materne, 21 ianuarie; 
– Ziua Bibliotecarului din România, 23 aprilie; – Ziua Limbii Române, 31 
august; – Ziua Încoronării, 15 octombrie; – Zilele Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba, 17 noiembrie; – Ziua 1 Decembrie; alte zile speciale;
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Biblioteca peste hotare proiect dedicat înființării, menținerii, dezvoltării de noi filiale și rafturi ale 
Bibliotecii Județene ,,Lucian Blaga” Alba peste hotare, cu îndrumare 
metodică, monitorizare, asistență, consultanță, coordonare de specialitate, 
cu organizarea de acțiuni, activități de animație culturală, lansări de carte, 
ateliere, expoziții, donații, schimburi de experiență; 

Biblioteci proiect de colaborare instituțională cu Biblioteca Națională a României în 
calitate de centru metodologic național, cu bibliotecile județene din țară în 
vederea schimbului de experiență și colaborări instituționale, cu alte tipuri 
de biblioteci din țară și străinătate;

SSCS proiect destinat realizării de Statistică, Studii, Cercetări, Sondaje (SSCS); 

Povești de noapte bună proiect editorial în vederea realizării, editării, tipăririi, distribuirii antologiei 
POVEȘTI DE NOAPTE BUNĂ, antologie de povești pentru copii;

Metodica proiect editorial în vederea realizării revistei METODICA, revistă de 
specialitate, în format tipărit sau electronic, pentru bibliotecile publice din 
Județul Alba; 

Monografii, dicționare, ghiduri proiect destinat realizării de monografii, dicționare, ghiduri, cu posibilitatea 
colaborării cu unul sau mai mulți parteneri; 

Idei, inițiative, optimizare proiect destinat optimizării, îmbunătățirii, perfecționării continue a tuturor 
serviciilor de bibliotecă, a produselor culturale, a acțiunilor, a activităților, a 
proiectelor, a programelor din cadrul instituției, indiferent de tipul acestora, 
prin propuneri de idei, inițiative, inovații, colectare și analiză, generate 
de către echipa instituției sau de către mediul extern, în vederea creșterii 
gradului de calitate a serviciilor oferite către utilizatori; 

Digitizare periodice proiect dedicat acțiunilor, activităților de digitizare a fondului de publicații 
periodice din cadrul instituției; 

Digitizare fond de carte, altele proiect dedicat acțiunilor, activităților de digitizare a fondului de carte, a 
altor tipuri de unități de bibliotecă, din cadrul instituției;

Produse informatice și multimedia proiect dedicat achiziției, producerii, comunicării și distribuirii către utilizatori 
a produselor digitate din cadrul instituției, oferta digitală a bibliotecii; 

Baze de date proiect dedicat constituirii, actualizării, dezvoltării, achiziției bazelor de 
date; 

Silvan STÂNCEL, 
manager, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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