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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 celei de-a treia ediții a Revistei Viața Bibliotecii, 
realizată de către colegii din cadrul Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba este un prilej de bucurie și de retrăire 

a frumoaselor și inovativelor activități pe care aceștia le-au desfă-

șurat pe parcursul anului 2021� Cu toate că ne-am confruntat cu situ-

ații noi și dificile în această perioadă, este îmbucurător să constatăm 

că standardul activității culturale în județul Alba a fost în continuare 

ridicat, adaptându-ne și oferind servicii culturale de calitate� 

Rolul bibliotecii este deosebit de important, aceasta având misiunea 

de a se implica în comunitate, de a colecționa, păstra și transmite 

mai departe moștenirea noastră culturală, de a asigura cadrul favo-

rabil comunității pentru o informare și documentare de calitate dar și 

de a asigura un mediu prielnic pentru dezvoltarea culturală a celor 

tineri� 

La fel ca întotdeauna, sunt alături de oamenii de cultură, care mereu 

vor avea în Consiliul Județean Alba un partener de nădejde, iar pe 

cititorii Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba îi asigur că vom 

susține necondiționat activitatea culturală a județului nostru și vom fi 

alături de colegii noștri din instituțiile de cultură, sprijinindu-i în înde-

plinirea misiunii lor�

Cu toată prețuirea și aprecierea,

ing. Ion Dumitrel

ing. Ion Dumitrel

P r e ș e d i n t e  a l  C o n s i l i u l u i 
J u d e ț e a n  A l b a
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M E S A J E  I N S T I T U Ț I O N A L E

Ne bucurăm că, începând din 2019, portofoliul de publi-

cații periodice din mediul bibliotecar s-a îmbogățit cu 

revista Viața Bibliotecii, publicația anuală de specialitate 

a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba� 

Apărută sub egida Consiliului Județean Alba, Viața Bibliotecii este 

apariția editorială prin care echipa de redacție de la Alba Iulia a 

înțeles să reflecte activitățile, proiectele și inițiativele Bibliotecii Jude-

țene „Lucian Blaga” Alba, devenind astfel sursă de inspirație și crea-

tivitate atât pentru colegii bibliotecari, cât și pentru iubitorii culturii 

scrise�

Salutăm profesionalismul și dedicarea colectivului de redacție și 

așteptăm cu interes să explorăm, în paginile revistei Viața Bibliotecii, 
multiplele fațete ale profesiei de bibliotecar� Îi încurajăm pe membrii 

ANBPR și pe colegii din bibliotecile din întreaga țară să consulte cu 

curiozitate intelectuală articolele diverse și vibrante ale publicației� 

Suntem încredințați că această lectură va fi o experiență profesio-

nală și culturală de rezonanță atât pentru bibliotecari, ca iubitori și 

slujitori ai cărții, cât și pentru alte categorii de specialiști din industriile 

culturale și creative, interesați de evoluția bibliotecilor și provocările 

cu care acestea se confruntă�

Dragoș-Adrian 
NEAGU

P r e ș e d i n t e l e 
A s o c i a ț i e i  N a ț i o n a l e 

a  B i b l i o t e c a r i l o r  ș i 
B i b l i o t e c i l o r  P u b l i c e  

d i n  R o m â n i a

Dragoș-Adrian Neagu
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E D I T O R I A L

Iată-ne la cel de-al treilea număr al revistei Viața Bibliotecii, publi-
cație anuală a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba� De la 
un număr la altul, această oglindă a activității noastre capătă noi 

reflexii date de varietatea activităților desfășurate de echipa biblio-
tecii, toate având în centrul lor cartea și cititorul� 

Ca manager al instituției am ținut mereu la sporirea ofertei cultu-
rale, astfel încât fiecare albaiulian, fiecare locuitor al județului să 
poată găsi la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba răspunsul la 
nevoile sale de informare, documentare, loisir, petrecere calitativă a 
timpului liber� Numărul proiectelor din programul de management a 
crescut, și asta cu sprijinul partenerilor și oamenilor de cultură coagu-
lați în jurul dezideratului instituțional, cel de a crește calitatea vieții 
culturale în urbe și județ� 

Ne-am bucurat mereu de implicarea directă a Consiliului Județean 
Alba, a domnului președinte Ion Dumitrel, în calitate de co-organi-
zator al proiectelor noastre, căruia îi mulțumesc și pe această cale� 
Finanțarea culturii, indiferent de forma de organizare a unei societăți 
este, consider eu, primordială pentru sănătatea individuală și colec-
tivă a celor care o alcătuiesc� Cu cât înțelegem asta mai repede, cu 
atât „ne facem bine” mai repede� 

Pandemia a determinat, la nivelul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba, o redimensionare a activităților de bază ale instituției, în așa fel 
încât beneficiarul să fie cât mai puțin afectat de schimbările și restric-
țiile impuse de lege� Mai mult, perioada s-a dovedit propice explo-
rării mai în amănunt a posibilităților oferite de tehnologie și Internet, 
ocazie cu care ne-am adaptat vremii și vremurilor, dezvoltând noi 
produse culturale, multe în interacțiune cu publicul, prin intermediul 
mijloacelor de comunicare on-line� Când cititorul nu a putut ajunge 
la carte, cartea a ajuns la cititor iar informația s-a propagat, chiar 
dacă suportul ei nu a fost mereu hârtia� 

Începând cu acest an, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a 
demarat și programul de digitizare a documentelor de bibliotecă� 
De asemenea, grație acestei tehnologii, cititorii pot fi deserviți și la 
distanță, prin e-mail, documentele de interes pentru ei, de exemplu 
cele consultate în mod tradițional la Sala de lectură în vederea reali-
zării de lucrări de diplomă ori științifice, acestea parvenindu-le în cel 
mai scurt timp� 

Dragi prieteni,

Silvan Stâncel
M a n a g e r  

a l  B i b l i o t e c i i  J u d e ț e n e 
„ 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

În ceea ce privește numărul utilizatorilor bibliotecii noastre, acesta a 

crescut, iar acest fapt nu poate decât să ne bucure și să ne oblige 

la performanță� Un viitor mai bun se construiește pe o viziune, iar 

succesul implementării acestei viziuni este direct legat de resursele 

pe care instituția le are la dispoziție� De la intervențiile de moderni-

zare la nivelul clădirii instituției, până la achiziția de carte și remune-

rarea specialiștilor cu care stabilim parteneriate strategice, toate au 

un cost și un consum� 

Un lucru este cert, la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 

viitorul sună bine! Marșăm pe continuitate și inovație, iar feedback-ul 

publicului ne certifică faptul că suntem pe calea cea bună�

Vă invit așadar să descoperiți în paginile acestui număr eșantioane 

din activitatea instiuțională a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 

Alba, proiectele noastre de suflet, cu mențiunea că, atât eu cât și 

echipa bibliotecii și a Consiliului Județean Alba suntem deschiși 

colaborărilor instituționale și schimbului de know-how, pentru ca 

împreună să ne îndeplinim misiunea de emisari ai culturii, la nivelul 

comunității locale dar nu numai� 

Tot ceea ce suntem astăzi, tot ceea ce sperăm să devenim nu s-ar 

realiza și nu s-ar împlini fără voi, dragii noștri cititori, colaboratori, 

parteneri, finanțatori� 

În numele meu și al instituției, vă mulțumesc! 

Silvan Stâncel 
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FIȘA DE CATALOG

01

Întocmirea fișei principale de catalog, pentru 

fiecare titlu în parte, constă în descrierea biblio-
grafică exactă a unității de bibliotecă� 

Descrierea bibliografică tradițională se face pe 
fișe de carton de dimensiuni standard internațional 
(dimensiuni: 12,5 x 7,5 mm)� Corpul descrierii (sau 
notița bibliografică) este constituit dintr-un număr de 
date bibliografice care au drept scop înregistrarea și 
identificarea documentului de bibliotecă� 

Vedeta este elementul principal de care se ține 
seamă în ordonarea descrierilor în catalogul alfabetic 
și al doilea în cazul celui sistematic� Vedeta poate fi: 
autorul (persoană fizică sau autor colectiv) sau 
titlul� Vedeta de autor se trece în formatul: Nume, 
Prenume (în cazul publicațiilor cu maxim 3 autori)� 
La autorii maghiari nu se face inversarea deoarece 
aceste nume se scriu de regulă în format Nume 
Prenume, fără virgulă, ceea ce semnifică faptul că 
numele și prenumele autorului nu s-au inversat�

Dacă publicația are 1, 2 sau 3 autori, descrierea 
se face la primul autor, iar la ceilalți doi se fac fișe 
complementare pentru cataloagele clasice� Dacă 
o carte are mai mult de 3 autori (4 sau mai mulți), 
descrierea se face la titlu, vedeta fiind primul 
cuvânt din titlu, altul decât articolul� 

În cazul în care publicația are 4 sau mai mulți autori, 
sau nu are autor, descrierea se face la titlu iar vedeta 
este primul cuvânt din titlu� Titlul începe de la prima 
verticală iar tot restul descrierii se face de la a doua 
verticală� Restul descrierii se face similar cu cea de la 
o carte cu vedetă la autor�

Descrierile auxiliare sunt descrierile care se fac la 
al doilea și al treilea autor, respectiv la mențiunile 
de responsabilitate secundare, pentru a crea fișe 
complementare în cataloagele bibliotecii� În acest 
caz, deasupra vedetei, de la a doua verticală se 

trece vedeta complementară, urmată de calitatea pe 
care o are în cadrul lucrării, între paranteze rotunde�

Descrierea cărților cu mai multe volume are două 
părți, numite niveluri� Primul nivel se referă la datele 
comune tuturor volumelor, date generale, valabile 
întregii publicații� Datele specifice fiecărui volum 
se trec în partea de descriere al volumului respectiv 
(al doilea nivel)� Datele generale, corespunzătoare 
primului nivel sunt: vedeta, titlul general, mențiunile 
de responsabilitate principale și secundare comune 
tuturor volumelor, ediția, notele comune tuturor volu-
melor, ISBN-ul general și prețul total, dacă publi-
cația are un singur preț� În zona descrierii fizice se 
trece numărul de volume� În zona datelor de publi-
care, la anul apariției, în partea generală, în cazul 
volumelor cu ani de apariție diferiți, se trece anul de 
apariție al primului volum, urmat de liniuță (1996-) 
urmând ca în momentul în care se completează toate 
volumele, să se treacă și anul de apariție al ultimului 
volum� După partea generală,  se face descrierea 
fiecărui volum în parte, completă sau parțială, în 
acest ultim caz continuând descrierea pe aceleași 
fișe pe măsura apariției volumelor următoare, până 
la încheierea descrierii prin completarea colecției cu 
toate volumele publicației� Descrierea fiecărui volum 
începe de la a doua verticală, cu numărul volumului 
și titlul volumului, dacă există (vol� 1: titlu volum), 
urmate de mențiuni de responsabilitate specifice ale 
volumului� Apoi se trece anul de apariție dacă este 
altul decât cel al primului volum, atunci când volu-
mele apar pe rând� La paginație se trece numărul de 
pagini al volumului, apoi notele specifice volumului 
respectiv, ISBN-ul de volum și prețul volumului dacă 
este specific fiecărui volum și nu este prețul global 
al publicației� Toate zonele se trec în continuare cu 
punctuația de separare de zonă (� -)� Notele se trec 
și ele de la prima verticală, ca la descrierea gene-
rală� Descrierea continuă pe mai multe fișe, până la 
completarea datelor tuturor volumelor, iar numerele 
de inventar se trec pe dosul primei fișe, menționân-
du-se în dreptul fiecăruia numărul volumului căruia îi 
aparține�
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În cazul în care titlul începe cu un articol, hotărât sau 
nehotărât, pentru indexarea în regim electronic sau 
pentru stabilirea semnului de autor în cazul descrierii 
la titlu, se are în vedere faptul că nu se ține cont de 
articolul respectiv�

Articolele sunt: – limba română: un, unui, o, unei, 
niște, unor (în cazul în care un, o sunt numerale 
atunci semnul de autor se face la numeral, dacă nu, 
la primul cuvânt din titlu); – limba franceză: le, la, l’, 
les, un, une, des; – limba engleză: the, a, an; – limba 
germană: der, die, das; – limba italiană: il, l’, la, lo, 
gli, gl’, le, i, uno, una, un, unl’; – limba spaniolă: un, 
una, el, la, unos, unas, los, las; – limba maghiară: a, 
az� În cazul catalogării în regim automatizat, folosind 
un program dedicat de bibliotecă (TinRead în cazul 
nostru), programul are posibilitatea de a indexa 
titlul la cuvânt, făcând abstracție de articol, pe care 
trebuie însă să îl afișeze�

Descrierea bibliografică cuprinde 8 zone standardi-
zate la nivel internațional – ISBD (International Stan-
dard Bibliographic Description)�

Descrierile bibliografice pot fi definitive și complete, 
sau prescurtate, care cuprind numai elementele obli-
gatorii� 

Indiferent de tipul descrierii, trebuie respectate cele 8 
zone ale descrierii propriu-zise:
1� zona titlului și a mențiunilor de responsabilitate la 

titlu (principale și secundare); 
2� zona ediției și a mențiunilor de responsabilitate 

la ediție; 
3� (nu se folosește pentru monografii)
4� zona datelor de publicare și tipărire; 
5� zona descrierii fizice sau a colațiunii; 
6� zona colecției – seriei; 
7� zona notelor; 
8� zona ISBN-ului și a prețului�

Orice zonă are subzone, un sistem de punctuație și 
un simbol de intrare� (. – )

Zona 1 este zona titlului și a mențiunilor de respon-
sabilitate, care cuprinde: Titlul propriu-zis, Indicarea 

materialului general, Titlul paralel, Informațiile la 
titlu, Mențiunea de responsabilitate urmată de alte 
mențiuni�

Punctuația în cadrul zonei 1: 
a)  spațiu, egal, spațiu precede titlul paralel _= _. 
b)  spațiu, două puncte, spațiu introduce informația la 

titlu _ : _ 
c)  prima mențiune de responsabilitate este specifi-

cată prin spațiu, bară oblică, spațiu _ / _ 
d) mențiunile următoare de responsabilitate vor fi 

precedate de spațiu, punct și virgulă, spațiu _ ; _ 

Titlul propriu-zis sau principal este evidențiat pe publi-
cație prin fonturi speciale, face de regulă referire la 
conținutul lucrării și trebuie transcris așa cum apare 
pe pagina de titlu� Titlurile formate din abrevieri sau 
nume de autori sau personalități se redau cum apar� 
La fel se procedează și cu ciferele sau formulele știin-
țifice, atunci când fac parte din titlu�

Zona 2, zona ediției, cuprinde mențiunea de ediție, 
mențiuni care fac referire la aceasta� Punctuația 
specifică acestei zone este punct, spațiu, linie spațiu 
. – � Mențiunea de ediție se scrie cu cifre arabe�

Zona 4, zona datelor de publicare, include locul de 
publicare, editura, data publicării documentului� Anul 
publicării se completează așa cum apare pe pagina 
de titlu, cu cifre arabe sau cifre romane� Dacă anul 
este menționat cu cifre romane, acestea se vor pune 
între paranteze� 

Punctuația folosită: 
. – precede zona datelor de publicare;
; introduce următoarele locuri de publicare;
: introduce numele editorului;
, precede data publicării; 

[ ] includ datele de apariție incerte sau mențiunile 
Sine loco – [s.l.], Sine nomine – [s.n], Sine anno 
– [s.a]� De  regulă, introducerea datelor în câmp 
se face sub forma: � – LOC: EDITURĂ, AN � Ex: Alba 
Iulia: Unirea, 2002� Locul de publicare va fi întot-
deauna transcris așa cum apare pe publicație�
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Zona 5 a colațiunii sau zona descrierii fizice cuprinde, 
pentru documentele monografice, numărul de pagini 
al lucrării� Ultima pagină se consideră cea pe care 
este trecută căsuța tipografică, iar dacă aceasta nu 
există, este considerată ultima pagină, cea pe care 
se termină textul� Dacă există pagini cu promoții, 
aceste pagini se iau în considerare dacă sunt 
înaintea căsuței tipografice� Tot în această zonă se 
trec numărul planșelor, hărților etc�, eventualele mate-
riale detașabile, și se menționează dacă în parcursul 
textului sunt figuri, ilustrații, tabele, grafice etc�

Zona 6 sau zona seriei/colecției conține titlul 
propriu-zis al seriei� În această zonă se trec: colecția, 
seria și numărul în cadrul colecției, dacă acestea există�

Zona 7 sau zona notelor, conține informații despre 
elemente ale descrierii fizice sau de conținut� În zona 
notelor se trec o serie de lucruri necesare pentru ca 
descrierea publicației să fie completă și să ofere 
toate informațiile necesare: dacă există biblio-
grafie (și paginile între care sunt publicate), note de 
subsol sau la sfârșitul capitolelor sau al cărții, infor-
mații privind eventuala instituție sub egida căreia s-a 
publicat lucrarea, indexuri, mențiuni privind dedica-
țiile, dacă există etc� Se trec toate informațiile pe 
care bibliotecarul le consideră necesare pentru a 
completa informațiile legate de publicație� Dacă sunt 
mai multe note, acestea se trec fiecare cu aliniat nou, 
de la a doua verticală�

Zona 8 sau zona ISBN-ului și a prețului� Aici se trece 
ISBN-ul și prețul cărții (prețul cu care publicația este 
inventariată)� ISBN-ul se trece cu liniuță între grupurile 
de cifre, indiferent cum este acesta trecut pe carte�

Catalogul electronic este tipul de catalog care rezultă 
în cazul utilizării unui program integrat de bibliotecă 
sau a unui program ce permite gestionarea bazelor 
de date și se formează în mod automatizat în urma 
introducerii înregistrărilor și formarea bazei de date, 
în funcție de câmpurile existente�

În cadrul programului integrat de bibliotecă TinRead, 
procedura propriu-zisă de catalogare se realizează 

astfel: Click pe butonul + Adaugă înregistrare 
nouă, apoi click pe butonul – Selecteză� Se vor 
completa toate câmpurile și subcâmpurile din macheta 
deschisă în Bibliografic� Se salvează înregistrarea� 
Se trece apoi în Evidență unde se vor completa 
numerele de inventar, locația, CZU, an de apariție și 

toate celelalte rubrici� Apoi se salvează înregistrarea�

Dana IOVA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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DIGITALIZAREA COLECȚIILOR BIBLIOTECII

02

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 
prin proiectul eBiblioteca, program cultural 
dedicat bibliotecii electronice, își propune 

să se alinieze directivei europene de a valorifica 
fondul cultural județean utilizând instrumente speci-
fice operației de digitalizare a acestora, în vederea 
transmiterii spre un public extins (la nivel județean, 
național și european)� 

Astfel, digitalizarea se va realiza pe mai multe planuri, 
în funcție de clasificarea documentelor ce prezintă 
obiectul digitalizării� În acest sens amintim: 
a)  digitalizarea periodicelor locale; 
b)  digitalizarea fondului de carte; 
c)  digitalizarea produselor informatice și multimedia 

locale;
d)  dezvoltarea bazei de date online a bibliotecii� 

Pentru că se dorește o digitalizare coerentă și 
uniformă conformă standardelor europene și națio-
nale, biblioteca noastră abordează procesul digi-
talizării pornind de la Ghidul de digitalizare emis în 
luna noiembrie 2019, de către Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, cu ocazia derulării Proiectului 
„E-Cultura: Biblioteca Digitală a României”� 

Conform acestui ghid, „digitizarea” este procesul 
prin care o resursă tangibilă sau analogică este tran-
spusă în format digital� De asemenea, „digitizarea” 
reprezintă un termen generic pentru „fotografiere” și 
„scanare” (2D sau 3D) iar „digitalizarea” este 
digitizare + catalogare + expunere online de proce-
duri specifice bibliotecilor și muzeelor care se infor-
matizează�

La nivelul Uniunii Europene se dorește realizarea 
unei biblioteci virtuale europene centralizate, care 
să includă documente digitalizate de pe tot cuprinsul 
continentului� Pornind de la această politică euro-
peană, Ministerul Culturii și Identității Naționale a 
conceput Proiectul E-Cultura: Biblioteca digitală a 
României, finanțat prin intermediul Proiectului Nați-
onal Competitivitate� 

În acest sens a fost creată o platformă națională 
românească intitulată Culturalia.ro care este 
parte integrată /conexă a platformei digitale euro-
pene numită Europeana.eu�

Bibliografie:

1� ***, Ghid de digitalizare, emis de Ministerul Culturii și 
Identității Naționale, București, 2019, cu specificația că va fi 
supus anual completării și actualizării�

Ana-Maria PIENAR,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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03
Verificarea Colecțiilor (inventarul)

Colecțiile unei biblioteci sunt supuse periodic 

unui proces de înnoire prin achiziție sau alte 

metode complementare de îmbogățire a 

fondului de carte, dar, în același timp, de deselecție 

(casare, scoatere din gestiune), în vederea menținerii 

unui caracter atractiv, a fiabilității informaționale, dar 

și din considerente materiale și funcționale (spațiu 

limitat și insuficient pentru gestionarea documentelor 

necorespunzătoare)�

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 stabi-

lirea exactității și realității datelor din evidențele scrip-

tice prin confruntarea cu realitățile faptice�

Conform Cartei documentare a Bibliotecii Naționale 
a României, se ține cont de recomandările privind 

Criteriile și normele de casare ale publicațiilor: starea 

de conservare (publicații cu deteriorări fizice irever-

sibile sau cu deteriorări chimice și biochimice irever-

sibile), număr de exemplare (număr de exemplare 

nejustificat de mare în raport cu spațiul de depozitare 

existent, precum și gradul scăzut de solicitări ale utili-

zatorilor), conținut informațional depășit (gradul de 

actualitate al informației cultural-științifice, al conți-

nutului perimat al publicațiilor, publicații cu conținut 

tehnic mai vechi de 20 de ani sau care nu mai 

corespund programelor școlare actuale, publicații 

cu valoare informațională și documentară de mică 

importanță sau complet depășită)�

Codruța MĂRIUȚĂ,  
 bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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P O R T R E T  D E  S C R I I T O R

ION BUZAȘI

01

Portret de scriitor este o rubrică a revistei, 
care se dorește a fi un mic omagiu pe care 
dorim să-l aducem scriitorilor din județul 

Alba, care au contribuit semnificativ la îmbogă-
țirea vieții culturale și spirituale din acest mic colț de 
țară� Portretul din numărul 3 al revistei Viața Biblio-
tecii, este al domnului prof� univ� dr� Ion Buzași, o 
figură marcantă a culturii românești, aplecat în mod 
special asupra valorilor culturale și spirituale din zona 
Blajului, acolo unde domnia sa locuiește în prezent, 
dar și asupra istoriei literare din întregul perimetru 

literar transilvănean� 

REPERE BIOGRAFICE  
ȘI PROFESIONALE:
1943 – se naște la 11 aprilie, în localitatea Mintiu 
Gherlii din județul Cluj, scriitorul Ion Buzași, tatăl său 
Gheorghe fiind învățător iar mama Raveca (născută 
Pașcu) fiind casnică� 

1949 – a urmat Școala generală din comuna natală, 
pe care a absolvit-o în anul 1956�

1956 – continuă studiile la Liceul teoretic „Ana 
Ipătescu” din Gherla, pe care îl absolvă cu diplomă 
de bacalaureat în anul 1960� 

1960 – este admis la Facultatea de Filologie, secția 
Limba și literatura română, de la Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care o absolvă în 1965 
cu licență în Filologie, obținând totodată speciali-
zarea ca profesor de limba și literatura română� 

1963 – debutează în ziarul „Făclia” din Cluj-Na-
poca�

1965 – este repartizat la Liceul Industrial Forestier 
Blaj, unde predă Limba și literatura română, până în 
anul 1982�

1974 – debutează editorial cu Povestitori ardeleni, 
ediție îngrijită, note bio-bibliografice și glosar de Ion 
Buzași, Editura Dacia, Cluj-Napoca (seria „Resti-
tuiri”)�

1982 – obține titlul științific de Doctor în științe filo-
logice, cu lucrarea Andrei Mureșanu; Viața și opera, 
susținută la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Na-
poca�

1982 – se mută la Liceul Pedagogic „Gheorghe 
Șincai” din Blaj, unde va preda Limba și literatura 
română până în anul 2001�

1991 – este lector universitar doctor la Universitatea 
„Spiru Haret” – filiala Blaj� Va rămâne la catedră 
până în anul 1999�

1991 – este admis în Uniunea Scriitorilor din 
România�

1997 – este numit timp de un an școlar, director la 
Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” din Blaj�

1998 – este numit director la Colegiul Național 
„Inochentie Micu Clain” din Blaj, funcție pe care 
rămâne până în anul 2001�

1999 – este cadru didactic asociat la Universitatea 
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde va activa 
până în anul 2001�

2001 – este director la Colegiul Universitar de Insti-
tutori „Gheorghe Șincai” din Blaj�

2001 – este profesor universitar doctor la Univer-
sitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, unde a 
predat următoarele discipline: Literatura română, Lite-
ratura pentru copii, Metodica limbii române în învă-
țământul primar, Metodica activităților de educare a 
limbajului� Lingvistică aplicată� Tot aici este conducător 
de doctorat�

COLABORĂRI LA REVISTE  
ȘI ZIARE: 
• Tribuna – Cluj

• Steaua – Cluj

• Astra – Brașov

• Tomis – Constanța

• Viața Românească – București

14 A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

• Convorbiri Literare – Iași
• Cronica – Iași
• Transilvania – Sibiu
• Discobolul – Alba Iulia
• Blajul – Blaj
• Astra blăjană – Blaj
• Familia – Oradea 
• Făclia – Cluj
• Drum Nou – Brașov
• Ecoul – Bistrița
• Răsunetul – Bistrița
• Mesagerul Transilvan – Bistrița
• Unirea – Alba Iulia
• Informația de Alba – Alba Iulia
• Unirea – Blaj
• Vatra – Târgu Mureș
• România literară – București
• Contemporanul – București
• Adevărul literar și artistic – București
• Cetatea Culturală – Cluj-Napoca
• Poesis – Bistrița
• Minerva – Bistrița
• Cultura creștină – Blaj
• Mișcarea literară – Bistrița

COLABORĂRI CU EDITURI
• Editura Dacia, Cluj-Napoca

• Editura Limes, Cluj-Napoca

• Editura Didactică și Pedagogică, București

• Editura Eminescu, București

• Editura Iriana, București

• Editura Minerva, București

• Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuș

• Editura Buna Vestire, Blaj

• Editura Altip, Alba Iulia

• Editura Reîntregirea, Alba Iulia

COLABORĂRI LA POSTURI  
RADIO ȘI TV
• Radio Cluj
• Televiziunea Română – studioul teritorial Cluj
• Radio Târgu Mureș
• Radio Blaj

COLABORĂRI LA VOLUME 
COLECTIVE: 
• Bariț și contemporanii săi – coordonatori Ștefan 

Pascu și Iosif Pervain, vol� IV, Editura Minerva, 
București, 1978;

• Bariț și contemporanii săi – coordonatori Ștefan 
Pascu și Ioan Chindriș, vol� IX, Editura Minerva, 
București,1995� 

DEBUT:
• Povestitori ardeleni, ediție îngrijită, note 

bio-bibliografice și glosar de Ion Buzași, Ed� 
Dacia, Cluj-Napoca, 1974 (seria „Restituiri”)�

PREFEȚE ȘI POSTFEȚE: 
• la peste 30 de volume�

EDIȚII:
• Andrei Mureșanu, Poezii� Articole, Editura 

Minerva, 1988 (seria „Arcade”);
• Timotei Cipariu, Pagini literare, Editura Minerva, 

1999 (seria „Arcade”);
• Timotei Cipariu, Scrieri literare, Editura Fundației 

Naționale „Satul românesc”, 2005;
• Andrei Mureșanu, Publicistică, 2003;
• Andrei Mureșanu, Publicistică, vol�I și II, 2006;
• Mihai Eminescu, Despre învățământul primar, 

2008;
• Petre Dulfu, Isprăvile lui Păcală, 2009;
• Alexandru Lupeanu Melin, Evocări din viața 

Blajului, 1999;
• Andrei Mureșanu, Poetul deșteptării naționale, 

2006;
• Alexei Mateevici – poetul limbii materne, 2006;
• Mihai Eminescu, Poezii religioase, 2006;
• Ion Alexandru, Imnele iubirii, 2009�

ANTOLOGII:
• Samuil Micu, Poezii și scrieri religioase, 2007;

• Povestitori ardeleni, 1974; 

• Preot deșteptării noastre, semnelor vremii profet� 
Poezii închinate lui Andrei Mureșanu, 1991; 

• Câmpia libertății în literatură, 1998; 

• Învățătorii în literatura română, 1998; 

• Amintiri despre Pavel Dan, 2003 (în colaborare);
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• Andrei Mureșanu – poetul tribun� Omagii lirice, 
2006;

• Pavel Dan și Blajul (în colaborare), 2007;

• Ion Brad și Blajul, 2009� 

MONOGRAFII, STUDII DE 
ISTORIE LITERARĂ: 
• Andrei Mureșanu, monografie, 1988; 

• Eminescu și Blajul, 1994; 

• Andrei Mureșanu� Biografia Imnului Național, 
1996; 

• Eminescu și Transilvania, 1997; 

• Scriitori români și Blajul, 1998; 

• Eminescu� Radiografii Transilvane, 2000 (în 
colaborare); 

• Literatura pentru copii, 1999; 

• Eminescu� Studii și articole, 1999; 

• Eminescu� Radiografii transilvane (în colaborare), 
2000;

• Literatura pentru copii (în colaborare), 2000; 

• Andrei Mureșanu� Poetul Revoluției de la 1848, 
2003; 

• Timotei Cipariu – scriitorul, 2005;

• Valori creștine în poezia românească, 2010;

• Andrei Mureșanu� Monografie, ediția a II-a, 
2013;

• Scriitori români și Blajul, ediția a II-a, 2013�

REFERINȚE CRITICE:
• Constantin Cubleșan, în „Tribuna”, nr� 8, 1989; 

• Mircea Popa, în „Steaua”, nr� 5, 1989; 

• Cornel Munteanu, în „Familia”, nr� 2, 1991; 

• Negoiță Irimie, în „Tribuna”, nr� 14, 1993; 

• Gabriel Dimisianu, în „România literară”, nr�24, 
1994;

• Mircea Popa, în „Tribuna”, nr�2, 1995;

• Ion Mărgineanu, în „Unirea” (Alba Iulia), nr� 
893; 

• Ion Brad, în „Astra blăjeană”, nr� 1, 2003�

PREMII ȘI DISTINCȚII:
• Premiul Asociației Scriitorilor din Brașov – pentru 

monografia Andrei Mureșanu, 1990;
• Premiul Despărțământului Astra Blaj – pentru 

monografia Eminescu și Blajul, 1994;
• Premiul „George Barițiu” al Despărțământului 

Astra Brașov, pentru monografia Andrei 
Mureșanu� Biografia Imnului național, 1996;

• Ordinul „Pentru merit în grad de cavaler”, 
acordat de Președinția României în anul 2000;

• Cetățean de onoare al comunei Sâncel (satul 
Pănade), în anul 1997; 

• Cetățean de onoare al municipiului Blaj, în anul 
2003�

APARTENENȚĂ LA ORGANIZAȚII 
PROFESIONALE:
• Membru al Uniunii Scriitorilor din România; 
• Membru al Asociației Oamenilor de Știință; 
• Membru al Societății de Științe Filologice din 

România;
• Membru în colectivele de redacție: Discobolul, 

Gând Românesc, Foaia Poporului, Astra blăjană, 
Poesis ș�a�

Pseudonime: Ion Blăjanu, B� Ion, B� Ionaș, Ion B� 
Salvanu�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Atelier de traduceri

01

Béatrice Marchal – poetă și critic literar 
francez contemporan, președinta cercului 
literar parizian Aliénor� A publicat douăspre-

zece volume de versuri, opt cărți de poeme ilustrate 
de artiști și studii critice despre poezia franceză 
precum La poésie en France depuis Baudelaire 
(1999)� Opera sa poetică și critică e recompensată 
cu multe premii� În 2018, publică într-un singur volum 
două cărți, Un jour enfin l’accès (Într-o zi în sfârșit 
ajungi) și Progression jusqu’au coeur (Ajungi până la 
inimă), poeme fără titlu, mărturie a evoluției psihice și 
spirituale, de la melancolia pierderii la renaștere, la 
bucuria de-a fi� Volumul e recompensat în 2019 cu 
premiul Louise Labé� În 2020 publică două volume 
într-o singură carte: Élargir le présent și Rue de la 
Source, al doilea fiind dedicat memoriei tatălui�

Poeme din Rue la Source  
(Strada Izvorului)

Traducere de Sonia Elvireanu

Devreme într-o dimineață de mai
am împins grilajul de fier,
am intrat în grădină,

regăsirea unei priviri, plenitudinea
întrezărită de copil în unele zile,
între frunzele castanilor lumina
și umbra se contopeau, o mierlă pe alee
se așezase fără zgomot, trandafirii
se învăluiau în răcoarea din zori,

sus, în cameră, corpul fără viață al tatălui,

cine aș fi, odată poarta închisă
fără întoarcere în spatele meu, 
aruncată în afara unui cerc
de bătrâni ologi, neglijați,
pentru care timpul nu mai este
decât lentoare repetitivă, fără viitor
nici trecut de unde să iei puțină odihnă,

– cine voi fi, acum când știu
ce perlă în adâncul acestei scoici
scorojite, abia întredeschise, 
le-a secretat viața, picurând în jurul lor
fără voia lor omenia care lipsește�

***
Făceam în fiecare zi aceeași plimbare, 
strada Mozart, scuarul Rodin apoi înapoi
pe străzile Jean de la Fontaine et George Sand,

în fața luminii pe care ochii lui o regăseau
când mergea, recunosc azi
prezența lor în schimbarea care
se împlinea de fiecare dată în noi,
încetul cu încetul grija lui, oboseala mea
ne părăseau, deveneam sensibili
la tot ce ni se ivea în cale
- un cânt de pasăre în ciuda surdității lui,
arborii care înverzeau,
ploaia împrospătând trandafirii -

se năștea ceva
tot așa de impalpabil ca o muzică,
sculptat în povestea noastră,
densă ca un poem�
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***
Fotografia e veche, în negru și alb,
peisaj cu zăpadă și soare,
mergem cu spatele, mâna mea în a sa
în clipa când se întoarce surâzând
către obiectiv, mama fără-ndoială, 

am trei sau patru ani, gust bucuria
să fiu singură cu el,
merg alături de el, în partea cealaltă
pe zăpadă se-ntinde umbra lui
a mea e-o linie între piciorul meu drept  
și piciorul lui stâng,

de ce nu l-am înțeles mai devreme?
la ce bun, cum am pretins,
eu care mereu revendic, pentru mine
ca pentru toți, o parte de umbră și de soare,
la ce bun, da, să ies din umbra lui, el se mulțumea
s-o absoarbă pe-a mea, fără să-mi ia lumina, 
ferm, voinic, 
nepunând preț decât pe ce ne unea�

***
Strada Izvorului, ultima lui locuință,
nu era acasă, n-ar rămâne acolo,
voia să se-ntoarcă în satul lui,
să-i regăsească pe-ai săi, să-și revadă brazii,

în acel colț de Paris, ce apă putea izvorî
din bitum între pereții cenușii
și să ne astâmpere setea?
strămoșul fântânar nu-mi lăsase darul lui,
nuiaua mea nu era decât o biată răbdare
riscând să se rupă semnalând
subterane straturi de mânie,

strada Izvorului, a venit moartea,
i-am mângâiat fața plângând,
am știut cât de mult îl iubeam, 

nu mai am motiv să merg pe strada Izvorului,
cu prețul cărei îndrăzneli
în ce râuri fluviu estuar

în care mare
se va vărsa apa care curge de-atunci
în adâncul meu în firișor nesfârșit
de limpede tandrețe�

***
Am primit înapoi inelul lui,
i-am văzut degetul, i-am regăsit mâinile,

mâini ce vorbeau, care spuneau
cine era, povesteau o viață
trăită în umbră,
mâini mari, puternice, de care copilul se temea,
ce zideau, demolau, defrișau,
mâini dăruite mai mult să îngrijească,
neobosite, prețioase, atente, 
unde era pace,

ultimul lui gest,
aceste mâini care l-au încercat,
acela de rămas bun, mai degrabă
de adio în care am ghicit o binecuvântare�

***
Când era vreme bună, în ultima toamnă,
ne opream la mijlocul drumului într-un scuar
liniștit, amenajat pentru copii și sportivi,
se amuza și întârziam pe o bancă
cu fața spre florile unui boschet unde fuchsia roșii
în mijloc urcau pe gardul de flori
al cărui nume îmi scapă azi
să facă loc cuvintelor de lux, privilegiu,

cu propriile cuvinte anodine drept orice sesam,
intram într-un cerc care ținea
timpul departe în afara frontierelor,
înlăuntru nu rămânea decât duioșia
de-a fi împreună, fără vreo
cerință unul față de altul�

Sonia Elvireanu,  
poet, prozator, traducător, critic și eseist român,  

Uniunii Scriitorilor din România,  
Filiala Alba-Hunedoara
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01
MIHAI EMINESCU

Proiectul Mihai Eminescu este dedicat cele-
brării poetului național, promovării operei și a 
personalității sale pe plan local, județean și 

național�

În fiecare an, la 15 ianuarie este marcată Ziua Culturii 
Naționale, data fiind aleasă în semn de omagiu față 
de poetul național al românilor, Mihai Eminescu� 
În condițiile impuse de pandemie, cu respectarea 
legislației în vigoare, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba a evidențiat această sărbătoare impor-
tantă pentru toți românii, precum și 171 de ani de la 
nașterea poetului, prin expoziții în spațiile deschise 
ale bibliotecii și depuneri de flori la bustul lui Mihai 
Eminescu de pe Aleea Scriitorilor, concomitent 
cu difuzarea de materiale complexe și bine struc-
turate, prin intermediul platformelor on-line, cu o 
multitudine de rubrici precum: Mesaje instituționale, 
Recomandări de lectură, Medalion omagial, Citatul 
zilei, Știați că��� ?, Poezia zilei, Ai vizionat filmul? Îți 
recomandăm cartea!, Memoria culturală a locului, 
Bibliovaliza� Au fost prezentate materiale și momente 
multiart inedite, realizate de partenerii noștri: Școala 
Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Alba Iulia, Palatul 
Copiilor Alba – Școala de folk, Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Alba Iulia și Liceul de Arte „Regina 
Maria” Alba Iulia�

În perioada 14 – 15 iunie 2021, Consiliul Județean 
Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba au 
derulat o serie de activități menite să omagieze geniul 
poeziei românești, la 132 de ani de la moartea lui 
Mihai Eminescu�

Programul manifestărilor culturale a debutat în data 
de 14 iunie la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” 
Ighiu, cu inaugurarea Raftului Bibliotecii Județene 
Lucian Blaga Alba din cadrul proiectului 2�9 Fondul 
special� Au avut loc prezentări de materiale dedicate 
vieții și operei poetului, susținute de pr� Ioan Zamora 
și bibliotecara Angela Petruța, un moment poetic în 
interpretarea doamnei Daniela Floroian, îmbinat cu 

momente muzicale interpretate de prof� Daniel Avram 
și un spectacol susținut de elevii Școlii Gimnaziale 
„Mihai Eminescu” Ighiu – structura Ighiel�

Activitățile culturale au continuat în data de 15 iunie 
cu depuneri de flori la bustul poetului național, cu 
expoziții de carte și poezie amenajate la sediul 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba� Pe durata 
întregii zile au putut fi vizionate pe canalele media 
ale instituției, numeroase rubrici deja consacrate, cu 
prezentări de materiale dedicate omagierii poetului 
și un moment poetic în interpretarea lui Ioan Crișan, 
actor la Asociația Grupul Skepsis, menit să ajungă la 
inima și sufletul comunității virtuale iubitoare de vers 
eminescian� 

Monica AVRAM,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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130 de ani de la naștere  
și 60 de ani de la moartea lui  
Aron Cotruș

02

Aron Cotruș – (n� 2 ianuarie 1891, Hașag, 
jud� Sibiu, România – d� 1 noiembrie 1961, 
La Mirada, California, SUA) a fost diplomat 

și scriitor român�

Aron Cotruș se naște la 2 ianuarie 1891 în satul 

Hașag, fiind al doilea copil din cei nouă ai preo-

tului Aron Cotruș și ai preotesei Ana, născută Isăilă� 

A studiat clasele primare la Hașag și Lupu, tatăl său 

fiind transferat la parohia din satul Lupu, comuna 

Cergău� A urmat gimnaziul la Blaj și studiile liceale 

la Liceul „Sfântul Vasile” din Blaj și la Liceul „Andrei 

Șaguna” din Brașov, unde a fost transferat în urma 

publicării poeziei „Tisa”� După propria sa mărturisire, 

Aron Cotruș urmează cursurile Facultății de Litere din 

Viena� Având în vedere dorința sa de a studia, se 

pare că doar neajunsurile materiale l-au determinat 

să întrerupă studiile și să se angajeze la redacția 

ziarelor „Românul” din Arad și „Gazeta Transilvaniei” 

din Brașov� În aceeași perioadă a avut și colaborări 

cu reviste de cultură: Gândirea, Vremea, Libertatea, 

Iconar, etc�

În timpul Primului Război Mondial, Aron Cotruș a fost 

mobilizat în Regimentul 50 Infanterie din Alba Iulia 

de unde este transferat la regimentul 33 Infanterie 

Arad� De aici, în nu se știe ce împrejurări, a ajuns 

cu plutonul său să lupte alături de italieni, probabil 

pentru a nu lupta împotriva fraților români de dincolo 

de Carpați� Stă o vreme în lagărul de la Resana iar 

la ieșirea din lagăr va lucra la Legația României din 

Roma� A lucrat ca atașat de presă la Roma, Varșovia, 

iar în timpul celui de al Doilea Război Mondial, ca 

secretar de presă la Madrid și Lisabona� După termi-

narea războiului, în 1920, s-a întors în țară, a fost 

numit director al Teatrului din Arad, a devenit ziarist 

și membru al Societății Scriitorilor Români și a făcut 

parte din conducerea Librăriei Diecezane Arad, cali-

tate în care a coordonat Biblioteca Sămănătorul� 

După prăbușirea regimului antonescian se exilează 

ca refugiat politic în Spania și este numit la Legația 

Română dar devine și președintele Comunității Româ-

nilor, apoi director al revistei „Carpații”, apărută în 

Madrid� În 1926 apare la Timișoara revista „Banatul”, 

unde alături de Lucian Blaga publică articole chiar 

de la primul număr apărut� Activitatea sa ca director 

al revistei „Banatul”, articolele publicate, colabo-

rarea cu poezii, reprezintă un moment important în 

biografia lui Aron Cotruș și cimentează prietenia lui 

cu Lucian Blaga, începută încă din anii studenției de 

la Viena� 

În 1928, Cotruș părăsește redacția revistei „Banatul” 

și pleacă în Italia în calitate de atașat de presă, la 

Milano, funcție în care va fi numit cu data de 1 ianu-

arie 1929� Din 1931 este numit atașat de presă al țării 

noastre la Varșovia, misiune pe care o va îndeplini 

până la 15 decembrie 1936� Și în Polonia, ca și în 

celelalte țări în care a trăit, Aron Cotruș a depus seri-

Aro
n C

OT
RU

Ș

22 A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

oase eforturi pentru promovarea culturii și a scriitorilor 

din spațiul românesc� În 1936 ia sfârșit misiunea sa în 

Polonia și revine în țară până în vara anului 1939� La 

1 mai 1939 este numit șef al serviciilor de presă de pe 

lângă Legațiunile României la Madrid și Lisabona� Și 

în Spania a depus o intensă activitate literară și cultu-

rală� La 13 noiembrie 1944, printr-un decret regal, 

Aron Cotruș este înștiințat că activitatea sa diploma-

tică încetează� În acest moment începe exilul său� 

În diaspora română, personalitatea lui Aron Cotruș 

avea să fie liantul de care acesta avea nevoie� La 14 

iunie 1952, la Madrid, Aron Cotruș este aniversat la 

vârsta de 60 de ani și este deja recunoscut ca un scri-

itor de anvergură europeană� Asemenea manifestări 

au avut loc și la Roma și în alte țări europene, în timp 

ce în țară este interzis și este scos din biblioteci�

În august 1956, Aron Cotruș pleacă în Statele Unite 

ale Americii, la invitația Uniunii și Ligii Societăților 

Româno-Americane, în calitatea sa de președinte al 

Comunității Românești din Spania� Sosit în America,  

vizitează comunitățile de români și ajunge la Long 

Beach, California, unde s-a stabilit în toamna anului 

1959 și unde a trăit până la sfârșitul vieții� Pe 1 noiem-

brie 1961, suferința și bolile aveau să-i curme viața� 

Rămășitele sale pământești se află în cimitirul Crucea 

Sfântă, din Cleveland, sub o simplă placă de piatră�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

***

Aron Cotruș despre Lucian Blaga: 
o pagină inedită a lui Aron Cotruș 

despre Lucian Blaga

Există între cei doi poeți câteva asemănări și conflu-

ențe biografice: ambii sunt poeți ardeleni care au 

trăit aproximativ în aceeași epocă; mai tânăr cu patru 

ani decât Aron Cotruș, născut în 1895, Lucian Blaga 

moare în același an cu poetul lui „Horea”, în 1961� 

Amândoi sunt feciori de preoți din sate ardelene, 

care au copilărit la țară, socotind aceasta un privi-

legiu al copilăriei lor�

Prima întâlnire se petrece la Liceul „Andrei Șaguna” 

din Brașov, după ce Aron Cotruș părăsește liceul din 

Blaj� În romanul autobiografic „Hronicul și cântecul 

vârstelor”, Blaga vorbește despre această prietenie, 

recunoscând că Aron Cotruș a fost un fel de îndru-

mător în lecturile sale literare: „La Brașov m-am împri-

etenit cu Aron Cotruș, un tânăr cu profil goethian, cu 

vreo patru ani mai mare și cu vreo câteva clase mai 

înaintat decât mine, elev și el la Șaguna, pe cale 

de a-și trece bacalaureatul� Aron Cotruș reușește să 

publice poezii prin diverse reviste, nu numai în Transil-

vania ci și din Țară! În ciuda diferenței de clase, care 

contează mult la această vârstă, amiciția se întețea� 

Cu Aron Cotruș discutam adesea de-ale literaturii� El 

mi-a atras luare aminte asupra unor poeți români, ce 

mi se păreau călăuziți în primul rând de frica locului 

comun� Aron Cotruș își procurase unele volumașe 

de-ale lor și îmi arăta în copie versuri de prin reviste ce 

nu ajungeau până la Brașov� Astfel, se trezeau în noi 

aspirații spre substanțe și forme mai puțin uzate decât 

acelea ce le putem întâlni prin revistele ardelene�”

Poetul „Nebănuitelor trepte” mărturisește că în 

vremea studiilor liceale, lecturile sale preferate erau 

de natură filozofică: „Exercițiile mele poetice rămă-
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seseră undeva în urmă! Versuri nu mai scriam, iar cele 

ce le pusesem pe hârtie nu mă mai mulțumeau�” 

Paralelismele între cei doi poeți ar putea continua și 

în privința altor confluențe biografice: ambii întră în 

diplomație în perioada interbelică; amândoi au avut 

de suferit după 1945, Aron Cotruș în exil, măcinat de 

dorul de țară și de gândul îngenunchierii poporului 

român de către regimul totalitar, Lucian Blaga printr-o 

marginalizare și interpretare tendențioasă a creației 

sale filozofice și poetice�

Regretatul poet Vasile Copilu-Cheatră a pregătit 

în ultimii ani ai vieții o evocare documentară „Aron 

Cotruș, scriitorul”, poet pentru care a nutrit încă din 

tinerețe o mare admirație� A făcut călătorii în străi-

nătate, pe urmele lui Aron Cotruș, în Spania și în 

California Statelor Unite� A descoperit pagini reve-

latoare de corespondență cu rudele din țară, scrisori 

de dragoste către Doina Missir, o actriță româncă 

refugiată în Franța, iar la Madrid, câteva confe-

rințe pe care le-a rostit la radio� Dintre acestea, 

cele mai interesante ni s-au părut paginile despre 

Tudor Arghezi și Lucian Blaga� Ele sunt ocazionale� 

Evocarea despre Arghezi ia apărarea marelui poet 

atacat în preajma anilor ‘50 în pamfletul de tristă 

faimă a lui Sorin Toma, „Despre poezia putrefacției 

sau putrefacția poeziei”, asupra căruia s-a construit 

în timp un amplu dosar literar și căruia acum i se 

adaugă încă o piesă� Revoltat de acest atac împo-

triva poetului „Cuvintelor nepotrivite”, Aron Cotruș își 

amintește că Tudor Arghezi însuși îi luase apărarea 

într-un scandal provocat în presa literară interbelică 

de unul dintre volumele sale de poezii� Despre poetul 

Arghezi vorbește cu prețuire mai ales pentru arta sa 

literară, novatoare sub aspectul limbajului poetic� Nu 

aceeași prețuire o are pentru omul Arghezi, imprevi-

zibil în versatilitatea atitudinilor sale politice� Undeva, 

Aron Cotruș spunea că poeții, marii poeți, sunt și 

profeți� Finalul evocării cuprinde o asemenea stranie 

profeție despre Arghezi: „Hârșit cum îl cunosc, dornic 

de aplauze, tare mi-e teamă că va săruta pe cei care 

l-au scuipat”�

Evocarea lui Blaga este ocazionată de moartea 

poetului, iar Aron Cotruș vorbește despre filozofia 

lui Blaga, pe care o consideră inferioară creației 

sale poetice, vorbește și despre diplomatul Blaga 

(și aici gândindu-se la propriile sale eforturi pentru 

cunoașterea literaturii române în străinătate, arată că 

Blaga a fost preocupat mai cu seamă de propria sa 

creație literară), stăruind asupra discursului blagian 

de recepție la Academia Română, prin acel „Elogiu 

satului românesc”, sat care i se pare, în anii ´60, 

dominat de colectivizarea agriculturii, în pericol de 

a-și pierde valorile tradiționale: „Mă tem că acest sat 

care ne-a păstrat ființa de-a lungul anilor să nu fie 

distrus� Să nu fie apăsat de greutăți care l-ar obliga 

să-și ia lumea în cap� De aceea ar trebui ca acest 

discurs să fie multiplicat și împărțit tuturor profesorilor 

de la sate să-l învețe ca pe Tatăl Nostru și să lupte 

pentru păstrarea obiceiurilor și datinilor strămoșești”�

prof. univ. dr Ion BUZAȘI  
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03
BARTOLOMEU ANANIA –  
100 de ani de la naștere

O mul, Mitropolitul și Cărturarul – acestea 
se cuvine să fie nucleele de mare forță de 
jur-împrejurul cărora încercăm, la împli-

nirea unui secol de la așezarea în lume, o revizitare 
simbolică a treptelor de profunzime ale personalității 
Mitropolitului și scriitorului Bartolomeu Valeriu Anania� 

Valeriu Anania (fiul Anei, fiică de preot, și al lui 
Vasile, tatăl cu origini transilvănene), se năștea la 18 
martie 1921, în comuna Glăvile din județul Vâlcea� 
După ce urmează cursurile școlii primare din comuna 
natală și, mai apoi, cursurile Seminarului Central 
din București, între 1941-1948, își continuă studiile 
superioare de Teologie la București, Cluj și Sibiu și 
devine absolvent al Academiei Teologice din Sibiu� 
Implicat în fluxul istoriei vremii pe care o traversează, 
în 1946, ca student al Universității din Cluj și Preșe-
dinte al Centrului Studențesc „Petru Maior”, conduce 
greva studențească anticomunistă, fiind arestat în 
repetate rânduri și apoi expulzat din Cluj� În 1942, 
Valeriu Anania este tuns în monahism, la Mănăstirea 
Antim, și primește numele Bartolomeu (2 februarie); 
este hirotonit ierodiacon (în 15 februarie) și încep 
peregrinările la Mănăstirile Polovragi și Baia de 
Arieș� Deja slujind ca monah, Bartolomeu Anania a 
urmat studii de medicină, la Sibiu și Cluj, în perioada 
1945-1946, și de muzică instrumentală la Cluj� Pentru 
o scurtă vreme (iulie-decembrie 1947) este stareț al 
Mănăstirii Toplița, iar din 1948, când devine cola-
borator apropiat al Patriarhului Justinian, este inten-
dent al Palatului Patriarhal și inspector pentru învăță-
mântul bisericesc, asistentul Profesorului Teodor M� 
Popescu în cadrul Institutului teologic Universitar din 
București, apoi devine decan al Centrului de Îndru-

mări Misionare și Sociale de la Curtea de Argeș și 

director al Bibliotecii patriarhale (1952-1958)� În 

1958 este condamnat politic la 25 de ani de muncă 

silnică, fiind închis la Securitate și în temnițele grele 

de la Jilava, Pitești și Aiud; este eliberat în 1964 prin 

decret general de grațiere� În 1965, pleacă, pentru 

o vreme, în misiune, în Statele Unite, unde deține 

diverse funcții în cadrul Arhiepiscopiei Misionare 

Ortodoxe Române din America și Canada; în 1967 

este hirotonit preot și, ceva mai târziu, primește rangul 

de arhimandrit din partea Sfântului Sinod al BOR� 

A fost ales, în 1993, în înalta demnitate de Arhiepi-

scop al Vadului, Feleacului și Clujului și, la 25 martie 

2006, Bartolomeu Anania este instalat Mitropolit al 

Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, de către 

Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist� În 2010, este 

ales Membru de onoare al Academiei Române� La 

31 ianuarie 2011, la Cluj-Napoca, Înaltpreasfințitul 
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Părinte Mitropolit Bartolomeu Anania trece la Cele 
Veșnice, lăsând posterității deopotrivă o operă teolo-
gică și religioasă inestimabilă și o amprentă duhov-
nicească puternică asupra tuturor celor care au avut 
șansa de a cunoaște teologul de mare profunzime, 
ierarhul demn și intelectualul rafinat�

Personalitatea cărturarului (teolog și literat) Valeriu 
Anania marchează generații întregi de ucenici și 
îmbogățește înalt valoric destinul și opera multor inte-
lectuali români de prestigiu, fie ei teologi, oameni ai 
literelor, istorici, filozofi sau artiști�

Activitatea literară a scriitorului Valeriu Anania este 
semnificativă pentru a evidenția nu doar plaja largă 
a preocupărilor sale, ci și harul și inteligența covâr-
șitoare, dedicate fără rezervă promovării spiritua-
lității autentice a poporului român, în linia tradițiilor 
și a valorilor identitare de nealterat� În decursul 
anilor, Valeriu Anania a publicat (și menționăm aici 
doar selectiv volumele de referință): dramaturgie 
(poemul dramatic Miorița – debut editorial, în 1966, 
scenariul radiofonic în versuri Jocul fulgilor, piesele 
Miorița, Meșterul Manole, Steaua Zimbrului, Hoțul 
de mărgăritare), câteva volume de poezii (Geneze, 
1971; Istorii agrippine, 1976; File de acatist, 1976; 
Anamneze, 1984; Imn Eminescului, 1992; Poeme 
alese, 1998), romanul Străinii din Kipukua (1979), 
memorii (Rotonda plopilor aprinși, 1983; Memorii, 
2008), povestiri (Amintirile peregrinului Apter, I, 
1990), eseuri, studii, scrisori pastorale și istorie biseri-
cească, între care amintim Cerurile Oltului (1990), Pro 
memoria� Acțiunea catolicismului în România interbe-
lică (1992), Din spumele mării� Pagini despre religie 
și cultură (1995), Pledoarie pentru istoria neamului 
(1995), Atitudini (1999), De dincolo de ape (2000) 
și Apa cea vie a Ortodoxiei (2002)� 

În 2001, publică cea mai importantă lucrare pe care 
a oferit-o spre a înnobila cultura română – Biblia sau 
Sfânta Scriptură – Ediție jubiliară a Sfântului Sinod� 
Tipărită cu binecuvântarea și prefața Preafericitului 
Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
Versiune diortosită după Septuaginta, redactată și 

adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, Arhiepi-
scopul Clujului sprijinit pe numeroase alte osteneli, 
București� Editura Institutului Biblic și de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române� În pregătirea acestei 
lucrări monumentale, publică Apocalipsa Sfântului 
Ioan� Traducere, introducere și note de Bartolomeu 
Valeriu Anania, Cluj-Napoca� Editura Paralela 45, cu 
ilustrații de Albrecht Dürer� Indubitabil, ediția mențio-
nată este un fapt de cultură inestimabil, în pregătirea 
căruia Bartolomeu Anania a tipărit noi ediții din Noul 
Testament (1993; ed� II, 1995), Cartea lui Iov (1996), 
Pentateuhul sau Cele cinci cărți ale lui Moise (1997), 
Cartea Psalmilor sau Psaltirea profetului și regelui 
David (1998), Cântarea cântărilor (1998), Cartea 
profetului Isaia (1999), Cartea profetului Ieremia 
(1999), Poezia Vechiului Testament (2000), Cartea 
profetului Iezechiel (2000), Cartea profetului Daniel 
(2000) și Apocalipsa Sfântului Ioan (2002)� Preț de 
o viață, așezarea în lumină a Cărții fundamentale 
a creștinismului, laolaltă cu numeroasele lucrări de 
hermeneutică teologică aplicată Bibliei ca purtătoare 
unică și definitivă a Sensului umanității au dat rost bun 
așteptărilor atâtor generații de care și-au dorit reîn-
toarcerea în ordinea matricială a lumii, tocmai prin 
reașezarea în centrul de interes a Bibliei� Sensul este 
promovat ca descifrare a metaforelor biblice, autorul 
înțelegând foarte bine cât este de necesară pentru 
lumea contemporană promovarea pe înțelesul ei a 
Cărții Cărților, învățând-o să se desprindă din rutina 
materialității și să își valideze construcția tainică a 
firii, cea ancorată în dorința atingerii miezului bun al 
umanității, de sorginte sacră�

Întreaga creație literară – dramaturgia, poezia, 
proza, eseistica și memorialistica lui Valeriu Anania – 
s-ar cuveni să se așeze sub sintagma pe care autorul 
însuși a ales-o pentru a-și explica profundele pagini 
de memorialistică din Rotonda plopilor aprinși, carte 
care s-a născut dintr-o „singurătate străjuită de lujere 
înalte”� Om al timpului său dar cu o preferință aparte 
pentru subtilitățile neotradiționaliste și gândiriste, 
poetul Valeriu Anania dezvoltă în poemele sale 
constantele spiritualității românești creștine, pledând 
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pentru o lume a simplității desăvârșite și contopin-
du-se cu ritualurile sacre ale țăranului român, inteli-
gent și ferm așezat în locul de lângă glia care îl moti-
vează, dar cu privirea și gândul ațintite spre polul de 
sus al existenței: divinul și albastrul de care se încon-
joară, tăcerea înaltă, de început și de sfârșit de lume, 
laolaltă� Toate poemele din Geneze, File de acatist, 
din ciclul liric Orele mamei și din volumul Anamneze 
dezvăluie un poet fascinat de viața rustică în toate 
ale ei: de la privirea duioasă și legănătoarele cuvinte 
ale mamei, până la truda întru germinația semințelor 
spre rodul pământului și lumina lină a ceasului de 
vecernie� Eul liric pare difuzat în fiecare element care 
instituie sublimul creației, forma cea mai pertinentă 
de mulțumire fiind Cuvântul ca întrupare a sacrului� 
Nu puține sunt poemele lui Valeriu Anania în care 
Cuvântul se explică pe sine, semn de așezare în rost 
și în lumină, ca și cum Dumnezeu se arată etern lumii 
printr-un algoritm al creației nobile, poezia însăși 
devenind simbol epifanic1�

1 vezi Diana Câmpan, Poemul ca o toamnă cu aripi călătoare 
în vol�***Rotonda unui suflet aprins pentru Dumnezeu și 
Neam� Vox clamantis în pectore, Alba Iulia, Editura Reîntre-
girea, 2008

Desigur, despre întregul creației scriitorului Valeriu 
Anania se poate vorbi îndelung și opera va mărtu-
risi la nesfârșit, pentru fiecare generație de cititori, 
nemărginirile personalității sale� Însă, poate că la 
ceas comemorativ, cea mai firească apropiere de 
conștiința scriitorului se cuvine să o facem prin spațiul-
punte al confesiunii, precum este cel oferit, în 2008, 
prin apariția volumului Memorii (București, Polirom)� 
Mărturisim2 însă că, dincolo de caracterul docu-
mentar al Memoriilor, pare că ne scapă multora 
semnul ascuns al cărții-confesiune: acela de scriere 
memorialistică interioară, în mijlocul căreia tronează, 
autonom și solemn, memorialistul, un actant profund, 
determinat complet la nivel textual, congruent până la 
confuzie cu jocul pseudo-ficțional, căruia îi girează 
autenticitatea� Asumarea trecerii prin vămile clipei 
instaurează convenția rostirii: „Vine o vreme când 
viața ta se cere rostită și altfel decât în graiul conven-
țiilor sociale, mai adevărat adică și mai de-a dreptul, 
și atunci, în lipsă de altceva, ți-o iei de la capăt pe 
amintiri, de-a rostogolul, ca apa muntelui poticnită-n 
pietre, și o duci până unde poți�” A retrăi clipa, „a o 
lua de la capăt pe amintiri, de-a rostogolul” impune 
vocația de a fi propria-ți cutie de rezonanță, mai 
ales dacă rostul este, ca în cazul lui Valeriu Anania, 
acela al unui chemat și ales în ordinea sacrului� Într-o 
atare condiție, fiecare moment al destinului – trăit sau 
rememorat – presupune un protocol epifanic al viețu-
irii întru Taină și, implicit, o acceptare a solitudinii care 
tezaurizează și pecetluiește clipa cea repede� Liber-
tatea interioară impune, în Memoriile lui Bartolomeu 
Anania, canonul discursului fără alternativă cosmeti-
zată, ordonat după o logică a mozaicului din care, 
dacă desprinzi un fragment, prăbușești semantica 
întregului� Memorialistul selectează piesele de rezis-
tență ale viețuirii în regim de urgență și, dincolo de 
trecerea prin vârste, culturi, momente, lasă să circule 
șuvoiul cald de senzații și meditații întoarse către sine, 
devenite alchimie poetică� A nu lăsa să treacă pe 
lângă tine substanța sensibilă care umple clipa, care 

2 vezi Diana Câmpan, Dincolo de Memorii – Memorialistul, în 
TABOR, Nr� 1/ anul V/ 2011�
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te așază în rost – aceasta pare să fie regula după 
care autorul stratifică fragmentele de destin�

Universul concentraționar revine obsesiv în aminti-
rile lui Valeriu Anania și, surprinzător, nu dezvăluie 
atitudinea unui resentimentar ci, lucid și onest, cu 
maturitatea etică și spirituală cunoscută, autorul se 
confesează urnind semantica gândirii spre zona 
blândeții și a iertării� Știe să găsească și să expună 
oazele de lumină și liniște într-un carusel al suferinței, 
are memoria fixată mai ales pe pozițiile celui ce vrea 
să înțeleagă rostul fiecărei încercări� Se explică, 
astfel, de ce în mijlocul unui topos carceral (mereu 
strămutat geografic), populat cu ființe aproximative, 
cu torționari extremi și gânduri mai sofisticate decât 
ale omului liber, cu purici, chinuri și dureri ce par să 
țină de un imaginar grotesc-kafkian, Valeriu Anania 
găsește prilej de validare a preaplinului ființei, nu 
ratează șansa eternizării prin operă, are, adică, 
vocația alergătorului de cursă lungă printre obsta-
colele istoriei, pecetluind o experiență unică a scri-
sului ca formă de protecție și de igienă a sufletului: 
„Pe de altă parte mi-am zis: Nu știi cât ai să stai în 
pușcărie, un an, doi, zece� În nici un caz, acest timp 
nu trebuie să-ți fie sterp� Lucrează!”� Memorabile sunt 
alegoriile construite retrospectiv cu privire la Sărbă-

torile din temnițele comuniste, într-un țarc de sârmă 
ghimpată, loc unde instituirea sacrului invalidează 
orice simbol torționar, făcând din victimă un purtător 
al harului („A fost în anul acela, 1943, un Crăciun de 
neuitat, în țarcul cel mare al închisorii de pe Negru 
Vodă, pe zăpada bătătorită de tălpile pușcăriașilor� 
(…) O masă așternută cu un cearșaf alb, în mijloc, era 
altarul, pe care așezasem o cruce, icoana Nașterii 
Domnului și o carte de slujbă� Îmbrăcat în stiharul 
diaconesc, cu orarul pe umăr, aveam la îndemână 
și o cădelniță cu tămâie, totul adus de la mănăstirea 
Antim, prin părintele Grigore, care acum venea liber 
la închisoare, să-și viziteze și asiste prietenul� (…) 
Era liniște mare pe fețele supte ale acelor osândiți, 
încovoiați sub destine, iar corul a avut inspirația de a 
cânta răspunsurile încet, dulce, frumos, nuanțat, lipite 
de împrejurare� Era ger, iar nouă ni se făcuse cald și 
bine” – Valeriu Anania, Memorii)� Se întâmplă la fel în 
peregrinările care duc pasul călătorului-diacon spre 
culmile muntelui, în mijlocul ciobanilor, reper arhetipal 
de care scriitorul se folosește magistral spre a reaminti 
datele cutumiare ale existenței arhaice, neprofanate 
de legile parazitare ale lumii hipertehnologizate: 
„A doua zi urcam poteca lungă a Parângului și am 
dat de niște stâni� Ciobanii, care mă văzuseră de 
departe în dulama mea neagră, mi-au ieșit înainte și 
s-au bucurat, că de mult nu mai avuseseră un popă 
pe munte, și m-au rugat să citesc pentru oi, că nu e 
degeaba, că plătesc cinstit� Nu pricepeau nici în 
ruptul capului explicația mea că, de fapt, eu nu sunt 
preot, ci numai diacon, și că diaconul nu poate face 
o astfel de slujbă; se uitau la mine, mă vedeau popă 
în toată regula și au crezut că mă las greu la preț, și 
pe lângă bani mi-au făgăduit și un burduf de brânză, 
din cea mai bună pe care o au ei� Nu a folosit nici un 
argument, în afară de unul, care mi-a venit deodată 
în minte, și anume că nu am cartea la mine� În psiho-
logia poporului, preotul citește și, oricât ar ști el pe 
de rost, dacă nu citește din carte, cele spuse de el 
nu au nici un preț, nu ajung la Dumnezeu” (Valeriu 
Anania, Memorii)� Această întâlnire cu tainicul ființei 
avea să deschidă calea spre simplitate ca normă, 
undeva pe pragul amintirii, reluate cinematografic, 
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decriptându-se urmele eterne ale învecinării cu 
sacrul reperat în datele elementare ale iubirii aproa-
pelui: „Nu-mi dădeam seama că noaptea aceea, 
și altele de acest fel, ca și buciumele de la Văratic, 
mi se așterneau mulcom în suflet și aveau să iasă la 
iveală, altfel limpezite, în multele pagini ale Mioriței� 
Trecuse de miezul nopții când baciul mi-a așternut un 
cojoc pe iarbă și cu altul m-a învelit și mi-a pus o 
pereche de desagi vălătuc sub cap și s-a dus apoi și 
el în roata ciobanilor de pază� Dimineața era bruma 
de un deget pe cojoc și mie îmi era cald înăuntru și 
câinii dormeau și ei pe lângă mine� Dar trebuia să 
mă scol� Gazdele mă rugau să mai rămân, dar eu 
aveam demonul neastâmpărului și nu-mi venea să 
șed” (Valeriu Anania, Memorii)�

De departe, deplina conștiință a importanței mâinii 
care scrie și lasă urme peste veac este surprinsă, 
poetic parcă, în amintirea convertirii creației în leac 
împotriva superficialității lumii, scrisul rămânând 
platoșa indestructibilă care poate apăra ființa până 
și de angoasele privării de libertate: „���în celulă, nu 
aveam nici hârtie și nici creion și nici vreun alt mijloc 
de a scrie; simpla bănuială a unei unelte de acest 
fel sau a unui asemenea exercițiu era socotită drept 
crimă și se pedepsea cu mare asprime� Dacă ei 
au o lege a secretului, îmi ziceam, o voi avea și eu 
pe a mea� Astfel am revenit la primele mele unelte, 
cerebrale, de lucru literar, la care nu gândeam că 
o să mă întorc vreodată� La început a fost extrem 
de greu să-mi fac creierul tăbliță și să «scriu» pe el� 
Operația cea mai dificilă nu era «scrierea» în sine, 
ci «ștergerea» variantelor inutile, la care ai renunțat 
după ce ai formulat un vers mai bun, o strofă care ți 
se pare perfectă; primele variante au tendința de a 
rămâne și de a nu ceda locul celor următoare sau 
celei definitive, singura care urmează să fie înregis-
trată și depozitată în memorie� Am început, precaut, 
cu lucruri simple, versuri scurte, rime împerecheate, 
spre a îndrăzni apoi tot mai mult spre forme preten-
țioase� Sentimentul izbutirii îmi lumina sufletul; munca 
aceasta era nu numai o sustragere de la anchetă și 
o umplere a timpului gol, ci un act de creație în sine, 

care mă împlinea� Am lucrat astfel cu regularitate 
și îndărătnicie, zi de zi, vreme de șase ani, oriunde 
m-am aflat, și am ieșit din închisoare purtând în 
memorie două piese de teatru complete și o mulțime 
de poezii, totalizând aproape douăsprezece mii de 
versuri� Din clipa în care am simțit că pot lucra, viața 
de pușcărie m-a interesat doar pe jumătate, poate 
nici atât; trăiam în universul meu interior, creșteam și 
mă împlineam cu fiecare vers; anchetatorii și gardienii 
mei mă credeau torturat de întrebări și incertitudini, 
în timp ce eu trăiam bucuriile inefabile ale creației” 
(Valeriu Anania, Memorii)�

Fie că oferă pagini presărate cu elemente de istorie 
a bisericii și de gândire creștin-ortodoxă, fie că reali-
zează evocări ale unor personalități (laice sau cleri-
cale) cu care și-a intersectat destinul, fie că readuce 
în discuție momente controversate ale politicii interne 
a României pe diferite perioade nevralgice ale istoriei 
naționale, fie că strămută interesul spre oameni simpli 
care au lăsat urme adânci pe răbojul ființei, Barto-
lomeu Valeriu Anania definește, dincolo de stratul 
evenimentelor trăite, condiția memorialistului implicat 
în reconsiderarea actului scrierii de sine� Am lăsat să 
se scurgă o vreme până să îndrăznim să discutăm în 
jurul Memoriilor pentru că undeva, la mijlocul lecturii, 
se strecurase o replică a Mamei Olga – personaj al 
armoniilor fundamentale – „A venit vremea, părinte, 
ca lucrurile mici să ne dea bucurii mari”� 

În ce ne privește, n-am căutat istoria, ci omul sensibil� 
L-am găsit, întreg și nedisimulat, în mărturisirea liniștită 
care ne străjuiește lectura operei: „Nici eu nu știu/ 
de-s călător sau locului mă-nvolbur�/ Doar țărmurile 
par a-mi spune/ și vântul, câteodată/ că-s altceva 

decât durată/ și altceva decât pustiu” (Valeriu 

Anania, De-a valul)�

Prof. univ. dr. habil. Diana CÂMPAN,  
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
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VALER BUTURĂ,  
un sălciuan ce va  
dăinui peste veacuri

04

C unoașterea, această „convingere adevă-
rată justificată”, după cum o definea Platon, 
este cea care duce mai departe istoria, căci 

fiecare popor, comunitate mai mare sau mai mică, 
are o istorie proprie� Să cunoaștem, așadar, în rându-
rile ce urmează, o personalitate unică, de o valoare 
inestimabilă�

Valer Butură s-a născut la 16 decembrie 1910, în 
localitatea Sălciua de Jos, județul Alba, într-o familie 
de intelectuali: tatăl, Vasile Butură, a fost învățător în 
Sălciua, dar și administrator parohial, iar mama sa a 
îngrijit cinci copii: Valer, Gheorghe, Maria, Vasile și 
Ioan, dintre care au ajuns unul jurist, unul învățător, 
unul medic veterinar și altul profesor universitar�

A absolvit școala primară la Sălciua, apoi a urmat 
cursurile Liceului de băieți din Turda, unde l-a avut 
ca profesor de literatură pe poetul Teodor Murășanu� 
La cererea acestuia a realizat împreună cu fratele 
mai mare Gheorghe, în clasa a V-a, prima culegere 
de folclor ce a constat în repertoriul de colinde din 
Sălciua, între care și „Colinda grâului”�

Între anii 1928-1932 a fost student al Secției de 
geografie, în cadrul Facultății de Științe din Cluj, unde 
a primit calificativul „foarte bine” pentru lucrarea de 
licență� Încă din perioada studenției și-a început acti-
vitatea de cercetare în domeniul etnobotanicii, fiind 
atras de cursurile profesorului Alexandru Borza�

Mai apoi a activat ca și profesor suplinitor la liceele 
de băieți din Turda, Aiud și la Liceul comercial din 
Cluj� Timp de 2 ani a fost preparator la Muzeul 
Botanic din Cluj, apoi a plecat la București timp de 
aproape un deceniu, mai întâi în calitate de șef al 

cercetărilor etnobotanice de la Fundația Culturală 
Regală „Regele Mihai”, până la desființarea aces-
teia� Revine la Cluj în anul 1946, unde va fi încadrat 
pe mai multe posturi, urmând ca în ultima perioadă să 
activeze la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, inclusiv 
ca și director, post pe care l-a ocupat până la pensi-
onarea sa forțată�

Fără tăgadă, Valer Butură nu a fost doar un etnograf 
al Apusenilor, nici doar al Transilvaniei, ci a cuprins cu 
o rară putere de sinteză, întregul fenomen etnografic 
românesc, deoarece studiile sale impun o perspec-
tivă monografică, după cum demonstrează lucrările: 
Etnografia poporului român (1978), Enciclopedie de 
etnobotanică românească, vol� I și II (1979) Stră-
vechi mărturii de civilizație românească� Transilvania 
(1989), Cultura spirituală românească (1992 – post-
mortem)�

Opera sa este una dintre cele mai pline de credi-
bilitate demonstrații asupra vechimii, bogăției, conti-
nuității în timp și a complexității civilizației autohtone: 
propune o imagine bine structurată a civilizației rurale 

Muzeul etnografic „Valer Butură” Sălciua
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a românilor, maghiarilor, secuilor, sașilor, șvabilor, 
crașovenilor, bulgarilor, sârbilor și rutenilor din țara 
noastră� Desigur că o operă atât de temeinică are 
numeroase calități care o individualizează, dar 
poate că una dintre cele mai frapante trăsături ale 
acesteia este cantitatea uriașă, precisă și inedită de 
date, rezultat al metodei de investigare însușită încă 
de când era tânăr membru în echipele de cercetare 
monografică, sub conducerea lui Dimitrie Gusti�

Prin formarea sa de geograf și botanist a recurs 
în toate lucrările sale, din dorința de a cuprinde și 
aprofunda fenomenul complex al civilizației și culturii 
populare românești, la abordarea altor discipline, 
precum istoria, lingvistica, arheologia, statistica, 
economia, folclorul; practic a optat pentru o metodă 
de cercetare interdisciplinară�

A vădit un interes special pentru etnografia Munților 
Apuseni, cărora le-a dedicat numeroase studii: 
Adăposturi temporare în sud-estul Munților Apuseni 
(1958), Evoluția portului popular în sectorul răsă-
ritean al Munților Apuseni (1963), Contribuții la 
studiul instalațiilor tradiționale pentru extragerea și 
prelucrarea metalelor din Munții Apuseni (1964), 
Adăposturi pastorale din Țara Moților (1966), 
Spălarea aurului din aluviuni și mineritul țărănesc din 
Munții Apuseni (1969), Sisteme de cultură în Munții 

Apuseni (1971), dar și contribuții la studiul fierăritului 
din Munții Apuseni�

Valer Butură, moțul din Sălciua, a lucrat ca și cerce-
tător al Muzeului Grădinii Botanice din orașul de 
pe Someș, în echipe conduse de nume sonore ale 
cercetării științifice românești, precum Dimitrie Gusti, 
Henry Stahl, Traian Herseni�

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la nașterea 
lui Valer Butură, în data de 20 octombrie 2010, s-a 
inaugurat Expoziția etnografică permanentă din 
comuna Sălciua, județul Alba, căreia i s-a atribuit 
numele marelui etnograf român� Tot atunci, Consiliul 
Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” 
Alba au dezvelit o placă memorială pe casa în care 
s-a născut Valer Butură�

Fiind unul dintre cei mai importanți etnografi români, 
autor a numeroase opere științifice fundamentale, 
Valer Butură a dobândit un loc de seamă în comuna 
Sălciua și împrejurimi, dar mai ales în întreaga etno-
grafie românească�

Pr. Ioan-Marius CORCHEȘ,  
Parohia Sălciua de Jos I –  

Protopopiatul Câmpeni, județul Alba

Placa memorială de pe casa în care s-a născut Valer Butură
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ION BLĂJAN, un rapsod 
legendar. 110 ani de la naștere

05

Rapsod de legendă! De unde o asemenea 
îmbinare? Răspunsul este cât se poate de 
clar: Ion Blăjan a fost o valoare umană, un 

personaj cu calități ieșite din comun, dar și un mare 
doinitor și iubitor al cântecului popular și al datinii 
străbune de pe Secaș�

Se născuse la Roșia de Secaș la 28 februarie 1911 și 
se săvârși din lumea aceasta la 1 aprilie 1975, înseși 
datele nașterii și ale sfârșitului fiind ele însele demne 
de reținut: nașterea încheind o lună, iar moartea înce-
pând o alta nouă� Între ele derulându-se o poveste 
verosimilă, demnă de a fi aflată� Și reținută�

Venise pe lume în casa unor oameni necăjiți peste 
măsură� Sărăcia din casa lor fusese parcă mai 
apăsătoare precum în alte multe case ale obștii� Și 
cum un necaz nu vine niciodată singur se întâmplă 
ca pruncul adus pe lume la acel sfârșit blestemat 
de februarie să fie lipsit de simțul vederii� Am folosit 
acest termen intenționat, lipsit de simțul vederii, căci 
lui, omului matur de mai târziu, nu-i cădea bine nici-
odată sufletului său a i se spune orb� Orb din naștere 
așa cum îl știau și-i ziceau semenii lui din sat� În ciuda 
nevrerii sale� Numai că bătaia vântului și gura lumii 
nu pot fi oprite de nimeni niciodată și sub nici un fel�

Descoperirea nevederii de către cei apropiați a prici-
nuit o adevărată dramă în sânul familiei, socotindu-l 
pentru toate zilele câte le-o avea un nefericit al sorții� 
Durere, căutări, frământări, umblet pe la doctori, 
toate s-au dovedit a fi fără de folos� Începeau cu toții 
o muncă și o grijă uriașe atât din partea celor ai casei 
cât și a celor cu care, ridicând-se, veni în contact� Cu 
toții erau siliți să aibă o îndoită grijă: cea acordată 

unui copil normal, ca oricărui copil până a începe să 
priceapă, să distingă binele de rău, iar lui, o alta pe 
deasupra, din pricina lipsei de vedere�

L-am cunoscut întâia oară într-una din zilele însorite 
ale verii, când, pe genunchii moșului la slujba bise-
ricii, am văzut un om cu părul lins, îmbrăcat în haine 
de domn și purtând ochelari negri� Pe cantorii noștri 
din sat îi știam� Pe domnul acesta ba� Stătea alături 
lor și asculta cu multă atenție derularea ritualului reli-
gios� Deodată începu să cânte� Când dădu drumul 
cântecului din pieptu-i larg, cu glasul lui puternic de 
bas-bariton, începură a se cutremura ferestrele� Mă 
speriasem și mă făcui și mai mic pe genunchii moșului� 
Căci popa Onoriu, cu glasul lui de tenor desăvârșit, 
când cânta, mă ridica totdeauna în slava cerului 
mângâindu-mi înduioșător de plăcut sufletul�

Coborând, la ieșire, treptele înalte ale bisericii am 
aflat de la moșu că ăsta e orbul lui Blăjan� Am închis 
ochii să mă fac și eu asemeni lui� Adică orb� Greu, 
dacă nu chiar imposibil mie de a mai merge�

Ion
 BL

ĂJ
AN
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Anii au trecut sub grija atentă alor săi, ca și a lui Iovu, 
prietenul copilăriei sale, laolaltă veghind zi și noapte 
asupra copilului� Asta e soba, îi zicea mama învă-
țându-l să deprindă cele mai elementare lucruri� Aici 
n-ai voie să vii, și nici să pui mâna, că te arzi! Alteori, 
luându-l cu ea în grajdul vitelor să mulgă vaca: Ea 
ne dă laptele pe care îl mănânci tu, dar singur nu-i 
slobod să vii la ea� Că te poate lovi cu piciorul și-o 
fi vai de tine� Și multe alte asemenea îi punea în față 
sărmana mamă� La rândul lui, Iovu îl ferea de balta cu 
noroi din șanțul de la poartă, la fântână îl dusese să-i 
pipăie coșul de care n-ai voie să te apropii că poți 
cădea în ea� Și-acolo-i apă multă și te îneci și mori�

Veni vremea școlii� Dascălul satului o povățui să-l dea 
la școală să se facă și el om ca toți oamenii, cu un rost 
în lumea asta� Auzi?! Să plece de lângă ea! Ș-apoi, 
domnule învățător, cine i-o purta de grijă?! Nu putea 
concepe una ca asta! Copilul ei printre străini!

Fu dus, până la urmă, la școala specială pentru nevă-
zători din Cluj� Vai ce durere trăi când se despărți de 
tatăl lui și rămăsese singur, după cum intuia mama, 
în loc străin și necunoscut! Mama nu mai era cu el, 
Iovu lipsea și el, și supărarea cea mare părea să-l 
copleșească! 

Cu tot necazul trăit ajunsese să scrie și să citească în 
alfabetul Braille și, după alți ani petrecuți și la Timi-
șoara, tot la învățătură, se întorsese mult mai luminat, 
dar și cu o meserie însușită� Știa să facă perii, bidi-
nele, coșuri, lume multă minunându-se când îl vedea 
cum poate să facă așa ceva fără să vadă� Lucra în 
atelierul deschis în Blaj, vizavi de Internatul de băieți 
deschis de mitropolitul Vancea� Reușea astfel să-și 
câștige singur existența, fără a fi povară pe capul 
nimănui� Ba încă să susțină la școală și pe fratele mai 
mic, Traian�

Ajunsese el, nevăzătorul, spre mirarea lumii, cantorul 
Catedralei din Blaj� De unde știi, coane Blăjene, când 
vine Mitropolitul să cânți cântecul de întâmpinare? Și 
după un scurt răgaz: Nimeni nu șterge picioarele așa 
cum o face Măria Sa! 

Aici la Blaj se căsători cu Gina, soție credincioasă 
și de nădejde fiindu-i până la plecarea ei în ceea 
lume�

După destrămarea rânduielilor Blajului se mută la 
Cluj, lucrând la tipografia școlii speciale unde odini-
oară învățase�

Vara venea acasă, câtă vreme a trăit mama lui� 
Ne împrietenisem deși era de seama părinților mei� 
Deveni cunoscut lumii prin cântec, dar mai ales prin 
cartea autobiografică, Omul cu ochelari negri, una 
din cele mai incitante și însemnate cărți scrise de un 
nevăzător� Prezentarea ei fusese făcută la TVR de 
însuși scriitorul Ion Brad, om însemnat la acea vreme� 
A anilor ‘70� Culegea aprecieri și laude măgulitoare, 
radioul și televiziunea difuzându-i mereu cântecele 
culese de acasă, cele mai multe de la mătușa lui, 
Anica, de la care se pare că moștenise și vocea� A 
făcut multe înregistrări de cântece doinite și de joc 
de pe Secaș, a făcut culegeri de folclor, cu ani în 
urmă eu însumi îngrijindu-mă de apariția culegerii Pe 
drumul cântecului� Arhivele de folclor din Cluj și din 
București păstrează cu sfințenie rodul trudei sale� În 
ciuda infirmității enorme de care avusese parte� 

Cum vezi, d-ta, coane Blăjene, lumea asta?, l-am 
întrebat într-una din zilele în care poposi în casa 
noastră� Și-mi răspunse numaidecât: O văd așa de 
frumoasă că de n-ar fi așa cum mi-o închipui, pe loc 
aș muri! Dar culorile?, mă încăpățânez eu cu între-
bările� – Păi, cum să-ți spun? Pentru mine culorile 
devin sunete� Bunăoară sunetul țiuit al trompetei care 
dă deșteptarea soldaților este roșu� Verdele este ca 
sunetul flautului, vesel, însă neliniștit� Galbenul, cel 
mai plăcut, pătrunde în suflet și în inimă, îl asociez 
cu sunetul viorii când cânți pe coarda sol la poziția a 
treia� Mă dumirii și-l lăsasem să-și aprindă țigara pe 
care o îndrăgea tare mult�

Ioan POPA, scriitor  
Uniunea Scriitorilor din România,  

Filiala Alba – Hunedoara
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Prima ediție a proiectului Școala Arde-
leană, organizat de Consiliul Județean Alba 
și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 

s-a desfășurat în perioada 4 octombrie – 11 octom-
brie 2021� Acest proiect este dedicat cercetării, 
documentării, valorificării și promovării scriitorilor și 
literaturii Școlii Ardelene� 

Ziua Școlii Ardelene este sărbătorită anual la 11 

octombrie, fiind instituită prin Legea nr� 93/2014 și 

amintește de data la care, în anul 1754, Petru Pavel 

Aaron a emis decretul de înființare, la Blaj, a primelor 

școli sistemice și moderne din istoria românilor� 

În preambulul Zilei Școlii Ardelene au fost organi-

zate o serie de activități menite să promoveze și să 

aducă mai aproape de comunitate fondul de carte 

tematic, informații relevante depre reprezentanții 

marcanți ai acestei mișcări iluministe, derulate într-un 

mod atractiv pe canalele media ale Bibliotecii Jude-

țene „Lucian Blaga” Alba� Au fost prezente rubrici 

precum: Recomandări de lectură, Citatul zilei, Știați 
că���?, Medalioane literare care au oferit informații 

despre viața și activitatea personalităților Samuil 

Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ioan Budai-De-

leanu, Timotei Cipariu; Memoria culturală a locului, 
rubrică cu lucrări despre Școala Ardeleană, începu-
turi; Școala Ardeleană – Publicații seriale; Școala 
Ardeleană, leagăn al românismului din Transilvania; 
Școala Ardeleană, apogeul; Școala Ardeleană în 
colecțiile Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
expoziții de carte: Școala Ardeleană – expresie a 
iluminismului românesc; Reprezentanți marcanți ai 
Școlii Ardelene; Școala Ardeleană în colecțiile Bibli-

otecii Județene „Lucian Blaga” Alba, Colecția Mica 
Romă XXI�

În 11 octombrie, Ziua Școlii Ardelene a fost marcată 

pe paginile de Facebook, Instagram, Twitter, Youtube 

ale Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba prin 

manifestări menite să omagieze această sărbătoare 

de suflet a românității, care s-au desfășurat și în „mica 

A N I V E R S Ă R I  C U L T U R A L E
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Romă”, așa cum a denumit Blajul, Mihai Eminescu� 

Ne-au sprijinit în derularea manifestărilor: Primăria 

Municipiului Blaj, Palatul Cultural din Blaj și Biblio-

teca Municipală „Timotei Cipariu” Blaj� A existat și 

o conexiune între proiectele bibliotecii, cu scopul de 

a dezvălui publicului informații și cunoștințe despre 

mișcarea iluministă și depre instituțiile reprezentative: 

Monumentele literaturii române, depunere de flori 

la sediul primei școli românești de la Blaj; Memoria 
culturală a locului, Școala Ardeleană – Iluminismul 
românesc; expoziție vizuală realizată la Biblioteca 

Municipală „Timotei Cipariu” Blaj, Omul, cartea, 
biblioteca: prezentarea Bibliotecii Municipale 

„Timotei Cipariu” Blaj� 

De-a lungul timpului, Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba a avut colaboratori importanți din mediul 

universitar, tradiție care a continuat și anul acesta� Am 

avut ca invitați speciali pe domnul prof� univ� dr� Ion 

Buzași în cadrul Interviurilor bibliotecii, emisiune reali-

zată la Palatul Cultural din Blaj și pe doamna conf� 

univ� dr� Laura Stanciu, în cadrul prezentării colecției 

Mica Romă XXI, Editura Vremea, moderator fiind 

doamna Daniela Floroian� 

Vă adresăm îndemnul de a menține vie această 

moștenire istorică și culturală, citându-l pe domnul 

prof� univ� dr� Ion Buzași, „de la Inocențiu Micu-Klein 

și de la învățații Școlii Ardelene, va trona în Blaj 

dragostea pentru limba românească – semn distinct 

și fără de moarte a ființei naționale�”

Monica AVRAM,  
responsabil de proiect  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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CAFENEA CULTURALĂ. 
ANIVERSĂRI CULTURALE

07

Proiectul 4�5 Cafenea Culturală. Aniver-
sări Culturale face parte din seria de 
proiecte ale Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba destinate salvgardării valorilor culturale 
locale� Proiectul este destinat valorificării operei și 
promovării creatorilor contemporani, a oamenilor de 
cultură din județul Alba, prin intermediul unor întâlniri 
culturale, cu ocazia aniversărilor sau a obținerii unor 
premii sau distincții, prin activități proprii de animație 
culturală sau în colaborare cu parteneri� 

Deși anul 2021 a fost tot un an aflat sub semnul 

pandemiei de Covid-19 și a restricțiilor impuse de 

această pandemie, proiectul a continuat prin inter-

mediul unor întâlniri online, fiind sărbătoriți următorii: 

• Flaviu George Predescu – poet, eseist și 

romancier� Este membru al Uniunii Scriitorilor din 

România din 2012 și redactor la revista Lucea-
fărul de dimineață și la ziarul online DC News� 
A publicat cărți de poezie: Răsfoindu-mi adoles-
cența (2005); Despre cer, iubire și rouă (2006); 

Aurul n-are trecere-n rai (2009); Moartea 
prematură a unei veri (2010); Sisifica resem-

nare (2011); Secretul secretelor (2013); Obsesia 
gesturilor (2014); eseuri: Chezășie pentru liber-
tate (2012); Poetul merge mai departe – eseuri 
despre iubire (2013) și romane: Softul GE 

(2016); Perechea dragoste, perechea moarte 
(2018)� Este corespondent la România literară și 

Literatura de azi și câștigătorul mai multor premii 

acordate de Uniunea Scriitorilor, revistele Acasă 

și Discobolul� În 2017 a primit Premiul „Călătorul” 

pentru Debut în Roman și a fost câștigător ex 

aequo al Premiului Romanul Anului 2017-2018 

pentru „Perechea dragoste, perechea moarte”, 

acordat de Uniunea Scriitorilor din România� 

• Diana Câmpan – prof� univ� dr� habil� la 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia� 

În paralel cu activitatea didactică a realizat 

constant, începând cu anul 2004, emisiunea 

culturală „Drum în lumina culturii”, difuzată la 

radio „Reîntregirea” din Alba Iulia� A publicat 

mai multe volume de autor și a fost co-autor la 

mai multe volume importante pentru critica și 

istoria literaturii române� Este director executiv 

al Centrului de Cercetări Filologice și Dialog 

Multicultural, președintă a Asociației Culturale 

„Juan Ramon Jimenez y Lucian Blaga”, membră 

a Professional Women’s Advisory Board și 

redactor șef adjunct al revistei Annales Univer-

sitatis Apulensis Philologica� Totodată, pentru 
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prestigioasa sa activitate a fost recompensată 

cu mai multe premii dintre care amintim: Premiul 

pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din 

România, Diplomă de recunoștință din partea 

Guvernului SUA pentru activitatea socio-cultu-

rală din cadrul Societății Internaționale „Feed 

the Children”, Premiul de Excelență în Cercetare 

și Creație al Universității „1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia și Premiul Național „Profesorul 

Bologna” din partea Asociației Naționale a 

Organizațiilor Studențești din România� 

• Alin Florea – director al Bibliotecii Municipale 

„Liviu Rebreanu” Aiud din anul 2014� Cu o bogată 

experiență în domeniul comunicării și al organi-

zării de evenimente publice, dublate de o temei-

nică pregătire în domeniu, încă de la preluarea 

mandatului s-a implicat activ în derularea unor 

proiecte culturale cu un mare impact în rândul 

publicului� Pe lângă activitatea curentă de bibli-

oteconomie, a implementat în cadrul bibliotecii o 

serie de programe și proiecte culturale menite să 

susțină și să promoveze cartea și scriitorii� Acti-

vitatea sa științifică s-a concretizat în susținerea 

sau publicarea unor serii de studii și cercetări 

științifice cum ar fi: Rolul tinerilor revoluționari de 
la 1848 în Transilvania (Ancheta Kozma); Tinerii 
și istoria� Tinerii la 1848-1849 în Transilvania (O 

listă publicată de Silviu Dragomir); Tinerii și istoria� 
Tinerii în Transilvania în Vormärz; Opțiune politică 
și implicare revoluționară la 1848-1849 în Tran-

silvania� Elevii Blajului; Prezența tinerilor în Revo-
luția de la 1848-1849 din Transilvania� Raportul 
lui Simion Balint; Tineri români în Revoluția de la 
1848-1849 din Transilvania: propunere pentru 
un indice al tinerilor; Activism și implicare poli-
tică� Tineri români în Revoluția de la 1848-1849 
din Transilvania; Evaluări istoriografice asupra 
prezenței tinerilor în Revoluția de la 1848-1849 
din Transilvania; Ovidiu Hulea, Avram Iancu; De 
la Blaj la Alba Iulia� Travaliul Marii Uniri; Câteva 
figuri memorabile de tineri români – conducători 
ai Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania; 
Pagini dureroase din istoria Aiudului la 1848-
1849� Cartea neagră (Fekete Koniv); Abdicarea 
Regelui Mihai – Act de responsabilitate politică 
față de neam� 

• Ioan Hădărig – poet, membru al Uniunii Scri-

itorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara și 

director al Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” 

din Aiud din anul 2005� Activitatea sa culturală 

bogată l-a transformat în unul dintre principalii 

artizani ai fenomenului cultural ce a explodat în 

municipiul Aiud� Pe lângă activitatea sa edito-

rială și managerială, Ioan Hădărig este director 

artistic al Fundației „Inter – Art” Aiud, membru 

fondator și organizator al Taberei Internaționale 

de Artă Plastică „Inter – Art” Aiud, al Taberei 

Internaționale de Creație pentru Tineret, al 

Bienalei Intercontinentale de Grafică Mică, al 

Festivalului Internațional de Umor, al Festivalului 
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Internațional de Film și Artă Fotografică Art Aiud, 

al Taberei Internaționale de Grafică Wine Art, al 

Taberei Internaționale de Artă Plastică Prison Art� 

De-a lungul anilor a publicat mai multe volume 

de autor dar a fost și co-autor pentru antologiile 

tipărite în cadrul instituției� Dintre volumele publi-

cate amintim: Iubirea pe o cruce de nisip, 1996; 

Lupta nebunului cu valul, 2002; Apocalipsa 
după Ioan, 2007; Trupul amantului ucis, 2008; 

Atingerea singurătății, 2012; Imagini ale Aiudului 
de altădată, album/poem editat în 7 limbi, în 

colaborare cu Robert Lixandru, ediția I – 2008, 

ediția a II-a și a III-a – 2011; studiu monografic: 

„ROMÂNIA LITERARĂ”, Aiud – 1930� Studiu 

monografic sau trei repere (contradictorii) ale 

situării în afara istoriei culturale europene, ediția 

I – 2010, ediția a II-a – 2011� 

• Ștefan Dinică – a lucrat în presă, mai întâi 

la ziarul „Scânteia” unde a fost repartizat ca 

absolvent de jurnalism (în redacția centrală 

1964-1968 și corespondent al aceluiași ziar 

pentru județul Alba, 1968-1990), apoi redactor 

șef adjunct la ziarul „Ardealul” din Alba Iulia, 

1990-1992, corespondent zonal la „Curierul 

Național” (1992-1994), redactor șef al săptă-

mânalului „West Magazin” din Alba Iulia (1994-

1995), corespondent special al Agenției Națio-

nale de Presă „Rompres” (1995-2000), redactor 

șef al ziarului „Informația de Alba” (2000-

2005), editorialist al aceluiași ziar (2005-2010) 

și membru al colegiului redacțional al revistei 

naționale de cultură „Acasă”� Începând cu anul 

2000 este membru al Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Alba-Hunedoara� A debutat 

în presă în anul 1963 la ziarul „Drum Nou” din 

Brașov� Editorial a debutat în volumul colectiv 

„Țara dintre cetăți și râuri”, Editura Eminescu, 

1984� În proză a debutat în 1986 cu volumul de 

proză scurtă „Rude de gradul unu”� A continuat 

să publice proză (romane și povestiri), la inter-

vale diferite de timp�

prof. Daniela FLOROIAN,  
responsabil de proiect  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Mircea STÂNCEL, Integrala 
poetică (1981-2021), vol. I și II, 
Seria „Colecția revistei Discobolul”, 
Editura Cognitiv, Alba Iulia, 2021.

„Indecisă între introvertire și extrovertire, poezia lui Mircea Stâncel 
ne oferă un cocteil de imagini în care stranietatea formelor realului îi 
poate face acceptabilă prezența, precum un compromis între o lume 
și alta (���)� De fapt, poetul dislocă cu finețe clișeele realului advers 
spre a-și confirma criza irezolvabilă� Aparent măruntele schimbări din 
sfera ambianței pe care le operează cu un instrument suprarealist au 
un ecou amplificat� Ne transpun în fantasmagorie ca într-un mediu sieși 
suficient, astfel încât le putem contempla în ordinea lor deconstructivă�” 

Gheorghe GRIGURCU

„Cu Mircea Stâncel, tânăra, cea mai tânără poezie a noastră se 
înnoiește cu o dimensiune nouă, se înnoiește cu un timbru original, 
pentru că Mircea Stâncel a asimilat foarte bine poezia de dinaintea 
lui, atât de bine încât aproape nu se mai pot depista influențe în 
versul lui�”

Nichita STĂNESCU

„Mircea Stâncel aduce în scenă imagini nu o dată de o remarcabilă 
sugestivitate – se pot cita numeroase asocieri îndrăznețe ale unui spirit 
sensibil și la moștenirea livrescă a Bibliotecii de poezie universală (���)� 
Un «textualism» moderat, așadar, cu nostalgia participări nemediate 
la «real», dublată, la modul «neomodernist», de conștiința distanței 
dintre convențional și natural, dar cu o încredere încă nu de tot anulată 
de nevoia «transfigurării» concretelor («mitul încă nu m-a părăsit»), cu 
detașări «postmoderne» ale expresiei, într-un mozaic de stări și asociații 
verbale care oferă în final o imagine de atelier poetic deschis�”

Ion POP

„Integrala poetică (1981-2021)”, autor Mircea Stâncel
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Împrumut carte la sediu și filiale 

01

Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba 
răspunde nevoilor de informare, lectură, 
instruire şi recreere ale comunităţii prin 

proiectul 1�5 Împrumut carte la sediu şi 
filiale. Serviciul de împrumut carte se bazează pe 
dezvoltarea permanentă şi coerentă a colecţiilor de 
documente, punându-se accent pe achiziţionarea 
noutăţilor editoriale apărute la cele mai reprezentative 
edituri din ţară, dar şi pe solicitările venite din partea 
utilizatorilor� Fondul de carte este înregistrat în sistemul 
integrat de bibliotecă TinREAD, catalogul on-line 
putând fi accesat pe situl www�bjalba�ro�

Ca și întrega societate, în contextul actual al pande-
miei, biblioteca a căutat în permanență persona-
lizarea și diversificarea serviciilor pentru a veni în 
sprijinul comunității, pentru a fi o componentă de 
siguranță a acesteia, accesul în bibliotecă făcân-
du-se în condițiile respectării legislației în vigoare, 
atât pentru utilizatori, cât și pentru personal� Adap-
tarea la nevoile și cerințele utilizatorilor, în condițiile 
actuale, a forțat biblioteca să aibă o mai mare vizi-
bilitate în mediul on-line, comunicarea între biblio-
tecar și utilizator prin intermediul tehnologiei fiind tot 
mai pregnantă� Colecțiile de documente organizate 
conform CZU (Clasificarea Zecimală Universală) în 
sistemul raftului liber au devenit mai greu accesibile 
cititorilor datorită restricțiilor impuse de pandemie, 
bibliotecarii oferind permanent consiliere în ceea 
ce privește recomandările de lectură, asistență de 
specialitate în regăsirea informației și în instruirea 
privind utilizarea cataloagelor on-line, atât la sediul 
instituției cât și telefonic sau prin e-mail� Dorința de 
a veni în întâmpinarea utilizatorilor prin punerea în 
valoare a fondului de carte și a noutăților editoriale, 
a condus la o intensificare a comunicării on-line prin 
rubrici precum Recomandări de lectură pentru copii, 

Recomandări de lectură pentru adulți și periodic 
Noutăți editoriale, Citatul zilei, Ai vizionat filmul? Îţi 
recomandăm cartea!, Expoziții tematice de carte etc�

Conform Regulamentului de organizare și 
funcționare al bibliotecii și a Regulamen-
tului pentru utilizatori, împrumutul de carte la 
domiciliu este gratuit iar serviciile oferite se adre-
sează tuturor membrilor comunității din municipiul 
Alba Iulia şi judeţul Alba� Pentru înscrierea utilizatorilor 
sunt necesare următoarele acte: cartea de identitate, 
legitimație sau adeverință de serviciu, carnet de elev 

Sala de lectură

Secția pentru copii
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sau student, în baza cărora se încheie un contract și 
utilizatorul primește un Permis de intrare unic, 
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 terme-
nului prin telefon, e-mail sau prin prezența în instituție� 

Secția pentru copii deține peste 45�000 de 
unități de bibliotecă și se adresează preșcolarilor și 
școlarilor de școală primară și gimnazială� Colecțiile 
s-au diversificat foarte mult, secția dispune de cărți, 
reviste, înregistrări audio-video, CD-uri, DVD-uri, 
enciclopedii și dicționare, jocuri și jucării� Conținutul 
enciclopedic permite satisfacerea cererilor de lectură 
tot mai diversificate, răspunzând procesului de învă-
țământ și nevoilor de informare ale micilor cititori, dar 
și de petrecere a timpului liber�

Secția Adulți deține peste 55�000 de unități de 
bibliotecă, destinate tuturor categoriilor de utilizatori: 
adolescenți, adulți și seniori� Tinerii au cereri speci-
fice de lectură, fiind un public avizat și critic, solici-
tând în principal literatură beletristică, bibliografie 
școlară și universitară, dar și cărți din cele mai diverse 
domenii în vederea realizării referatelor și lucrărilor 
de specialitate� O categorie importantă de cititori 
– publicul adult – împrumută literatură beletristică 
de bună calitate, cărți de specialitate din domenii 
precum psihologie, economie, sociologie, politică, 

medicină� Acesta este un public diferențiat, după sex, 
după nivelul social, cultural, după nivelul de pregătire 
profesională� Cererile de lectură ale cititorilor seniori 
sunt variate, din toate domeniile cunoașterii: cultură 
și civilizație, religie, medicină, agricultură, literatură și 
nu în ultimul rând istorie și geografie�

Sala de lectură deține un fond bogat de docu-
mente cu caracter enciclopedic (fonduri speciale, 
enciclopedii, dicționare, biblioteca de artă, colecția 
Legislația României, Hotărâri ale Guvernului, Moni-
torul Oficial etc�)� Pentru studiu la Sala de lectură au 
acces toți utilizatorii, indiferent de domiciliu�

Bibliotecile publice au un rol esențial, definit ca stra-
tegic, în Legea bibliotecilor, întrucât acestea asigură 
accesul egal și neîngrădit la informație, sprijină 
educația permanentă, își aduc o contribuție impor-
tantă la dezvoltarea personalității utilizatorilor, fără 
deosebire de statut social sau economic, vârstă, 
sex, religie sau naționalitate� Implicit, nu poți să devii 
bibliotecar fără cunoștințe solide în diverse domenii 
ale cunoașterii și fără să ți le înnoiești în fiecare zi, 
prin documenare și informare continuă� Bibliotecarul 
trebuie să fie competent, amabil, atent, comunicativ și 
un adevărat profesionist în domeniul gestionării infor-
mațiilor pentru a pune la dispoziția comunității deser-
vite cele mai pertinente date, existente în format tradi-
țional, digital și în mediul on-line, conștientizând că 
fiecare UTILIZATOR este important și special și doar 
împreună, putem să construim o relație empatică în 

aceste vremuri de profunde schimbări�

Monica AVRAM, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Secția Adulți
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Secția de periodice

02

Ziarele și revistele sunt una dintre cele mai 
importante surse de documentare, informare 
și cercetare� Acesta este motivul pentru care 

la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Secția 
periodice a fost constituită prin separarea colecţiilor 
de ziare şi reviste existente la Sala de lectură, de restul 
fondului documentar, în scopul accesului facil și al 
fluidizării procesului de lectură� Ea a fost amenajată 
într-un spaţiu cu intrare separată, pentru a asigura un 
climat de liniște, propice studiului și cuprinde o sală 
supraetajată unde a fost amenajat un spațiu de lectură, 
un spațiu de digitalizare și foto-copiere și un depozit, 
toate deservite de personal specializat� Secţia periodice 

a Biblioteci Județene „Lucian Blaga” Alba oferă 

următoarele servicii: 

• consultare documente digitizate;

• consultare documente la sediu;

• consultanță telefonică, directă sau on-line� 

Secția deține o mare varietate de publicații periodice, 

din aproape toate domeniile, cum ar fi: cultură, 

economie, psihologie şi sociologie, medicină, turism, 
agricultură etc� Secția periodice are abonamente la 
o gamă largă de publicați, începând cu cotidienele 
locale și până la reviste de cultură generală, cărora li se 

adaugă donațiile și publicațiile rezultate din schimburi 
interbibliotecare și interinstituționale� Abonamentele 
se fac în funcţie de continuitatea colecțiilor și interesul 
pentru anumite publicații dar și în funcție de solicitările 
utilizatorilor� Dintre titlurile cele mai solicitate amintim 
cotidienele locale „Unirea” și „Informația de Alba” 
dar și reviste mai vechi sau mai noi cum ar fi „Magazin 
istoric”, „Vatra” sau „Discobolul”� 

În cadrul Secţiei periodice, ne dorim ca pe viitor, alături 
de dezvoltarea serviciului de digitalizare a fondului să 
funcţioneze un birou care să ofere utilizatorilor informaţii 

privind legislaţia României, cu ajutorul programului 

„Legis” și a Monitorului Oficial� 

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar Secția Periodice,  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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DEZVOLTAREA COLECȚIILOR 
PRIN ACHIZIȚIE

03

Colecțiile constituie temelia funcţionării oricărei 
biblioteci, sunt esenţa bibliotecii ca instituţie� 
Principiile de dezvoltare a colecțiilor se 

bazează pe ideea potrivit căreia obiectivul principal 
al oricărei biblioteci este acela de a răspunde 
nevoilor de instruire, de informare și de recreere� 
Astfel, biblioteca susține activ informarea, cercetarea, 
educația și recreerea locuitorilor din Alba Iulia și 
județul Alba și contribuie activ la îmbunătățirea vieții 
utilizatorilor prin oferta ei inovațională și programul 
integrat de servicii cu caracter public�

În ultimul an s-a constatat că nevoia de lectură în rândul 
membrilor comunității a crescut simțitor, acest fapt 
oglindindu-se și în creșterea semnificativă a numărului 
de utlizatori de la serviciile de împrumut pentru copii și 
adulți, singurele operaționale în acest moment� Acest 
lucru se datorează pe de o parte faptului că suntem 
nevoiți să petrecem mai mult timp acasă, iar pe de 
altă parte faptului că Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba își reînnoiește fondul de carte continuu 
și constant, punând la dispoziția utilizatorilor ultimele 
apariții editoriale și nu numai, în funcție de nevoile 
reale și bine definite ale utilizatorilor�

Astfel, de la începutul anului, prin achiziție, colecțiile 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba s-au 
îmbogățit cu 2�627 de noi titluri de carte, respectiv 
4�337 de noi unități de bibliotecă, cheltuindu-se 
până în prezent 124�135,74 lei din bugetul alocat 
de 134�000 lei� S-au achiziționat cu prioritate cărți 
din domeniile umaniste, în special beletristică și carte 
pentru copii�

Biblioteca desfășoară o serie de proiecte de 
popularizare a cărții, în jurul căreia se desfășoară 
întreaga activitate a instituției, cărțile nou intrate 
fiind promovate prin activități specifice animației de 
bibliotecă și prin intermediul platformelor online� 

Codruța MĂRIUȚĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Donația de carte

04

Într-o bibliotecă publică, completarea și 
îmbogățirea colecțiilor de carte și periodice se 
poate face prin mai multe căi, cum ar fi: achiziție, 

donații, schimburi interbibliotecare și interinstituționale� 
La Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, donațiile 
pot fi făcute de către instituții sau de către persoane 
fizice, cu respectarea unor reguli bine definite de un 
regulament întocmit de comisia de specialitate din 
cadrul instituției� Alături de noul regulament, începând 
din acest an, în cadrul bibliotecii noastre a fost înființat 
Fondul special – Cartea cu autograf, un fond ce va 
avea ca scop organizarea sub forma unei colecții a 
unităților de bibliotecă ce conțin autografe și mesaje de 
la importante personalități din România și din întreaga 
lume�

C Ă T R E  C I T I T O R I

Pe parcursul acestui an, colecțiile Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba s-au îmbogățit cu noi unități de 
bibliotecă obținute din partea unor donatori, astfel:

Trimestru I – 430 de unități de bibliotecă donate

Trimestrul al II-lea – 346 de unități de bibliotecă donate

Trimestrul al III-lea – 724 de unități de bibliotecă donate�

Tuturor donatorilor de carte sau urmașilor lor, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba le mulțumește și pe 

această cale!

Loredana PREDA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

46 A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

SCHIMBURI INTERBIBLIOTECARE

05

În cadrul proiectului 1�7 Schimburi interbibli-
otecare, prin amabilitatea colegilor noștri de 
la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, de la 

bibliotecile județene din țară, de la Biblioteca Univer-
sității „Transilvania” din Brașov, în anul 2021 biblioteca 
noastră și-a mai îmbogățit fondul de carte cu un număr 
de 50 de produse editoriale (cărți, reviste, CD-uri) dintre 
care spicuim: Biblioteca Județeană „Ocatvian Goga” 
Cluj – Două decenii de istorie 2000-2020, Antologie 
în două volume; 100 de cărți de acum 100 de ani, la 
Iași; Teodor Mavrodin – Biblioteca Județeană „Dinicu 
Golescu” Argeș; Rareș Marinescu – Didactique de la 
langue francaise dans la conception de la linguistique 

moderne – morphologie structurale; Gheorghe Pârja – 
Oglinzile nordului� Din dreapta Tisei la Cernăuți; Teodor 
Ardelean – Biblioteca de idei� Semper fidelis; Teodor 
Ardelean – 70 de ani sub semnul lui Homo Doctus; 
Unirea din 1918 în presa din regiunea Moldovei, ediție 
îngrijită de Diana Vrabie; 100 de ani de grafie româ-
nească, coordonator Constantin Acozmei, care ne vor 
fi de mare folos atât nouă cât și cititorilor noștri� 

Dana IOVA, 
responsabil de proiect

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Depozitul legal

06

În conformitate cu Legea Depozitului legal nr� 
111/1995, actualizată și republicată în noiem-
brie 2007, fiecare bibliotecă județeană are 

obligația legală de a constitui acest fond de unități 
de bibliotecă, fond ce va fi format din minim un exem-
plar din documentele realizate și trimise de către 
agenții producători locali, cum ar fi: edituri, tipografii, 
persoane fizice, persoane juridice, orice alt produ-
cător 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 al României�

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, evidența, conservarea, în depo-
zite, a fondului intangibil; dezvoltarea colecțiilor 
bibliotecii cu tipărituri și alte categorii de documente 
din producția locală curentă, definite conform Legii 
Depozitului legal; asigurarea comunicării cu bibli-
oteci, producătorii de documente, Centrul național 
ISBN-ISSN-CIP și Agenția Națională pentru Depozit 
Legal aflată în subordinea Bibliotecii Naționale a 
României�

Prin intermediul proiectului 1�3 Depozitul legal, 
au intrat anul acesta în patrimoniul Bibliotecii Jude-
țene „Lucian Blaga” Alba, un număr de 56 de unități 
de bibliotecă, cărți și alte tipuri de publicații ce au 
contribuit la completarea fondurilor noastre speciale, 
printre care se numără și Depozitul legal�

Loredana PREDA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Lansări de carte  

07

P roiectul 3�17 Lansări și prezentări de 
carte a avut și în anul 2021, ca și în anii 
anteriori, un succes deosebit, chiar dacă, parțial, 

s-a desfășurat în mediul online și abia de la începutul 
lunii iulie, scriitorii, cartea și cititorii s-au putut întâlni față 
în față, evident cu măsurile impuse de legislația privind 
combaterea pandemiei de Covid-19� Dintre lansările 
de carte care au avut loc la sediul Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba și în alte câteva locații din județ 
s-a detașat în mod special una� De ce? Pentru că 
este vorba despre lansarea celei de-a cincea cărți a 
colegei noastre Daniela Floroian, care ne-a făcut din 
nou mândri după ce în anul 2019, Consiliul Județean 
Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba au 
recompensat-o cu titlul de „Bibliotecarul Anului”, în 
urma voturilor acordate de bibliotecarii din rețeaua 
bibliotecilor publice din județul Alba�

***

Daniela FLOROIAN – Excelență și valoare. 12 
dialoguri cu personalități de excepție din România, 
Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2021, 214 p�

Personalitate culturală de prim rang a județului Alba, 
doamna Daniela Floroian e un om care nu mai are 
nevoie de prezentări� Volume publicate anterior, 

precum: Povești scurte despre sfinți, Povestea Regelui 
An, „40���”, Ilie Moise la 60 de ani, Cornel Nistea la 
70 de ani, Valer Butură la 100 de ani, Ion Mărgineanu, 
culegător de limba română, sau Centenar Gheorghe 
Pavelescu, o recomandă drept un mânuitor priceput al 
condeiului și un scriitor care merită să fie citit� 

De această dată, dânsa vine în fața cititorilor cu o suită 
de interviuri aparte, publicate în baza unui interesant 
parteneriat între Academia Elitelor, Modelelor și 
Valorilor de la Cluj și Alba Carolina TV de la Alba-
Iulia, la cunoscuta editură clujeană Napoca Star� 
Cei doisprezece parteneri de dialog sunt aleși pe 
sprânceană și vin să arate capacitatea celei pomenite 
în a iscodi în mod plăcut și profesionist personalități de 
prim rang ale culturii române și a afla lucruri aparte 
despre viața și activitatea lor� Astfel, alături de medicul 
Nicolae Danciu, directorul Clinicii de stomatologie 
cu același nume din urbea Sebeșului, dânsa evocă 
personalitatea și opera monseniorului și etnografului 
Ovidiu Bârlea (p� 15-23), pe criticul și istoricul literar 
Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor 
din România (p� 24-35), îl provoacă la un dialog 
despre lumea cărților, pe care o cunoaște atât de 
bine și o slujește cu devotament, iar pe scriitorul Aurel 
Pantea, redactorul-șef al revistei Discobolul de la  

Daniela Floroian
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Alba-Iulia (p� 36-46), îl invită la o serie de dialoguri 
despre spațiul cultural� 

Volumul este apoi continuat de un dialog cu poetul, 
eseistul și romancierul Flaviu George Predescu (p� 
47-58), unul cu faimosul caricaturist Ștefan Popa 
Popa’s (p� 59-72), primul român prezent în Guiness 
Book, soprana de renume mondial Daniela Vlădescu 
(p� 73-86), profesorul Valer Cerbu, directorul Colegiului 
Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia (p� 
87-110) profesorul Ioan Chiciudean, directorul Liceului 
de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia (p� 111-126), 
medicul, inventatorul, publicistul și scriitorul Mircea 
Frențiu (p� 127-150), cu deținătorul mai multor recorduri 
mondiale, Avram Iancu (p� 151-168), Florin Poenaru, 
ultimul descendent al celebrei familii de iconari care 
au înființat școala de zugravi de la Laz (p� 169-186), 
și Eduard Schneider (p� 187-210)� 

Lipsite de artificialul care adesea însoțește dialogurile 
create cu scopul de a plăcea celor aduși în platou, 
interviurile doamnei Daniela Floroian sunt adevărate 
invitații la dezbatere și meditație� Îl ajută pe cititor să îi 
simtă aproape pe cei cu care autoarea dialoghează, 
transformându-i uneori în adevărați partizani ai cauzei 
lor� În alte situații, întrebările bine țintite vin să clarifice 
alegerile importante din viața celor care sunt poftiți, 
sub felinar sau sunt declarați posesori ai pașaportului 
cultural� Astfel, de exemplu, Flaviu George Predescu 
arată de ce a decis să devină membru al filialei Alba 
a Uniunii Scriitorilor, deși locuiește în capitală și are 
relații frumoase cu toată crema intelectualității de 
pe acele meleaguri, mărturisind că se simte extrem 
de legat de meleagurile lui natale, care reprezintă 
adesea surse de inspirație ale scrisului său: 

„Aș putea privi altfel! Deși locuiesc în București și îi 
cunosc personal pe conducătorii Uniunii Scriitorilor de 
la București, totuși am prefereat să fiu acasă membru 
al Uniunii Scriitorilor, iar scrierile mele le lansez la Alba 
Iulia sau la Cugir� Niciodată nu m-am dezis� Locurile 
de la Alba, geografia județului ș�a�m�d� sunt foarte des 
invocate în scrierile mele� Inclusiv în „Chezășie pentru 
libertate”� Și atunci am considerat normal să fiu aici 
membru, la bază, aici am fost primit și așa mi se pare 
moral”� (p� 54)� 

La rândul lui, criticul Nicolae Manolescu este pus în 
situația de a aminti un episod aparte, care-l leagă 
de meleagurile bălgrădene, pe care probabil, în 
lipsa unei provocări expres țintite, n-ar fi simțit nevoia 
să o consemneze, fapt ce ar fi făcut acest episod 
important al biografiei sale să fie uitat: 

„Da, am unele legături cu Alba Iulia� Datorez într-un fel 
acestui oraș faptul că mai sunt în viață acum� Se întâmpla 
în 1943, când tatăl meu era aici la Alba Iulia, inspector 
general al plasei, la Plasa Alba, pentru învățământul 
gimnazial și când Șerban Cioculescu, conducătorul de 
mai târziu al tezei mele de doctorat, cu decenii în urmă 
era inspector general pentru licee� Eu eram la Râmnicu 
Vâlcea, de unde provine mama mea, și am făcut în anii 
aceia destul de păcătoși, o criză difterică, ceea ce 
însemna că riscam să mă sufoc din cauza inflamației 
din gât� Nu se găsea ser antidifteric nicăieri la Râmnicu 
Vâlcea unde au căutat ei, iar bunica mea maternă 
care era cea mai descurcăreață din familie și mai puțin 
emotivă, nu știu cum a dat telefonic de tatăl meu (nu 
aveam telefon acasă, firește, nu erau nici telefoane 
publice, nu existau așa ceva) și l-a găsit undeva pe aici, 
prin zonă, în Școala de la Zlatna, nu știu pe unde, într-o 
inspecție� Și i-a spus să caute ser antidifteric la farmaciile 
din Alba� La prima farmacie, tatăl meu a găsit serul, s-a 
suit într-un tren de marfă (trenurile de pasageri circulau 
după un orar absolut inexplicabil) și a venit călare pe 
vagon până la Râmnicu-Vâlcea, mi-a adus serul, mi s-a 
făcut injecția și am fost salvat; mai aveam câteva ore de 
trăit”� (p� 26-27)�

Pline de miez și cu caracter testimonial, interviurile din 
volumul doamnei Daniela Floroian se constituie într-o 
pagină frumoasă din istoria jurnalismului românesc� 
De aceea, ele se cuvin descoperite, studiate, 
analizate și valorificate, având deopotrivă relevanță 
jurnalistică, istorică și filologică� De aceea, nu putem 
decât să semnalăm apariția unei astfel de contribuțiii 
valoroase și să o felicităm pe autoare, care, ca de 
obicei, reușește să aducă în atenție frumosul din 
sufletul oamenilor, punându-l în slujba cetății� 

Pr. dr. Maxim (Iuliu-Marius) MORARIU 
(protosinghelul Maxim)

Doctor în teologie și doctor în științe sociale
Catedrala Ortodoxă Română din Montreal

C Ă T R E  C I T I T O R I
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auditorii acestor conferințe� „Am ales forma romanului 

pentru a aduce în scenă personaje și situații care să 

ilustreze multiplele fațete ale egoului� (…)� Așa s-au 

născut Charlot, Maryse, Marie-Lou, Georges și toți 

ceilalți�” 

Ziua în care am început să mă iubesc cu adevărat e 

o carte care nu se citește ușor, prin emoțiile puternice 

pe care le trezește în fiecare cititor� E o carte care 

dărâmă prejudecăți, ziduri imaginare ale propriului 

ego, o călătorie dificilă, dar înduioșătoare spre sine, 

o punte între noi și ceilalți� Cu siguranță e una dintre 

cărțile comoară ce așteaptă cu nerăbdare să ajungă 

în mâinile cititorilor Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba� 

Ana-Maria Pienar, 
bibliograf, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Recomandare de carte

08

Serge MARQUIS – Ziua în care am început 
să mă iubesc cu adevărat, Editura TREI, București, 
2020, 280 de pag�

Ziua în care am început să mă iubesc 
cu adevărat de Serge Marquis este una 

dintre cele mai împrumutate și îndrăgite cărți 

din Secția Împrumut Carte pentru Adulți a Bibliotecii 

Județene „Lucian Blaga” Alba�

Cartea aceasta e genul de carte „altfel”, atât ca 

gen literar, cât și ca temă, fiindcă sub forma aparent 

simplistă a unui banal roman de ficțiune, dezvoltă 

coerent, simplu, bine structurat, atât de sensibil și 

original, una dintre cele mai importante și recurente 

teme ce preocupă omul contemporan: egoul� 

Citind scurta recenzie de pe copertă, ai crede că 

e o poveste tipică de cunoaștere și dezvoltare 

personală a personajului principal, Maryse� Aceasta 

este un neuropediatru eminent, o femeie frumoasă 

și inteligentă, teribil de narcisistă și convinsă că are 

întotdeauna dreptate� Însă este și mama lui Charlot, 

un Mic Prinț dezarmant al adevărului, cel care aduce 

de fapt în prim plan, adevăratul personaj principal 

al firului narativ: egoul și toate valențele pe care le 

presupune acest concept� 

Deși firul narativ e foarte cursiv și bine închegat, cartea 

e un carusel prin conștiința fiecărui cititor� Nici nu se 

putea altfel, dat fiind că autorul, Serge Marquis, este 

de profesie medic specialist în sănătatea mintală, 

și el acordă un interes deosebit stresului și epuizării 

profesionale, susținând peste 150 de conferințe pe 

an în întreaga lume� El însuși mărturisește în prefață 

că această carte s-a născut din întrebările ridicate de 
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R. J. PALACIO – Minunea, Editura Arthur, București, 
2021, 336 pag�

Una dintre cele mai împrumutate și îndrăgite 
cărți, atât de copii cât și de adulți, este 
cea a R� J� Palacio, Minunea, care 

ne prezintă povestea emoționantă a lui Auggie 
Pullman, un băiat de zece ani care s-a născut cu un 
chip diferit� După ce a fost educat acasă de către 
mama sa, pentru a-l proteja de privirile insistente și 
răutăcioase ale celor din jur, Auggie intră în clasa 
a cincea la o școală publică� Este o schimbare 
stresantă pentru orice copil, dar mai ales pentru 
el, care și-a petrecut viața privindu-i pe alții de la 
depărtare�
Cartea se citește ușor datorită limbajului simplu și 
firului narativ cursiv� Povestea o aflăm din perspectiva 
personajelor care interacționează cu August, 
personaje care au avut puterea să privească în 
sufletul lui, și despre impactul pe care băiatul l-a 
avut asupra lor�

Esența mesajului cărții este aceea că fiecare dintre 
noi ar trebui să-i aprecieze pe cei din jur pentru 
ceea ce sunt, nu pentru felul în care arată� 

Chiar dacă se adresează în primul rând copiilor, 
Minunea este o poveste despre curaj şi bunătate, 
despre integrare şi acceptare, potrivită tuturor 
vârstelor� 

Fiindcă în orice poveste putem descoperi și alte 
povești, autoarea continuă incursiunea în universul 
lui Auggie Pullman dând voce altor personaje din 
acest volum printr-o serie de cărți: Cartea lui Julian, 
Cartea despre Pluto, Minunea în 365 de zile�

Cartea lui Julian vine să completeze povestea 
despre Auggie Pullman cu o perspectivă inedită, prin 
vocea lui Julian, personajul „negativ” din Minunea�

Scrisă din perspectiva lui Christopher, Cartea 
despre Pluto adaugă o perspectivă nouă poveștii 
din Minunea, având în centru doi prieteni care 

trăiesc în locuri diferite, dar sunt legați de o prietenie 
ce sfidează timpul și distanța�

În Minunea în 365 de zile îl cunoaștem mai bine pe 
profesorul Browne, care povestește aici conversațiile 
avute cu Auggie, Julian, Summer, Jack Will și alți elevi 
pe care i-a ajutat� 

Oana DUBLEȘ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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F O N D U R I  S P E C I A L E

Raftul American (American Shelf) 

01

Raftul American și-a sporit „efectivul” de titluri

În anul 2018, la Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba se inaugura Raftul American 
(American Shelf), în urma unei donații 

de carte din partea Ambasadei SUA în România, 
reprezentată la acea vreme de ambasadorul Hans 
Klemm� 

Fondul de carte s-a constituit într-o colecție specială, 
care a sporit în 2021 printr-o nouă donație, astfel că 
utilizatorii Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
au astăzi la dispoziție, spre consultare, un număr 
de 320 de volume� Vorbim de literatură americană 
clasică și contemporană, 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 ale Americii�

Iată câteva dintre titlurile care au sporit în acest 
an colecția de carte Raftul American: *The Polar 
Express, by Chris Van Allsburg; *The three pigs, by 
David Wiesner; *BUD, not BUDDY, by Christopher 
Paul Curtis; *Walk two Moons, by Sharon Creech; 
*All the bright places, by Jennifer Niven; *Holes, 
by Louis Sachar; *Bridge to Terabithia, by Katherine 
Paterson; *Fake News Nation� The long history of 
lies and misinterpretations in America, by James W� 
Cortada and William Aspray; *Bad News� Why 
we fall for fake news, by Rob Brotherton; *Fake 
news, propaganda, and plain old lies� How to 
Find Trustworthy Information in the Digital Age, by 
Donald A� Barclay� 

Daniela STOIA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Începând cu luna aprilie a acestui an, Consiliul 
Județean Alba și Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba a implementat un nou proiect 

cultural, cu caracter județean, denumit 2�9 Fondul 
special – Raftul Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” în Județul Alba. 

Raftul Bibliotecii Județene  
„Lucian Blaga”  în Județul Alba

02

Proiectul s-a derulat cu o frecvență lunară și în 
parteneriat cu UAT-urile și bibliotecile publice 
din județul Alba� Scopul lui a fost, pe de o parte 
sprijinirea bibliotecilor în diversificarea fondului de 
carte, iar pe de altă parte îndrumarea metodologică 
a bibliotecarilor în desfășurarea unor activități de 
promovare a cărții, a scriitorilor și de desfășurare a 
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unor activități cultural-educative, totul în beneficiul 
comunităților locale� Obiectivele principale sunt 
următoarele: constituirea, organizarea, administrarea 
și dezvoltarea unui fond de carte, oferit cu titlu de 
împrumut de către Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba către bibliotecile publice din județul 
Alba, în scop de informare, consultare, cercetare 
sau petrecere a timpului liber, respectiv intensificarea 
relațiilor de parteneriat dintre Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, ca for metodologic, și rețeaua 
de biblioteci publice din județul Alba� 

Activitățile desfășurate în perioada aprilie – 
decembrie 2021, din cadrul proiectului 2�9 Fondul 
special – Raftul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
în Județul Alba, au avut loc în următoarele localități: 
Ighiu, Mogoș, Săsciori, Sălciua, Abrud, Șpring, 
Livezile, Sâncel și Stremț� Cărțile oferite prin proiectul 

2�9 Fondul Special – Raftul Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” în Județul Alba vor sta timp de patru 
ani la dispoziţia elevilor, profesorilor şi a publicului 
interesat din comunitate, asigurând astfel baza 
documentară necesară desfășurării activităților 
culturale și educative importante� 

prof. Daniela FLOROIAN,  
responsabil de proiect  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Personalitate importantă a culturii contempo-
rane, scriitor, jurnalist, diplomat și publicist, 
Ion Brad s-a născut la 8 noiembrie 1929, la 

Pănade, în județul Alba și a plecat la cele veșnice 
în 6 februarie 2019, la București� În urma sa a lăsat 
o moștenire culturală remarcabilă, parte din aceasta 
făcând parte din Fondul special „Ion Brad”, 
donat de scriitor Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba, încă din timpul vieții� 

Fondul special  „Ion Brad” depășește 660 de volume 
din variate domenii, volume cu atât mai valoroase 
cu cât majoritatea au autograful autorilor lor, cum ar 
fi: Lucian Blaga, Ioan Alexandru, Ion Coteanu, P�P� 
Carp, Geo Bogza, Radu Beligan, Ion Vlasiu, Fănuș 
Neagu etc� Unul dintre cele mai valoroase autografe 
îi aparține marelui Lucian Blaga, care i-a scris pe 
un volum de versuri următoarea dedicație: „Lui Ion 
Brad, cu bucuria nespus de rară de a fi întâlnit uniți în 
aceeași ființă un poet și un om� Lucian Blaga, 23 iulie 
1954”� Alături de aceste nestemate literare, fondul 
cuprinde volume semnate de scriitorul Ion Brad, unele 
purtând semnătura autorului alături de câteva rânduri 
adresate cititorilor bibliotecii� Vom aminti câteva, în 
ordinea anului lor de apariție: Cu sufletul deschis 
(versuri, 1954), Cu timpul meu (poezii, 1958), Să 
citim cu voce tare (poezii pentru copii, 1960), Mă uit 
în ochii lor (versuri, 1962), În luna mai (poezii, 1963), 
Descoperirea familiei (roman, 1964), Fîntîni și stele 
(versuri, 1965), Ecce Tempus (poezii, 1968), Poeme 
(1970), Zăpezile de acasă (poezii, 1972), Noapte 
cu privighetori (versuri, 1973), Templul dinafară/ 
The Outlying Temple (versuri, ediție bilingvă, 1975), 
Transilvane cetăți fără somn (poezii, 1977), Raiul 
răspopiților (roman, 1978), Ora întrebărilor (poezii, 
1979), Războiul cunoașterii (poeme, 1979), Muntele 

Fondul special „Ion Brad”
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catîrilor (roman, 1980), Cartea zodiilor (poezii, 
1982), Ultimul drum (proză, 1982), Leagănul mării 
(roman, 1983), Romanul de familie (roman, 1986), 
Oracole (versuri, 1987), Proces în recurs (roman, 
1988), Vase de Tanagra (versuri, 1993), Icoana 
nevăzută (poezii, 1996), Rădăcinile cerului (poezii, 
1989), Monologuri paralele (Ion Brad și Monica 
Anton – corespondență, 1999), Blajul nostru cel de 
toate zilele (articole, proză, versuri, 2004), Toamnă 

Ion
 BR

AD
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clasică (poezii inedite, 2004), Printre oamenii 
Blajului (proză – evocări, portrete, amintiri, 2006), 
Aicea, printre ardeleni (memorii, 2007), Dincoace 
de munți (evocări, portrete, amintiri, 2008), Printre 
mii de scrisori (proză: corespondență, crochiuri, 
portrete – 2009), Poezii religioase (2009), Întâlnire 
periculoasă (proză, 2011), De dragoste în ani 
de zbucium 1947-1955 (corespondență, 2012), 
Muntele catârilor sau Ambasador la Sfântul Munte 
(proză, 2013), De la Pănade la Blaj (antologie lirică 
de Dan Mircea Cipariu, 2014), Cărțile prietenilor 
mei (articole publicate în revista „Acasă”, 2014), 
Dialoguri epistolare săptămânale (din iarnă până-n 
vară – ianuarie-iunie 2014): Ion Brad, Ilie Rad – 
2014, Poetul și criticii săi (antologie de versuri și 
referințe critice, 2014), Elada, Elada��� (poezii, 2016), 
Alte cărți ale prietenilor mei (2 vol�, 2016)� Fondul 
special „Ion Brad” a mai adăugat de-a lungul anilor 
revista de suflet a scriitorului, revista „Acasă”, ultimul 
număr apărând chiar anul acesta și fiind dedicat 
memoriei lui� Adevărat regal de literatură şi artă, 
înființarea și apariția revistei „Acasa” i se datorează 

omului de cultură Ion Brad, implicării, perseverenţei 
şi dorinţei lui de a promova, cu precădere, arealul 
cultural transilvan� 

Dincolo de contribuția substanțială pe care a adus-o 
colecției de carte a Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba, Ion Brad a avut o contribuție însemnată 
și la promovarea valorilor românești din județul Alba, 
domnia sa fiind o prezență constantă a manifestărilor 
culturale valoroase și importante din România, unde 
nu a omis niciodată să vorbească despre județul 
natal și oamenii Albei� Ion Brad va fi mereu prețuit și 
omagiat pe meleagurile natale, la Pănade, la Blaj şi 
la Alba Iulia, acolo unde a rămas pentru totdeauna o 
parte din sufletul său�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Fondul special „Nicolae Iorga”, din Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba, numără peste 
2.400 de volume.

Poate cel mai special dintre fondurile speciale 
ale Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba 
este cel care poartă numele celui care a 

pus piatra unghiulară la temelia instituției de cultură, 
respectiv Nicolae Iorga� În oricâte rânduri și în 
oricâte cuvinte am repeta acest fapt, nu riscăm să 
devenim redundanți� Da, botoșăneanului Nicolae 
Iorga îi datorăm înființarea bibliotecii publice la Alba 
Iulia! Da, acestui istoric, critic literar, documentarist, 
dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, 
parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și 
academician român, îi datorăm reconoștință peste 
generații noi, bibliotecarii, dar și utilizatorii Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba� În acest sens, Nicolae 
Iorga a întreprins numeroase demersuri atât către 
administrația locală, cât mai ales către instituțiile 
naționale�

Înființarea bibliotecii publice, având ca prim fond 
de carte volumele aflate în biblioteca muzeului și o 
donație din partea marelui cărturar Nicolae Iorga 
(350 volume), este atestată documentar prin adresa 
2857/1943 a Ministerului Educațiunii Naționale, 
Comisiunea Monumentelor Istorice (începând cu 
anul 1919, Iorga devine și președinte al Comisiei 
Monumentelor Istorice)� Ulterior fondul avea să 
se îmbogățească și cu alte donații printre care 
enumerăm: Casa Școalelor, Liga Culturală „Nicolae 
Iorga”, Academia Română, universități și persoanele 
fizice Nicolae Igna, Alexandru Georgescu, I�E� 
Toronțiu, Enea Nicula, Vasile Copilu-Cheatră, 
Elisabeta Sima, L� Cupencu, Gavril Crișan și mulți alții�

Nicolae Iorga, „părintele” bibliotecii  
publice din Alba Iulia
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Astăzi, Fondul special „Nicolae Iorga” din Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” numără, potrivit evidențelor 
recentului inventar, 2�424 de volume� Acestea pot fi 
consultate doar la Sala de lectură a bibliotecii� 

Daniela STOIA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Descoperind Fondul Zadig,  
fond special al Bibliotecii Județene  
„Lucian Blaga” Alba

05

Peste 230 de volume, tipărite între anii 1800 și 
1940, majoritatea în limbă străină, alcătuiesc 
prețioasa colecție. Printre autori, medicul regelui 
Prusiei, Christoph F.W. Hufeland.

În Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba așteaptă să fie descoperit un fond 
de carte cu totul și cu totul special, Fondul 

Zadig. Acesta poartă numele donatorului, Robert 
Zadig, profesor în Alba Iulia, despre care putem 
bănui că făcea parte din clasa intelectuală a vremii, 
dată fiind alcătuirea colecției donate la începutul 
anilor 1980� Data donației este estimativă, în 
documentele instituției fiind identificate însemnări 
privind prelucrarea volumelor datând din anul 
1985� 

Ai senzația, trecând în revistă titlurile acestei 
colecții, că te afli în fața rafturilor bibliotecii unui 
intelectual din secolele trecute, care a strâns în 
colecția personală volume organizate aproape 
bilioteconomic, de la dicționare, la literatură, 
artă, politică, religie, filosofie, psihologie, istorie, 
geografie etc� Cărți legate în piele, brodate, cu 
pagini cu margini aurite, scris de mână și caligrafic, 
un deliciu pentru iubitorii de carte sub toate 
aspectele ei�
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Volumele, 234 la număr, tipărite în marea lor 

majoritate peste hotare, la Stuttgart și Paris, în 

limba germană și franceză, sunt datate între anii 

1800 și 1940� Printre autori, medicul regelui 

Prusiei, Christoph F�W� Hufeland� Născut în 12 

august 1762, în Langensalza, Germania, a fost un 

eminent practician al timpului său, printre pacienții 

lui faimoși numărându-se Goethe, Herder, Schiller 

și Wieland� Cea mai cunoscută carte a sa, „Arta 

de a prelungi viața”, face parte din Fondul Zadig� 

Titlul a devenit mai târziu „Macrobiotica: arta de 

a prelungi viața”, carte din care s-a inspirat și 

Goethe, în excepționala sa operă „Faust”, când 

vorbește despre bătrânețe sau despre prețul 

tinereții fără bătrânețe, Hufeland fiind considerat 

întemeietorul macrobioticii�

Nu lipsesc titlurile în limba italiană (tipărite la 

Firenza ori Livorno) și câteva volume în limba 

română� Unele dintre ele au fost rulate în biblioteci 

publice precum ARLUS și Biblioteca Centrală de 

Stat, dovadă fiind ștampilele, ba chiar și fișele de 

împrumut ale cărților, încă atașate unora dintre ele� 

De exemplu, Recueillements Poétiques� Épitres et 

poésies diverses de Alphonse de Lamartine, Paris, 

1871, are ca ultim termen de restituire data de 15 

decembrie 1964�

Întreaga colecție a trecut printr-un proces de 

reabilitare, asta înainte să ajungă în colecțiile 

Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, donatorul 

apelând la serviciile oferite de „Cetatea Solomon, 

tipografie, legătorie, papetărie Alba Iulia”, după 

cum descoperim scris pe un timbru aflat la interiorul 

uneia dintre coperți� 

Fondul special Zadig, o colecție fascinantă din 

cuprinsul căreia spicuim câteva titluri: Règles de 
droit et de morale, tirées de l’Écriture sainte, mises 
en ordre et annotées par M� Dupin, Paris, 1858, 
Der Trompeter von Säckingen von Joseph Victor 
von Scheffel, Stuttgart 1905, L’Art de Prolonger 

la Vie par le dr� C�W� Hufeland, Paris, 1891, 
Antologia italiana di prosa e poesia per le Scuole 
elementari superiori, compilata e annotata da 
Policarpo Petrocchi, Milano 1888� Acestea dar și 

restul, până la 234 de volume, pot fi consultate 

la Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Lucian 

Blaga” Alba, deocamdată doar în condițiile 

impuse de pandemia de COVID-19 cu care ne 
confruntăm�

Daniela STOIA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Fondul de manuscrise

06

Scriitorii din județ, invitați să doneze un manuscris 
în fondul special creat de Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba.

Până la introducerea tiparului, toate cărțile 
și documentele au circulat sub formă 
manuscrisă, iar bibliotecile erau colecții de 

asemenea manuscrise� 

Astăzi, colecția de manuscrise din cadrul Bibliotecii 
Naționale a României se constituie din aproape 
40�000 de unități biblioteconomice� Foarte divers 
ca tematică și prezentare fizică, fondul poate fi util 
unei categorii largi de cercetători dornici să studieze  
manuscrise de tip carte, colecția de scrisori, diferite 
documente și acte� Există, de pildă, două suluri mari 
de pergament, conținând fragmente din Tora în 
ebraică� Colecția mai deține 20 de firmanuri turcești 
și un manuscris indian pe hârtie lipită pe mici stinghii 
de lemn� 

Începând cu anul 2021, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba a demarat un program pentru 
constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea, 
conservarea, punerea în valoare a fondurilor 
speciale de carte, publicații seriale, a altor 
documente de bibliotecă pentru a facilita utilizarea 
acestora în scop de informare, cercetare, educație, 
recreere, dedicat utilizatorilor de bibliotecă� 
În cadrul acestui program s-a conturat Fondul 
special – Manuscrisele Scriitorilor Județului Alba, 
proiect dedicat constituirii, organizării, prelucrării, 
dezvoltării și conservării fondului de carte provenit 
din manuscrisele scriitorilor din județul Alba, în scop 
de consultare, cercetare�

Recent, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, 
prin managerul Silvan Stâncel, a înaintat o solicitare 
către Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Alba-
Hunedoara, prin care s-a lansat invitația tuturor 
membrilor filialei de a dona o operă în manuscris 
către instituția de cultură� Demersul urmărește 
sporirea colecției de manuscrise ale scriitorilor din 
județul Alba dar nu numai� Până la această dată, în 
fondul special dedicat manuscriselor scriitorilor din 
județul Alba s-au strâns două creații ale autorului 
Ion Mărgineanu, respectiv „Floarea vântului” și 
„Bobiță”�

Daniela STOIA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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În anul 2021, colecția de cărți cu autograf a 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba s-a 
îmbogățit cu 85 de volume.

Începând cu anul 2021, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” a demarat, în cadrul planului 
de management 2021-2024 aprobat de 

Consiliul Județean Alba, proiectul 2�5 Fondul 
special „Cartea cu autograf”, program 
2FONDUL SPECIAL� Proiectul are ca scop 
constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea 
și conservarea fondului de carte provenit din 
cărțile cu autograf oferite de către scriitori și autori 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în scop de 
consultare, cercetare�

Cât valorează un autograf al autorului? O carte 
cu autograf aduce cititorul mai aproape de autor, 
dând o notă personală și aparte lecturii� Acest 
autograf transformă cartea într-un veritabil articol 
de colecție, sporindu-i valoarea și semnificația, iar 
un mesaj personalizat la cerere se poate dovedi și 
mai prețios� O carte cu autograf transmite dincolo 
de conținutul său� Este valoroasă prin faptul că are 
o amprentă cu mult mai personală a autorului care 
și-a notat câteva gânduri pe una dintre filele sale� 

Între cele mai valoroase autografe din lume se 
află cel al autoarei J�K� Rowling (1�950 de lire 
sterline), asta doar semnătura!

La nivelul anului 2021, până la data de 18 
octombrie, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba a primit, prin donație, 85 de volume din 19 
titluri, cu autograf din partea următorilor scriitori, 
cărora instituția le mulțumește și pe această cale: Ion 
Marin Almajan: „Ca mierea, ca fierea – cuvântul”, 

Fondul special „Cartea cu autograf”
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„Arhiviști ardeleni”, Ion Brad: „Cocoarele, în ultimul 
lor zbor”, Ion Aurel Brumaru: „Apologii & navigații”, 
Anatol Covali: „Adorare: poezii”, „Armonii și 
vibrații”, „Azur”, „Cântecele păsării de foc”, Lucian 
Domșa: „Aneta”, Cosmin Antoniu Furdui: „Ah-Ri: 
Life�Love�Sense”, Aurel Hancu: „Acasă”, Marin 
Iancu: „Cronicar de ocazie: poezie și proză”, 
Robert Laszlo: „Aripi de lut”, Mihai Merticaru: „Brâul 
Afroditei: sonete”, Vianu Mureșan: „Autoportrete 
în oglinzile cărților”, Maria-Cornelia Postescu: 
„Balans”, Rodica-Maria Pârvan: „Ciclul amintirile 
unui veac: Vremea speranței”, Silviu Radu: „Cavalerii 
lui Dumnezeu”, Mircea Stâncel: „Cămașa de sare”, 
volumul 2�

Toate aceste volume și restul cărților cu autograf 
din colecțiile bibliotecii se găsesc la Sala de 
lectură a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
disponibile spre consultare pentru publicul larg�

Daniela STOIA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Fondul special „Cărți rare”

08

Proiectul 2�6 Fondul special „Cărți 
rare” este un proiect început în anul 2021, 
care este destinat constituirii, organizării, 

prelucrării și conservării unui fond de carte rară, în 
scop de conservare, cercetare� Obiectivele proiec-
tului sunt următoarele: constituirea, organizarea, 
prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor 
de cărți rare, pentru a facilita utilizarea acestora în 
scop de informare, cercetare; creșterea accesului 
publicului la colecții; sprijinirea realizării activităților 
de pedagogie, esențiale în educația tinerei gene-
rații și sprijinirea creării unor oportunități de comple-
tare a curriculei oficiale din școli; valorificarea spați-
ilor interioare și exterioare prin expoziții și lansări 
de carte; asigurarea condițiilor necesare creșterii 
numărului de beneficiari și în același timp diversi-
ficarea ofertei culturale a instituției; dezvoltarea de 
relații de colaborare cu instituțiile de cultură care 
își desfășoară activitatea în același mediu: biblio-
teca națională, biblioteci internaționale, județene, 
altele; dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile 
locale în vederea atragerii altor categorii de public, 
precum și cu instituții culturale naționale și interna-
ționale; inițierea, organizarea și desfășurarea de 
proiecte și programe culturale, inclusiv în partene-
riat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de 
profil sau prin parteneriat public-privat; realizarea 
și participarea la proiecte de cercetare și dezvol-
tare pentru susținerea, promovarea și valorificarea 
culturii scrise în plan național și internațional; reali-
zarea de produse și servicii cu valoare adăugată, 
de tipul: studii, proiecte, cercetări documentare sau 
tematice, produse informatice, produse multimedia, 
baze de date, produse editoriale, servicii de consul-
tanță și asistență de specialitate; editarea și tipă-
rirea de cărți, broșuri, publicații periodice, lucrări și 
materiale de specialitate sau de interes general, în 

limba română ori în limbi străine, realizate în țară 
sau în străinătate, în cooperare cu unul ori mai mulți 
parteneri� 

Prima carte intrată în fondul special denumit „Carte 
rară” este volumul „Adversar cu destinul” scrisă de 
Constantin Dumitrescu, primul bibliotecar al Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba�

DUMITRESCU Constantin,  
Adversar cu destinul,  
București, Editura Tineretului, 1968�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Fondul special „Arhiva instituției”.  

09

LEGĂTORIA ÎN BIBLIOTECILE PUBLICE

Azi sunt la îndemâna tuturor cărțile, revistele 
și ziarele, fiecare pagină ne dă un orizont, 
ne învață ceva nou� Cartea a devenit 

pentru fiecare dintre noi un prieten nedespărțit�

„Cărțile sunt cărăușii civilizației� Fără cărți, istoria este 
mută, literatura nu are glas, știința este infirmă, iar 
gândirea și meditația suspendate”, Barbara Tuchman

Cărțile acestea se strâng zilnic în bibliotecile noastre, 

personale, școlare, universitare, comunale, munici-

pale, județene și naționale�

Scopul acestor rânduri este de a veni în sprijinul 

celei mai mari comori – cartea, prin a face o mică 

prezentare și a dezvălui „secretul” reparării cu 

mijloace proprii a cărților uzate fizic sau moral�

***

Curiozitatea ne pune întrebarea: Din ce este compusă 
o carte?

1. Blocul de carte format din fascicule așezate 
una peste alta, cusute în ordine numeric a pagi-
nilor, fiind tăiate pe 3 părți�

2. Scoarțele reprezintă „îmbrăcămintea” 
exterioară (coperta) și are rolul de a proteja 
cartea� Scoarțele (coperta) pot fi îmbrăcate pe 
toată suprafața de materiale textile, piele etc�, 
sau numai la cotor și colțuri�

***
Blocul de carte este cartea pe care fiecare dintre 
noi o ținem în mână, are câteva elemente de care 
trebuie să ținem cont: scrisul care începe de la stânga 
spre dreapta și vom observa – din partea stângă se 
formează prin suprapunere a fasciculelor în ordine 

numeric, cotorul blocului de carte, care are dife-
rite dimensiuni în funcție de numărul filelor, la cărțile 
mai groase legate are o formă rotundă, numindu-se 
partea din față a blocului de carte, iar cea de jos 
piciorul de carte�

Distanța dintre prima și ultima fasciculă a unui bloc 
de carte o numim grosimea blocului de carte, avem 
înălțimea, iar distanța dintre cotor și partea din față a 
blocului de carte, lățimea blocului – trebuie să avem 
în vedere aceste dimensiuni, înălțimea și lățimea sunt 
mai mici decât dimensiunile scoarțelor, diferența o 
numim cant, are rolul de a proteja mai bine cartea și 
de a da un aspect exterior mai frumos�

Pentru a fixa blocul de carte de scoarțe (copertă), 
folosim o hârtie mai plină chiar desenată pe o parte, 
așa numitul forzaț, o „căptușeală” interioară 
a cărții legate� Forzațul, pe lângă rolul de fixare mai 
reprezintă și un element decorativ�

Pentru o rezistență mai mare a blocului de carte de 
scoarțe, folosim sforile pentru cusut� De asemenea 
pentru fixarea fasciculelor, între ele mai folosim și 
„capital-band” care reprezintă o panglică colorată 
din mătase� 

Cu această prezentare putem vedea cartea nu numai 
prin prizma conținutului ei, ci și din punct de vedere 
„constructiv”�

În bibliotecă găsim cărți de diferite formate și grosimi, 
de la broșuri, până la opere, ziare, reviste etc�

Rezultatele obținute sunt în funcție de răbdarea cu 
care reușești să-ți însușești acest frumos meșteșug�

Legătoria în bibliotecile publice este o legătorie 
manuală, de asortiment (mărfuri sau produse de 
aceeași categorie dar de forme și calități diferite)�
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În biblioteci se găsește cartea broșată și cartea 
legată; aceasta are, din punct de vedere fizic și al 
calităților ei, în special o anumită viață; din cauză că  
este folosită zilnic de mai multe persoane, coperțile 
sau chiar scoarțele acesteia se deteriorează foarte 
repede�

Pentru a o pune din nou în circulație, după un anumit 
timp, cartea se supune unei reparații generale, cum 
ar fi:

–  fixarea unor fascicule sau pagini rupte; 
–  schimbarea coperților sau scoarțelor; 
–  completarea unor părți din pagini rupte; 
–  adăugarea unor învelitori speciale, în funcție 

de „diagnosticul” fiecărei cărți�

În continuare voi reda operațiile tehnologice speci-
fice legătoriei, pentru repararea și legarea cărților în 
biblioteci�

INSTRUMENTE ȘI DISPOZITIVE SIMPLE 

În afara unor utilaje, instrumente și dispozitive 
cunoscute simple din procesul de producție, pentru 
asemenea operații tehnologice sunt folosite o serie 
de instrumente și dispozitive mai rar întâlnite, dar 
absolut necesare�

Cuțitele se folosesc la îndepărtarea cleiului, arace-
tului de pe cotorul fasciculelor sau pentru diferite 
operații de tăierea a hârtiei, cartonului, pânzei, etc� 
Lama cuțitului trebuie confecționată dintr-un oțel dur 
de cca 10-12 cm lungime, iar mânerul trebuie să fie 
îmbrăcat și să nu depășească 10-13 cm�

Foarfeca trebuie să fie de 20-22 cm lungime, 
iar deschiderea (articulația) aproape de mâner, cu 
vârfurile bine ascuțite�

Ciocanul trebuie să fie confecționat dintr-un lemn 
de esență tare (frasin, stejar, carpen), cu o coadă de 
cca 20-25 cm, cu un cap al cărui diametru la mijloc 
să fie de cca 7-8 cm, iar la extremități să fie de apro-

ximativ 5-6 cm (lungimea nu trebuie să depășească 
12 cm)� 

Sula este confecționată dintr-un oțel dur, are un 
mâner de lemn a cărui lungime este de 10-11 cm și 
un ac de cca 10-12 cm, cu vârful bine ascuțit� În poza 
prezentată, sula este confecționată cu mâner cu tot 
pentru a fi adaptată operațiilor de legătorie, având 
diverse dimensiuni în funcție de utilizare�

În afară de aceste mici instrumente, sunt folosite și 
alte instrumente ca: pile de diferite mărimi și forme de 
zimți, clești, de preferat cu capul lat, linii și echere, 
compas, fierăstrău�

Greutăți din plăci de oțel de diferite mărimi, folosite 
pentru presarea ziarelor, în lipsa unei prese speciale�

Blaturi din lemn (scândură, placaj) sunt adap-
tate operațiilor tehnologice de presare a cărților în 
așezarea lor pe orizontală, respectând dimensiunile 
cărților�

Presa din lemn montată pe masă, mobilă�

Bonfaierul se folosește la înfirezarea cărților la 
cotor, după ce cartea este prinsă în presa din lemn�

Acul este folosit pentru fixarea fasciculelor, trebuie 
să fie subțire, cu urechea în interior rotundă; lungimea 
acului este de cca 5-6 cm și 15-20 cm în funcție de 
utilitate�

Ața din imagine este de două tipuri, din bumbac cu 
fir gros, care se folosește la cusut ziare� Un alt tip de 
ață (macrame) este folosită pentru cusutul cărților cu 
un nr� de pagini de aproximativ 150�
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LEGAREA REVISTELOR ȘI A ZIARELOR

Legarea revistelor se face la fel ca legarea cărților� 
Se strânge întreaga colecție pe un an, se repară cu 
șuvițe subțiri de hârtie, se așază  în ordinea numerelor 
și se cos pe șiret, fără a fi îndepărtate clamele de 
sârmă cu care au fost prinse� Pe prima și ultima parte, 
se aplică  forzațele pentru a le prinde de scoarțe�

Pentru legarea colecțiilor de ziare vom proceda în alt 
fel� Ziarele vin zilnic – hârtia lor este mai puțin rezis-
tentă� Procedăm la fixarea zilnică a ziarului într-o 
scoarță (copertă) comună� Odată fixate, de câte ori 
avem nevoie de scos un ziar din colecție, desfacem 
șireturile de legătură� Pentru scoarțele necesare fixării 

unei colecții folosim o mucava mai groasă, pe care 
o vom croi cu 1 cm mai mare, de fiecare parte, 
decât suprafața ziarului îndoit� Din lățimea muca-
valei vom tăia o fâșie de 1,5 cm lățime� În acest fel 
procedăm pentru ambele fețe ale scoarței� Lățimea 
cotorului va fi de aproximativ 4-5 cm și este calculat 
în funcție de numărul de ziare al colecției respective� 
Înainte de încheierea scoarței (coperții), într-una din 
fâșiile decupate din mucava vom face cu ajutorul 
unei preducele (perforator) două găuri, în care 
vom introduce șnururile pentru fixat ziarele� Distanța 
dintre găuri va fi de aproximativ 25 cm� Șnururile 
vor avea o lungime de 25-30 cm� Pentru fixarea 
ziarelor,  decupăm cu ajutorul unui perforator găurile 
respective la aceași distanță ca cea dintre șnururile 
fixate pe scoarță (copertă)� Este important ca fiecare 
ziar să fie decupat în același loc, în caz contrar ele 
nu se vor alinia�

Pentru a avea o mai bună rezistență la fixare și 
pentru a nu se rupe la cotor, vom croi două șuvițe de 
mucava groasă, cu lățimea de 1,5 cm și lungimea 
cât lungimea ziarului, în care vom face două găuri, 
la aceleași distanțe ca și cele executate la ziar� Pe 
aceste șuvițe de mucava le vom așeza una sub ziare, 
la cotor, și una deasupra� În acest fel, cele două 
șuvițe vor strânge ziarele între ele�

Prin atelierele de legătorie se pot face hărți întinse pe 

pânză, se pot confecționa semne de carte, mape, 

albume de fotografii, apărători pentru cărți� Rezul-

tatele obținute sunt în funcție de răbdarea cu care 

reușim să ne însușim această frumoasă artă�

Legătoria este arta și tehnica prin care o carte este 
asamblată fizic, dintr-un număr de foi separate, din 
hârtie sau alt material�

Emilia PETRUȚ, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Fig. 1.
Instrumente simple  
de legătorie 

Fig. 2.
Presa manuală, 
mobilă 

Fig. 3.
Ața, acul de cusut și 
bonfaierul 
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Lucian Blaga și romantismul german

Analizând influența culturii franceze și 
germane asupra spiritualității românești, 
Lucian Blaga își exprimă în mod 

necondiționat admirația față de modelul german, 
care, consideră el, îndeamnă pe străin să se 
cunoască în primul rând pe sine, să fie creator și 
să-și prețuiască propria cultură� Filosofia germană, 
în genere, a avut o influență hotărâtoare asupra 
întregii creații artistice și metafizice, deopotrivă, 
a lui Lucian Blaga� Încă din perioada de tinerețe, 
filosoful român se află în vecinătatea spirituală 
a marilor gânditori germani, la a căror operă se 

Ion Munteanu s-a născut la data de 5 august 1961 în 
satul Mălăieşti, comuna Goieşti, judeţul Dolj� A absolvit 
cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie-
Istorie, din cadrul Universităţii Bucureşti� În perioada 1985-
1988 a funcţionat ca profesor la mai multe licee şi la o 
şcoală generală, din oraşele Târgu-Secuiesc şi Sfântu-
Gheorghe, judeţul Covasna� Din 1989 şi până în 1990 
a fost încadrat corector, apoi redactor la ziarul „Cuvântul 
nou” din municipiul Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna� 
Între anii 1990 şi 1994 a lucrat ca redactor la cotidianul 
„Cuvântul libertăţii” din Craiova şi la „Ziua de Dolj” din 
acelaşi oraş� Între anii 1994-1995 a deţinut funcţia de 
sociolog la Inspectoratul de Poliţie Sanitară şi Medicină 
Preventivă, Craiova� În perioada 1991-1994 a ţinut cursul 
şi seminarul de retorică juridică la Facultatea de Drept 
„Mihai Viteazul” din Craiova� În 2004 a absolvit cursurile 
post-universitare, în cadrul Facultăţii de Drept „Nicolae 
Titulescu” din Craiova� În anul 2005 a obţinut titlul ştiinţific 
de doctor în filosofie, cu distincţia CUM LAUDE, în cadrul 
Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-
Motru” al Academiei Române, cu tema Mit şi filosofie în 
cosmologia lui Lucian Blaga, conducător ştiinţific fiind prof� 
univ� dr� Gheorghe Vlăduţescu� Lucrarea, cu acelaşi titlu, a 
fost publicată, în anul 2006, la Editura Scrisul Românesc 
din Craiova� În prezent este lector univ� dr� la Universitatea 
din Craiova, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, 
catedra Filosofie-Sociologie�

***

raportează critic sau cu simpatie, în strădania sa de 
a edifica propriul sistem filosofic�

Pentru Lucian Blaga, esența ultimă a lumii este irați-
onală� Această teză, formulată în Eonul dogmatic, 
lucrare în care se regăsesc bazele întregului sistem 
filosofic blagian, avea să-l situeze în contradicție 
nu numai cu întreaga gândire raționalistă din toate 
timpurile, apoi cu așa-zisa filosofie marxistă, ci și cu 
unii prieteni și colaboratori apropiați� 

Obsesia pentru mister, pentru universal și „feno-
menul originar” Blaga o moștenește de la romanticii 
germani� Ca și cea pentru metoda mitică și intuitivă 
de a înțelege lumea, de altfel� Metaforică și cu un 
puternic filon mistic, întreaga lui filosofie este o meta-
fizică a misterului și a feluritelor căi de a-l revela� 
Este metafizica încercărilor disperate, a posibilităților 
de-a pururi limitate ale omului de a revela misterul� 
Trăim înconjurați de mistere iar misterul central este 
Marele Anonim�

Despre mister, în filosofia germană vorbește Friedrich 
Wilhelm Joseph Ritter von Schelling� De fapt, Schelling 
nu face decât să-i dea „fenomenului originar” al lui 
Johann Wolfgang von Goethe, „o înfățișare esoterică”, 
„un aer de ultimă taină”� Goethe, filosoful fără sistem, 

Ion Munteanu
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dar creatorul unei metode care, prin consecințele sale, 
valorează mai mult decât orice teorie, descoperă și 
reconsideră intuiția de esență platonică� În căutarea 
„foii” și a „vertebrei” originare, Goethe reușește să 
vadă��� idei� Fenomenul originar, arhetipul nu se reve-
lează intelectului, ca abstracții pur și simplu, ci intuiției, 
iar plăsmuirile intuiției, ale „ochiului interior”, se nasc cu 
trup palpabil� Opunându-se lui Immanuel Kant, care își 
formulase celebra teorie a experienței printr-o rigidă 
articulare în forme matematice, Goethe impune o 
logică nouă, aceea a vieții� Pentru că, spune el într-un 
aforism, oricât am împărți realitatea prin matematică 
rămâne întotdeauna un rest indivizibil� Acest rest este 
un mister� La fel de mare ca însăși viața, ca existența 
sau non-existența Creatorului Divin� Și, atunci, cum s-ar 
putea închega vreodată o concepție demonstrabilă în 
chip absolut logic, despre aceste teribile lucruri� 

Pornind tot de la Platon, întru confirmarea metodei 
intuitive a lui Goethe, Schelling reintroduce mitul în 
cunoaștere, considerând lucrurile drept umbre nede-
săvârșite ale unor idei veșnice� Demult, înainte de a ne 
fi născut, sufletul nostru a trăit în nemijlocită apropiere 
a ideilor „desfătându-se în marea și liniștita lor frumu-
sețe” dar, îmbrăcând un trup material am uitat vede-
niile celeilalte existențe� Cei care au găsit calea spre a 
trezi în noi amintirea acelei lumi sunt filosofii, iar vechile 
drame liturgice, numite mistere, ar fi avut menirea să 
arate oamenilor adevăratele icoane originare ale 
lucrurilor� Cu alte cuvinte, misterele sunt foarte deschise 
spre „cer”, spre „absolut”�

Mutatis mutandis, într-o posibilă epistemologie 
dogmatică, Blaga pune misterul în lumina cunoașterii 
luciferice, el identificând șase tipuri de mistere (latente, 
deschise, atenuale, permanentizate, potențate și alte-
rate sau viciate)� Metodologic, toate acestea pot fi 
„despicate” în fanic și criptic, de către cunoaștere, 
într-un proces continuu, la infinit� Arthur Schopenhauer 
îl sensibilizează pe Friedrich Nietzsche, și amândoi 
pe Lucian Blaga asupra acelui „tragic irațional” ce 
formează frontul existenței�

După Schopenhauer, realitatea este universalul „lucrul 
în sine”, voința ce se macină singură, fără rost� Inte-
ligența și simțurile omului îmbracă această „voință”, 

această ultimă realitate, într-o mare iluzie� Nietzsche, 
prin intermediul aceleiași metode mitico-intuitive, opune 
apolinicului, calculului, prevederii, ordinii, dionisiacul, 
exaltarea, lipsa măsurii, definind existența ca voință de 
putere� În Originea tragediei grecești, Nietzsche inten-
ționează să spulbere povestea „seninătății” ateniene� 
Grecul nu era seninul scornit de superficialitatea bătrâ-
nicioasă a filosofiei și a istoriografiei� Dimpotrivă, prin 
fereastra întunecată a dionisiacului din sufletul său, 
grecul simțea toată grozăvia și iraționalitatea existenței� 
Pentru ca să poată trăi, consideră Nietzsche, grecii au 
fost nevoiți să-și inventeze zeii���

Vorbind despre raportul dintre demonic și conștiință, 
Goethe consideră că, întrucât în acțiunea și creațiile 
sale rămâne exterior conștiinței omenești, demonicul 
este inconștient� Iar întrucât în ei sunt tot atâtea elemente 
care sparg logica spinozistă, demonicul e irațional, 
trăiește din și prin contradicții, e arbitrar și se complace 
în imposibil, iar ca manifestare se aseamănă proniei 
cerești� Atribute pe care le întâlnim și în cosmologia lui 
Blaga, la Marele Anonim, acesta având deopotrivă, 
natura divină și demonică�

Iată cum, într-o formă originală, multe dintre ideile 
filosofilor romantici germani se regăsesc în opera 
blagiană� Filonul poetico-metaforic, elementele de 
etnie românească, miturile Marelui Anonim (ca mit al 
creației), al lui Lucifer (ca mit al cunoașterii) etc� indi-
vidualizează în acest sistem filosofic, acordându-i o 
mare valoare� Metafizica lui Blaga nu este nici falsă, 
nici adevărată� Cu afirmații de genul: „Transcendentul 
este irațional”, sau „Lumea este Poveste infinit mutilată” 
etc� simpatizezi sau nu simpatizezi� Poate și de aceea, 
Liviu Rusu spunea că întreaga operă a lui Blaga este 
de natură faustică, iar I� D� Sârbu considera că Blaga 
are în cultura noastră dimensiunea lui Goethe în cultura 
germană� Blaga, însă, a semnat un pact cu Marele 
Anonim: ne-a lăsat trilogiile și i s-a dat în schimb 
Veșnicia�

Ion MUNTEANU, 
Universitatea din Craiova 
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Fondul de carte „Lucian Blaga” 

02

Caietul-manuscris pregătit de Lucian Blaga pentru 
debutul editorial, disponibil în facsilim la Raftul 
special „Lucian Blaga”.

În cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba, patronul spiritual al instituției de cultură 
are un fond de carte dedicat, Fondul special 

„Lucian Blaga”� Constituit în anul 2020, la 
inițiativa managerului Silvan Stâncel, fondul reunește 
sute de titluri avându-l ca autor pe inegalabilul Lucian 
Blaga, ori titluri dedicate vieții și operei acestuia, 
semnate de diverși scriitori ori critici literari din județ și 
din toată țara� Organizat într-o expoziție permanentă, 
fondul poate fi consultat la Sala de lectură a 
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, multe dintre 
volume existând într-unul sau mai multe exemplare și 
la Secția de Împrumut carte pentru adulți, de unde 
pot fi luate și acasă, spre studiu și aprofundare�

Dintre titlurile Fondului special „Lucian Blaga”, se 
remarcă o ediție bibliofilă, îngrijită de Alexandru 
Condeescu, și care a văzut lumina tiparului la 
București, la Editura Muzeului Literaturii Române, 
cu ocazia centenarului nașterii poetului� Această 
plachetă, respectiv „Poemele luminii”, oferă cititorului 
posibilitatea de a se desfăta descifrând cu privirea 
rândurile așternute chiar de mâna autorului� „Această 
a doua plachetă de versuri din noua serie a 
«Colecției Manuscriptum» tipăritu-s-a într-o singură 
ediție originală de 1�500 de exemplare numerotate, 
din care 200 de exemplare pe hârtie vergé iar restul 
de la 201 la 1�500 pe hârtie velină, pentru iubitorii 
de literatură și colecționarii de lucruri rare, cu ocazia 
centenarului nașterii poetului Lucian Blaga, cel «mut 
ca o lebădă»”, se arată în deschiderea plachetei cu 
numărul 113� 

„Poemele luminii” apar prin asimilarea manuscriselor 
aflate în arhiva Muzeului Literaturii Române� Placheta 
este o reproducere fantastică după caietul-manuscris 
pregătit de Lucian Blaga pentru tipar, în vederea 
debutului său editorial� Cartea reia întocmai ediția 
princeps tipărită în aprilie 1919 la Sibiu, Biroul de 
imprimare „Cosânzeana”� La această primă apariție, 
volumul cuprindea 45 de poeme, ca și prezentul 
volum� În ediția definitivă de poezii din 1942, autorul 
a eliminat șapte titluri: Zorile, Luceafărul, Ursitoarea 
mea, Fluturi de noapte, Luna, Zamolxe, Isus și 
Magdalena� Ele se regăsesc în ediția aceasta, la 
pagina indicată de mâna poetului pentru ediția 
princeps�

Daniela STOIA, 
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Zile speciale – Zilele Bibliotecii 
„Lucian Blaga” Alba

03

Proiectul Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” 
Alba face parte din Programul 4� IDENTITATE 
ȘI VALORI CULTURALE/ 4�7 Zile speciale 

și are ca obiectiv principal promovarea în comunitate 
a celor trei piloni principali pe care se sprijină cultura 
scrisă: biblioteca, scriitorul și cartea�

Înființată în anul 1943, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba a avut de-a lungul timpului mai multe 
sedii și denumiri, rămânând totuși una dintre cele 
mai importante instituții de cultură din Alba Iulia și din 
județul Alba� La 26 noiembrie 1991, biblioteca publică 
din Alba Iulia avea să treacă prin unul dintre cele 
mai importante repere cronologice din devenirea ei, 
atribuirea numelui scriitorului, poetului, dramaturgului 
și filozofului Lucian Blaga, marcându-se astfel încă 
un moment de sărbătoare culturală� Și tot de la 
acea dată, reprezentanți ai administrației, scriitori, 
bibliotecari și cititori, alături de oaspeții lor din țară 
și străinătate, sărbătoresc în fiecare an la finalul lunii 
noiembrie Zilele Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba�

Anul acesta, ca și anul trecut, organizatorii 
evenimentului, Consiliul Județean Alba și Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba, au fost puși în 
situația de a regândi agenda de activități, în așa fel 
încât bibliotecarii și cititorii să nu fie privați de bucuria 
de a sărbători împreună cea mai importantă instituție 
a cărții din județul Alba� Pornind de la această idee 
și de la nevoia stopării răspândirii pandemiei de 
Covid-19 cu care se confruntă omenirea, activitățile 
ocazionate de sărbătorirea Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba au fost mutate în mediul online, 
fiind însă la fel de atractive și interesante�

Zilele Bibliotecii „Lucian Blaga” Alba au avut loc în 
perioada 25-26 noiembrie 2021, iar pe parcursul 
celor două zile, toți cei interesați au avut ocazia să 
vizioneze expoziții de carte și artă, să primească 
recomandări de lectură, să cunoască pagini din 
istoricul bibliotecii, să se perfecționeze în cadrul unor 
întâlniri cu specialiștii și să ia parte la activități pentru 
copii, adolescenți și adulți� Programul manifestărilor 
a inclus și un moment omagial dedicat primului 
bibliotecar al unei biblioteci publice la Alba Iulia, 
scriitorul Constantin Dumitrescu� Întregul program al 
manifestărilor a fost postat pe paginile de socializare 
ale instituției, fiind preluat pe paginile de Facebook 
ale bibliotecilor din județ, în așa fel încât întreaga 
comunitate a județului Alba a fost părtașă la această 
sărbătoare a cărții și a oamenilor cărții�

prof. Daniela FLOROIAN,  
responsabil de proiect  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

L U C I A N  B L A G A
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Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm

04
S C U R T  I S T O R I C …  O  R E T R O S P E C T I V Ă  ( A P R O A P E )  S E N T I M E N T A L Ă  D E S P R E  Î N C E P U T U R I

La obârșie, la izvor
nici o apă nu se-ntoarce,

decât în chip de nor�
La obârșie, la izvor

nici un drum nu se-ntoarce
decât în chip de dor�

O, drum și ape, nor și dor,
ce voi fi, când m-oi întoarce

la obârșie, la izvor?
Fi-voi dor atuncea? Fi-voi nor?

(Lucian Blaga, Cântecul obârșiei)

Greu de găsit un poet, un filosof, un dramaturg, 
un scriitor – situat în vecinătatea înălţimii 
spirituale a gânditorului din Lancrăm – în 

opera căruia depozitul de senzaţii ale copilăriei să fi 
lăsat atât de multe şi felurite urme� Biografia lui Lucian 
Blaga gravitează în jurul obârşiei, a satului natal, 
văzut ca „centrul lumii”, „satul monadă” rămânând 
unul din simbolurile spaţiale cele mai semnificative în 
universul poeziei şi gândirii sale, însoțindu-l mereu în 
ascensiunea sa creatoare, din anii primelor încercări 
literare, în integritatea marii sale opere, până în 

discursul de recepţie la Academia Română�

„Omul nu-i decât măsura unui drum de împlinit”

Drumul este cel care ne poartă și ne trăiește în satul 
„de lacrimi, fără leac”, unde s-a întors, sub chip de 
nor nepieritor, sub chip de dor nepierzător, pentru a 
face „schimb de taine cu strămoșii” cel care-a fost 
odată „prietenul mic al țărânii din sat”�

În satul acesta, pe Ulița Veche, la numărul 234 se 
află casa în care s-au născut toți cei nouă copii ai 

preotului Isidor Blaga și ai soției sale Ana, Lucian 
fiind ultimul ivit în lumină� Și-a petrecut aici primii ani 
ai copilăriei, rămânând legat de vatră prin acele fire 
invizibile, care îl reîntorc, de oriunde s-ar afla, în satul 
unic, în satul „de lacrimi fără leac”, „prag de lume și 
potecă patimei�”

Despre casa părintească mărturisește în „Hronicul 
și cântecul vârstelor” că „era o clădire veche, destul 
de masivă în asemănare cu celelalte case dimprejur� 
Ne rămase de la moșul Simion Blaga, care fusese pe 
vremuri, până pe la 1870, preot în sat”� Construită, cu 
siguranță, înaintea acelui an, pe fațada casei resta-
urate s-a adăugat, lângă inițialele S.B�, anul 1870, 
ca an în care preotul Isidor Blaga moștenește casa, 
după ce în 1869 se stinge din viață tatăl său, la doar 
45 de ani�

În 5 august 1908 este coborât pe pat de cetină, 
de la Oașa, din Munții Sebeșului, unde urcase „cu 
speranța să-și redreseze plămânii măcinați de tuber-
culoză”, tatăl poetului, pe care contemporanii săi îl 
prezintă ca pe un cărturar cu preocupări filosofice și 
cu inițiative gospodărești în lumea satului� Moartea 
acestuia îngreunează situația materială a familiei, 
gospodăria rămânând în grija exclusivă a Mamei, 
preocupată acum și de soarta celor trei băieți aflați 
la studii: Longin, Liciniu și Lucian� După un „consiliu de 
familie ” casa este vândută, în primăvara anului 1909, 
familiei Păcurariu Marioara și Florin, contra sumei 
de 9�500 florini, pe care Ana Blaga îi depune la 
Banca „Sebeșana”, mutându-se apoi în casa Letiției, 
(sora mai mare a lui Lucian) căsătorită cu învățătorul 
Ioan Pavel, din Lancrăm� Aici, în Sebeșul de lângă 
Lancrăm, va reveni, în vacanțe, elevul șagunist, iar mai 
apoi studentul în filosofie la Viena, Lucian Blaga� 
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Întâmplările acelor vremuri și altele ce aveau să-i 
construiască destinul, până la cedarea Ardealului și 
mutarea Univesității clujene la Sibiu, se regăsesc în 
paginile memorialistice ale unei superbe cărți, „Cu 
Lucian Blaga”, semnată de Lelia Rugescu, fiica Letiției�

Gradul de rudenie al familiei Blaga cu Mărioara și 
următorii proprietari ai casei:

SAFTA BLAGA – verișoară primară cu preotul 
ISIDOR BLAGA

MARIOARA PĂCURARIU (fiica SAFTEI BLAGA)

ELISABETA SANTEI (nepoata MARIOAREI 
PĂCURARIU) 

În anul 1957 casa este moștenită de Iuliu și Elisabeta 
Santei (Vetuța fiind nepoata Mărioarei Păcurariu, 
care n-a avut copii) iar în anul 1958 se fac primele 
modificări la casă, prin înlocuirea vechilor geamuri 
cu unele mai mari, ceea ce modifică și fațada, asta 
împotriva dorinței lui Lucian Blaga, care, la o ultimă 
vizită la casa părintească, o roagă pe verișoara 
Marioara să nu modifice nimic, să păstreze casa așa 
cum este, pentru că el are convingerea că peste 
100 de ani casa aceasta va deveni muzeu. 
O rugăminte rămasă în memoria doamnei Vetuța 
Santei și împărtășită într-o discuție pe care am avut-o 
în toamna anului 1996, când se afla la pat, bolnavă 
fiind� Prin urmare, mărturisirea, aproape cutremu-
rătoare, și neștiută până atunci, cred că este cât 
se poate de veridică și nicidecum romanțată, dată 
fiind starea de sănătate a d-nei Santei, singura care 
păstra în amintire înfățișarea vechii case� În comple-
tarea acestei destăinuiri vine și o altă mărturisire, cea 
a doamnei Georgina Gheorghe (fiica lui Tit-Liviu, 
fratele mai mare al lui Lucian) care situează vizita în 
vara acelorași ani, data exactă regăsindu-se pe un 
poem transcris atunci de Blaga pentru prietenul său 
dr� Iubu, din Cluj, „Părinții”, Lancrăm, 27 iunie 1957”, 
precum și prin cele trei fotografii făcute în poarta 
casei, în curte la fântână, și în stradă, împreună cu 
un grup de consăteni� Cu prilejul acelei vizite, spune 
doamna Gigi Gheorghe, au căutat nu doar urmele 
copilăriei, ci și locurile de veci ale străbunilor, în cimi-
tirul de la biserică� „A redescoperit în cimitir crucea 

bunicului Simion și mi-a arătat – punând mâna pe ea 
– unde ar vrea să fie înmormântat� Era un răspuns la o 
întrebare a mea pentru care nu s-a supărat� După ce 
a murit, în mai 1961, am venit la Lancrăm, cu doctorul 
Iubu, pentru a alege locul”�

Reluând firul poveștii, în anul 1966 soții Santei devin 
proprietari unici, tocmai când prin sat se perindau 
istorici, critici literari, în căutarea urmelor „pașilor 
profetului”, strângând mărturii despre anii copilăriei și 
ai adolescenței chiar de la cei care l-au cunoscut� Să 
fi fost acesta încă unul din motivele pentru care, câțiva 
ani mai târziu, familia Santei înjumătățește grădina și 
își construiește pe acel teren, o altă casă la șosea, 
cea de pe ulița veche fiind încă o dată vândută, în 
anul 1970�

1995 – Centenarul nașterii lui Lucian Blaga 
– statul român cumpără casa de la Todor și 
Ana Dușa, ultimii proprietari.

De reținut însă că primul gând, manifestat public, 
referitor la înființarea unei case memoriale Lucian 
Blaga în Lancrăm se regăsește într-un Apel pe care 
Lelia Rugescu îl trimite în iulie 1986 lăncrănjenilor, la 
sărbătoarea „Fiii satului”, atenționând în scrisoarea 
ce însoțește apelul că „lăncrănjenii și sebeșenii vor 
rămâne de ocară, fiindcă le-o vor lua-o înainte bistri-
țenii, care cu ocazia unei evocări „Lucian Blaga”��� 
au luat în ședința festivă hotărârea să treacă la fapte: 
să cumpere fosta casă a lui Lucian, s-o repare astfel 
încât să poată fi amenajată ca și casă memorială”� 
Redăm textul acestui Apel: „Este o unică ocazie că 
v-ați întrunit din nou astăzi în Lancrăm, după o pauză 
care a durat câteva zeci de ani� Folosesc acest prilej 
pentru a vă sugera să inițiați înfăptuirea unei idei care 
preocupă multe suflete ale acestei țări, suflete care 
se întreabă cu mirare și nedumerire de ce Lancrămul 
nu are o „Casă Memorială Lucian Blaga”� Cred că 
se impune ca acestui ilustru fiu al Lancrămului, care 
și-a iubit atât de mult și și-a cântat în nemuritoarele 
sale poezii satul natal, să i se creeze aici o Casă 
Memorială� Cu stimă și atașament de consăteană, 
Lelia Rugescu”�
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Așadar, abia după 1990 aceste gânduri se trans-
formă în demersuri clare, iar finalitatea se va 
consemna în toamna anului 1995 când se ajunge la 
un acord financiar cu proprietarii și se cumpără casa 
părintească, printr-un demers comun al oamenilor de 
cultură din județul Alba, al politicienilor vremii și, nu 
în ultimul rând, al statului român� În fapt, este vorba 
despre o reparație morală atât de necesară pentru 
recunoașterea locului și rolului pe care Lucian Blaga 
îl are în cultura română� 

Drumul până la ceea ce va fi cu adevărat „Casa 
Memorială Lucian Blaga”, lung și anevoios, a fost 
început de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, 
sub directoratul domnului Nicolae Josan, care a 
administrat casa de la cumpărare (octombrie 1995) 
și până în luna iulie 1996� În această perioadă s-a 
introdus gazul metan (printr-o sponsorizare a Rețelei 
de gaz Alba Iulia, director ing� Mihai Zgâia) și s-a 
instalat postul telefonic� 

Grădina casei (atât cât a mai rămas din vechea 
grădină a casei părintești) a fost împrejmuită cu gard 
din sârmă, întins pe piloni de ciment, cu sprijinul mate-
rial al S�C�Mova SRL Alba Iulia�

Primele obiecte de mobilier necesar activității perso-
nalului au fost donate de S�C�Mobis Sebeș: 1 birou, 
1 etajeră, 4 scaune din lemn, 2 scaune tapițate, 1 
măsuță� Tot din această perioadă datează și prima 
donație, obiecte din ceramică (vechi vase de lut, 
donate de Ana Cândea)�

Primii angajați ai casei au fost trei paznici și un supra-
veghetor, iar în perioada martie-iulie 1996, un muze-
ograf, profesor suplinitor la școala generală din sat�

În iulie 1996 casa trece în administrarea Muzeului 
Satului București, din septembrie același an datând și 
proiectul de restaurare și amenajare a întregii gospo-
dării, proiect realizat de Centrul de cultură Kalinderu, 
purtând semnătura arhitecților Cecilia Luminea și 
Mircea Mihai�

Începând cu data de 1 octombrie 1996, postul 
de muzeograf este schimbat în referent de speci-
alitate, dată la care destinul m-a adus „la curțile 
dorului”, prin cumul de funcții, activitatea de bază 
fiind cea de bibliotecar, la Biblioteca județeană 
„Lucian Blaga” Alba, iar până la sfârșitul acelui an 
s-au obținut și toate avizele necesare începerii lucră-
rilor de restaurare a casei� 

Crăciunul anului 1996 în casa natală Lucian Blaga a 
fost prilej de bucurie și datorită unui minim de interes 
pentru a da viață casei: organizarea, cu resurse 
proprii, a unei expoziții de carte Lucian Blaga (din 
biblioteca personală), etalarea obiectelor din cera-
mică, realizarea primelor pliante pentru vizitatori, 
dintr-o sponsorizare a Clubului Maria din Alba Iulia�

Crăciun 1996 - personalul

În vederea constituirii unei biblioteci Blaga, în primă-
vara anului următor consemnăm prima donație de 
carte, 20 volume donate de Editura Libra, director 
Ioan Tomescu, în această donație regăsindu-se și 2 
volume din „Viața lui Lucian Blaga”, autor prof� 
Ion Bălu (vol� III și IV cumpărându-se, la data apari-
ției lor, din resurse proprii)�

6 mai 1997 – primul Festival „Lucian Blaga” (și) în 
casa copilăriei sale�

Încăperea din mijloc este văruită și pregătită pentru 
prima expoziție de manuscrise Blaga (operă și cores-
pondență) manuscrise donate de Dr. Radu 
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Cărpinișianu, întemeietorul și președin-
tele Fundației Culturale „Lucian Blaga” 
Sebeș, a cărui mamă (Silvia Cărpinișianu), 
fiică a preotului Bena din Pian, a fost veri-
șoară primară cu Lucian Blaga și soră cu 
Vichi Medean, confesoarea de-o viață 
a acestuia� Cu acest prilej a început și colabo-
rarea cu d-na Viorica Ghiță, de la Muzeul Literaturii 
Române din București, prin mijlocirea și sprijinul căreia  
s-au obținut xerocopii după manuscrise Blaga aflate 
în patrimoniul M�L�R�

Așadar, această zi poate fi considerată ca fiind 
momentul începerii primului pas din lungul drum al 
casei natale către casa memorială Lucian 
Blaga, zi în care participanții la festival au găsit 
aici secvențe din marea sa operă, dar și o fărâmă 
din veșnicia satului, prin păstrarea tradiției locului, 
ca după fiecare slujbă de pomenire, oaspeții să fie 
așteptați în curtea casei cu vin și cozonac, miresme 
ce au completat fericit risipa de florar a naturii�

Mai 1998 - Pregătiri de sărbătoare

Octombrie 1997 – încep lucrările de resta-
urare a Casei, lucrări finanțate de către Ministrul 

Culturii, prin Muzeul Satului București, realizate de 
către ELIS SRL Petrești, lucrări ce vor fi încheiate la 
început de mai, anul următor1� 

6 mai 1998 – dată de referință pentru istoria 
casei, zi în care participanții la Festivalul Internațional 
„Lucian Blaga”, ed� a XVII-a, au poposit în casa de 
lumină, nouă și veche de peste o sută de ani, casa 
veșniciei lui Lucian Blaga� 

Prin osârdia aceluiași Dr� Radu Cărpinișianu, neobosit 
truditor pentru valorificarea operei și biografiei ilus-
trului său unchi, ajung aici valiza de student, șapte 
cărți de interes bibliofil, din biblioteca preotului Isidor 
Blaga, manuscrisele originale ale unor scrisori sau 
cărți poștale ilustrate trimise verișoarei Vichi din locu-
rile pe unde l-au purtat anii vieții� Doamna Georgina 
Gheorghe, fiica lui Tit Liviu, fratele mai mare al lui 
Lucian, la aflarea veștii că s-a cumpărat casa buni-
cilor ei pentru a fi transformată în casă memorială, 
trimite aici câteva piese de mobilier vechi, masa cu 
scaunele, un portret Blaga (ulei pe pânză), realizare 
a pictorului Tase Demian, un apropiat al Poetului, 
o tapiserie veche cu motive specifice Lancrămului, 
câteva din cărțile semnate Lucian Blaga, (unele cu 

1 Scopul lucrării de restaurare viza refacerea formei și arhitecturii 
casei pentru a-i reda imaginea din timpul copilăriei lui Lucian Blaga, 
păstrându-se însă utilitățile moderne (curent electric și gaze natu-
rale)� Prin urmare, s-a înlocuit complet acoperișul (fronton teșit, cu 
țigle de tip solzi) și s-au refăcut scocurile� Tavanul tencuit a fost înlo-
cuit cu grinzi din lemn, la fel ferestrele, câte două, cu șase ochiuri 
mici, pe fiecare perete dinspre stradă și curte – cu obloane din 
lemn, dușumelele, scările de la intrarea principală (cele din piatră 
sunt originale)� S-a refăcut în totalitate bucătăria, cu un sistem de 
încălzire și preparare a hranei (cazan de fiert apa zidit în vatră, 
alături de soba de plită și cuptorul de pâine)� Sistemul de încălzire 
între cele două încăperi (de la mijloc și stradă) s-a realizat printr-o 
sobă de teracotă tip papuc, montată în peretele median, asigurând 
încălzirea celor două încăperi prin aceeași gură de foc� Instalația 
electrică a fost refăcută integral, eliminându-se tabloul și contorul de 
pe fațada interioară, fiind proiectată și executată astfel încât să se 
poată realiza transmisiuni TV în direct� A fost modificată instalația de 
gaze, conductele și contorul de pe fațade au fost retrase și montate 
pe peretele din dosul construcției� Trotuarul din ciment a fost desfi-
ințat, curtea fiind pavată cu piatră de râu, așa cum erau toate curțile 
caselor vechi din sat� S-au refăcut și înlocuit porțile din lemn, după 
modelul inițial, original� S-a revenit la culoarea inițială a zugrăve-
lilor – albastru „mândră Mărie”, specific caselor din Lancrămul de 
altădată� Toate lucrările de restaurare și etapele prin care s-a ajuns 
la ceea ce se vede astăzi sunt detaliate în  materialul documentar  
Casa Memorială „Lucian Blaga” Lancrăm, jud� Alba, elaborat 
de Muzeul Satului din București,  sub îngrijirea domnului Rusalin 
Ișfanoni, șef secție A�T�P�, coordonatorul și supraveghetorul acestor 
lucrări, documentar din care am extras informațiile de mai sus�
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autograf) și o scrisoare primită de la acesta din timpul 
perioadei de diplomație�

18 decembrie 1998 – prima seară de colinde la 
Casa Memorială 

În așteptarea primului Crăciun în casa copilăriei lui 
Lucian Blaga, redată sieși și celor care-i prețuiesc 
amintirea, lângă bradul împodobit, voci cristaline de 
copii – fii ai satului, însoțiți de părintele Ioan Bela și 
grupul vocal din Oarda, sub îndrumarea cunoscutei 
interprete de cântec popular românesc, Leontina 
Fărcaș aduc „vestea minunată” în emoția colindelor  
tradiționale românești�

6 mai 1999 – întoarceam o nouă filă în istoria festi-
valului și a Casei� Ce se mai putea așterne pe o filă 
albă?! Că a mai trecut un an în care din lipsă de 
bani și de interes a celor care o administrează nu s-a 
achiziționat nimic pentru zestrea ei ?! Și, cel mai grav, 
faptul că în acea primăvară s-a prăbușit acoperișul 
șurii, timpul, ploile, zăpada șubrezind-o mereu, iar 
despre continuarea lucrărilor de restaurare, nicio 
veste�

Lângă sat venit-au iarăși oaspeți din toate zările țării, 
iar printre aceștia, figuri maiestuoase: acad� Dimitrie 
Vatamaniuc, Ovidiu Drimba, profesorul Mircea Popa, 
actrița Lucia Mureșan și mulți alții� În speranța sensibi-
lizării celor care au puterea de a mișca ceva pentru 
binele Casei, a fost redactată o Scrisoare deschisă 
Domnului Ministru Ion Caramitru, la care au subscris 
toți cei prezenți, 69 semnături� De la Domnul Ministru 
nici un răspuns��� 

Trecut-au anii, iar peste ei doar Casa mai dăruia 
lumină căutătorilor de mister blagian, de poezie, de 
liniște, restul gospodăriei fiind în paragină� 

Mai 2000 – în așteptarea Festivalului „Lucian 
Blaga” și a oaspeților Casei, prin Centrul Cultural 
„Lucian Blaga” sporesc colecțiile: cărți (operă Blaga), 
ediții princeps, din donațiile doamnei Dorli Blaga, 
o efigie cu chipul lui Lucian Blaga, autor Gh� Adoc 
și un portret, sculptura în lemn „Mirabila sămânță”, 

drapelul Societății Culturale „Lucian Blaga” Lancrăm, 
1930, cusut cu fir aurit de femeile din sat, 4 vitrine 
pentru expoziții, icoane pe sticlă� De asemenea, 
prietenul și sfătuitorul meu neprețuit, domnul doctor� 
Radu Cărpinișianu face o nouă și însemnată donație 
(documente, cărți, manuscrise)�

Cu dr. Radu Cărpinișianu și Viorica Ghiță

August 2000 – conform H.G.nr. 573 din 
3.07.2000, publicată în Monitorul Oficial în 10 
iulie 2000, Casa memorială „Lucian Blaga” Lancrăm 
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trece din administrarea Muzeului Satului București în 
administrarea Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș�

Din darurile Casei

Abia după 2006, grație interesului și determinării 
factorilor de decizie de la nivel județean și al muni-
cipiului Sebeș, vechea șură a fost reclădită, primind 
nu doar o nouă înfățișare, ci și logistica necesară 
unui spațiu destinat activităților culturale, științifice, 
spre bucuria căutătorilor de comori ale înțelepciunii� 
Astăzi, printr-o elegantă reabilitare/reorganizare, 
gândită de specialiști în domeniu și susținută finan-
ciar prin interesul continuu al administrației locale din 
Sebeș și al Centrului cultural „Lucian Blaga”, întregul 
spațiu oferă vizitatorilor imaginea unui adevărat 
Complex Memorial, întru cinstirea vieții și operei lui 
Lucian Blaga

Așadar, un nou început, un nou drum� Doamne-ajută, 
să fie sub lumină!

Donații importante vin să completeze zestrea Casei, 
iar amintirea și numele lor onorează paginile deve-
nirii spirituale a locului� Astfel, venerabilul profesor 
Gheorghe Pavelescu, din Sibiu, cel care și-a susținut 
licența (1940) și doctoratul (1942) la Lucian Blaga, 
a dăruit, împreună cu ultima sa carte „Lucian Blaga 
– evocări și amintiri”, cele două volume litografiate, 
apărute în 1947 la Cluj, Despre conștiința filoso-
fică, cu o dedicație din partea autorului precum și 
un Curriculum vitae Lucian Blaga: Memoriu de titluri 
și lucrări, tipărit prin grija lui Ion Breazu la Cluj, Ed� 
Cartea Românească, în 1937, în scopul obținerii unei 
catedre la Universitatea din Cluj�

Din veșnicia satului

Conf� univ� Anton Ilica, din Arad, preocupat nu doar 
de legăturile lui Lucian Blaga cu Aradul literar, ci și 
de restituirea și exegeza operei blagiene, a adus la 
Lancrăm ce-i era mai drag: două fotografii de tine-
rețe, realizate la Viena (cu rame originale, de formă 
ovală) reprezentându-i pe Cornelia și Lucian, alte 
fotografii din perioada de diplomație, un număr din 
„Luceafărul”, februarie, 1943, cu o cronică la „Nebă-
nuitele trepte” și o superbă carte de autor „Lucian 
Blaga: Metafora iubirii”� În anii următori, alte piese 
semnificative întregesc patrimoniul: o pagină din 
revista „Gândirea” – „Blaga la Academie”, drapelul 
Societății Culturale „Lucian Blaga” din Lancrăm,( înfi-
ințată în anul 1930 din inițiativa preotului Lașiță și a 
unor săteni de frunte, în semn de cinstire pentru ilustrul 
fiu al satului), un palton și o pălărie personalizată (în 
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interior sunt prinse două buline, L B�) primite de la 
Muzeul din Bistrița, prin grija scriitorului Ion Mărgi-
nean, o colecție de tablouri constituită din lucrările 
premiate la Festivalul „Lucian Blaga”, afișe, publicații 
ale aceluiași festival, aflat acum la a XXV-a ediție 
succesivă, prin implicarea directă a directorului 
Centrului cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, domnul 
Gheorghe Maniu�

Învățătoarea Viorica Ștefan, din Lancrăm, nepoata 
învățătorului Ioan Pavel, soțul Letiției, donează 
șerparul (chimirul) tricolor, a cărui poveste s-a țesut în 
legăturile familiei Brediceanu cu cea a Poetului, și nu 
în ultimul rând, cu generozitatea învățătorului Pavel, 
care, la plecarea cu familia la Bistrița, îi încredin-
țează fratelui său mai mic din Lancrăm, șerparul pe 
care-l primisese de la Coriolan Brediceanu pentru a-l 
îmbrăca la întâlnirile și serbările Societății Culturale 
„Lucian Blaga”, care a activat în sat până spre înce-
putul anilor ‘50�

Anul 2000 - un nou îmceput

„La obârșie, la izvor/ nici o apă nu se-ntoarce,/
decât în chip de nor�// La obârșie, la izvor/ nici un 
drum nu se-ntoarce/ decât în chip de dor”�

Pentru mine, receptarea acestui drum, ca destin, a 
însemnat privilegiul de fi deschis poarta timpului și a 

cunoașterii spre „curțile dorului”, căutând, dincolo de 
cuvânt, prin cuvânt, lumina și misterul Magului, iar prin 
anotimpuri, urmele pașilor celui „contimporan cu fluturii, 
cu Dumnezeu”, înveșnicit în cerul albastrului Lancrăm�

A fost darul pe care l-am primit de la viață, prin mijlo-
cirea distinsului critic și istoric literar Mircea Tomuș, 
director adjunct al Muzeului Satului din București la 
acea vreme, iar peste ani îndrumătorul meu pentru 
o teză de doctorat ce s-ar fi constituit într-o mono-
grafie a Festivalului „Lucian Blaga”, în paginile căreia 
să se depoziteze bogata zestre culturală, unitară în 
diversitatea ei, a edițiilor acestui succesiv, longeviv 
festival� Un demers nefinalizat, din varii motive, iar 
după 2005, abandonat definitiv, spre dezamăgirea 
mentorului meu… 

Rememorând acum imagini dintr-un timp demult 
pierdut prin calendar, el reînvie în zbaterile celor 
zece ani care mi-au îmbogățit „clipa cea repede” 
ce se dezvăluie greu prin cuvânt, rămânând cântec��� 
în suflet și în gând� Pentru că din tot ce-am trăit în 
parcursul meu profesional, de peste patruzeci de 
ani, pot spune că deceniul 1996-2006 a stat sub 
pendula unui ceas fericit! Ceasul meu fericit! Și dacă 
ceasul acela s-a oprit într-o vară acolo, „cântecul 
obârșiei” reverberează mereu în inimă, însoțindu-mă 
cu umbrele unor întâmplări și întâlniri unice în Casa 
albastră de pe Ulița Veche, Casă a amintirii celui „mut 
ca o lebădă”��� Lucian Blaga – perpetuă „energie 
românească”, adevărat model și reper pentru deve-
nirea noastră întru ființă�
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Memoria culturală: Popasuri blagiene în județul Alba
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În lucrarea „Lucian Blaga� Evocări și interpretări”, 
etnograful Gheorghe Pavelescu amintește câteva 
popasuri pe care Lucian Blaga le-a făcut în județul 
Alba, fie din nevoia de a se odihni, fie din nevoia 
de a lucra în tihnă, fie pentru a se refugia din calea 
războiului� Iată câteva dintre ele:

Lucian Blaga la Purcăreți

Urmele trecerii lui Lucian Blaga prin Purcăreți 
au fost în mare parte șterse� Clădirea școlii în 
care acesta a locuit împreună cu învățătorul 

Romi Bena, azi nu mai există� Ceea ce a rămas este 
biserica din piatră, în turnul căreia Lucian Blaga trăgea 
clopotele în fiecare dimineață a vacanței sale� Alături 
de amintirile din ce în ce mai șterse ale localnicilor, 
mai rămân mărturie peste timp cele câteva pagini din 
volumul Hronicul și cântecul vârstelor și poeziile „La 
Mănăstire” și „Tămâie și fulgi”� La acestea se adaugă 
câteva pagini de corespondență, volumul Ferestre 
colorate și volumul semnat de marele etnograf 
român Gheorghe Pavelescu, Lucian Blaga� Evocări și 
interpretări�
Primul popas despre care ne relatează Gheorghe 
Pavelescu în lucrarea Lucian Blaga� Evocări și 
interpretări este cel făcut în casa învățătorul Romi Bena, 
din Purcăreți� Iată ce scrie Pavelescu în lucrarea mai sus 
amintită: „Cele două luni de iarnă – decembrie 1917 
și februarie 1918 – petrecute de Blaga la Purcăreți au 
fost folosite, atât pentru lectură, cât și pentru finisarea 
volumelor Poemele luminii și Pietre pentru templul 
meu, apărute în 1919, unul la Orăștie și altul la Sibiu”� 
Dintr-o scrisoare adresată soției sale Cornelia, reiese 
că Lucian Blaga a plecat spre Purcăreți la data 
de 7 decembrie 1917, cu o căruță de țară cu care 
a mers până la Pianul de Jos, apoi a luat-o pe jos, 
cu rucsacul în spate, trecând prin Pianul de Sus și 
Strungari și ajungând spre seară la Purcăreți� Tot din 
corespondența cu soția sa reiese faptul că această 
primă deplasare la Purcăreți a durat până la data 

de 30 decembrie 1917� În toată această perioadă, 
Blaga s-a bucurat de binefacerile aerului de munte 
făcând lungi plimbări și practicând sporturi de iarnă, 
a citit, a studiat și a lucrat� În 1918, Lucian Blaga a 
poposit din nou la Purcăreți, de data aceasta până 
la sfârșitul lunii februarie, când, mărturisește în romanul 
său autobiografic Hronicul și cântecul vârstelor: „Aș fi 
putut să-mi prelungesc șederea la Purcăreți, dar după 
primirea mesajului simțeam că devin un corp străin în 
acest peisaj (���)� Și am luat-o la vale într-o dimineață, 
așa cum venisem”� 

În anul 2005, în cadrul Festivalului Internațional 
„Lucian Blaga” de la Sebeș, a avut loc dezvelirea 
unei plăci comemorative, pe actuala casă parohială, 
marcându-se în acest fel trecerea lui Lucian Blaga prin 
Purcăreți�
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Lucian Blaga la Măgura Pianului

Anul 1918 aduce pentru Lucian Blaga o nouă depla-
sare pe Valea Pianului� De această dată, Lucian 
Blaga poposește într-un sejur de două luni, în iulie 
și august 1918, la casa familiei Bena de la Măgura 
Pianului, situată sub muntele Țețu, munte ce face parte 
din lanțul Munților Șurianu� Deplasarea l-a impresi-
onat în mod deosebit pe scriitor, acesta scriindu-i 
verișoarei sale Victoria Bena că: „În orice locuri 
frumoase aș fi, mi se pare totdeauna, că în coliba de 
la Măgura a fost și mai frumos”� 

Popasul de la Măgura Pianului nu este menționat în 
Hronicul și cântecul vârstelor dar apare în șapte dintre 
scrisorile adresate Corneliei Brediceanu, viitoarea sa 
soție� Conform celor relatate în scrisori, Lucian Blaga 
a plecat spre Măgura Pianului la finalul lunii iulie 
și a făcut drumul călare, pe traseul Pian, Purcăreți, 
Cărări, Curmături și Măgura� După spusele scriito-
rului, noaptea și-o petrece admirând constelațiile iar 
ziua lucrează la poeziile ce vor forma volumele Pașii 
Profetului și Poemele luminii� Din trei în trei zile trimitea 
scrisori iubitei sale, de unde se deduce că a stat la 
Măgura Pianului în jur de trei săptămâni� În primele 
zece zile, Lucian Blaga a scris poemele „Legendă” 
și „Eva”� În cea de-a șasea scrisoare de la Măgura, 
datată 16 august 1918, Blaga îi trimite Corneliei 
superbul poem de dragoste „Izvorul nopții” iar peste 
câteva zile, pe 20 august 1918 îi trimite acesteia o 
nouă scrisoare la care adaugă poezia „La mare”�

Coliba de la Măgura Pianului nu mai există astăzi 
dar au rămas încă frumusețile muntelui pe care Lucian 
Blaga l-a descris în mii de feluri în creațiile sale și, 
bineînțeles, ciobanii cu oile lor și viața curată și 
sănătoasă de la stânele din Munții Șurianu, pe care 
deseori le evocă în creațiile sale și în corespondența 
cu cei apropiați�

Cornelia și Lucian Blaga
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Lucian Blaga la Căpâlna

Satul Căpâlna, situat pe frumoasa Vale a Sebeșului, 
i-a găzduit pe Lucian Blaga și pe soția sa Cornelia 
în zbuciumatul an 1944, din 14 aprilie până în 3 
octombrie� Aici și-a găsit poetul loc de refugiu și 
liniște, prielnic creației sale, la invitația familiei preo-
tului Vasile Dobre, pe care l-a cunoscut la Sibiu, dar 
și a fiicei acestuia, Pușa, care i-a fost studentă la 
Cluj� Despre perioada de refugiat la Căpâlna avea 
să scrie în romanul Luntrea lui Caron și în corespon-
dența ce a stat la baza lucrării Domnița Nebănu-
itelor trepte, o corespondență purtată cu Domnița 
Gherghinescu din Brașov� În aceste scrisori, Lucian 
Blaga vorbește despre lucrul la Trilogii și despre un 
viitor volum intitulat Zări și etape� Acolo, la Căpâlna, 
începe să scrie volumul de aforisme Discobolul și 
romanul Hronicul și cântecul vârstelor� De altfel, 
perioada Căpâlna avea să fie una dintre cele mai 
bune din punct de vedere al creației sale�

Despre zilele pe care poetul le-a petrecut la 
Căpâlna, în casa preotului Vasile Dobre, își amin-
tește într-un articol publicat în ziarul Pașii Profetului 
din 6-9 mai 1997, chiar fiul preotului Dobre� Acesta 
povestește că Blaga făcea lungi plimbări pe ulițele 
satului și prin împrejurimi iar seara participa de multe 
ori la masa întinsă în curtea casei familiei Dobre� Era 
fascinat de ocupațiile tradiționale petrecând mult 
timp la moara veche din sat, unde urmărea fiecare 
etapă a măcinării boabelor� De asemenea era un 
împătimit al plimbărilor prin natură, care constituia 
pentru poet o sursă inepuizabilă de inspirație� De 
cele mai multe ori își petrecea dimineața pe platoul 
unui deal de la marginea satului, la o masă de lucru 
așezată sub un păr sălbatic din livada preotului de 
la Pripor, unde stătea până spre amiază și unde 
avea să termine piesa în patru acte Arca lui Noe, 
scrisă după textul unei legende populare� Toată 
lumea respecta singurătatea poetului și numai în 
cazuri speciale îl deranjau� Tot la Căpâlna, la masa 
din Pripor, Blaga a început să lucreze la schița 

piesei Anton Pann și a scris poeziile „Cântec sub 
stele” și „Glas de seară”� Era luna august a anului 
1944, pe sfârșite, când familia Blaga împreună 
cu familia preotului Vasile Dobre s-au refugiat din 
calea trupelor rusești, în munte, pe vârful Livadia, la 
casa lui Tarase, casă compusă din două camere, 
o tindă și un pridvor� După câteva zile au revenit 
la Căpâlna unde au rămas până în ziua arestării 
doamnei Veturia Goga�
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Premiul Național pentru Poezie  
„Lucian Blaga” Opera Omnia

06

Proiectul Premiul Național pentru Poezie 
„Lucian-Blaga” Opera Omnia este 
un proiect național ce 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 
poezie� Acest premiu este un omagiu adus marelui 
om de cultură, dar în același timp și recunoașterea 
valorii unui alt poet român contemporan�

În mod tradițional, evenimentul public a avut loc în 
data de 9 mai în localitatea Lancrăm, la Casa Memo-
rială „Lucian Blaga”, adresându-se personalităților 
culturale marcante din România și comunității jude-
țului Alba� În anul 2021, în contextul actual al pande- miei, evenimentul a avut loc în data de 11 iulie, în aer 

liber (desigur, respectându-se măsurile de distanțare 
în vigoare privind COVID-19), în decorul curții casei 
în care s-a născut și a copilărit marele poet�

Laureații edițiilor anterioare au fost Adrian Popescu 
(2017), Emil Brumaru (2018) și Ana Blandiana (2019)�

În acest an, poeții nominalizați au fost: Gabriel Chifu, 
Ion Mureșan, Ioan Moldovan, Nicolae Prelipceanu, 
Liviu Ioan Stoiciu, Vasile Dan, Ioan Es� Pop�

Juriul a desemnat ca laureatul ediției de anul acesta 
să fie poetul Ion Mureșan�

Cornelia OARGA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Monumentele literaturii române

01

A fost odată un om care a visat că la Alba 
Iulia trebuie să existe neapărat o Alee a 
Scriitorilor Români și, poate, nu numai��� Și 

acel om a bătut la ușile puterii, la ministere, primării 
și alte instituții ale statului� Acel Om este scriitorul 
Ion Mărginean care, în anul 1990, împreună cu 
regretatul profesor Mircea Cenușă, a dat viață unui 
vis, un vis ce astăzi se numește Aleea Scriitorilor din 
Alba Iulia� De atunci au trecut peste 30 de ani și iată 
ce înseamnă astăzi Aleea Scriitorilor din Alba Iulia:

1995  – este dezvelit bustul lui Lucian Blaga realizat 
de sculptorul C� I� Popoviciu� Prima fereastră a 
viitoarei Alei a Scriitorilor se deschisese�

2000  – este dezvelit bustul poetului Mihai Eminescu, 
operă a sculptorului Nicolae Pascu� Bustul 
a fost dezvelit în prezența ministrului Ion 
Caramitru�

2003 – sunt dezvelite busturile scriitorilor români 
George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Ion 
Agârbiceanu și Ion Luca Caragiale, toate 
realizate la atelierele Artiștilor Plastici din 
București� Bustul lui Ion Agârbiceanu poartă 
semnătura lui Ion Irimescu, George Coșbuc 
este realizat de Dumitru Passima iar Rebreanu și 
Caragiale sunt realizate de sculptorul Nicolae 
Pascu Goia�

2004 – sunt dezvelite busturile lui Nicolae Iorga 
și a romancierului Ion Lăncrănjan, operă a 
sculptorului Nicolae Pascu�

85A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



B I B L I O T E C A  S C R I I T O R I L O R

2009 – este dezvelit la Alba Iulia bustul poetului 
Grigore Vieru, operă a sculptorului albaiulian 
Romi Adam� Dezvelirea bustului a avut loc în 
prezența familiei poetului sosită pentru acest 
eveniment de la Chișinău�

2010 – este dezvelit, în cadrul manifestărilor 
ocazionate de Congresul Spiritualității pe care 
l-a condus ani de zile, bustul poetului român 
Adrian Păunescu, realizat de sculptorul Romi 
Adam�

2013 – bustul lui Nicolae Bretan este donat 
municipalității de către fiica acestuia și va fi 
dezvelit în cadrul manifestărilor ocazionate de 
Serbările Unirii�

Apoi, rând pe rând,  au fost dezvelite busturile lui 
Mihail Sadoveanu, Aron Cotruș, Ioan Alexandru, 
Emilian Birdaș, David Prodan și Octavian Goga� 
Astăzi Aleea Scriitorilor din Alba Iulia are un număr 
de 17 busturi� Începând cu anul 2020, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba omagiază în fiecare 
lună personalitățile culturale de pe Aleea Scriitorilor, 
prin intermediul proiectului 4.4 Monumentele 
literaturii române. Evenimentele sunt organizate 
de Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, în parteneriat cu fundații și 
asociații patriotice din județul Alba� 

prof. Daniela FLOROIAN,  
responsabil de proiect  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Scriitori în dialog cu publicul românesc

02

Scriitori în dialog cu publicul românesc 
este un proiect dedicat întâlnirilor dintre 
publicul comunității județului Alba și scriitori, 

autori români sau străini contemporani, în cadrul 
unor dezbateri, ateliere, prezentări, conferințe, 
dialoguri, ateliere de lucru� Așa cum sugerează titlul, 
accentul se pune pe ideea de dialog, interacțiunea 
fiind dezideratul acestei inițiative culturale� De 
asemenea, acest proiect își propune să contribuie la 
demersurile de sprijinire și promovare a culturii scrise 
prin acțiuni specifice, punând astfel biblioteca într-un 
rol de catalizator cultural, spre beneficiul comunității� 
Adresat tuturor vârstelor, vizând parteneriate cu 
instituții din sfera cultural-literară, Scriitori în dialog cu 
publicul românesc vine în întâmpinarea dorinței de 
reducere a distanței dintre autor și cititor� 

O altă latură a proiectului își propune să utilizeze 
și platformele online pentru a putea aduce mai 
aproape de public scriitori aflați dincolo de frontiere� 

Pornind de la ideea că un scriitor este, dincolo de 
statutul de autor al propriei opere, și un formator de 
opinie, un pedagog și un inițiator în domeniul literar, 
acest proiect are în vedere inclusiv familiarizarea 
tinerilor, elevi sau studenți, cu procesul scriiturii 
(creative writing), cu contextul literar și pașii de urmat 

pentru un tânăr creator� 

Paul NANU,  
redactor, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Alba Iulia Stand-Up Poetry 

03

Proiect cu caracter național, de promovare 
a fondului de carte al bibliotecii, a poeziei, 
a literaturii, a creatorilor prin intermediul 

unor show-uri, spectacole, având ca adresabilitate 

publicul de toate vârstele, în special publicul tânăr� 

Alba Iulia Stand-Up Poetry 2021, 
dovada că poezia poate și trebuie 
să arate că e vie

Am fost la Alba Iulia în weekendul 9-11 iulie 2021, 
acolo unde în același interval au avut loc câteva 
evenimente al căror concept-cheie comun a fost 
poezia: Nicu Alifantis și-a lansat volumul între ieri și 
mâine (poezele, gânduri, licurici) la Biblioteca Jude-
țeană „Lucian Blaga” Alba (instituție căreia artistul 
i-a compus și un imn, pornind de la versuri de-ale 
lui Blaga), în cadrul Festivalului Internațional „Lucian 
Blaga”; la Lancrăm s-a decernat Premiul Nați-
onal pentru Poezie „Lucian Blaga” Opera Omnia, 
acesta ajungând la unul dintre poeții mei preferați, 
Ion Mureșan (și mi-au dat lacrimile de bucurie când 
i-a fost anunțat numele, dar am avut ochelari de 

soare și nu s-a prins nimeni că sunt sensibilă), iar pe 
esplanada Muzeului Unirii a avut loc a treia ediția a 
Alba Iulia Stand-up Poetry, acolo unde aproape 30 
de tineri și foarte tineri poeți și-au prezentat câteva 
creații publicului�

Despre Alba Iulia Stand-Up Poetry vreau să vă 
povestesc din același motiv pentru care scriu doar 
despre cărțile care-mi plac: dacă am găsit ceva bun, 
frumos și util, poate chiar impresionant, care poate 
să bucure și pe alții, de ce să nu spun mai departe 
despre asta? Dacă ați mai fost pe aici, știți că nu spun 
degeaba cuvinte de laudă� Ori sunt impresionată și 
exclam, ori tac și încerc să uit�

Nu pot să nu remarc organizarea evenimentului 
pentru că de-a lungul timpului am participat, în dife-
rite calități, de organizator sau invitat, la diverse 
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evenimente culturale asemănătoare� Cred că știu 
cât de greu poate fi să mulțumești orice grup format 
din mai mult de trei-patru persoane pentru că, oricât 
te-ai strădui și în ciuda experienței, ceva aparent 
neînsemnat și cu potențial de a declanșa o catastrofă 
tot apare� Ei bine, la Stand-Up Poetry nu s-au văzut 
astfel de neajunsuri, vorbesc în nume propriu și-n 
cel al câtorva alți poeți cu care am discutat despre 
incredibila organizare� Dacă a fost ceva ce nu a 
mers, cum e natural să se fi întâmplat, de altfel, la 
invitați nu au ajuns lipsurile, dilemele, situațiile-limită, 
cum nici dinspre public nu am simțit nemulțumiri� Știți 
momentele acelea cu panică pe care o preia apoi 
și publicul când „aoleu, nu ne merge microfonul, nu 
avem destulă apă, a venit ploaia și nu știm unde să 
mutăm evenimentul”? N-am văzut așa ceva aici și 
tocmai de aceea remarc buna organizare și natu-
ralețea cu care am simțit că are cineva foarte multă 
grijă de noi, dar fără a ne sufoca sau constrânge, 
și tocmai de aceea am simțit că, măcar pe alocuri, 
Marcel Vișa și Silvan Stâncel, alături de echipă, au 
făcut un pic de magie, mai ales că e dificil prin defi-
niție să îmbini reușit rigorile unei instituții publice, fie 
ea și de cultură, cu artistul boem ori rebel�

Diversitatea este un alt fir roșu al Stand-Up Poetry de 
la Alba: am descoperit câțiva poeți ale căror creații 
nu-mi erau cunoscute (doar vreo doi, spre bucuria 
mea de cititor de versuri), am ascultat poeme care-n 
lectura autorului au sunat complet diferit față de 
vocea pe care am avut-o în cap în urmă cu luni sau 
ani, când le-am „cucerit” de prin librărie cărțile care 
aveau să mă cucerească pe mine, m-a entuziasmat 
să-i cunosc pe cei pe care-i admiram de la distanță�

Contactul cu publicul (ne)cititor și cu ceilalți poeți 
este cel puțin la fel de important și probabil cel mai 
desconsiderat dintre beneficiile unui astfel de eveni-
ment� În adolescența-mi autosuficientă aș fi spus că 
am nevoie doar de o hârtie, un stilou și izolare ca să 
scriu� Mulți ani mai târziu, observ câtă nevoie e de 
contactul cu cei care fac lucruri asemănătoare: un fel 
de puls luat „concurenței”, „pieței” (insist pe aceste 
ghilimele, pentru că sunt relative în context personal 

artistic, sunt sigură că știți asta), un dialog care naște 
idei și dă răspunsuri la întrebări poate nepuse încă, 
toate acestea ajută la creștere și la conturarea unei 
direcții mai clare, a unei perspective mai lucide 
asupra propriei munci� Cert e că nu sunt multe comu-
nități artistice mari care să ofere susținere la un nivel 
ridicat și constant, așa că astfel de festivaluri sunt 
(deocamdată) doar excepții care să dea speranța 
că „se poate și la noi”, cum observăm de fiecare 
dată când vedem că și în România merge ceva ce 
nu funcționa pentru că nu se încercase susținut înainte�

Cred că e nedrept cât de mult ne ferim să afirmăm 
(sau chiar să recunoaștem) ce nu ne place, de parcă 
asta ar risca să tulbure niște ape fragile� Când, 
dimpotrivă, tocmai asta am apreciat la Stand-Up 
Poetry, faptul că omul obișnuit din public este pus în 
fața unor bucăți artistice cu care el singur trebuie să-și 
răspundă dacă rezonează sau nu� E foarte impor-
tant să știi ce nu îți place și mai ales de ce� Cum e la 
fel de important să cauți, spre propria dezvoltare și 
cunoaștere, să vezi ce se întâmplă (cultural, artistic, 
dar nu numai) și în afara bulei tale, în afara zonei de 
confort stilistic� E un exercițiu cu miză pe termen lung, 
fără rezultate imediate, ceea ce-l face și mai greu 
de dus la bun sfârșit, mai ales când finanțatorii cer, 
în general, un outcome măsurabil pe loc� Felicitări 
mai ales celor care, din afara domeniului, au susținut 
acest eveniment pentru că i-au înțeles relevanța și 
utilitatea pentru o dezvoltare culturală constantă! La 
Alba Iulia Stand-Up Poetry s-a dovedit că poezia e 
vie și trebuie să fie văzută astfel și de consumatorii de 
cultură� 

(Articol publicat pe 12 iulie 2021  
pe www�ancazaharia�ro�)
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FESTIVALUL Internațional de 
Literatură Umoristică „Alb-Umor”

04

Festivalul Internațional de Literatură 
Umoristică „Alb-Umor” face parte din 
programul 10� Parteneriate, 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 2021 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 XII-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 33 de participanți, la secțiunea parodie au fost 
15 participanți, la proza scurtă doar 8, la rondel 
18 participanți iar la sonnet, 16� Asta este! În alți 
ani, festivalul atrăgea peste 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 și 
sunt siguri că viața va reveni la normal și festivalul va 
renaște� 

Roxana DAD,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Gala Poeziei Românești Contempo-
rane este un proiect național dedicat 
promovării poeților și poeziei românești 

contemporane�

Proiectul este dezvoltat de Consiliul Județean Alba, 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și Uniunea 
Scriitorilor din România�

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 
a se întâlni cu personalități ale lumii literare din România, 
cu cei mai apreciați poeți români contemporani – Lista 
lui Manolescu�

Gala Poeziei Românești Contemporane – Lista lui Manolescu

05

Gala Poeziei Românești Contemporane promovează 
pe plan național municipiul 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�

Evenimentul s-a desfășurat în data de 27 august 2021 
la Muzeul Principia din Alba Iulia� În contextul actual al 
pandemiei au fost respectate măsurile de distanțare în 
vigoare privind COVID-19� În cadrul evenimentului au 
avut loc momente recitative în interpretarea poeților 
invitați, împletite cu momente muzicale de excepție în 
interpretarea violonistului Dan Liviu Cernat și a pianistului 
Cristian Alexievici�

Ne-au onorat cu prezența scriitorii: Nicolae Manolescu, 
Răzvan Voncu, Daniel Cristea-Enache, Horia Bădescu, 
Markó Béla, Hanna Bota, Gabriel Chifu, Vasile Dan, 
Horia Gârbea, Vasile Igna, Ioan Moldovan, Aurel 
Pantea, Marta Petreu, Ion Pop, Ioan Es� Pop, Adrian 
Popescu, Nicolae Prelipceanu și Liviu Ioan Stoiciu�

Cornelia OARGA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Colocviile Romanului Românesc Contemporan

06

Colocviile Romanului Românesc Contem-
poran este un proiect național dedicat promo-
vării romanului românesc contemporan și este 

organizat de Consiliul Județean Alba, Uniunea Scriito-
rilor din România, Filiala Alba – Hunedoara a Uniunii 
Scriitorilor din România și Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii�

Proiectul 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�

Colocviile Romanului Românesc Contemporan din acest 
an au avut loc în data de 8 octombrie 2021 la Sala 
Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba 
Iulia, având loc două sesiuni de comunicări cu tema 
„Proza de azi: o schimbare de paradigmă?”� Lucrările 

prezentate și tema aleasă au suscitat interesul celor 
prezenți generând un dialog captivant�

Au conferențiat: Cristian Pătrășconiu, Vasile Spiridon, 
Daniel Cristea-Enache, Andrea Hedeș, Răzvan Voncu, 
Gabriel Chifu, Ovidiu Pecican, Horia Gârbea, Hanna 
Bota, Adrian Lesenciuc și Florin Toma�

În acest an, din cauza restricțiilor privind COVID-19, 
publicul nu a avut acces, evenimentul fiind transmis 
online pe canalele media ale Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba�

Cornelia OARGA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Colocviul Tinerilor Scriitori

07

Colocviul Tinerilor Scriitori este un proiect 
național dedicat promovării tinerilor scriitori din 
România�

Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba împreună cu Filiala Alba – Hunedoara a 
Uniunii Scriitorilor din România au organizat 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 se adresează 
elevilor, studenților, cadrelor didactice, iubitorilor de 
literatură și întregii comunități�

Colocviul Tinerilor Scriitori din acest an a avut loc în 
data de 24 septembrie 2021, în curtea Bibliotecii 
Județene „Lucian Blaga” Alba, cu respectarea măsurilor 
de distanțare în vigoare privind COVID-19, publicul 
asistând la momente poetice de calitate în interpretarea 
tinerilor scriitori: Alina Vițel, Ana Săndulescu, Mihai 

Ivașcu, Mihai Marian, Savu Popa, Toni Chira, Ana 
Maria Cioroianu, Diana Hrapciuc, Romeo Aurelian Ilie, 
Andrei Zbîrnea, Marcel Vișa, Antonio Doda, Casandra 
Ioan, Adrian Cârstea, Ligia Dimitriu, Răzvan Fugaciu și 
Elena Marica�

Premiile au fost înmânate de domnul Cornel Nistea, 
președintele Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba 
– Hunedoara�

Premianții de anul acesta au fost: Alina Vițel – Premiul 
pentru Poezie; Mihai Ivașcu – Premiul pentru Poezie; 
Romeo Aurelian Ilie – Premiul pentru Critică literară�

Cornelia OARGA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Conferințele Bibliotecii:  
Ovidiu Bîrlea… după centenar

08

În urmă cu mai bine de un deceniu, la împlinirea 
a 90 de ani de la nașterea lui Ovidiu Bîrlea, 
publicam în revista „Discobolul” un articol 

intitulat Omul total al folcloristicii românești, în 
care îmi exprimam regretul că una dintre cele mai 
complexe personalități ale etnologiei românești 
încă nu și-a ocupat locul pe care-l merită în istoria 
culturii noastre nici după două decenii de la moarte� 
Acum, la câțiva ani de la centenarul nașterii sale, 
se poate spune că interesul pentru omul, cerce-
tătorul, dar și prozatorul Ovidiu Bîrlea a crescut 
simțitor, universitari de marcă și jurnaliști de excepție 
s-au aplecat cu știință și înțelegere asupra vieții și 
activității folcloristului născut în Apuseni, la Bârlești-
Mogoș, în 13 august 1917� 

Semnalul reevaluării activității științifice și literare a 
fost dat de cercetătorii din județul Alba, în 2007, 
prin reeditarea Metodei de cercetare a folclorului 
de către profesorul Avram Cristea – președintele 
Asociației folcloriștilor din Bălgradul Marii Uniri� Tot 
lui Avram Cristea îi datorăm și lansarea (în același 
an) a unui chestionar în rândul celor care l-au 
cunoscut pe Ovidiu Bîrlea� Materialele rezultate 
au fost publicate, în 2008, în „Discobolul”, revistă 
a Uniunii Scriitorilor din România – filiala Alba-Hu-
nedoara� În spațiul generos oferit aniversării a nouă 
decenii de la nașterea lui Ovidiu Bîrlea (120 pagini) 
au semnat articole și studii de aleasă ținută nepoții 
folcloristului (Doina și Nicolae Danciu), prieteni 
apropiați (Ioan Voicu Macaveiu, Rodica Jurca) 
precum și o seamă de cercetători ai culturii tradi-
ționale din România: Ion Buzași, I� H� Ciubotaru, 
Nicolae Constantinescu, Avram Cristea, Ion Cuceu, 

Virgiliu Florea, Ilie Moise, Antoaneta Olteanu, 
Viorica Nișcov, Helga Stein și Ion Taloș�

În deceniul următor preocupările privind viața și 
activitatea lui Ovidiu Bîrlea sau reeditarea unor 
opere s-au înmulțit, demne de remarcat fiind publi-
carea corespondenței cu o parte dintre prieteni, 
membri ai familiei și colegi: George Meniuc, Pagini 
de corespondență� Ediție îngrijită și studiu introductiv 
de Elena Țau, Chișinău 2010; Ionela Carmen Banța, 
Ovidiu Bîrlea – ediție critică din fondurile documen-
tare, București, Editura Muzeului Național al Lite-
raturii Române, 2013; Petru Caraman� Corespon-
dență, vol� I, II� Ediție îngrijită de Ion H� Ciubotaru 
și Remus Zăstroiu� Introducere și notă asupra ediției 
de I� H� Ciubotaru, Iași, Editura Universității „Al� Ioan 
Cuza”, 2016; Ovidiu Bîrlea în corespondență� Ediție 
îngrijită de Carmen Ionela Banța, București, Editura 
Etnologică, 2016�

În 2010 au fost retipărite două dintre operele 
fundamentale ale lui Ovidiu Bîrlea: Istoria folclo-
risticii românești, Editura Aius, Craiova și Tipologia 
folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B� P� 
Hașdeu (în colaborare cu Ion Mușlea), apărută în 
București, la Editura Academiei Române�

Ilie
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Iordan Datcu a adunat în volumele Ovidiu Bîrlea: 
De la Ion Budai-Deleanu la Lucian Blaga (Bucu-
rești, RCR Editorial, 2014) și Studii de etnologie, I-III, 
(București, RCR Editorial, 2016), o serie de prefețe 
și lucrări publicate în mai multe reviste de speciali-
tate� Același cercetător a publicat, în 2013, volumul 
Ovidiu Bîrlea – etnolog și prozator (București, RCR 
Editorial) carte cu regim de „introducere” în opera 
folcloristului, iar Cristina Oancea a realizat filmul 
documentar Ovidiu Bîrlea – un destin între două 
lumi prezentat la TVR-Cultural în 2012, în cadrul 
seriei „Povestiri de taină ale Apusenilor”�

Un destin ceva mai generos a avut proza lui Ovidiu 
Bîrlea rămasă în manuscris și publicată în 1999 
(Drumul de pe urmă, Cluj-Napoca, Clusium) și 
2001 (Se face ziuă: romanul anului 1848, Bucu-
rești, „Grai și Suflet – Cultura Națională”)� În 25 
martie 2017, Asociația „Baia Domnilor” din Bucium 
(satul în care s-a născut mama folcloristului, Maria) 
a organizat la Muzeul Etnografic al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca, simpozionul Ovidiu Bîrlea și buciu-
manii, prilej cu care Editura „Casa cărții de știință” a 

lansat opera literară a lui Ovidiu Bîrlea, reeditată în 
patru volume: Urme pe piatră, Șteampuri fără apă, 
Drumul de pe urmă și Se face ziuă: romanul anului 
1848� Așa au debutat, în ziua de Bunavestire, festi-
vitățile prilejuite de centenarul nașterii lui Ovidiu 
Bîrlea – una dintre cele mai complexe personalități 
ale Apusenilor�

Două luni mai târziu, în 19 mai 2017, la ediția a X-a 
a Târgului de carte „Alba Transilvana” – desfășu-
rată la Casa de cultură a sindicatelor din municipiul 
Alba Iulia – a avut loc lansarea volumului Cores-
pondență: Ovidiu Bîrlea – Doina Blaga, o ediție 
îngrijită și adnotată de dr� Andreea Buzaș, cerce-
tător la „Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu” 
al Academiei Române� Volumul, apărut la Editura 
Centrului de Cultură „Augustin Bena” din Alba Iulia, 
redeschide „dosarul” Ovidiu Bîrlea, restituind culturii 
române un model de cercetător, cartea înscriindu-se 

într-un demers clar de reevaluare a unui moment 

important din evoluția etnologiei românești� 
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Tomul al XXXI-lea al periodicului Academiei Române 

– Studii și comunicări de etnologie – dedicat împli-

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, volum apărut la aceeași editură a Centrului de 

cultură „Augustin Bena” Alba, corespondența publi-

cată în paginile revistei Studii și comunicări de etno-

logie a încheiat, 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� 

Am convingerea că după publicarea întregii cores-

pondențe cu și de la Ovidiu Bîrlea – și, îndeosebi, 

după apariția numărului 235-236-237/2017 din 

revista „Discobolul”, a filialei Alba-Hunedoara, a 

Uniunii Scriitorilor din România – imaginea acestei 

personalități atât de nedreptățite va fi complet schim-

bată� În locul unui individ dur, ursuz și distant – așa 

cum a fost adeseori etichetat – ne apare doar omul 

„înclinat spre ironie și haz”, cum l-a caracterizat, atât 

de exact, cercetătoarea Viorica Nișcov� 

La o distanță de mai bine de 100 de ani de la naștere 

și 31 de la plecarea „dincolo” a autorului, (a decedat 

la Cluj în 7 ianuarie 1990) se impune o reevaluare 

„la rece”, fără patimă, a moștenirii lăsate de folclo-

ristul din Bârleștii Apusenilor, care trebuie să-și ocupe 

locul distinct în istoria disciplinei, la constituirea căreia 

a contribuit din plin� 

Figură emblematică a etnologiei românești, Ovidiu 

Bîrlea, consideră acad� Sabina Ispas, „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 

Iar profesorul Ion Cuceu de la Arhiva de Folclor 
a Academiei Române stabilește definitiv locul lui 
Ovidiu Bîrlea în folcloristica noastră din secolul 
trecut: „Nici un alt cercetător nu s-a mai ridicat la 
valoarea acestui moț, care a venit să-și doarmă 
somnul de veci, aici, la poalele Feleacului�” (Interviu 
al Cristinei Oancea, 2012)� 

Acum, la 104 ani de la nașterea sa, imaginea lui 
Ovidiu Bîrlea se apropie tot mai mult de aceea de 
„rege al folcloriștilor”, cu care l-a răsfățat, într-una 
din ultimele scrisori, fratele său – monseniorul Octa-
vian Bîrlea� 

Prof. univ. dr. Ilie MOISE,  
Academia Română

Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu

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�
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Ateliere educative

01

Obiectivul principal al acestui proiect 
îl reprezintă organizarea de cursuri, 
ateliere pentru copii, tineri și adulți, servicii 

de educație permanentă, realizate prin activități 
specifice� Atelierele educative urmăresc să 
deschidă publicului, în special copiilor, gustul pentru 
lectură și cunoaștere, să stimuleze și să dezvolte 
îndemânarea, creativitatea și imaginația� 

În acest an proiectul s-a extins având colaborări atât 
la nivel local cu școli și grădinițe din Alba Iulia, cât și 
la nivel județean prin încheierea unor parteneriate cu 
Asociația „Casa Nădejdei” Aiud, Centrul Multicul-
tural „Liviu Rebreanu” Aiud – Direcția Municipală de 
Cultură, Biblioteca „Liviu Rebreanu” Aiud� Activitățile 
din cadrul proiectului s-au desfășurat în curtea Biblio-

tecii Județene „Lucian Blaga” Alba, în mediul online, 
pe pagina de facebook a instituției, prin transmisii 
live sau înregistrări video cu tematici variate și prin 
prezentarea unor expoziții virtuale de tip desen sau 
lapbook� Astfel, sub îndrumarea bibliotecarelor și a 
partenerilor implicați în proiect, copiii au învățat cum 
să confecționeze felicitări sau ornamente specifice 
anumitor sărbători, au modelat în lut sau plastilină, 
s-au „jucat” confecționând moriști de vânt și pictând 
pe pietre, toate aceste activități având ca punct de 
referință cartea�

Oana DUBLEȘ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Cărțile pleacă și ele, câteodată, în vacanță, 
însă doar pentru a o petrece alături de micii lor 
cititori în cadrul unui proiect Bibliovacanța� 

Ajuns deja la cea de-a V-a ediție, proiectul ce 
se desfășoară în perioada vacanțelor școlare, îi 
provoacă pe copii să participe la numeroase activități 
de animație, de îndemânare, ateliere de lectură și de 
creație� Cei care doresc să-și testeze cunoștințele din 
diferite domenii de activitate, au ocazia să participe 
la concursuri de cultură generală derulate în cadrul 
proiectului�

Pe lângă activități ce stimulează inițiativa, spiritul 
de echipă, dar și cel competitiv, proiectul propune 
copiilor o serie de exerciții dramatice și de improvizație 
menite să le dezvolte imaginația, creativitatea, 
atenția și memoria, având ca instrumente principale 
jocul și cartea�

Bibliovacanța

02

În acest an, proiectul s-a derulat în mai multe localități 
din județul Alba, de activitățile sale bucurându-se 
în jur de 200 de copii, părinți și cadre didactice� 
Bibliovacanța rămâne un proiect de tradiție al 
bibliotecii, invitându-i atât pe cei mai mici, cât și pe 
cei mai mari dintre cititori, la momente de relaxare și 
aventură în compania cărților�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Vreau să-mi citești!

03

Să citești copiilor reprezintă o activitate 
relaxantă și distractivă, atât pentru cel care 
lecturează, cât și pentru auditoriu� Un club 

de acest gen reprezintă ocazia perfectă pentru a-i 
ajuta pe aceștia să își formeze un obicei benefic� 
Lumea magică a personajelor de poveste îi învață 
să se exprime, iar acest lucru contribuie la creșterea 
fluenței atât în ceea ce privește cititul, cât și vorbitul� 
O parte dintre copiii care frecventează atelierul 
Vreau să-mi citești! au fost incluși și în proiectul 
Omul, cartea, biblioteca, unde au făcut recomandări 
video de carte, sub formă de interviu� 

Printre cărțile recomandate s-au aflat: Micul prinț, 
Povestiri istorice, Harry Potter� Luiza POP,  

bibliotecar, Biblioteca Județeană  
„Lucian Blaga” Alba
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Primii pași în bibliotecă sunt cei mai importanți 
pentru a deschide orizonturile copiilor spre 
universul cărților� În acest scop, începând 

cu anul 2019, se derulează cu succes unul dintre 
cele mai animate proiecte ale instituției noastre, 
Descoperă biblioteca!, o invitație clară și ofertantă 
pentru micii cititori de a face o scurtă incursiune pe 
tărâmul lecturii, în culisele activităților pe care le 
desfășoară bibliotecarul în „casa cărților”�

În acest an, proiectul s-a derulat prin activități variate, 
propunându-și să aducă în atenția publicului atât 
serviciile pe care le oferă biblioteca, precum și 
cele mai inedite titluri de carte existente în colecțiile 
bibliotecii noastre� Fie că au venit în vizită la sediul 
bibliotecii, fie că i-au trecut pragul în mediul virtual, 
micii cititori s-au putut bucura prin intermediul jocului 
și al lecturii, de experiențe inedite: au călătorit în 
jurul lumii, au gustat din experiența de a fi cercetător 

Descoperă biblioteca!

04

științific, au cunoscut poveștile de viață ale unor 
personalități marcante ale lumii�

Proiectul Descoperă biblioteca! este și rămâne 
un proiect cultural-educativ menit să transforme prima 
experiență a copiilor în lumea cărților într-o poveste 
fără sfârșit

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

101A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



BebeBiblioteca

05

A fi părinte este una dintre cele mai importante 
responsabilități în viață, totuși puțini dintre 
noi sunt instruiți pentru ea� În acest sens, 

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba vine 
în sprijinul părinților și viitorilor părinți cu o serie de 
ateliere de parenting derulate în carul proiectului 
BebeBiblioteca� Atelierele se adresează femeilor 
însărcinate, tinerilor părinți care doresc să găsească 
soluții la problemele cu care s-au confruntat pe 
parcursul experienței de părinte, celor care doresc 
să îmbunătățească relația cu copilul și cu ei înșiși, 
precum și tuturor celor interesați de relația părinte – 
copil� Totodată, participanții la proiect au ocazia de 
a se familiariza și de a consulta colecțiile de carte de 
specialitate existente în bibliotecă�

Derulate lunar, începând cu anul 2019, atelierele de 
parenting sunt coordonate de psihoterapeutul, Adina 
Drimbe, care alături de invitați speciali din domenii 
conexe, legate de viața de familiei, au încercat să 
abordeze micile și marile provocări cu care un 
părinte se poate confrunta în relația cu propriul său 
copil, analizând diferite situații și furnizând informații, 
opinii și sfaturi practice� În anul 2021, în contextul 
pandemiei, proiectul BebeBibliteca s-a derulat lunar 
în mediul online, pe paginile de Facebook și Youtube 
ale instituției, sub forma unor materiale audio-video, 
abordând tematici diverse, încercând să acopere 
aspecte cât mai variate din „meseria” de a fi părinte�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Predictorul puternic pentru o relație funcțională 
cu copiii noștri este educația bazată pe 
inteligența emoțională� Acest stil de parenting 

bazat pe ideea de a construi legături emoționale 
cu copiii noștri, este esențial pentru a reuși să-i 
pregătim pentru viitor, ajutându-i să-și dezvolte o 
imagine de sine pozitivă, aptitudini sociale și simțul 
responsabilității� Pentru toate acestea, este nevoie 
de un cămin în care preocuparea și respectul pentru 
sentimentele celorlalți să fie prețuite și în care aceste 
valori să fie susținute�

În practica terapeutică, încurajez părinții să 
descopere și să învețe principalul limbaj de iubire 
al copiilor lor� Fiecare copil, ca de altfel fiecare 
adult, își exprimă și receptează cel mai bine 
iubirea într-un limbaj propriu� Prin intermediul unuia 
dintre cele cinci limbaje de iubire – timpul acordat, 
cuvintele de încurajare, darurile, serviciile sau 

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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mângâierile fizice –, îi veți putea transmite copilului 
vostru în mod eficient și necondiționat sentimente de 
respect, afecțiune și implicare care vor avea o mare 
rezonanță în sufletul său� 

Primul limbaj al iubirii sunt mângâierile fizice� 
Atingerile fizice sunt cea mai puternică voce a iubirii� 
Copiii care sunt ținuți în brațe, îmbrățișați, sărutați se 
dezvoltă mai devreme din punct de vedere emoțional 
decât cei care sunt lăsați multă vreme fără contact 
fizic� Copiii noștri au mare nevoie de mângâieri în 
primii ani de viață� Pentru dezvoltarea emoțională a 
copiilor, este important să reținem că băiețeii și fetițele 
au în egală măsură nevoie de afecțiunea fizică, iar 
această legătură nu ar trebui să scadă pe măsură ce 
copilul crește� 

Al doilea limbaj al iubirii sunt cuvintele� Un vechi 
proverb ebraic spune: „În voia limbii sunt viața și 
moartea”� Cuvintele pe care le rostim au un impact 
puternic în viața copiilor fiind esențiale în privința 
comunicării iubirii deoarece pot influența în mod 
pozitiv sau negativ comportamentul unui copil, evoluția 
acestuia și chiar sănătatea lui mentală� Cuvintele 
afectuoase și tandre, cuvintele de încurajare, hrănesc 
interior copilul, dându-i sentimentul valorii de sine în 
timp ce cuvintele tăioase și reci pot dăuna stimei de 
sine și pot arunca îndoieli asupra capacităților sale�

Al treilea limbaj este timpul acordat� Prin timp acordat 
ne referim la atenția oferită copilului și ascultarea 
sa activă� Timpul acordat însoțit de un contact 
vizual plăcut, înseamnă o modalitate eficientă de a 
cunoaște copilul, de a afla ce se petrece în universul 
lui interior, ocazii care întrețin și satisfac nevoia 
acestuia de iubire�

Al patrulea limbaj al iubirii este oferirea și primirea de 
cadouri care reprezintă o altă modalitate care poate 
exprima iubire fie pe moment, fie peste ani� Chiar și 
cadourile cele mai neînsemnate devin simboluri ale 
iubirii dacă sunt oferite sincer� Bineînțeles, fără a 
fi folosite cu scopul de a mitui copilul sau pentru a 
înlocui celelalte limbaje ale iubirii�

Ultimul limbaj, dar nu cel din urmă, sunt serviciile pe 
care i le faci copilului� Cum ar fi: pregătirea mâncării, 
așezatul mesei, ajutor la teme, când îi citești o poveste 
sau când îl ajuți să-și pună lucrurile în ordine� Aceste 
servicii sunt o bună cale de exprimare a iubirii care 
dacă sunt în strânsă legătură cu celelalte limbaje, pot 
alimenta rezervorul de emoții pozitive ale copilului și 
îi vor oferi modele de comportament prin care și el să 
îi ajute pe alții�

Deși sunt cinci limbaje de iubire, unul sau două 
sunt predominante� Iar responsabilitatea părințiilor 
rămâne aceea de a identifica limbajul predominant 
acestuia pentru a comunica optim cu copilul�

Totodată, este bine de știut că și cei mai empatici 
dintre noi vor avea, mai des decât ne închipuim, 
acele scăpări și deconectări în relația cu copiii 
noștri� Important este să reținem că aceste rupturi 
zilnice pot fi reparate� Dacă țintim către un parentaj 
fără greșeală, vom transmite copiilor mesajul că 
performanța noastră este mai importantă decât a le 
împlini lor nevoile� Așadar, relațiile în care indivizii 
își folosesc înțelegerea nevoilor umane pentru a 
încerca să își cunoască asemănările și diferențele are 
potențial nelimitat de creștere și împlinire�

Pentru o înțelegere și mai bună despre cum să creștem 
copii sănătoși din punct de vedere emoțional, 
recomand să împrumutați de la Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, cartea scrisă de Gary 
Chapman: „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor” 
care este un dar neprețuit pentru părinți, de care se 
vor bucura însă, în primul rând, copiii��

Adina DRIMBE,  
psihoterapeut

Coordonator proiectul 3�1 BebeBiblioteca
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Bibliovaliza 

06

Cum ar fi ca cele mai frumoase și mai îndrăgite 
povești să le poți purta peste tot cu tine… 
într-o Bibliovaliză? Proiectul cultural-educativ, 

Bibliovaliza, le oferă posibilitatea copiilor să 
descopere aceste minunate povești „călătoare”, 
realizate în format audio-video, cuprinzând fabule, 
legende, precum și cele mai frumoase basme 
populare românești, din repertoriul internațional sau 
cele scrise de autori români și străini�

Începând cu anul 2020, având în vedere contextul 
pandemic, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, în încercarea de a aduce și mai aproape 
cartea de cititorii săi, a pus la dispoziția publicului 
larg, aproape 100 de povești „călătoare” sub forma 
unui DVD, distribuit în regim gratuit, urmărind să 
sprijine activitatea cadrelor didactice, a elevilor și a 
tuturor celor implicați în procesul educațional� 

Și în anul 2021, proiectul continuă cu noi povești, 
povestiri și fragmente din operele marilor scriitori 
români, cu prezentări dramatizate ale unor episoade 
din viețile unor personalități istorice și literare, toate 
urmând a fi cuprinse pe un nou DVD� 

Proiect multiart, Bibliovaliza, reușește pe an ce trece 
să-și dezvolte și adapteze paleta de activități, pornind 
de la ateliere de improvizație, jocuri dramatice, 
lecturi interactive până la povești dramatizate, toate 
inspirate dintr-o valiză plină de… cărți�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Hai să ne jucam la bibliotecă!

07

Cine s-ar fi gândit că a descoperi universul 
cărților poate fi atât de captivant și distractiv? 
Hai să ne jucăm la bibliotecă! este un 

proiect cultural-educativ care își propune exact acest 
lucru� Prin jocuri educative și creative, inspirate din 
cărțile de activități, de ghicitori, de cultură generală, 
copiii au posibilitatea să se familiarizeze cu spațiul 
bibliotecii, cu lumea cărților, să dobândească noi 
abilități, să asimileze noi informații, dar și să petreacă 
timp împreună cu alți copii, într-un mod plăcut și 
constructiv� 

În acest an, proiectul s-a derulat în curtea Bibliotecii 
Județene „Lucia Blaga” Alba, oferindu-le copiilor un 
spațiu generos în care să-și manifeste creativitatea și 
să răspundă cu brio provocărilor inspirate din cărțile 
aflate în colecțiile bibliotecii� 

Hai să ne jucăm la bibliotecă! Prin joc, cucerim inimile 
micilor cititori și îi aducem mai aproape de universul 
ludic al cărților�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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English 4 Kids 

08

English 4 Kids – Clubul de engleză este un 
proiect cultural-educativ inițiat în anul 2019, 
desfășurat lunar sub forma unui club de limbă 

și civilizație engleză pentru copii, având ca scop 
apropierea celor mici de limba și cultura britanică/
americană și familiarizarea acestora cu fondul de 
carte în limba engleză al bibliotecii� Elementele 
implicate în desfășurarea acestui club sunt: joc/
joacă, ateliere creative, cântece, vizionări de 
materiale educative audio-video în limba engleză, 
sub îndrumarea unui cadru didactic specializat: prof� 
Diana Bianca Mortură�

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect au fost 
valorificate prin editarea unui material audio-video 
(DVD), ce cuprinde 12 filmulețe cu tematici diferite, 
conținând elemente de vocabular și conversație, 

prezentări de carte, jocuri educative, cântece� Acest 
produs cultural-educativ a fost distribuit gratuit în 
rețeaua de biblioteci publice, la nivel județean și 
național, astfel încât un număr cât mai mare de copii 
să beneficieze de lecții gratuite de învățare a limbii 
engleze�

Având în vedere contextul pandemic, activitățile din 
cadrul proiectului se desfășoară în mediul online, pe 
pagina de facebook a Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba, sub forma unor video-uri menite să 
deschidă copiilor o ușă spre limba și civilizația 
engleză� 

Oana DUBLEȘ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Diana Bianca Mortură

106 A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

Coșulețul copiilor deștepți

09

Pentru copiii curioși și isteți, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba derulează 
un proiect deosebit, Coșulețul copiilor 

deștepți, care are ca scop îmbogățirea culturii 
generale a celor mici cu cunoștințe noi și stimularea 
interesului acestora pentru colecțiile de enciclopedii 
și de carte destinată lor� Inițiat în anul 2019, proiectul 
se derulează lunar, atât în spațiul bibliotecii, cât și în 
grădinițe și școli� În Coșulețul copiilor deștepți cei 
mici pot afla curiozități, noutăți, împletind studiul și 
jocul într-un mod interactiv și atractiv�

În anul 2021, având în vedere contextul pandemic, 
proiectul s-a derulat în mediul online, sub formă de 
material audio-video, oferind astfel posibilitatea unui 
public cât mai numeros să aibe acces la informații, 
încercând să vină în completarea și sprijinirea 
programelor educaționale�

Proiectul Coșulețul copiilor deștepți încearcă prin acti-
vitățile sale să stimuleze și să antreneze imaginația, 
curiozitatea și spontaneitatea copiilor� 

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Copil bogat, copil sărac

10

Totul pe lumea aceasta are preț? Măsurăm 
valoarea cuiva după banii pe care-i câștigă? 
Acestea sunt doar câteva dintre întrebările 

care-și află răspunsul în cadrul proiectului Copil 
bogat, copil sărac, proiect care își propune să-i 
familiarizeze pe cei mici cu rolul și valoarea banilor 
în societate� 

Derulat, începând cu anul 2020, sub forma unor 
ateliere de educație financiară destinate, în principal 
copiilor, proiectul s-a bucurat de un real succes, 
abordând teme de interes pentru cei mici: gestionarea 
banilor de buzunar, a economiilor, stabilirea valorii 
unui lucru� Atelierele de educație financiară sunt 
coordonate de Claudiu-Traian Simedru, consultant 
financiar și, totodată, voluntar al Bibliotecii Județene 
„Lucan Blaga” Alba�

Copil bogat, copil sărac oferă celor mici posibilitatea 
de a face primii pași în lumea plină de responsabilități 
a oamenilor mari și de a afla răspunsuri la întrebările 
lor, în cărțile de educație financiară pentru copii, 
aflate în colecțiile bibliotecii� Acest proiect aduce 
cartea și banii laolaltă, confirmând dictonul: Ai carte, 
ai parte!

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Jurnal de călătorie

11

În ultimii ani, distanțele din jurul nostru au 
devenit din ce în ce mai mici� Zburăm în jurul 
continentelor și suntem în legatură în mod 

constant cu oameni din toate colțurile lumii� Perioada 
în care trăim se caracterizează prin internaționalizare, 
globalizare și mobilitate� În acest context intercultural, 
cheia succesului este informarea și abilitatea de a 
diagnostica diferențele culturale, de a înțelege că 
fiecare țară are o identitate culturală� 

Iată câteva dintre premisele de la care pornește 
acest captivant proiect al bibliotecii, Jurnal de 
călătorie, dedicat iubitorilor, pasionaților de 
călătorii� În cadrul acestui proiect cultural-educativ 
participanții au posibilitatea de a descoperi oameni 
și locuri noi, sunt încurajați să schimbe idei, informații, 
opinii, percepții, experiențe personale legate de 
călătorii, li se oferă recomandări și sfaturi de călătorie� 

Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului se promo-
vează numeroasele titluri de cărți existente în 
colecțiile bibliotecii despre cultură și civilizație, locuri 
interesante de vizitat, ponturi de călătorie, curiozități 
și aspecte inedite legate de obiective turistice�

Jurnal de călătorie este un proiect plin de provocări 
al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, ce le 
poartă pașii celor pasionați de călătorii mai aproape 
de destinații de vis�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Caravana bibliotecii în școală

12

Caravana bibliotecii în școală sau 
caravana cu întâlniri amicale� Prin acest 
proiect ne dorim să ajungem cât mai aproape 

de preșcolari, elevi și studenți prin activități specifice 
desfășurate direct în grădinițe, școli, universitate în 
scopul apropierii față de carte și bibliotecă� Pledoaria 
pentru carte, personalitățile aduse în fața tinerilor, 
dezbaterile făcute, au scopul de a conștientiza 
importanța lecturii și a o transforma într-o activitate 
realizată cât mai des și cu plăcere� 

Anul acesta proiectul a demarat prin campania 
Înscrie-te la bibliotecă!, unde copiii Școlii Gimnaziale 
„Mihai Eminescu” au cunoscut titluri din colecțiile 
bibliotecii, au fost invitați să se înscrie la bibliotecă 
și să împrumute la domiciliu cât mai multe volume 
din publicațiile gestionate de Secțiile pentru Copii și 
Adulți�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Bibliobuzul în județul Alba

13

Bibliobuzul în Județul Alba este un 
proiect prin care Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba își dorește să fie cât mai 

aproape de toți locuitorii județului Alba prin acțiuni de 
promovare a cărții și animație culturală în municipiul 
Alba Iulia și județ� Lecturile interactive, vizitele în 
cadrul școlilor și grădinițelor din județ, înscrierea de 
noi cititori la bibliotecă sunt doar câteva activități ce 
au loc cu ajutorul bibliobuzului� 

Și în acest an Bibliobuzul a găzduit activități culturale 
în parteneriat cu școli și grădinițe, copiii fiind bucuroși 
să își aleagă singuri cărți din raft, să facă „schimb” 
de cărți și jucării în cadrul campaniei „Jucării și cărți 
pentru copii”�

Bibliobuzul le promite tuturor celor curioși și dornici 
de aventură o călătorie de neuitat în fascinanta lume 
a cărților!

Oana DUBLEȘ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Cum am reușit

14

Nimeni nu a reușit peste noapte� Deși fiecare 
succes se bazează pe o idee bună, multă 
muncă și perseverență, dar și puțină șansă, 

oamenii de succes au mers pe căi diferite� Aceste 
povești de viață ce-i pot inspira pe cei din jur, sunt 
suprinse într-un minunat proiect educațional Cum 
am reușit.

Proiectul își propune ca în cadrul unor întâlniri dintre 
copii, adolescenți și tineri, cu persoane de succes 
din domenii variate, aceștia să cunoască modele și 
exemple de reușită și să descopere calitățile necesare 
pentru a da viață năzuințelor proprii: perseverență, 
determinare, încredere în sine� 

În plus, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
pune la dispoziția micilor săi cititori o bogată colecție 
de titluri vizând eroi neștiuți, personalități marcante ale 
lumii, adevărate exemple inspiraționale, copii, tineri 

și adulți, care au fost nevoiți să facă alegeri dificile 
pentru a supraviețui, au crezut cu atâta convingere în 
ceva, încât nimeni n-a putut să-i abată din drumul lor� 

Din acest an, proiectul își propune să se dezvolte și 
în mediul online, adresându-se publicului de toate 
vârstele, printr-o serie de materiale audio-video, 
interviuri, propunând modele de succes, leadership, 
exemple de dezvoltare personală, indiferent de 
domeniul de activitate, promovând colecțiile și 
serviciile de bibliotecă� Cum am reușit este un proiect 
care te invită să te lași inspirat și să nu uiți niciodată 
că nimic nu este imposibil�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Clubul de lectură „LecturAlba”

01

LecturAlba este clubul de lectură unde tinerii 
sunt încurajați să citească, să descopere 
frumusețea cărților, să se exprime liber prin discuții 

și dezbateri pe temele din cărti, să împărtășească 
din ceea ce citesc� Anul acesta, Clubul de lectură 
s-a desfășurat și la Aiud, în parteneriat cu Asociația 
„Casa Nădejdei” unde beneficiarii asociației, 
persoane care aparțin grupurilor vulnerabile, au avut 
parte lunar de prezența unui bibliotecar care le-a 
împărtășit din tainele cărților, au citit împreună și au 
descoperit cărți din colecțiile bibliotecii�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Aproape de tine

02

Una dintre cele mai importante misiuni ale 
bibliotecii publice este de a oferi acces 
la informații tuturor beneficiarilor, fără 

nici un fel de îngrădiri� În acest sens, Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba a derulat activități 
ce se adresează persoanelor cu dizabilități, printre 
acestea, bucurându-se de un real succes proiectul 
Aproape de tine.

Inițiat în anul 2019, proiectul se adresează 
persoanelor cu dizabilități și grupurilor vulnerabile 
și are ca scop derularea în parteneriat cu asociații 
de profil, a unor activități culturale ludice, destinate 
copiilor sau de socializare și petrecere în mod 
plăcut a timpului liber, destinate adulților� Activitățile 
din cadrul proiectului Aproape de tine! s-au derulat 
într-un cadru multicultural, marcat de prezentări de 
carte, lecturi interactive și momente artistice� În plus, 
proiectul aduce în atenția publicului larg cărțile Daisy 
existente în colecțiile bibliotecii� De asemenea, în 
vederea îmbunătățirii serviciilor dedicate categoriilor 
speciale de utilizatori, Biblioteca Județeană „Lucian 
Blaga” Alba a realizat o serie de investiții în dotări 
adecvate la clădire, căile de acces și mobilier� Nu 
în ultimul rând, în vederea eficientizării comunicării 
cu persoanele cu dificultăți de auz, respectiv cu 
persoanele care suferă de surditate totală sau parțială, 
în cadrul instituției s-a derulat un curs de comunicare 

în limbaj mimico-gestual pentru bibliotecarii care 
lucrează în relații directe cu publicul�

Aprope de tine! este un proiect ce arată că Biblioteca 
Județeană „Lucian Blaga” Alba, prin produsele 
și serviciile pe care le oferă, susține participarea 
deplină a tuturor utilizatorilor la activitățile culturale 
și educative�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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S.F., Fantasy & Horror Club Alba

03

Orice proiect pornește de la o idee� Un 
„Ce-ar fi să facem asta?”

La fel s-a întâmplat și în cazul de față� 
Managerul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
Silvan Stâncel, a venit cu propunerea de a pune 
bazele unui club unde să se poată aduna pasionații 
genurilor science fiction, fantasy și horror – fie că 
vorbim despre consumatori ai genului, ori creatori 
(scriitori, artiști plastici etc�)�

La început, întâlnirile s-au desfășurat fizic, lunar, pe 
diferite teme, în cadrul lor discutându-se despre cărți, 
filme și idei din genurile science fiction, fantasy și 
horror� Din păcate, avertismentele unor cărți și filme 
SF au devenit realitate: am fost loviți de o pandemie 
care ne-a obligat să aducem schimbări vieții noastre 
obișnuite� S-a trecut, astfel, la un mod de interacțiune 
care, în urmă cu câteva decenii, chiar părea SF: în 
mediul online� Întâlnirile lunare ale clubului au continuat 
pe Zoom, ceea ce a permis deschiderea clubului către 
exterior, lui alăturându-i-se pasionați de SF din toată 
țara (chiar și din străinătate), scriitori, redactori de 
reviste, coordonatori ai unor colecții SF de la edituri 
importante, organizatori ai unor evenimente SF&F, 
membri ai altor cluburi și cenacluri SF&F�

Science Fiction, Fantasy & Horror Club Alba 
a devenit, astfel, dintr-un proiect local, unul vizibil la 
nivel național și chiar internațional�

Pe lângă acest aspect, de a aduce laolaltă pasionații 
genului, clubul s-a concentrat pe crearea de conținut� 
La întâlnirile lunare au fost invitați diverși specialiști în 
domeniul științific, literar, al artelor vizuale și nu numai, 
care au împărtășit din cunoștințele lor de specialitate și 
au răspuns întrebărilor celorlalți participanți�

În plus, în fiecare lună s-au realizat înregistrări audio și 
video pe diferite teme legate de genurile SF, fantasy și 
horror, disponibile pe canalul de YouTube al Bibliotecii 
Județene� Ele pot servi drept prim-contact cu aceste 

genuri pentru cei ce vor să le descopere, sau pot 
deveni sursă de informații, de căutări ulterioare și de 
dezbateri pentru cei care deja sunt fanii lor�

Clubul își dorește să continue pe cele două direcții, 
dezvoltându-le� La cel dintâi, se va căuta să se pună 
accentul pe atragerea în special a tinerilor din județul 
Alba (elevi și studenți) pasionați de SF, fantasy și horror, 
precum și pe promovarea creatorilor locali: scriitori, 
artiști plastici etc� Împreună cu aceștia, precum și cu 
ajutorul invitaților și colaboratorilor externi, se urmărește 
crearea de conținut, astfel încât să se realizeze, pe de 
o parte, valorizarea contribuției celor implicați și, pe de 
altă parte, fundamentarea unei surse utile de informare 
pentru pasionații genurilor� Astfel, se are în vedere 
continuarea și, în măsura posibilităților, dezvoltarea 
demersului actual de realizare e unor înregistrări pe 
teme SFFH�

Lucian Dragoș BOGDAN,  
scriitor, Coordonator de proiect 3�20 S�F�,  

Fantasy & Horror Club Alba

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

04

Proiectul VERBUM este unul dintre primele 
proiecte ale bibliotecii! A început în anul 2017 
și de atunci a fost într-o continuă dezvoltare� 

Este un proiect cultural desfășurat sub formă de 
cerc de scriere creativă destinat copiilor, tinerilor și 
adulților� 

Astfel că, dacă ai talent și cochetezi cu zona scrisului 
și vrei să împărtășești cu ceilați iubitori de scris creația 
ta, ești așteptat și bine primit printre membrii cercului 
de scriere creativă VERBUM, unde vei avea ocazia 
să faci scurte exerciții de scriere creativă, vei fi citit 
și ascultat de către colegii de club și vei primi și 
feedback pe text�

La fiecare întâlnire, participanții, prin recomandarea 
de carte făcută de către bibliotecar, sunt îndrumați 
să citească cărți care să îi ajute nu doar să își 
îmbunătățească arta scrisului, ci și bagajul cultural, 
pentru a fi unul cât mai valoros� 

Cele mai bune creații literare ale membrilor sunt an 
de an (începînd cu anul 2019) incluse într-o antologie 
dedicată, respectiv Antologia VERBUM�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

117A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



Seniori prin anotimpurile culturii

05

Proiectul 3.36 Seniori prin anotimpurile 
culturii este organizat de Consiliul Județean 
Alba și Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba, în parteneriat cu Centrul de Zi pentru Vârstnici 
din Alba Iulia, compartiment al Primăriei Municipiului 
Alba Iulia� În cadrul proiectului au loc întâlniri ale 
seniorilor pasionați de lectură și se desfășoară 
sub formă de dezbateri pe diferite teme literare, 
medalioane culturale, dialoguri culturale� Scopul 
proiectului este acela al promovării serviciilor de 
bibliotecă, în relație cu persoanele vârstnice�

O contribuție importantă în desfășurarea acestui 
proiect 3�36 Seniori prin anotimpurile culturii o are 
domnul Vlonga Dragomir, voluntar al bibliotecii, 
care ne ajută în organizarea și desfășurarea acestui 
proiect�

Proiectul se desfășoară de patru ori pe an, după 
semnificația titlului deducându-se că are loc câte o 
întâlnire în fiecare anotimp� La începutul anului 2021 
a fost stabilită agenda proiectului 3�36 Seniori prin 

anotimpurile culturii, respectiv data, ora, locul și tema 
fiecărei întâlniri� Aceste întâlniri au și un puternic rol de 
socializare, la ele participând un număr semnificativ 
de vârstnici care la finalul întâlnirilor prezintă 
adevărate recitaluri de muzică și poezie� Tot la 
aceste întâlniri au loc și prezentări de carte, expoziții 
de carte sau aniversări și omagieri ale scriitorilor 
din România� Cu acest prilej este prezentată viața și 
opera unor importante personalități dar și fondul de 
carte al Biblioteci Județene „Lucian Blaga” Alba�

Mariana BOLCA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

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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Seratele bibliotecii

06

O seară petrecută într-o ambianță a lecturii, 
a discuțiilor, a poeziei, a muzicii și a… 
prieteniei� Aceasta propune publicului 

larg, în fiecare lună, proiectul Seratele bibliotecii, 
inițat încă din anul 2017� 

Cei prezenți pot participa la un adevărat dialog 
de idei, însoțit, ca de fiecare dată, de momente 
muzicale și artistice� În acest sens, publicul are ocazia 
să discute și să dezbată și pe marginea unor cărți 
aflate în colecțiile bibliotecii, propuse pentru aceste 
întâlniri de suflet�

În anul 2021, marcat deja de efectele socio-
culturale ale pandemiei, subiectele propuse pentru 
discuții și dezbateri în cadrul proiectului au gravitat 
în această zonă de interes� Momentele poetice și 

muzicale s-au împletit cu discuțiile incitante purtate 
pe această temă de actualitate� Seratele bibliotecii 
au devenit adevărate evenimente literar – culturale 
care-i provoacă pe participanți să lectureze, să 
socializeze, să-și dezvolte abilitățile de comunicare 
și să cunoască părerea celorlalți despre tema 
abordată�

Proiectul are ca scop definirea bibliotecii drept 
centru multicultural, în care membrii comunității au 
posibilitatea să se manifeste liber, să schimbe idei și 
să se informeze pe teme de interes public�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Șah-mat!

07

Șahul, denumit și „gimnastica minții“, reprezintă 
cea mai bună modalitate de a exersa 
gândirea logică, iar pentru un copil, șahul 

înseamnă mai mult decât un joc� Șahul presupune 
aranjarea ideilor, formarea gândirii argumentate, 
ușurința alegerilor și claritatea limbajului verbal�

Începând cu anul 2019, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba a demarat un proiect dedicat 
acestui frumos și nobil sport, Șah-mat!� Derulat în 
parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Alba, 
proiectul propune o serie de întâlniri în care copiii 
sunt inițiați în tainele acestui minunat sport, având 
posibilitatea să se familiarizeze cu cărți pe această 
tematică, existente în colecțiile bibliotecii� 

În cadrul acestor ateliere, cei mici își pot exersa 
abilitățile strategice, capacitatea de rezolvare a 
problemelor, răbdarea și concentrarea� Șah-mat! 
reprezintă un proiect cu o mare valoare educativă, 
întrucât contribuie la dezvoltarea voinței, atenției, 
memoriei, a hotărârii de a învinge, constituind în 
același timp un mijloc de recreație activă�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

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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Biblioterapia

08

Deși termenul „biblioterapie” a fost folosit 
pentru prima dată de Samuel Crothers în 
1916, utilizarea cărților pentru a schimba 

comportamentul și pentru a reduce suferința are o 
istorie lungă, datând încă din Evul Mediu� 

Proiectul bibliotecii noastre, Biblioterapia, este un 
proiect cultural, desfășurat sub forma unor ateliere 
de psihologie practică, pentru viața de zi cu zi, cu 
sprijinul unui specialist (psihoterapeut), promovând 
totodată colecțiile bibliotecii� 

Cărțile pot ajuta individul într-o stare de oboseală, 
singurătate, disconfort psihologic, stimă de sine 
redusă; recomandările de carte, orientările 
biblioterapeutice propuse de noi, conțin cărți cu sfaturi 
directe de tipul „cum să���”, cărți pentru cunoașterea 
de sine, cărți de ficțiune care provoacă declicuri 
interioare, astfel persoanele interesate primesc 
informații, li se oferă îndrumare și un minim suport 
pentru a rezolva o problemă; creșterea compasiunii, 
dezvoltarea înțelegerii empatice și îmbunătățirea 
conștiinței de sine�

De menționat este faptul că bibliotecarul, fiind 
omul cărții, prin atitudinea și abilitățile sale creează 
o atmosferă benefică ce influențează pozitiv 
cooperarea, sprijinul, îndrumarea, motivarea 
utilizatorului către autodezvoltare și perfecționare�

Coordonatorul proiectului 3�30 Biblioterapia este 
doctorul în științe Cosmin Bara, psihoterapeut 
integrativ, specializat în neuropsihologie și cadru 
didactic asociat al Universității „1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Antrenează-ți mintea să 
lucreze pentru tine și nu 
împotriva ta.
Știi că mintea umană produce zilnic aproximativ 
60�000 de gânduri? Și din păcate majoritatea dintre 
noi gândim astăzi 90% din gândurile pe care le-am 
avut și ieri și vom gândi aceleași gânduri și mâine? 

Vreți să știți ce înseamnă asta?

Concepția despre viață, tristețile tale, bucuriile tale 
sunt aceleași� 

În fiecare dimineață te trezești pe aceeași parte a 
patului, iei telefonul, mergi la baie, îți faci cafeaua, 
bei cafeaua; practic ai același ritual de dimineață și 
procedezi așa cum ai făcut și ieri� Apoi, verifici ce 
ai de făcut, te întâlnești cu aceeași oameni și le spui 
aceleași lucruri� La un moment dat observi că ești 
nemulțumit de aceleași aspecte ale vieții� 

Co
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Apoi, în timp ce lucrezi te gândești la ce vei mânca� 
În timp ce mănânci te gândești la ce email-uri ai de 
trimis� În timp ce trimiți mailul te gândești la ce film te 
vei uita diseară� Iar când vezi filmul, te gândești la ce 
vei face puțin mai târziu� Așadar mintea noastră, pe  
lângă faptul că face mereu și mereu același lucru, 
mai face ceva� Generează scenarii� 

În fiecare zi ne reinventăm și ne întărim identitatea de 
care vrem să scăpăm, pe care vrem să o schimbăm�

Și atâta timp cât gândești aceleași lucruri ele vor 
conduce la aceleași alegeri, aceleași alegeri vor 
conduce la aceleași comportamente, aceleași 
comportamente vor crea aceleași experiențe, 
aceleași experiențe vor produce emoții� Aceleași 
emoții vor crea aceleași gânduri� Astfel încât, din 
punct de vedere neurochimic, rămânem aceeași�

Mai mult, vreau să spun că mintea noastră este un 
artefact al trecutului�

Este o hartă despre ceea ce știm noi din trecut� Și 
atunci facem un lucru pentru că știm că a funcționat în 
trecut, sau nu facem pentru că știm că nu a funcționat 
în trecut� Și astfel devenim creatori ai obișnuinței și ne 
trăim viața asemenea unui hamster care aleargă pe 
o roată� 

Însă tu vrei să te schimbi, să îți transformi viața, să 
trăiești mai bine� Dar e dificil� Suntem atât de prinși în 
viața cotidiană încât pur și simplu nu realizăm faptul 
că putem să ne transformăm�

De ce? Pentru că rulăm aceleași programe ale minții� 
Iar aceste programe ale minții subconștiente care 
reprezintă 95% din ceea ce suntem noi în prezent 
diferă de programele minții conștiente�

Ați observat că uneori ne autosabotăm? Poate știm 
că în viața noastră există o persoană care este ok 
cu noi și ne vrea binele, însă pur și simplu fugim de 
această persoană� Te-ai întrebat vreodată de ce? 
Te-ai întrebat vreodată de ce atunci când întâlnim 
un iubit sau o iubită diferiți de programele noastre,  
avem tendința să fugim? Știi de ce? pentru că noi ne 

imaginăm că suntem aceste programe inconștiente� 
Iar în psihoterapie îl numim agresorul intern�

Tocmai de aceea astăzi îți voi vorbi despre:
• mintea conștientă și mintea subconștientă, astfel 

încât să conștientizezi aceste aspecte;

• apoi îți voi arăta cum să te antrenezi pentru a 
rescrie programele inconștiente care îți conduc 
viața�

Cu mulți ani în urmă, când mi-am început formarea 
în psihoterapie, unul dintre profesorii mei mi-au spus 
că „mintea umană este foarte complicată și foarte 
complexă� Îți ia o viață să o înțelegi și să o stăpâ-
nești�” Automat mi-a trecut prin minte: atunci eu ce voi 
lucra? Trebuie să ajung la 90 de ani să reușesc să îmi 
controlez mintea?

Adevărul este că mintea umană are o sarcină extrem 
de simplă: să ne mențină în viață cât mai mult posibil, 
drept urmare ea devine un expert care ne ține 
departe de pericol și de orice durere� 

Cum face asta? Ascultând instrucțiunile pe care i le 
furnizăm în legătură cu ceea ce ne produce durere 
sau reprezintă o amenințare pentru noi� 

Să vă spun o scurtă poveste� 

Într-o zi frumoasă de dimineață de vară mă îndreptam 
spre birou cu mașina� Pentru că eram un pic în întâr-
ziere, alesesem o rută care, în mod normal, nu era 
aglomerată� 

Decizia s-a dovedit una neinspirată, după cum urma 
să îmi dau repede seama� Pe carosabil se executau 
lucrări de reparații și se crease deja o colană de 
mașini de câteva sute de metri� 

Și atunci, în dialogul meu interior, mă surprind afir-
mând: „traficul e un coșmar”, „trebuie să amân 
ședința, altfel tot programul îmi va fi modificat și 
aspectul ăsta mă stresează, că am planificat deja de 
la ora 16 să plec cu copiii cu bicicletele”, iar mintea 
mea chiar mă crede� 

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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Și cum reacționează corpul nostru la aceste afirmații? 
Este ca și cum i-ai spune că te afli sub amenințare, fă 
ceva� 

Atunci când ne confruntăm cu o amenințare (perce-
pută sau reală) organismul răspunde eliberând 
hormoni de stres: cortizolul și adrenalina� Această 
activitate crește ritmul cardiac, tensiunea arterială și 
face ca respirația să devină superficială și rapidă� 
Când frecvența cardiacă crește peste un anumit 
nivel, mintea noastră pare că se „blochează”, neper-
mițându-ne să mai gândim clar� 

Așa că ne simțim furioși când un șofer ne taie calea 
și îi adresăm cuvinte sau facem gesturi care în mod 
normal nu le punem în practică� 

Ceea ce vreau să spun este că clipă de clipă, oră 
de oră, zi după zi, ani după ani mintea noastră aude 
cuvintele pe care ni le spunem și ne programează 
cum să ne simțim� 

Mi-am dat seama că, în momentul acela din trafic, în 
care mi-am dat voie să simt un stres imens, corpul meu 
a încercat să mă scoată din această situație deoa-
rece prin cuvintele mele, prin informațiile pe care i 
le-am dat, am semnalat faptul că statul în mașină, în 
coloană, îmi provoacă o suferință� Am activat astfel 
modulul de supraviețuire în care corpul era pregătit 
să facă față unei situații de urgență� 

Adevărul este următorul: să întârzii 30 de min la 
serviciu nu e o așa mare tragedie ca și cum ar trebui 
să îmi salvez viața fugind de un lup, însă nivelul de 
stres perceput la nivel inconștient este unul asemă-
nător� Însă minții mele nu îi pasă� Dându-i informațiile 
că sunt în suferință și că mediul exterior este amenin-
țător, mintea mea îmi creează tot ce poate, îmi acti-
vează toate resursele, pentru a mă salva� 

Și atunci mi-am dat seama că vorbele pe care ni le 
spunem sunt extrem de puternice� Fiecare cuvânt pe 
care ni-l spunem devine o poză pe care mintea și 
corpul lucrează împreună să ne-o transforme în reali-
tate� 

Pentru a înțelege cum funcționează lucrurile, îți propun 
să aprofundăm relația dintre minte și creier� 

Creierul este mintea în acțiune� Bruce Lipton spunea 
la un moment dat să privim creierul ca fiind un dispo-
zitiv fizic, ca un radio� Mintea (atât cea conștientă cât 
și cea inconștientă) poate fi asimilată programelor pe 
care le asculți la radio� 

Mintea conștientă este sediul identității personale, 
responsabilă cu creativitatea și voința� Ea îți admi-
nistrează dorințele, pasiunile și aspirațiile perso-
nale� Este locul gândirii pozitive care îți lipește pe 
frigider, pe calculator: „sunt suficient”, „merit cel mai 
iubitor partener” sau „mănânc alimente sănătoase” 
și iți pune smiley face-uri și inimioare în discuțiile pe  
WhatsApp� 

Este mintea care poate privi în trecut și viitor� Se poate 
detașa de prezent și poate visa all day long cu ochii 
deschiși la ce s-ar putea întâmpla: voi avea succes în 
afacere, voi lua examenul cu nota 10 sau câștig la 
loto potul cel mare� 

Acum apare o întrebare� Dacă mintea conștientă a 
luat-o prin pădure, fiind preocupată de cum îți vei trăi 
tu viața, cine se ocupă de momentul prezent? Cine a 
preluat controlul? Cine conduce corabia? 

Științific s-a demonstrat că datorită acestei pendulări, 
doar 5% din timp această minte o folosim pentru a 
ne controla activitatea cognitivă� Restul de 95% din 
gânduri care conduc la alegerile, comportamentele 
noastre se datorează programelor descărcate în 
mintea subconștientă, mai puțin creativă, care se află 
tot timpul în momentul prezent� 

Wow, nu? 

Acum vreau să îți dau o veste super bună: aceste 
programe se pot rescrie� Nu ești condamnat să 
trăiești toată viața cu acel program care îți sabotează 
cele mai bune intenții, fie că vrei o relație, sau să ții o 
dietă, sau să dezvolți o afacere�   
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Înainte de a știi cum se pot rescrie aceste programe, 
vreau să iți spun de unde vin ele, și te asigur că nu 
de la tine�

Studiile arată că încă din burta mamei, fătul reac-
ționează la mediul asigurat de mamă� Fie că este 
treaz sau doarme, el este conexat în permanență la 
orice acțiune, gând sau sentiment al mamei� Dacă 
mama suferă de anxietate cronică, fătul absoarbe 
adrenalină și cortizol, hormonii de stres� Dacă nu este 
dorit, dintr-un motiv sau altul, fătul este cufundat în 
compoziția chimică a respingerii� Dacă mama este 
furioasă pe partener, atunci se află în compoziția 
chimică a mâniei� Este asemenea unei melodii pe 
care copilul când se naște o va fredona� 

Iar versurile acestei melodii sunt puse până la 7 ani 
de ceea ce observă și ce tip de informații primește de 
la părinți și comunitatea din care face parte� Pentru 
că mintea conștientă încă nu se formează ca să poți 
să faci o evaluare a ceea ce primești tu� Absorbi o 
grămadă de informații negative� Până la această 
vârstă, programarea nu ține cont de dorințele, pasiu-
nile și aspirațiile noastre� 

Ceea ce vreau să spun este următorul lucru:

când mintea conștientă începe să se plimbe printre 
gânduri, ea încetează să mai fie atentă la momentul 
prezent� Iar acesta este momentul în care încep să 
ruleze programele minții subconștiente� Începem să 
ne comportăm ca părinții, frații sau profesorii noștri și 
nici măcar nu ne dăm seama�

Să vă dau un exemplu: dacă toată viața ai avut 
probleme relaționale, gândește-te la programarea 
dobândită în tinerețe cu privire la relații și observă 
cum te impactează în prezent� Dacă relația dintre 
părinții tăi a fost una lipsită de afecțiune, iubire, lipsă 
de conectivitate, ce concluzie tragi? Relațiile familiale 
produc tensiune, îngrijorare și tristețe și atunci nu te 
mira că la un moment dat te trezești în relații disfuncți-
onale sau toxice și nu știi cum s-a ajuns aici�

Și acum devine importantă următoarea întrebare: 
Poți să îți antrenezi mintea să lucreze pentru tine și 

nu împotriva ta? Sau altfel spus: Poți rescrie acele 
programe inconștiente, autosabotoare și autolimita-
tive? 

Răspunsul este da� Însă atenție� Nu este suficient să îți 
antrenezi mintea conștientă în speranța că programul 
subconștient se va adapta automat pentru a fi în 
concordanță cu noile acumulări� 

Ai fi surprins să afli că mintea conștientă și cea 
subconștientă învață diferit� 

Mintea conștientă dobândește noi convingeri din 
școală, prelegeri, în urma studierii de cărți self help, 
momente de revelație� Însă majoritatea ne împot-
molim aici pentru că ne concentrăm pe învățare de 
tip academic� 

Mintea subconștientă învață altfel� Fie prin crearea 
de deprinderi, fie prin hipnoză/meditație care să 
modifice frecvența undelor cerebrale�

Să le luăm pe rând:

1. Crearea de deprinderi. 
În procesul de creare a unor noi deprinderi este 
important să dezvolți abilitatea de a fi atent, în 
ideea de a devenii observator� Adică să îți urmărești 
gândurile atunci când faci ceva obișnuit� Vă propun 
un exercițiu simplu care să dezvolte abilitatea de a 
deveni observator� Este un exercițiu foarte ușor de pus 
în practică și constă în a observa ce se petrece cu 
noi și ce fel de emoții generează gândurile noastre� 
Foarte important este să nu ne judecăm și să nu ne 
acuzăm cu absolut nimic� Este important să conștien-
tizăm și corelarea dintre gânduri, cum alunecă unul 
în altul, să identificăm tiparul gândurilor, felul în care 
ele generează alte gânduri și legătura cu emoțiile pe 
care le generează� Repetarea acestui proces iden-
tifică gândurile negative și recadrează� Ex� „Traficul 
ăsta e un coșmar” devine „e o situație dificilă dar se 
va rezolva”� 

2. Hipnoza/meditația.

Aceste tehnici te ajuta să modifici frecvența undelor 
cerebrale și să devii familiar cu programele tale 

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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inconștiente� Atunci începem să observăm ce simțim 
și să devenim familiari cu acele stări ale minții și 
ale corpului și asta înseamnă că nu mai suntem 
programul� Devenim observatorii programului și astfel 
putem modifica programul� 

3. Exercițiu 

Obiceiurile subconștiente nu pleacă doar pentru 
că punem noi bilețele pe frigider sau pe calculator� 
Noile obiceiuri trebuie repetate până devin automa-
tisme�

Pentru că acolo unde este atenția noastră, se duce 
energia noastră și devine realitatea noastră perso-
nală, haideți să exemplificăm puțin cum activarea 
calității de observator influențează realitatea pe care 
o trăim�

În situația asta de criză la nivel mondial, determinată 
de pandemia de coronavirus, uneori simțim că nu 
avem control și că nu există scăpare�

Însă eu spun că, deși nu poți controla evenimentele 
exterioare, poți decide cum vrei să te simți, poți alege 
cum să reacționezi la un eveniment� 

Spune-ți o poveste diferită, evită să folosești un limbaj 
catastrofal, apocaliptic, atunci când vorbești despre 
covid� Evită să folosești expresii de genul „este un 
coșmar”, „este sfârșitul lumii”� De ce? Pentru că mintea 
ta va accepta asta ca o realitate și nu va căuta soluții� 
Te încurajez să spui că asta e o provocare, o opor-
tunitate� Când faci acest lucru, mintea ta aude că te 
confrunți cu o situație care poate fi abordată� Ceea 
ce vreau să spun este următorul lucru: cuvintele pe 
care le utilizezi pot maximiza sau minimiza nivelul de 
stres, pentru că mintea nu face diferența între imagi-
nație și realitate�

Poate asta îți sună, însă mintea ta este asemenea unui 
computer� Îți oferă răspunsurile corecte când tu pui 
întrebările corecte� Cu cât ești mai specific, cu atât 
răspunsurile sunt mai bune� Uite un exercițiu pentru 
tine prin care schimbi orice perspectivă negativă 
într-una pozitivă�

Exemplu:
Dacă mă îmbolnăvesc de covid?
Schimbă în: 
Ce pot face pentru a-mi întări sistemul imunitar?
Sau din alt registru:
De ce sunt întotdeauna falit?
Schimbă în:
Cum pot să îmi găsesc un job unde să fiu plătit mai 
mult?
Cum pot să îmi dezvolt oportunitățile de câștig?
Sau
De ce sunt atât de fraier? 
Schimbă în: 
Cum pot să îmi dezvolt încrederea și stima de sine?
Care sunt abilitățile mele? 
La ce sunt bun? 

Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă reamintesc 
faptul că fiecare gând și cuvânt creează o imagine 
pe care mintea și corpul tău lucrează să ți-o trans-
forme în realitate� Fiecare gând pe care îl produce 
mintea ta provoacă o reacție fizică în corp� Imagi-
nația este mai puternică decât cunoașterea atunci 
când ești în conexiune cu mintea ta� Mintea învață 
prin repetiție și ceea ce mi se pare foarte important 
de reținut este faptul că atunci când devenim obser-
vatori, cu cât efortul conștient este mai mare, cu atât 
este mai slab răspunsul minții subconștiente� 

Așadar, cred cu tărie faptul că nu putem rezolva o 
problemă dacă nu o înțelegem� Drept urmare, atunci 
când înțelegi cum funcționează mintea, poți să o faci 
să lucreze pentru tine și nu împotriva ta�

Cosmin BARA,  
psihoterapeut

Coordonator proiect 3�30 Biblioterapia
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Cartea care eliberează
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Cartea care eliberează este un proiect 
cultural-educativ destinat persoanelor private 
de libertate, fiind menit să promoveze cartea 

și lectura ca mijloace de informare, educare și 
dezvoltare personală�

Activitățile din cadrul proiectului își propun să pună 
în lumină faptul că lectura nu este o simplă activitate 
ocupațională, ci un mod prin care persoanele private 
de libertate pot să se detașeze de o lume în care 
visurile sunt oprite, temporar, de bariera realității� 
Cărțile oferă posibilitatea de a ridica această ancoră 
și de a naviga spre atingerea altor țeluri: dezvoltare 
prin cultură, redescoperirea speranței, reproiectarea 
ideii de fericire�

În acest an, proiectul s-a derulat la Penitenciarul Aiud, 
în cadrul Simpozionului de Creație Literară și Ilustrație 

de Carte LITER-ART, cu prezentări de carte, dezbateri 
pe marginea acestora și dialog între bibliotecari, 
scriitori, reprezentanți ai penitenciarului și deținuți� 
De asemenea, datorită donației de carte oferite de 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba bibliotecii 
Penitenciarului Aiud, deținuții se pot bucura de titluri 
noi și atractive, menite să le stimuleze curiozitatea și 
gustul pentru lectură�

Cartea care eliberează este un proiect cultural-
educativ care propune o metodă inedită de a atinge 
libertatea, cea prin lectură și carte�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

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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Voluntarii biblioteci

10

Voluntarii Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga”, ingredientul deloc secret din rețeta 
de succes a instituției

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba a fost 
prima instituție publică de cultură din județ care 
a introdus voluntariatul, prin contract, în oferta 
instituțională� Din 2017 și până astăzi, fiecare dintre 
voluntarii bibliotecii a avut posibilitatea să contribuie 
la unul sau mai multe proiecte culturale desfășurate 
de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, și să 
crească odată cu ele� Fără aportul lor, cele peste 
100 de proiecte derulate astăzi concomitent de 
instituție, dintre care circa 40 de animație culturală, 
nu ar mai fi avut același impact și nici ecou� 

Unii au adăugat statutului de voluntar, cel de scriitor 
publicat, tocmai în urma cizelării talentului lor la cercul 
de scriere creativă Verbum, alții au devenit vedete, fie 
și pentru o zi, în urma lansării lor pe piața locală în 
calitate de cântăreți și autori de versuri cântate, pista 
de lansare fiind un alt proiect al bibliotecii, respectiv 
Poezii pe șase corzi� Fie că au câștigat experiență ori 

notorietate, faptul că au rămas fideli instituției, ba, mai 
mult, au atras și pe alți prieteni și cunoscuți în rândurile 
voluntarilor bibliotecii, confirmă atât utilitatea cât și 
calitatea proiectelor culturale ale instituției dar și 
importanța voluntariatului, ca fenomen ce ar trebui să 
devină unul de masă, nu doar în sectorul privat ci și 
în cel de stat� 

Le mulțumim astăzi public, pentru contribuție, dragilor 
noștri voluntari, în ordine aleatorie: Claudiu Traian 
Simedru, Olivia Ioana Chirilă, Katharina Gabriela 
Țîntea, Gabriela-Cristina Hale, Geanina Dejanschi, 
David Băcanu, Gabriela Măieruțiu, Sebastian 
Valentin Feneșer, Vlonga Dragomir, Natalia Nicolae, 
Teodor Vulcu, Miruna Pop�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Parteneriatele bibliotecii
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În prezent, bibliotecile publice se confruntă 
cu provocări specifice erei digitale, a fluxului 
de informații, iar bibliotecarii fac eforturi de 

a aduce cât mai multe activități în spațiile proprii, 
ajutând și culturalizând comunitatea în slujba căreia 
funcționează biblioteca� Provocarea cea mare 
este cum să-i aduci pe oameni mai aproape de 
carte și bibliotecă� Răspunsul este aparent simplu� 
Prin proiecte� Iar acestea se pot realiza cu succes 
antrenând cât mai multe entități, instituții socio-
culturale, autorități locale� Biblioteca este cea care 
creează o punte între oameni, grupuri și instituții, 
de aceea dezvoltarea unor parteneriate strategice 
este necesară pentru a implementa proiecte socio-
culturale de impact pentru comunitate�

În acest scop, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba derulează proiectul Parteneriatele bibli-
otecii, în cadrul căruia au fost valorificate colabo-
rările existente 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 2021, parteneriatele încheiate de bibliotecă 
au vizat proiecte educaționale, artistice, dar și 
sociale, cu entități din țară și străinătate� Redăm mai 

jos o listă a acestor parteneri care au oferit și oferă în 
continuare sprijin instituției noastre: 

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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• Alerosa Flowers

• Asociația „Centrul Iochebed”

• Asociația „Transilvania Business Woman”

• Asociația „Casa Nădejdei” Aiud

• Asociația „Grupul Skepsis”

• Asociația „Simbio”

• Asociația „Thespis Arad”

• Asociația „Emanoil”

• Biblioteca Municipală  
„Școala Ardeleană” Blaj

• Biblioteca Municipala  
„Liviu Rebreanu” Aiud

• Biblioteca Județeană „George Barițiu”  
Brașov

• Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

• Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu”  
Aiud

• Consiliul Judetean al Elevilor Alba

• Direcția de Asistență Socială Alba Iulia din 
subordinea Primăriei Municipiului Alba Iulia

• Direcția de Sănătate Publică Alba

• Filiala Filantropia Ortodoxă Totoi

• Asociația „Rița Tița”

• Fundația „Inter-Art” Aiud

• Gradinița cu Program Prelungit  
„Dumbrava Minunata” din Alba Iulia

• Gradinița cu Program Prelungit nr�8 din 
Alba Iulia

• Gradinița cu Program Prelungit nr�16  
din Alba Iulia

• Gradinița cu Program Prelungit  
„Step by Step” nr�12 din Alba Iulia

• Grădinița cu Program Prelungit nr�13  
din Alba Iulia
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• Grădinița cu Program Prelungit nr� 7 
„Scufița roșie” din Alba Iulia

• Grădinița cu Program Normal „Emanuel” 
din Alba Iulia

• Grădinița cu Program Normal „Licurici” din 
Alba Iulia

• Gradința cu Program Prelungit  
„Lumea Ștrumfilor” din Alba Iulia

• Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia

• Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia

• Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

• Palatul Copiilor din Alba Iulia

• Penitenciarul Aiud

• Primăria Municipiului Alba Iulia

• Primăria Municipiului Blaj

• Primăria comunei Șpring

• Primăria comunei Livezile

• Primăria orașului Abrud

• Primăria comunei Mogoș

• Primăria comunei Sălciua

• Primăria comunei Săsciori

• Primăria comunei Ighiu

• Primăria comunei Sâncel

• Școala Primară „1 Decembrie 1918”  
din Alba Iulia

• Școala Gimnazială „Simion Lazăr” din  
Lunca Mureșului

• Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”  
din Alba Iulia

• Școala Gimnazială „Vasile Goldiș”  
din Alba Iulia

• Școala Gimnazială Blandiana

• Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia

• Universitatea „1 Decembrie 1918”  
din Alba Iulia 

• Uniunea Scriitorilor din România 

• Uniunea Scriitorilor din România, Filiala  
Alba-Hunedoara

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

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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Arte vizuale

01

Arta constituie un mijloc important pentru 
stimularea creativității, ea reflectă nevoia 
omului de a-și înfrumuseța viața, de a 

crea lucruri frumoase atât pentru sine, cât și pentru 
cei din jur� Artele vizuale, în mod aparte, se prezintă 
sub forme extrem de diverse, provocând imaginația 
omului� Acestora le este dedicat un proiect special 
al bibliotecii, Arte vizuale, care se adresează 
copiilor, tinerilor, adulților pasionați de pictură, desen, 
sculptură, film, fotografie și alte arte vizuale� 

C A R T E A  D E  A R T Ă

Acest proiect cultural propune iubitorilor de frumos 
o serie de ateliere de artă vizuală, aducându-le, 
totodată în atenție colecțiile de cărți despre artă 
existente în colecțiile bibliotecii� În plus, proiectul 
prezintă publicului larg, artiști plastici atât din plan 
local cât și internațional, precum și formele tot mai 
variate pe care arta vizuală le cunoaște în zilele 
noastre�

Arte vizuale este un proiect plin de provocări al 
bibliotecii, pentru toți cei care doresc să „privească” 
lumea din jurul lor prin prisma artei�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Proiectul 3�28 Expoziții face parte din 
programul 3� ANIMAȚIE CULTURALĂ 
dezvoltat de Biblioteca Județeană „Lucian 

Blaga” Alba, fiind dedicat promovării colecțiilor de 
carte, scriitorilor, poeziei, artiștilor, a artei în general, 
a culturii scrise de orice fel, în spațiile expoziționale 
ale instituției, dar și în spații neconvenționale� 
Stabilirea agendei activităților se face în funcție de 
calendarul aniversărilor/comemorărilor scriitorilor 
reprezentativi, a calendarului evenimentelor culturale 
marcante pe plan național și internațional, dar și 
în conexiune cu celelalte proiecte ale instituției� 
Dezvoltarea de parteneriate cu alte instituții și entități 
culturale, implicarea și participarea unor personalități 
din mediul literar și artistic la activitățile derulate 
conduce la diversificarea ofertei de produse și servicii 
culturale, atragerea de noi categorii de beneficiari, 
la creșterea interesului pentru carte și a gradului de 
cultură al comunității� 

Biblioteca este considerată prin definiție, centru 
multicultural, angajându-se în educația comunității, 

Expoziții

02

spațiile expoziționale ale instituției făcând legătura 
între carte și cunoaștere, între artă și dorința de frumos, 
între poezie și creativitate� Biblioteca a găzduit în 
anul 2021 peste 80 de expoziții tematice de carte, 
expoziții de poezie și de artă, dintre care amintim: 
Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Ion Agârbiceanu, 
Zile speciale, Monumentele literaturii române, 
Săptâmâna umorului la români, Sărbători pascale 
la români, Ziua Internațională a cărții pentru copii, 
Școala Ardeleană etc�

În anul 2021, în contextul pandemiei, toate expozițiile 
au avut o dublă vizibilitate, atât în mod tradițional, 
realizate în spațiile expoziționale ale instituției sau 
în alte locații neconvenționale, cât și difuzate pe 
canalele media ale Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba� 

Monica AVRAM,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Poezii pe șase corzi

03

Poezii pe șase corzi, este un club de 
muzică și poezie care are în prim plan 
poeții și cărțile de poezie aflate în colecțiile 

bibliotecii, poezia cântată aducând în atenție nume 
valoroase de scriitori români precum Matei Vișniec, 
George Coșbuc, Ion Minulescu, Ana Blandiana, dar 
nu numai� 

Muzica și literatura au fost deseori percepute ca fiind 
o unitate și aceasta nu numai pentru că au trăsături 
comune (ritm, emoție, lirism) ci și pentru capacitatea 
lor de a transcede spațiul, rapid și ușor�

Există poezii despre muzică și există muzică construită 
pornind de la un text poetic, relația și conexiunea 
dintre poezie și muzică prezentând gânduri și emoții 
așa cum nicio altă artă nu o poate face� Astfel, când 
un poet ori un muzician își interpretează poeziile ori 
cântecele, la actul artistic participă mintea, corpul, 
sufletul, într-o fuziune perfectă� 

Anul acesta, proiectul Poezii pe șase corzi a ajuns și 
la Brașov, derulat împreună cu Biblioteca „George 

Barițiu”, dar și la Festivalul Strada de C’Arte, ediția 
a X-a, de la București� Poezia, muzica și pictura 
au fost persoanajele principale ale evenimentelor 
desfășurate în două locații superbe (Bastionul 
Țesătorilor – Brașov, Salonul Carol I – București)�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

C A R T E A  D E  A R T Ă
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Trăsura cu cArte

04

Un proiect de mare impact pentru publicul 

albaiulian este Trăsura cu cArte, realizat 

în parteneriat cu Primăria Municipiului 

Alba Iulia� Proiectul își propune stimularea lecturii 

prin alimentarea cu cărți primite din donații a mini-

bibliotecilor urbane existente pe aria municipiului 

Alba Iulia, precum și prin activități de animație 

culturală�

Proiectul a fost inițiat în anul 2018 și s-a bucurat de un 

real succes în rândul albaiulienilor, până în prezent 

fiind distribuite sute de cărți de beletristică, scrise de 

autori români și străini� Proiectul a antrenat în mod 

activ voluntarii bibliotecii, care au dat o mână de 

ajutor în a aduce Trăsura cu cArte cât mai aproape 

de inimile cititorilor� Mini-bibliotecile sau căsuțele 

cu carte sunt amplasate în locuri reprezentative din 

oraș, astfel încât să fie cât mai acesibile publicului 

larg� 

Trăsura cu cArte este un proiect cultural-educativ 
inedit, care aduce, cu fiecare „staționare”, cartea mai 
aproape de cititori�

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Laboratorul de C’ArteTeatru

05

Experiment� Creație� Joc� Acestea sunt doar 
câteva dintre cuvintele-cheie ce se regăsesc în 
unul dintre cele mai noi proiecte cultural-edu-

cative ale bibliotecii, Laboratorul de C’Arte-
Teatru� 

Inițiat în toamna acestui an, proiectul se adresează 
publicului de toate vârstele și își propune să îmbine 
într-un mod inedit lectura și teatrul în cadrul unor 
ateliere de improvizație, de joc dramatic și chiar de 
scriere creativă� Acestea vor avea ca rezultat final 
produse culturale deosebite, originale, fie că vorbim 
de dramatizări textuale sau de scurte reprezentații 
artistice ce pot fi prezentate publicului larg�

Acest proiect multiart, derulat cu parteneri și 
colaboratori ce activează în domeniul artei, 
urmărește să valorifice cât mai mult potențialul 
creativ al participanților, într-un cadru experimental 
ce îmbină artele și literatura� Proiectul a debutat 
alături de actrița Cătălina Mihăilă, coordonator în 
cadrul acestor ateliere de teatru, iar primele întâlniri 
au gravitat în jurul poeziei, împletind exercițiile de 
vorbire cu cele de interpretare și mișcare scenică� 
Instrumentele folosite sunt împrumutate din teatru, 
cum ar fi: stăpânirea emoțiilor, antrenarea inteligenței 
emoționale, conștientizarea propriei expresivități 
corporale și capacitatea de a improviza�

Laboratorul de C’ArteTeatru este un proiect inovativ 
ce reușește să surprindă într-o formulă absolut 
creativă „chimia” ce apare atunci când aducem 
cartea, actorul și publicul laolaltă�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

C A R T E A  D E  A R T Ă
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OAMENII  
BIBLIOTECII

Constantin Dumitrescu – primul 
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Constantin Dumitrescu –  
primul bibliotecar al unei 
biblioteci publice la Alba Iulia

01

Prima bibliotecă publică din Alba Iulia a luat 
naștere la inițiativa unor oameni de cultură 
din România, printre care se numără și 

istoricul Nicolae Iorga, și a avut sediul în clădirea 
Teatrului Caragiale (actualmente Casa de Cultură a 
Studenților) din Alba Iulia� În sprijinul nou înființatei 
instituții au venit atât Primăria, care va susține 
financiar o parte din cheltuieli, cât și Muzeul de 
istorie, care va dona mobilier, cărți, primul fond 
financiar din care s-au achiziționat registrele și s-au 
plătit ajutoarele la inventariere� La 1 decembrie 
1942 au început practic activitățile de organizare, 
clasare, inventariere, întocmirea catalogului și 
repartizarea cărților pe specialități, lucrări realizate 
de un bibliotecar ajutat de doi elevi de liceu� Acest 
bibliotecar a fost profesorul și scriitorul Constantin 
Dumitrescu, numit de către Primăria Alba Iulia la 
data de 15 noiembrie 1942, prin adresa nr� 495, în 
urma hotărârii Comisiei Bibliotecii Publice din Alba 
Iulia� O lungă perioadă de timp, până la 11 mai 
1943, el va face toată munca de organizare fără a 
fi remunerat, din dorința de a da comunității atât de 
dorita bibliotecă publică� „Singur bibliotecarul, fără 
nici o remunerație, ajutat de doi elevi de liceu care 
făceau munca de folos obștesc, nu constituea un 
corp de funcționari care aveau menirea să rezolve 
o problemă atât de grea� Totuși, mulțumită elanului, 
în condițiuni vitrege, fără foc, fără rechizite și 
materiale suficiente, toate izbeliștile și viciozitudinile 
au fost învinse și la data de 1 iunie 1943 biblioteca 
era virtual deschisă, având un singur funcționar: pe 
bibliotecarul ei�” se menționează în articolul „O 
realizare importantă a Primăriei Municipiului Alba 

Iulia: Biblioteca publică”, apărut în Buletinul Oficial 
al Municipiului Alba-Iulia, Anul I, nr� 4, din 15 iunie 
1944�

Prin urmare, putem spune că primul bibliotecar și, 
mai apoi, director al Bibliotecii publice din Alba 
Iulia, a fost Constantin Dumitrescu, ce poate fi 
socotit pe bună dreptate și unul dintre ctitorii acestei 
instituții a cărei existență a fost atestată documentar 
prin adresa 2857/1943 a Ministerului Educațiunii 
Naționale, Comisiunea Monumentelor Istorice� 
În aceeași adresă se aduc mulțumiri primarului 
orașului, dr� Dumitru Bogdan, pentru „opera cultu-
rală realizată prin înființarea unei biblioteci publice 
românești la Alba Iulia, precum și pentru bunul 
început în dezvoltarea gustului pentru cetit”� 

Constantin DUMITRESCU a fost jurist, teolog, 
profesor, scriitor și bibliotecar la Alba Iulia� S-a 
născut la 3 martie 1903, în localitatea Slătioara 
din județul Vâlcea� Profesorul Dumitrescu a studiat 
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teologia la institutul din Cernăuți și dreptul la Facul-
tatea de drept din Iași� A predat la Liceul „Mihai 
Viteazul” din Alba Iulia, până în 1940, după care 
a mai predat la Căminul Ucenicilor din Alba Iulia� 
A fost primul director al Bibliotecii Publice din 
Alba Iulia, pe care a condus-o de la înființare în 
anul 1942 și până în anul 1950, se menționează 
în lucrarea Ghidul personalităților din județul Alba 
apărută la editura Altip�

Pe tărâmul literar scrie epopeea Mesiada și romanul 
Cetatea de foc și volumele de poezii: Adversar 
cu destinul (1968), Suc de fructă amară (1970), 
pentru care este recompensat cu un premiu tocmai 
în Italia, Templul aguridei (1972), Diminețile Alba 
Iuliei (1978)� Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba deține în Fondul special „Cartea cu auto-
graf”, volumul Adversar cu destinul, cu semnătura 
și dedicația autorului, care sună așa: „Alba Iulia 
în 10�I�969� Dăruită de autor Bibliotecii publice a 

județului Alba, instituție culturală înființată de el în 
anul 1942, având în anul 1943 un fond de 18�000 
volume, toate dăruite de binevoitori, de cititori entu-
ziaști� Constantin Dumitrescu”�

Constantin Dumitrescu s-a stins din viață în 1980, fiind 
înmormântat în Cimitirul Maieri din Alba Iulia�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Constantin DUMITRESCU
Teatrul „I. L. Caragiale”,  
clădire ce a găzduit biblioteca la înființare
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Omul, cartea, biblioteca:  
Emilia Petruț, o viață de om  
în bibliotecă

02

Emilia Petruț: „Iubesc secția de periodice 
a Bibliotecii Județene «Lucian Blaga» Alba, 
este un depozitar fidel al memoriei locului și o 
excelentă sursă de informare și cercetare!” 

Zeci de mii de cărți, reviste și ziare i-au trecut 
Emiliei Petruț prin mână în cei 30 de ani de 
când face naveta de la Aiud la Alba Iulia� 

Și i-au trecut și prin suflet, pentru că, în calitate de 
bibliotecar, cu mâna pe inimă mărturisește că iubește 
casa asta a cărților, care a devenit și a ei și la care 
vine cu mare drag de atâta vreme, în toată ziua 
lucrătoare� Și acum, în prag de pensie, ticluiește 
tot felul de activități pentru copiii care participă la 
proiectele dedicate lor și care se implementează 
de câțiva ani prin intermediul Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba� Tot prin intermediul acestora, 
periodic, merge și la copiii de la Centrul de zi „Casa 
Nădejdei” din Aiud, unde îi antrenează pe mici 
și măricei la citit, povestit, meșterit, joc și joacă pe 
marginea cărților� I se luminează chipul și i se aprind 
ochișorii când îi laudă, pe ei și pe toți cei cu care, 
vreodată, a interacționat� 

Călătoria ei, cumva itinerantă prin universul biblio-
tecii, a început în 1991, când pașii i s-au îndreptat în 
mod nepremeditat câtre instituția de cultură� La acea 
vreme profesor de matematică, venise cu treabă „la 
centru”, la inspectorat� Cum nu a reușit să obțină un 
răspuns favorabil solicitării sale de atunci, coborând 
dealul Cetății s-a pomenit în fața Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba, așa că a intrat� Povestind cu 
direcțiunea vremii despre o eventuală posibilitate 

de angajare, află că tocmai bine picase, căci una 
dintre colege născuse și ar fi fost nevoie de cineva� 
Se angajează, așadar, pe post de legător (absolvise 
cursuri de legătorie la Sibiu)� La începutul celor 30 
de ani de activitate a fost pe rând și legător, și biblio-
tecar dar și secretară, după cum era nevoie, aparatul 
personalului fiind subdimensionat� A trecut pe rând 
prin mai toate secțiile, de la cea de împrumut carte 
pentru copii la arhivă, unde a avut atribuții, dar cei 
mai mulți ani, 25, i-a petrecut printre ziare și reviste, 
la Secția de periodice� Și pentru că nici așa nu s-a 
considerat destul de informată, Emilia Petruț a găsit 
energia și determinarea de a urma și absolvi felurite 
cursuri, ba chiar și Facultatea de Științe Juridice și 
Administrative, urmând și un modul postuniversitar� În 
cele ce urmează vom descoperi împreună Secția de 
periodice a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
mai puțin notorie, dar la fel de ofertantă ca oricare 
alta�
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― Ce găsim la Secția de periodice a Bibliotecii Jude-
țene „Lucian Blaga” Alba?

― Peste 10�700 de documente numără astăzi Secția 
de periodice a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba� Ziare locale și naționale, reviste care mai de 
care, cele mai vechi datând din 1968� Secția dedi-
cată periodicelor a fost înființată în jurul anilor ‘80 și 
de-atunci și până astăzi s-au adunat aici, cuminți, în 
colecții lunare, semestriale ori trimestriale, în funcție 
de ritmicitatea aparițiilor� Achiziția acestora se făcea 
și se face în funcție de buget, atât cel al instituției de 
cultură, cât și al celor care le editează, nu de puține 
ori, din lipsă de fonduri, fiind întreruptă tipărirea 
unora dintre ele� 

„Unirea” (1968 – până în prezent), „Scânteia” (din 
1968), care ulterior a devenit „Adevărul”, „Scân-
teia tineretului” (1971-1995), revista „Magazin”, 
„Sportul”, „Steaua”, „Convorbiri Literare” (1982-
2000), „Flacăra” (1973-2007), „Luceafărul” (1979-
2008), „Familia română” (1979-2010), „Magazin 
istoric” (1968-2008), asta la prima strigare, iar dintre 
cele de după 1989, „Informația de Alba” (1995-
2013), „Monitorul de Alba” (1998-2013), „Formula 
As”, „National Geographic”,„România literară” 
(1969-2013), „România liberă” (1971-2013), „Știință 
și Tehnică” (1991-2003), toate și multe altele sunt 
aici, câteva încă dinainte să vă fi născut unii dintre 
voi, și vă așteaptă să le consultați, să vă faceți o idee 
despre timp și despre vremuri, să vă informați�

― Care este tipologia cititorului de periodice care 
accesează secția omonimă? Ce fel de oameni v-au 
trecut pragul și ce i-a adus la periodice?

― Majoritatea celor care au consultat de-a lungul 
vremii documentele Secției de periodice au fost inte-
lectuali� Cercetători, profesori, studenți, redactori, 
politicieni, cei din urmă tot odată la patru ani� După 
anul 2000, odată cu intrarea României în UE, finan-
țându-se proiecte pe partea de cercetare, secția a 
devenit foarte atrăgătoare� În 2007 am avut peste 
2�000 de volume consultate� Informațiile culese le-au 

folosit unora în alcătuirea lucrărilor de doctorat, au 
devenit parte componentă a unor cărți scoase de 
alții ori a unor studii prezentate pe la congrese din 
toată lumea� De exemplu, nu pot să nu o amintesc 
aici pe Manuela Marin, care a studiat mai bine 
de un an periodicele secției, ulterior apărându-i 
cartea „Originea și evoluția cultului personalității lui 
Nicolae Ceaușescu 1965-1989”, pe Vigh Alexandru 
Aurel, care a publicat volumul „Legendele fotbalului 
uiorean”, pe Ioan Bâscă, Gheorghe Ciul, Dumitru 
Henegar, Dorina Breazu (Popa) și mulți alții�

Am avut solicitări și din partea sportivilor care, fie 
cu scopul de a-și documenta activitatea spre publi-
care, fie pentru a arăta posterității, nepoților, au venit 
să se regăsească, cu numele, uneori și cu poza, în 
presa locală a vremii� Muncitori din fabricile soci-
aliste de altădată au venit să se vadă în rubricile 
dedicate muncitorului lunii, cu numele prin articolele 
ocazionate de Cântarea României și alte manifestări, 
precum cele de 1 Mai sau 23 August� 

― Care este realitatea zilei din punct de vedere 
administrativ la Secția de periodice astăzi? Cu bune 
și rele, unde vedeți zecile de mii de documente peste 
ani?

― Astăzi, Secția de periodice funcționează într-un 
spațiu reabilitat și igienizat, dar limitat fizic, problema 
spațiului fiind una generală, atât la nivelul biblio-
tecii noastre, cât și la nivelul altor biblioteci din țară� 
Colecțiile cresc sistematic, prin achiziții (astăzi avem 
8 abonamente curente la: „Adevărul”, „Unirea”, 
„Dilema Veche”, „Formula AS”, „Gazeta Sporturilor”, 
„Monitorul Oficial”, „România Literară” și „Tribuna”) 
și donații, iar noi ne străduim să le poziționăm cât mai 
judicios, pentru a valorifica spațiul pe care îl avem 
la dispoziție� Este adevărat că unele colecții de peri-
odice pleacă din podea și ajung la tavan, dar sunt 
aranjate judicios, astfel încât, la orice solicitare, să 
reușim manipularea lor până ajungem la numărul de 
ziar dorit, dintr-o anumită dată, chiar dacă vorbim 
de anii ‘70� 

141A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



O A M E N I I  B I B L I O T E C I I

De câțiva ani secția beneficiază de temperatură 
controlată, fapt deosebit de important în conser-
varea hârtiei de ziar� De altfel, principalul nostru 
scop, dincolo de a asigura accesul la documen-
tele periodice, este cel de a le prelungi viața� Există 
câte un singur exemplar din fiecare, de aceea este 
vitală manipularea cu grijă și considerație a fiecărui 
document, inclusiv de către cititorii care vin să le 
consulte� De altfel, este recomandabil ca utilizatorii 
care doresc să studieze anumite periodice să o facă 
în baza unei programări, până la momentul întâlnirii 
dintre ei și ziarul ori revista solicitată noi să avem 
răgazul de a le extrage de la raft și de a le pregăti� 
Cu ajutorul tehnologiei evoluate de astăzi, utilizatorii 
pot să fotografieze documentele și să le studieze în 
voie acasă, scutind astfel periodicele de o frunză-
rire suplimentară, contribuind la reducerea inerentei 
uzuri� 

În ceea ce privește viitorul Secției de periodice, eu 
nu îl pot vedea altfel decât luminos� Există deja la 
nivel de management intenția de a digitaliza toate 
cele peste 10�000 de documente, lucru care ar fi 
nemaipomenit în ideea conservării pe termen nede-
finit a informației� Pe de altă parte, sper și cred într-un 
proiect de reeditare a acestor documente, fie și 

parțial, pentru a satisface plăcerea cititorilor de a 
frunzări gazetele pe suport de hârtie, având acces 
la ziarele de altădată în forma și cu conținutul vremii�

Una peste alta, iubesc Secția de periodice a Biblio-
tecii Județene „Lucian Blaga” Alba, este un depozitar 
fidel al memoriei locului și o excelentă sursă de infor-
mare și cercetare! Nu îmi va lipsi pentru că nu mă 
voi îndepărta prea tare de bibliotecă, voi continua 
să o vizitez și după pensionare, de această dată în 
calitate de utilizator și voluntar�

Daniela STOIA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Pregătirea profesională a personalului  
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba

03

Proiectului 5�11 Perfecționare profesio-
nală face parte din Proiectul de manage-
ment 2021- 2024, Manager: Silvan Stâncel/ 

Responsabil de proiect: Copândean Maria, aprobat 
de Consiliul Județean Alba și are ca scop formarea și 
perfecționarea continuă a echipei instituției, prin inter-
mediul unor cursuri, schimburi de experiență, semi-
narii, conferințe etc�, contribuind astfel la creșterea 
calității serviciilor de bibliotecă�

1.  DENUMIRE CURS:  
„PERFECȚIONARE ÎN OCUPAȚIA DE 
BIBLIOTECAR STUDII SUPERIOARE  
(MODULUL II)”

Organizator: 
• Asociația Națională a Bibliotecarilor  

și Bibliotecilor Publice din România, București

Perioada de desfășurare: 
• 22 martie – 02 aprilie 2021: desfășurare curs
• 17 mai 2021: evaluare finală curs

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 

Alba (desfășurare curs)
• Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, jud� Sibiu 

(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 necesar finalizarea cursului de specializare 
pentru ocupația de bibliotecar studii superioare 
(modulul II)�

2. DENUMIRE CURS:  
„ARHIVAR”

Organizator: 
• SC Procomunita Center SRL Sibiu

Perioada de desfășurare: 
• 17 mai – 17 iunie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Participanți: 
• 2 salariați ai Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba 

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

însușirea și actualizarea unor aspecte 
din domeniul arhivei, privind întocmirea 
Nomenclatorului arhivistic, administrarea 
documentelor în depozitul de arhivă, operațiuni 
arhivistice desfășurate asupra documentelor, 
valorificarea informațiilor din documente 
și asigurarea condițiilor de conservare din 
depozit�

3.  DENUMIRE CURS:  
„EXPERT ACCESARE FONDURI 
STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE 
EUROPENE”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București

Perioada de desfășurare: 
• 14 – 18 iunie 2021
• 20 – 24 septembrie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 2 salariați ai Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba 

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

însușirea unor noțiuni de legislație privind 
programele de finanțare și domeniile ce pot 
beneficia de finanțare, tipul de fonduri și 
programe, aspecte ce țin de partea juridică și 
administrativă a derulării unui proiect pe fonduri 
europene, precum și planificarea, gestionarea, 
organizarea, monitorizarea și controlul resurselor 
în cadrul unui proiect�

4.  DENUMIRE CURS:  
„Manager de proiect”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București

Perioada de desfășurare: 
• 28 iunie – 08 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 6 salariați al Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba 

Necesitate:
• Pentru realizarea proiectelor Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba este necesară dobândirea 
următoarelor competențe de către salariați: 
stabilirea scopului proiectului, stabilirea 
sistemelor de management integrat, planificarea 
activităților și jaloanelor proiectului, gestiunea 
utilizării costurilor și a resurselor operaționale 
unui proiect, realizarea procedurilor de 
achiziții pentru proiect, managementul 
riscurilor, managementul echipei de proiect, 
managementul comunicării în cadrul proiectului, 
managementul calității proiectului�

5.  DENUMIRE CURS:  
„SISTEMUL DE CONTROL INTERN 
MANAGERIAL”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București

Perioada de desfășurare: 
• 29 iunie 2021 și 01 noiembrie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 8 salariați al Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba 
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Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

însușirea și actualizarea unor aspecte privind 
etapele de implementare a sistemului de control 
intern managerial, cerințelor standardelor 
sistemului de control intern managerial, 
capabilitatea elaborării unei proceduri, 
cunoașterea și înțelegerea anexelor Ordinului 
nr� 600/2018, cunoașterea modalității de 
întocmirea raportului asupra sistemului de 
control intern� 

6. DENUMIRE CURS:  
„ETICĂ ȘI INTEGRITATE.  
ROLUL CONSILIERULUI DE ETICĂ”

Organizator: 
Centrul de formare APSAP București
Perioada de desfășurare: 
• 01 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online 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 
etica și integritatea în cadrul instituției, precum și 
a rolului consilierului de etică�

7.  DENUMIRE CURS:  
„CODUL ADMINISTRATIV  
ȘI LEGALITATEA ACTELOR”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București

Perioada de desfășurare: 
• 07 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 3 salariați ai Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba 

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

însușirea și actualizarea unor aspecte privind 
identificarea oportunităților/ capcanelor noului 
Cod administrativ�

8.  DENUMIRE CURS:  
„CONTROLUL FINANCIAR 
PREVENTIV”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București

Perioada de desfășurare: 
• 12 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 3 salariați ai Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba 

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

însușirea și actualizarea unor aspecte privind 
instrumentele practice necesare asigurării 
îndeplinirii scopului fundamental al controlului 
financiar preventiv, precum și identificarea 
proiectelor și operațiunilor care nu respectă 
condițiile de legalitate și regularitate, prin a 
căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul 
public și/sau fondurile publice�
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9.  DENUMIRE CURS:  
„RESURSE UMANE  
ȘI SALARIZAREA BUGETARĂ”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București

Perioada de desfășurare: 
• 14 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 1 salariat al Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba 

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

actualizareai unor aspecte din domeniul 
resurselor umane și a salarizării bugetare� 

10. DENUMIRE CURS:  
„CONTABILITATEA BUGETARĂ  
ȘI A PROIECTELOR EUROPENE”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București

Perioada de desfășurare: 
• 20 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 1 salariat al Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

actualizarea unor aspecte din domeniul 
contabilității instituțiilor publice� 

11. DENUMIRE CURS:  
„COMUNICAREA ÎN ADMINISTRAȚIA 
PUBLICĂ”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București 

Perioada de desfășurare: 
• 21 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 1 salariat al Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

actualizarea unor aspecte în domeniul comunicării 
în administrația publică privind obținerea soluțiilor 
de comunicare eficientă și modalități optime de 
relaționare cu cei din jurul nostru� 

12. DENUMIRE CURS: 
„LEGISLAȚIA MUNCII,  
LITIGII DE MUNCĂ”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București 

Perioada de desfășurare: 
• 22 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 1 salariat al Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

actualizarea unor aspecte în domeniul actualizării 
unor aspecte din domeniul legislației muncii�

O A M E N I I  B I B L I O T E C I I
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13. DENUMIRE CURS:  
„RESPONSABIL DATE CU CARACTER 
PERSONAL”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București 

Perioada de desfășurare: 
• 27 iulie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 1 salariat al Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

actualizarea unor aspecte în domeniul 
actualizării unor aspecte privind modul de 
gestiune și prelucrare a datelor cu caracter 
personal ale angajaților și clienților� 

14. DENUMIRE CURS:  
„FORMATOR”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București 

Perioada de desfășurare: 
• 02 – 06 august 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 1 salariat al Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba

Necesitate:
• Pentru bunul mers al instituției este necesară 

actualizarea unor aspecte privind îndrumarea 
metodologică a personalului din bibliotecă și 
din structurile teritoriale, precum și obținerea 
unor competențe în: comunicarea și relaționarea 
în procesul de formare, dezvoltarea lucrului 

în echipa implicată în formare, realizarea 
activităților de formare teoretică și practică, 
analiza și comunicarea rezultatelor instruirii�

15. DENUMIRE CURS:  
„PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR ÎN 
FORMAT UNIMARC – BIBLIOGRAFIC, 
PARTEA I”

Organizator: 
• Asociația Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România, București

Perioada de desfășurare: 
• 08 – 12 noiembrie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 6 salariați ai Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba

Necesitate:
• Având în vedere că pentru realizarea 

proiectelor Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba, personalul de specialitate al instituției 
utilizează Sistemul Integrat de Bibliotecă 
TinREAD, în domeniul achizițiilor de documente, 
al prelucrării și catalogării documentelor, 
precum și în domeniul utilizării instrumentelor 
pentru furnizarea serviciilor de bibliotecă, este 
necesară participarea la acest curs în vederea 
înțelegerii și folosirii corecte a terminologiei 
specifice, cunoașterii și utilizării standardelor 
specifice, selectării corecte a informațiilor de 
pe resursă și completării corecte a câmpurilor 
UNIMARC�

16. DENUMIRE CURS: 
„ACHIZIŢII PUBLICE”

Organizator: 
• Centrul de formare APSAP București
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Perioada de desfășurare: 
• 10 noiembrie 2021

Locul de desfășurare:
• online Biblioteca 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 achizițiilor pe platforma Sistemul 
informatic colaborativ pentru mediu performant 
de desfășurare al achizițiilor publice (S�I�C�A�P�)�

17. DENUMIRE CURS: 
„PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR 
ÎN FORMAT UNIMARC – FIȘIERE DE 
AUTORITATE, PARTEA II”

Organizator: 
• Asociația Națională a Bibliotecarilor și 

Bibliotecilor Publice din România, București

Perioada de desfășurare: 
• 22 – 26 noiembrie 2021

Locul de desfășurare: 
• online Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Participanți: 
• 13 salariați ai Bibliotecii Județene  

„Lucian Blaga” Alba

Necesitate:
• Pentru realizarea proiectelor Bibliotecii Județene 

„Lucian Blaga” Alba, este necesară participarea 
personalului de specialitate al instituției la un 
curs privind prelucrarea informațiilor în format 
UNIMARC, în urma căruia vor dobândi cunoștințe 
privind stabilirea vedetei autorizată, unificarea 
înregistrărilor bibliografice la vedeta autorizată, 
controlul calității și uniformității înregistrărilor de 
autoritate și controlul coerenței fișierului de autoritate�

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� Dumitru Răzvan Florin Bibliotecar

12� Floroian Daniela  Bibliotecar 

13� Iova Dana   Bibliotecar 

14� Măriuță Codruța Cipriana Bibliotecar 

15� Mihălțan Ioana  Bibliotecar

16� Miron Laura Anca  Bibliotecar 

17� Muntean Anuța  Îngrijitor

18� Nanu Paul Virgil  Redactor

19� Oarga Cornelia  Bibliotecar 

20� Pașca Petronela  Secretar de redacție

21� Petruț Emilia   Bibliotecar

22� Pienar Ana-Maria  Bibliograf

23� Pop Luiza Maria  Bibliotecar

24� Preda Loredana  Bibliotecar 

25� Radu Simona Sanda Îngrijitor

26� Scripcari Luciana Claudia Inginer de sistem 

27� Stoia Maria Daniela Bibliotecar

Maria COPÂNDEAN,  
inspector de resurse umane,  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

PERSONALUL  
Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba,  
în anul 2021, este următorul:

O A M E N I I  B I B L I O T E C I I
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Reuniuni științifice de profil

04

Reuniunile științifice de profil sunt parte 
dintr-un proiect de specialitate, destinat 
bibliotecilor municipale, orășenești și comu-

nale din județul Alba, prin organizarea de reuniuni, 
consfătuiri, schimburi de experiență și colocvii�

În perioada pandemiei, Biblioteca Județeană 
„Lucian Blaga” Alba, a trecut la activități în mediul 
online, încercând să păstreze relația cu bibliotecile 
publice� Astfel, în 23 aprilie, zi specială pentru 
toți bibliotecarii din România, a fost organizată o 
întâlnire online la care au participat 15 bibliotecari 
din bibliotecile publice, întâlnire la care s-au discutat 
proiectele în care au fost implicate bibliotecile în 
această perioadă și rolul lor în comunitate�

Roxana DAD,  
bibliotecar metodist,  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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Bibliotecile publice din  
județul Alba

05

Biblioteca publică, conform Legii bibliotecii, 
este o bibliotecă de tip enciclopedic pusă 
în slujba comunității locale sau județene� În 

județul Alba există 9 biblioteci publice municipale 
și orășenești și 55 de biblioteci comunale� În 
cadrul Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” Alba, 
funcționează serviciul metodologic cu rol de îndrumare 
și coordonare a activității bibliotecilor publice de pe 
raza județului Alba� Atribuțiile bibliotecarului metodist 
sunt următoarele:

• coordonează activitățile de relații cu publicul al 
bibliotecilor subordonate

• organizează instruiri și schimburi de experiență 
între bibliotecari

• informează bibliotecarii în legătură cu noutățile 
din biblioteconomie

• informează administrațiile locale despre noută-
țile legislative din domeniu și urmărește modul de 
aplicare a legislației de bibliotecă

• desfășoară activități de lobby pe lângă admi-
nistrațiile locale pentru susținerea activităților de 
bibliotecă

• planifică perfecționarea profesională a bibliote-
carilor

• colectează date despre activitatea bibliotecilor 
aflate în subordine și întocmește rapoarte statis-
tice anuale�

Roxana DAD,  
bibliotecar metodist,  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
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23 Aprilie – Ziua Bibliotecarului din România

06

Ziua de 23 aprilie are valențe culturale 
multiple, marcând în toată lumea o 
sărbătoare a cărții și a profesioniștilor aflați 

în slujba sa, începând din anul 1995, când UNESCO 
a inițiat „Ziua Internațională a Cărții și a Dreptului 
de Autor”� Zece ani mai târziu, Guvernul României 
a declarat 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului 
din România, în semn de recunoaștere publică 
oficială a prestigiului unei profesii de importanță 
deosebită pentru cultura națională�

Ideea de a celebra această zi ca una dedicată 
cărții 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� Încă din 
perioada Evului Mediu, la această dată, în Spania, 
fetele și femeile primesc flori, iar bărbații – cărți� 

Și în acest an, marcat de provocări și restricții, 
când accesul utilizatorilor în spațiile bibliotecilor și 
instituțiilor de cultură este limitat, iar o parte dintre 
activitățile acestor instituții vitale este redirecționată 
în mediul virtual, bibliotecile și, implicit bibliotecarii, 
trebuie să facă eforturi pentru a aduce cartea 
mai aproape de cititorii săi� Cărțile reprezintă o 
fereastră către lume, către cunoaștere, către viața 
la care visăm� Bibliotecile sunt cele care deschid 
această fereastră, iar bibliotecarii sunt cei care pot 
identifica diferite căi pentru a consolida legăturile 
dintre oameni, a le oferi informații pertinente, 
extinzându-le orizonturile, stimulându-le gândirea 
critică și creativitatea�

În semn de prețuire pentru această meserie 
nobilă, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba 
celebrează Ziua Bibliotecarului în cadrul unui 
proiect deosebit, Zile speciale� Astfel, în acest an, 

activitățile dedicate acestei zile s-au derulat în 
mediul online prin organizarea unei conferințe cu 
bibliotecarii din județul Alba, interviuri, expoziții de 
fotografie și carte de specialitate, precum și lansări 
de carte� 

În prezent, rolul bibliotecarului de agent cultural și 
informațional devine tot mai important, un adevărat 
profesionist care se adaptează în permanență lumii 
dinamice a informației, putând oferi o îndrumare 
în evaluarea și alegerea informațiilor corecte� 
Biblioteca și bibliotecarii au un rol important în 
procesul de modelare al societății așa cum arată și 
cuvintele scriitorului american Ray Bradbury: „Fără 
biblioteci, nu există civilizație”�

Liudmila CIOFLICĂ,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Biblioteci cu care ne mândrim – 
Biblioteca „Școala Ardeleană” 
Blaj

07

Devenirea instituției de cultură, de la fondul de carte 
donat de Toma Cocișiu, la perspectiva unui început 
în „casă nouă”�

Pe strada Nicolae Bălcescu, la numărul 5, nu 
departe de centrul Blajului, găsim clădirea 
cunoscută sub numele de Casina Română� 

Construită în anul 1895, aceasta a reprezentat un 
punct de reper pentru intelectualii vremii, găzduind 
întâlnirile și dezbaterile lor, nu de puține ori secrete: 
„În toamna anului 1918 am asistat la constituirea 
Consiliului Național Român din Blaj și am luat parte 
la toate acțiunile de mai apoi� Le povestesc aici 
ca să rămână o însemnare autentică� După toate 
conciliabulele tinerilor profesori din Blaj și a fruntașilor 
politici, ținute mai ales la Casina Română al cărei 
secretar eram eu, am căzut de acord că trebuie să 
instituim o organizație a românilor, fără întârziere� 
(���) Am convocat în piață pe a doua zi Adunarea 
Națională și a venit toată lumea din Blaj, țăranii din 
jur și elevii mai mari ai școlilor� A prezidat adunarea 
vicarul dr� Vasile Suciu, iar eu am fost secretarul 
mitingului”, consemnează profesorul, botanistul, 
academicianul și omul de știință Alexandru Borza 
(1887-1971) (sursa: „Din lunga timpului bătaie” 
de Constantin Dumitrescu, pag�134)� Tot în Casina 
Română, în 27 noiembrie 1918 s-au ales, de urgență, 
la ordinul Consiliului Central Național Român, 2 
delegați la Marea Adunare Națională Română, 
respectiv dr� Alexandru Borza și Augustin Caliani, 
„ca delegați și îndatorați a lua parte cu vot decisiv 
în Marea Adunare Națională Română, care este 
convocată din partea Consiliului Central Național 
pe 1 decembrie 1918 și la adunările care eventual 
se vor convoca în decursul anului următor�” (sursa: 

Biblioteca Digitală BCU Cluj, Proces verbal Blaj 
Casina romana vol� 1, transcris pdf�)�

În anul 1955, în Casina Română de la Blaj, peda-
gogul vizionar Toma Cocișiu, altă figură emble-
matică pentru „Mica Romă”, punea bazele primei 
biblioteci publice din oraș, aducând aici un fond de 
carte din biblioteca proprie, după cum am aflat de la 
doamna Simona Frâncu, directorul de astăzi al Bibli-
otecii Municipale „Școala Ardeleană” Blaj�

Anul 2021 găsește biblioteca municipală din Blaj 
în aceeași clădire în care s-a înființat, acum 66 de 
ani, dar activitatea instituției nu s-a desfășurat mereu 
aici� Potrivit aceleiași surse, în anul 1957, biblio-
teca din Blaj devine bibliotecă publică cu „acte în 
regulă”, printr-un decret dat la nivel național, o insti-
tuție cu statut juridic așadar, și primește numele de 
Biblioteca Căminului Cultural „Nicolae Bălcescu”� 
Fondul de carte se cifra atunci în jurul a 4�000 de 
titluri: cărți, reviste, broșuri, periodice, majoritatea 
primite din donații� La un an de la instituire, biblioteca 

Biblioteca Municipală „Școala Ardeleană” Blaj – exterior
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este mutată în clădirea Palatului Cultural, sub coor-
donarea prof� dr� Ștefan Manciulea, unde rămâne 
până în anul 1969, când este relocată într-un spațiu 
din curtea Castelului Mitropolitan (dir� Ana Hinescu)� 
Funcționează aici până în anul 2009, moment în 
care revine în clădirea Casina Română, cu un efectiv 
de aproximativ 50�000 de volume� 

Ce nume mai potrivit pentru biblioteca din 
Orașul Școlilor dacă nu Școala Ardeleană? 

În 1754, la Blaj se inaugurau primele unități de 
învățământ: Școala de obște (elementară) – pentru 
învățarea citirii, scrierii, socotirii și „cântării” în limba 
română, fără nicio taxă, așadar gratuită, Școala lati-
nească (de grad mediu), care va deveni gimnaziu și 
liceu, și Școala de preoție, mai târziu seminar, apoi 
Academie Teologică� Școlile erau frecventate de fiii 
țăranilor iobagi români și ai oamenilor săraci de la 
orașe� La școlile Blajului au absolvit academicieni 
precum: Nicolae Densușianu, Ion Bianu, Ion Agâr-
biceanu, Zenovie Pâclișanu, Gheorghe Suciu, Octa-
vian Fodor, Emil Negruțiu�

În expunerea de motive din proiectul de lege adoptat 
de Parlamentul României, prin care ziua de 11 octom-

brie a fost declarată „Ziua Școlii Ardelene”, se arată 
că: „de-a lungul istoriei și a formării statului român a 
fost esențial aportul modului de gândire occidental 
[…] mișcării culturale și politice cunoscută sub numele 
de Școala Ardeleană […] Reprezentanți de marcă 
ai Școlii Ardelene, cât și ai Bisericii Române Unite 
cu Roma, Greco-Catolice, Samuil Micu, Gheorghe 
Șincai, Petru Maior, Petru Pavel Aron, lnocențiu Micu-
Klein și Ion Budai-Deleanu, dar și întreaga clasă inte-
lectuală pe care au creat-o prin ideile lor în toate 
cele trei principate românești istorice, au preconizat 
logica unității poporului român într-o singură forma-
țiune politică, întemeiată pe unitatea originară a 
limbii românilor din întregul spațiu locuit de aceștia, 
peste granițele vremelnice instituite de vitregiile isto-
riei� Limba română, ca moștenire istorică de bază 
a poporului nostru, a constituit un obiect profund de 
cercetare a Școlii Ardelene, prin orientări progra-
matice curajoase� Școala Ardeleană este un curent 
întemeietor prin definiție, este kilometrul zero al celor 
mai valoroase idei și opere care ne definesc genetic, 
istoric și sociologic în aria de cugetare a Europei, prin-
tr-un uriaș efort de aclimatizare a spiritului european 
în viața românilor, de creare a unei gândiri românești 
în consens continental, dar cu specificul local pe care 
îl apreciem, îl cultivăm și îl apărăm și astăzi� Valori-
ficând moștenirea acestor înaintași providențiali, ne 
dovedim a fi o națiune cu simțul demnității, pe care 
gânditorii Școlii Ardelene au dorit-o ca parte orga-
nică a civilizației europene”�

Inițiativa de a da bibliotecii municipale blăjene acest 
nume de referință îi aparține doamnei Ana Hinescu, 
directoarea de atunci a instituției, astfel că, din 1991, 
Biblioteca Municipală „Școala Ardeleană” Blaj se 
adaugă reperelor culturale din Blaj, sub binemeritata 
„egidă” a acestui creuzet al valorilor transilvănene�

Biblioteca Muncipală „Școala Ardeleană” 
Blaj, la zi și în perspectivă

Astăzi, 11 octombrie 2021, Biblioteca Municipală 
„Școala Ardeleană” Blaj funcționează de luni până 
vineri, în intervalul orar 08�00-16�00, cu respectarea 

Biblioteca Municipală „Școala Ardeleană” Blaj – interior
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tuturor măsurilor impuse pentru prevenirea și comba-
terea efectelor pandemiei de COVID-19� 

În echipa doamnei Simona Frâncu se află bibliote-
carele Alina Orean și Diana Borcea� Împreună se 
ocupă de cititorii Blajului, de la mic la mare, insti-
tuția punând la dispoziția utilizatorilor două secții de 
împrumut carte, pentru copii (Sala „Toma Cocișiu”) 
și pentru adulți (Sala „Ion Agârbiceanu”), cu câte o 
sală de lectură aferentă și o ludotecă pentru școlari� 
În plus, biblioteca are și o sală dedicată în exclusivi-
tate Blajului și scriitorilor lui, Sala „Ștefan Manciulea”� 
Între autorii pe care îi puteți descoperi aici îi amin-
tesc pe: Ion Agârbiceanu, Ioan Chindriș, Petru Pavel 
Aron, George Barițiu, Timotei Cipariu, Ion Blăjan, Ion 
Brad, Ion Buzași, Pavel Dan, Arcadie Hinescu, Ștefan 
Manciulea, Cornel Tatai-Baltă, Nicolae Comșa, 
Teodor Seiceanu, Ioan Budai – Deleanu�

Cu un efectiv de circa 150�000 de volume și peste 
3�600 de utilizatori înscriși, Biblioteca Municipală 
„Școala Ardeleană” Blaj s-a constituit mereu într-un 
partener constant și serios în raport cu toți actanții 
mediului cultural din Blaj și nu numai� Aici se orga-
nizează periodic lansări de carte, expoziții, colocvii, 
concursuri pentru elevi, simpozioane și serate literare, 
comemorări și aniversări� I-au trecut și îi trec pragul 
de la scriitori, artiști, critici literari până la oameni 
de rând, în căutarea unei cărți care să-i ajute să 
evadeze din cotidian, elevi cu lista de lecturi obli-
gatorii în mână, studenți ori masteranzi dornici să-și 
contureze lucrările de specialitate în baza informați-
ilor culese din documentele bibliotecii� 

Ce-i rezervă viitorul Bibliotecii Municipale 
„Școala Ardeleană” Blaj? 

În plan material, un sediu nou, etajat, ultramodern, 
în proximitatea Pieței 1848� Potrivit proiectului, noua 
Bibliotecă Municipală din Blaj va avea mai multe săli 
de lectură, depozite de carte, birouri, o sală multifunc-
țională, o sală de protocol, o ludotecă (bibliotecă de 
jucării, puzzle-uri și jocuri pentru copii sau familii) și o 
terasă� Suprafața utilă a bibliotecii (subsol, parter + 
două etaje) va fi de circa 2�500 mp� Investiția promisă 

de administrația locală blăjeană se află acum în 
stadiul licitării lucrărilor de construcții, valoarea aces-
tora ridicându-se la aproximativ 11�200�000 de lei� În 
ceea ce privește oferta culturală, dincolo de sporirea 
fondului de carte prin achiziția de titluri noi, echipa 
bibliotecii pregătește activități de animație culturală 
pentru publicul de toate vârstele, în acest sens contu-
rându-se premisele unei noi colaborări fructuoase 
cu Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, care 
va implementa aici unul dintre cele mai de succces 
proiecte ale sale, respectiv Raftul Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba� Până acum, 7 biblioteci orășe-
nești și comunale au primit, prin intermediul acestui 
proiect, câte o mini-bibliotecă, cu 300 de volume, 
cărți noi, pliate pe nevoile cititorilor din fiecare comu-
nitate� Totodată, proiectul presupune încheierea unor 
parteneriate, pe o perioadă de patru ani, între Bibli-
oteca Județeană „Lucian Blaga” Alba și administra-
țiile locale din județ, în baza cărora, în fiecare dintre 
localitățile partenere, prin bibliotecile publice locale, 
sunt organizate diferite activități de animație culturală 
și nu numai, cu participarea și know-how-ul echipei 
bibliotecii județene�

Una peste alta, mergeți așadar pe la Biblioteca 
Municipală „Școala Ardeleană” Blaj, încă o mai 
puteți găsi în clădirea renovată a Casinei Române� 
Dacă sunteți din partea locului aveți ocazia să vă 
legați numele, fie și printr-un permis de bibliotecă, de 
această instituție de cultură a Blajului, iar în calitate 
de turiști, merită să vă alocați timpul necesar pentru 
a o vizita� Fiecare nou-venit are posibilitatea să-și 
aleagă o carte, cadou, dintr-un fond special pus la 
dispoziție de bibliotecă, iar spre împrumut, oferta este 
variată și pentru toate gusturile�

Daniela STOIA,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

154 A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



CERCETAREA ȘI 
VALORIFICAREA 
COLECȚIILOR ȘI 
PATRIMONIULUI

Cărțile Albei

01

RomânIA tradițională 
– Etnograful Nicolae 

Constantinescu la 80 de ani

04

Publicațiile Bibliotecii 
Județene „Lucian 

Blaga” Alba

02

Valorificarea culturală 
a unei opere literare – 

Claca de muncă  
de la Mogoș

05

Revista Discobolul  
în 2021

03



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

Cărțile Albei

01

Început în urmă cu câțiva ani, Programul de Susținere 
și Promovare a Culturii Scrise, inițiat și susținut de către 
Consiliul Județean Alba, are drept scop acordarea 
de sprijin financiar pentru editarea lucrărilor cuprinse 
în categoria culturii scrise, respectiv tipărituri, 
audiobook-uri, ebook-uri etc� Prin intermediul acestui 
program au fost editate cărți, reviste și alte publicații 
valoroase ce au întregit nu numai patrimoniul cultural 
al județului Alba ci și al întregii țări� Anul acesta, 
proiectul a continuat, fiind organizate două sesiuni 
de finanțare� Propunerile depuse au fost analizate 
de un juriu format din specialiști proveniți din cadrul 
instituțiilor de cultură subordonate Consiliului Județean 
Alba și reprezentanți ai Filialei Alba – Hunedoara a 
Uniunii Scriitorilor din România� Două dintre lucrările 
valoroase editate prin intermediul acestui program 
sunt:

MOISE Ilie, La Cut, înapoi pe filele culturii,  
Editura Armanis, Sibiu, 2021

La Cut, înapoi pe filele culturii – carte cu un titlu 
ca un vers de romanță – ne aduce informații 
noi, deslușiri ale unora mai vechi, deschiderea 

unor noi fante, inedite și discrete în cuprinderea 
adevărurilor despre un sat oarecare și cu totul 
deosebit de celelalte, de multe altele, într-o expunere 
profesional-academică de bună școală clujeană, 
atinse de un autentic bun simț rural sud transilvan 
românesc� Altfel spus, autorul cărții, Ilie Moise, a 
scris deja aproape totul despre Cut (județul Alba), 
dar aici ne oferă șansa unei alte întâlniri personale cu 
satul său natal, provocându-ne vizibil chiar cu un nou 
limbaj și format editorial� 

Cartea are un conținut specific monografiilor 

clasice, partea de început fiind dedicată inevita-

bilelor și numeroaselor borne geografice, sigure și 

semnificative (cap� I� Comuna Cut: cadru geografic 
și istoric)� Încet, încet, ne plasează între alte repere, 

mai puțin sigure, dar mai atractive, ale tradiției, ale 

evului mediu, mai ales ale zbaterilor cutenilor de 

toate nivelurile socio-ocupaționale pentru pătrun-

derea lor cu drepturi depline în epoca modernă, 

a satului și a neamului� (Cap� II� Cultura și civilizația 
tradițională în secolul națiunilor; III� Folclor și etno-
grafie după Marea Unire; IV� Bătălia pentru identi-
tate; V� La început de mileniu���; În loc de concluzii; 
Glosar dialectal; Bibliografie selectivă� 212 p� cu il�) 

La fel ca în alte împrejurări, Ilie Moise, un verificat 

studios-talentat, folosește faptul oarecare, dar 

semnificativ, ca să descopere și să reconstituie o 

etapă majoră din istoria neamului� Expunerea și 

explicitarea unor denominații locale este asociată, 

convingător, redistribuirii pământurilor în medieva-
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litate, de exemplu� Suma referințelor dintr-o istorie 
imaginativ-legendară, extinsă pe terenul faptului 
istoriografic, acoperă momente de Istorie clasică a 
românilor� Profitul lecturii acestei cărți se bazează 

pe activarea atenției, pe înțelegerea și asumarea 

paginii din istorie națională și locală, pe dramele 

și bucuriile individuale și familiale etc� Nu ne încu-

metăm să apreciem câtă Istorie și cât Folclor se află 

aici� 

Tradiția bogăției viilor din vremea lui Burebista este 

intim legată de mereu invocatele și atestatele vii 

transilvane, implicit a celor de pe Valea Secașelor: 

informații universale verifică, iată, o tradiție atestată 

de realitatea imediată și așa ne instalăm ușor la 

începuturile istorice ale înaintașilor românilor, aici, 

de ce nu?, pe Gruiul lui Cremene și Dealul Obârșii� 

Personajul real Decebal nu lipsește din poveste� El 

a adăstat acolo să-și adape calul, un gest simbolic, 

cântărind mai mult decât a-i da calului apă, repre-

zentând marcarea, sfințirea chiar a unui loc anume, 
la încrucișare de drumuri de unde se vede spre toate 

punctele cardinale și se spun și se porâncesc vești, 

iar o astfel de pecete nu se poate șterge, iată, nici 

din povești, rămâne acolo ca un însemn de nobili-

tate, încrustat în pământ(enit) în malurile generoase 

ale apelor, care păstrează, fie și ascunse, urmele 

potcoavelor și ogășiile carelor���

Despre un erou mai apropiat de încărcătura senti-

mentală a românilor secolului al XIX-lea, Avram 

Iancu, ei știu o altă poveste, girată de un personaj 

recognoscibil, pe când, în drumurile sale pierdute 

era întovărășit de români subjugați de puterea 

legendei sale, nimic altceva decât dragostea 

duioasă a cutenilor pentru Regele Carpaților��� 

(p�18)� Sigur, ca într-un manual de istorie (din 

vremea de glorie a acestora, nu cele de azi), fie și 

asociate altor teme, mai departe curg momentele 

esențiale de istorie națională transilvană, în înșiru-

irea lor de la 1848, acțiunile Asociațiunii, Memo-

randumului, unde cutenii sunt vedete și asta trebuie 
să se știe! La Unirea cea Mare, unde sunt docu-

mentate 14 căruțe care merg încărcate de militanți 

pentru Unire la Alba Iulia într-o coloană specială��� 

Experiențe existențiale fundamentale cutene, româ-
nești! Împroprietăriri, colectivizare, urbanizare, ca 

într-un malaxor, cutenii siguri vor răzbi/au răzbit, 

ambiționați de spectrul viitorului, cu o privire încura-

jatoare spre trecut� 

Astfel mi se pare convingător că, în teme eventual 

bine circumscrise și deja tratate pe larg, dacă în 

anumite fante ale lor se insinuează detalii, în jurul 

unui personaj sau eveniment formator, întreaga temă 

se îmbogățește, se rotunjește, ne trimite la alte coor-

donate expuse pe undeva sau care-și mai așteaptă 

devoalarea, dau putere și valoarea sensului prin-

cipal� 

Memorialistică personală este peste tot în carte, 

unele întâmplări iau o formă independentă, ca 

în orice monografie tematică lejer-științifică� 

Propunem, spre exemplu, o lectură specială a întâl-

nirii, scurtă, dar atât de profitabilă, plimbată prin 

conversații-șarade pitorești între 4 cuteni la Cluj, 
când��� mergi la dr� Ioan Brate și dai de profesorul 
Bâtiu, toți cu același gând (p�84���)� Și, firește, cum 

în cartea unui folclorist veți căuta��� folclor, sunt aici 

numeroase pagini de versuri din acest gen literar, 

unele tratate după cele mai înalte norme științifice 

ale genului, tinzând spre demonstrarea unei adevă-

rate mărturisiri a logodnei dintre tradiție și spirituali-

tate, civilizație și cultură cu istoria� 

În libertatea de a citi textul cărții și a-i revela un peri-

metru aparte, pentru a putea ilustra adevărata forță 

a unirii spiritelor dintr-un locus, bine vizualizat, am 

imaginat un bloc-simbol al unității și rezistenței, din 

nume proprii invocate aici: memorandiști și tribuniști, 

astriști de pe cine știe unde, preoți, doctori, profe-

sori și juriști din toată țara, mereu reveniți la vatră, 

începând cu cei din sec� al XIX-lea până spre zilele 
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noastre, după împrejurări: Bocanii, Dicanii, Bazil 

Dicu-Albini, Vasile Albini, Septimiu Albini, Tit-Liviu 

Albini, Ioan Albini, Ieronim Albini, Iosif Bâtiu, Vasile 

Bâtiu, Ioan Bitea, Ioan Brate, Iosif D� Dăianu, Ilie 

Dăianu, Ioan Deacu, Ioan Dicu-Decanu, George 

Meteș, Gheorghe Vasilca (a lu Clamente 1907-
1989), Nicolae Velțian� 

Am putea adăuga listei, și așa incomplete, numele 

creatorilor-artiști contemporani Ana Neamțu și 

Ion Munteanu, lista creatorilor putând continua 

cu dascălii și primarii, primii printre ceilalți în sat, 
precum și cu monumente de o aparte semnificație, 
așa cum este Casa Bocanilor transferată în Muzeul 
Național al Satului „Dim� Gusti” din București� 

Liderii neamului de sat, iată, devin dinastii-modele 
dintre cele mai naturale, care au avut obligații cu 
nimic mai simple și la fel de „sfinte” ca cele ale unei 
nobilimi de sânge� Și tot ca la aceștia, nume noi de 
nobilime rurală – dl� Moise zice „aristocrație” – se 
ivesc, se dezvoltă, se intercalează și se perpetu-
ează, lasă propriile lor urme, re-confirmând zicerea 
că „nefiind din plastilină, oamenii sunt ce sunt dato-
rită moștenirii culturale”! Și întotdeauna au a da 
sama de moștenirea lor! 

De remarcat și glosarul care aduce în atenție cuvinte 
savuroase, uitate��� Dorindu-mi o explicație în plus 
la un astfel de cuvânt, celor scrise deja de autor 
ca notă despre rusunoi, adaug următoarele: rusu-
noiul original este pâinișoara încropită din aluatul 
adunat de pe troaca de pâine (resturi), copt alături 
de surorile sale rotunde și crescute, dar tot rusunoi 
este, numit ironic-dulce-amărui, ultimul născut din 
șirul de copii ai unei familii lărgite, dar din neam 
pe casă� Personal, sunt��� rusunoiul șirului de copii 
născuți în Casa neamului Mușleștilor, din Rodbavul 
Făgărașului� 

Pentru cine scrie/ scria Ilie Moise? Răspund prin-
tr-un text din carte (p� 97), de fapt aluziv, dar care 
nu are nevoie de nici un comentariu� Primul exemplar 

[este vorba despre volumul de debut] mi-a parvenit 
în toamna aceluiași an în împrejurări ciudate� L-a 
descoperit tata în trenul Cugir-Sibiu, unde un nave-
tist îl lectura cu voce tare, impresionat de calitatea 
textelor� L-a cumpărat oferindu-i 10 lei, apoi mi l-a 
trimis la Cluj cu următoarea însemnare pe foaia 
de titlu: «Dragă Ilie, să știi că nu am murdărit noi 
cartea, că am cumpărat-o așa și o purtat-o oamenii 
din mână în mână și pe tren, ș-am îmbrăcat-o puțin� 
Tata»� Este, cu siguranță, una dintre cele mai dragi 
însemnări pe o carte devenită acum, după plecarea 
tatii, un adevărat odor de mare preț”� 

Prof. univ. dr. Ana GRAMA

***

MUREȘAN Cristian, Alba Iulia� Imagini în oglinda 
timpului, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2021

Într-o realizare editorială impecabilă, albumul Alba 
Iulia� Imagini în oglinda timpului conține 80 de cărți 

poștale vechi, cu imagini din Alba Iulia care au ca 

și corespondent câte o imagine fotografică reali-

zată în zilele noastre� Imaginile de ieri și de azi, 

selectate de autor, sunt bucăți din viața acestui oraș 

ce reușeșc să impresioneze prin frumusețe, arhi-

tectură sau vechime� Este surprinzător cum Cristian 

Mureșan a ales cea mai potrivită cale să atingă 

coarda sensibilă a sufletului albaiulienilor trecuți 

de o anumită vârstă, purtându-i printr-o minunată 

călătorie în timp și, în același fel, cum reușește să 

îi transpună pe cei din generația tânără într-o lume 

de mult uitată, o lume la care ei nu vor mai avea 

acces niciodată decât printr-o astfel de experiență 

vizuală� Diferența de timp dintre imaginile de ieri și 

de azi se înscrie în intervalul de vechime dintre 120 

și 90 de ani în urmă, media fiind undeva la o sută 

de ani� 
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Prin realizarea acestui album-document, autorul a 

reușit nu numai să înveșnicească lumea de altădată 

a orașului Alba Iulia ci și să surprindă minunate 

instantanee din orașul de astăzi, un oraș în care 

fiecare pas făcut, înseamnă a călca pe o fărâmă 

de istorie� Căci, într-adevăr, albumul Alba Iulia� 
Imagini în oglinda timpului nu este numai un elogiu 

pentru Alba Iulia, ci și o veritabilă pagină de istorie 

a unui oraș sfințit de dorința arzătoare a românilor 

de a avea o singură țară, România, vis realizat la 

1 decembrie 1918� Albumul, în tot cuprinsul său, 

este un univers derulat în timp, din acest colțișor 

de Românie, care se cere contemplat, analizat, 

admirat� Imaginile sunt cât se poate de explicite și 

nu au nevoie de prea multe descrieri sau de expli-

cații inutile� Admirați-l simplu și direct și veți desluși 

cât de minunat sunt realizate imaginile expuse în 

paginile lui, veți cunoaște acea frumusețe specială 

cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu acest oraș și 

pe lângă care trecem de-atâtea ori fără s-o luăm 

în seamă� Contemplând cu uimirea și fericirea 

omului ce redescoperă câte o fărâmă de amintire 

în imaginile pe care comisarul șef Cristian Mureșan 

ni le aduce în fața ochilor în albumul său Alba Iulia� 
Imagini în oglinda timpului, se infiripă în minte un 

gând la care îmi doresc să vă îndemn să meditați: 

Nu treceți pe lângă frumusețe în pas alergător� Viața 

e prea scurtă� Contemplați, analizați și admirați tot ce 

vă înconjoară�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Publicațiile Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba

02

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, Antologia VERBUM, volumul 2,  

Editura Creator, Brașov, 2020�

Fiecare antologie VERBUM este construită 
conform aceluiași principiu: publicarea și 
promovarea scriitorilor, membrii ai cercului 

de scriere creativă VERBUM, iubitori de carte și 
scris� Volumul a fost prefațat de prozatorul Cornel 
Nistea, președintele Uniunii Scriitorilor, Filiala Alba 
Hunedoara și de poetul Aurel Pantea� Acesta din 
urmă definește produsul ca fiind: „O revistă de cultură 
dedicată tinerilor scriitori e concretizarea unui gând 
generos, deschis producțiunilor debutanților� E foarte 
important, la vârsta juvenilă, să știi că ceea ce scrii 
e luat în seamă, că nu ești singur și că ceea ce scrii 
are o semnificație și pentru alte conștiințe� Scriitorii, 
mai ales cei tineri, au nevoie de solidaritate� Chiar 
dacă ei sunt înclinați spre solidaritatea de generație, 
simt nevoia ca scrierile lor să fie certificate și de alte 
vârste ale spiritului creator� Apariția revistei VERBUM 
e un asemenea act generos� Sper ca în paginile ei să 
se regăsească scrieri ale tinerilor, dar și ale scriitorilor 
consacrați pentru un firesc dialog între generații�“

Luiza POP,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” 
Alba, Viața Bibliotecii, an II, nr� 2,  

Editura Creator, Brașov, 2020�

Revista Viața Bibliotecii este o publicație 
anuală a Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba care oglindește în paginile ei proiectele 

bibliotecii, activitatea curentă, activitatea metodică, 
parteneriatele etc�, sau mai pe scurt spus, viața de 
zi cu zi din cadrul unei biblioteci publice� Anul 2020 
a adus noi provocări în profesia de bibliotecar dar 
am parcurs acest an rămânând alături de utilizatori 
și scriitori și încercând să suplinim prin intermediul 
mediului online prezența fizică a acestora� Alături de 
echipa de profesioniști care își desfășoară activitatea 
în biblioteca județeană și în bibliotecile publice 
din județul Alba, în revistă ne-au făcut onoarea să 
semneze nume importante ale culturii românești și 
ale administrației locale, colaboratori valoroși și 
specialiști din diferite domenii de activitate, cum ar 
fi: Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean 
Alba, Nicolae Albu, prefectul județului Alba, Gabriel 
Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia, Ion Buzași, 
scriitor, prof� univ� dr�, Sonia Elvireanu, scriitor, critic 
și traducător, dr� Luminița Cebotari, profesor, Marcel 
Vișan, poet, Mihai Octavian Groza, istoric, Adina 
Drimbe, psihoterapeut, Diana Mortură, profesor, 
Claudiu Traian Simedru, economist, Dragomir 
Vlonga, teolog, Lucian-Dragoș Bogdan, scriitor, 
Nicolae Paraschivescu, autor de carte, Alin Florea, 
directorul Bibliotecii Municipale „Liviu Rebreanu” 
Aiud și Andreea Buzași, cercetător etnograf�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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Revista Discobolul în 2021

03

Revista Discobolul este o prezență bine 
ancorată în viața literară albaiuliană în 
ultimele trei decenii� Mai mult decât atât, 

aceasta și-a găsit o voce personală și un loc bine 
meritat în elita publicațiilor de profil la nivel național� 
Apare din 1990, trimestrial, atât în format print cât 
și, mai recent, online, în condiții grafice deosebite, 
aflându-se astăzi sub patronajul Consiliului Județean 
Alba, prin intermediul Bibliotecii Județene „Lucian 
Blaga” Alba� Un nucleu de intelectuali albaiulieni 
s-a aflat în tot acest timp la cârma acestei reviste; 
notăm aici, în special, implicarea deosebita a 
domnilor Cornel Nistea (scriitor, președintele Uniunii 
Scriitorilor din România – Filiala Alba-Hunedoara), 
Aurel Pantea (poet, critic literar) și Mircea Stâncel 
(poet, critic literar), datorită cărora Discobolul dă 
ora exactă pe scena literară transilvăneană� Poeți, 
prozatori, critici literari și universitari beneficiază de 
rubrici dedicate lor, deja devenite clasice – Cărți, 
cronici, autori, Poezie, Teme la alegere, Cronici de 
întâmpinare, Proză, Traduttore traditore etc� În anul 
2021 au apărut deja trei volume ale Discobolului (în 
martie, iunie, septembrie), urmând ca un al patrulea 
să apară în decembrie� Nume de marcă ale criticii 
literare au ales să publice și în acest an�

Numărul 1/2021 (Nr. 277-278-279)

În rubrica Cărți, cronici, autori, primul număr al 

anului îi găzduiește pe Ion Pop, Nicolae Oprea, 

Iulian Boldea și Ovidiu Pecican, colaboratori-pilon 

ai revistei� An al crizei sanitare, 2021 prilejuiește și 

publicarea de către Cornel Nistea a materialului 

Evadare din pandemie, o dare de seama sub vremuri 

la restriște� În paginile acestui număr mai regăsim 

și recenziile semnate de Sonia Elvireanu, Diana 

Câmpan, Monica Grosu și Ioana Cistelecan, pe 

lângă un eseu marca Aurel Pantea și un fragment de 

roman al autorului Petru Cimpoieșu� O mare bucurie 

a redacției a fost și prezența grafică excepțională pe 

coperta revistei a unei lucrări semnate de Ana Maria 

Ariciu� 

Numărul 2/2021 (Nr. 280-281-282)

Numărul 2 al acestui an – dedicat interviurilor – îi 

are în prim-plan pe criticul literar Gheorghe Grigurcu 

(printr-un interviu semnat de Dumitru Augustin 

Doman) și pe Adrian Alui Gheorghe (interviu de Lucia 

Negoiță)� La secțiunea Proză, Constantin Cubleșan și 

Flaviu George Predescu aduc în fața publicului frag-

mente din romanele lor, deja publicate sau în curs de 
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– 80� Aurel Pantea, Radu Vancu, Nicolae Oprea, Ion 

Buzași, Ioan Holban, Silviu Guga retrasează liniile 

operei marelui critic literar� Rubricile clasice Archeo-
logica (Vasile Moga), Dialogi Theologiae (George 

Remete) și Varia (Cornel Nistea) întregesc și ele 

numărul apărut în septembrie� 

Paul NANU,  
redactor, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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apariție� Criticii literari Al� Cistelecan, Mircea Popa, 

Mircea Bârsilă, Titu Popescu, Mihai Barbu și Ladislau 

Daradici sunt și ei nelipsiți la apelul Discobolului la 

mijloc de 2021� Mircea Stâncel este prezent atât 

cu o rubrică poetică, precum și cu tradiționala Piața 
cărților� Luminoasa copertă o datorăm artistului grafic 

Mihai Ariciu – Pomi în rai� 

Numărul 3/2021 (Nr. 283-284-285)

Numărul de toamnă al Discobolului este dedicat 

„Premiului Național de Poezie Lucian Blaga 2021”, 

câștigat de Ion Mureșan� Revista include, în deschi-

dere, discursul doamnei Irina Petraș și al domnului 

Răzvan Voncu, ocazionate de acest eveniment� 

Mai mult decât atât, la secțiunea Poezie, pe lângă 

poemele câștigătorului premiului amintit, sunt publi-

cate și cele ale nominalizaților: Gabriel Chifu, Vasile 

Dan, Ioan Moldovan, Ioan Es� Pop, Nicolae Prelip-

ceanu și Liviu Ioan Stoiciu� Un alt punct de interes 

și recunoaștere culturală este și rubrica aniversară 

dedicată marelui critic și universitar clujean – Ion Pop 
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RomânIA tradițională – 
Etnograful Nicolae 
Constantinescu la 80 de ani

04

Nicolae Constantinescu s-a născut 

la 5 octombrie 1941, în Fierbinți, 

județul Ialomița, fiind fiul lui Alexandru 
(Foaie) Constantinescu (1915-1968) și al Floricăi 
Constantinescu (născută Nițescu) (1915-2006), 
învățători� Școala elementară și liceul le-a urmat 
la Fierbinți (1948-1959) iar studii universitare la 
Facultatea de Filologie (Limba și literatura română) 
(1959-1964) din București� Teza de licență „Epitetul 
în epica populară românească”, și-a realizat-o 
sub conducerea prof� univ� dr� doc� Mihai Pop� În 
1971 devine Doctor în Filologie, la Universitatea 
din București, cu teza de doctorat „Rima în poezia 
populară românească”, conducător științific 
Mihai Pop� După absolvire rămâne cadru didactic 
universitar, fiind asistentul profesorului Mihai Pop, 
1964-1971, specialitatea Folclor literar românesc� 
Urcă apoi toate gradele universitare, lector universitar, 
conferențiar, profesor (1972-2008)� A fost șef al 
Catedrei de etnologie și folclor, Facultatea de Litere, 
București, între anii 1996-2008 și membru în Consiliul 
Facultății de Litere a Universității din București� În 
prezent este profesor universitar (emeritus) la 
Școala Doctorală de Litere din cadrul Universității 
București� Este unul dintre cei mai importanți etnologi, 
antropologi și folcloriști români, de-a lungul timpului 
fiind bursier Fulbright și lector de limba, cultura și 
civilizația poporului român la Universitatea de Stat 
din Portland/Portland State University, U�S�A, 1976-
1979 și lector de limba română la Universitatea din 
Turku (Turun Yliopisto), Turku, Finlanda, 1978-79 și 
1992-1995� Este de asemenea membru al Societății 
Internaționale de Studiere a Narațiunilor Populare 
(I�S�F�N�R�) (din 1992), al Societății Internaționale 

Nic
ola

e C
ON

STA
NT

INE
SC

U

de Studiere a Legendei Contemporane (I�S�C�L�R�), 
al Asociației Internaționale de Antropologie Sud-Est 
Europeană (InASEA), al Asociației de Științe 
Etnologice din România (A�S�E�R�), membru în colegiul 
de redacție al publicațiilor „Limbă și literatură” a 
S�Ș�F� din România, „Revista de Etnografie și Folclor/
Journal of Ethnography and Folklore” a Academiei 
Române, la care a colaborat constant de-a lungul 
timpului� Este membru titular al Uniunii Scriitorilor din 
România și membru, încă de la înființare, al Comisiei 
Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural 
Imaterial� A colaborat la volumele Patrimoniul 
cultural imaterial din România� Repertoriu� I, cIMEC 
– Institutul de Memorie Culturală, 2009 și Idem, II 
A, Editura Etnologică, 2014 (îngrijirea ediției: N� 
Constantinescu)

Publică studii originale, de direcție: Rima în poezia 
populară românească, 1973, Lectura textului folcloric, 
1986, Relațiile de rudenie în societățile tradițio-
nale, 1987 (Premiul „Sim� Fl� Marian” al Academiei 
Române, 1990), ed� a II-a, Etnologia și folclorul rela-
țiilor de rudenie, 2000, Basme populare românești� 
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Antologie, în colaborare, cu un studiu introductiv de 
N� C�, 2010 (Premiul Perpessicius al M� N� L� R� pentru 
ediții critice), Folclorul – cum poate fi înțeles� Studii 
și articole de etnologie românească, 1968-2008, 
ediție de Ioana-Ruxandra Fruntelată, 2011, și, în limba 
engleză, Romanian Traditional Culture, Turku, 1996, 
Romanian Folk-Culture, Bucharest, 1999, volum editat 
cu ocazia participării României la Smithsonian Folklife 
Festival, Washington D� C�, U S A�, iunie-iulie 1999�

A editat, împreună cu Alexandru Dobre, volumele 
Mihai Pop, Folclor românesc, I-II, 1998, și, împreună 
cu Adrian Stoicescu și Rodica Zane, Idem, III, 2007�

Colaborator cu cronici, note, articole la reviste 
de cultură precum: „Argeș”, „Contemporanul”, 
„Adevărul literar și artistic”, „Sud”, „Cultura” etc�, 
strânse în volumele Citite de mine��� Folclor, Etnologie, 
Antropologie� Repere ale cercetării (1967-2007), 
Centrul Național pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale, Colecția „Anotimpuri culturale” 
5, 2008 și Idem, II, 6, 2011, și Cultura antropologică� 
Studii, cronici, comentarii, prefață, note de Cătălin 
D� Constantin, Editura Etnologică, București, 2016� 
Volumul adună scrierile (studii, articole, comentarii) 
apărute în revista „Cultura”, serie nouă, în secțiunea 
„Cultura antropologică” – o panoramă cuprinză-
toare a acestui domeniu ieșit relativ recent în prim-
planul vieții științifice românești�

Contribuie cu un grupaj de poezii proprii la volumul 
Constelația Fierbinți (2019), editat de un grup de 
poeți și pictori originari din localitatea de baștină a 
profesorului, care precedă versurile cu o mărturisire 
intitulată „Nu, eu nu sunt poet”�

La cei 80 de ani pe care i-a împlinit de curând, îi 
urăm un sincer și călduros LA MULȚI ANI, alături de 
toată prețuirea noastră a tuturor celor ce slujim acest 
frumos domeniu, domeniul cultural�

prof. Daniela FLOROIAN,  
responsabil proiect 3�22 RomânIA tradițională,  

Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba

Vom reda mai jos un fragment din articolul „Etnobo-
tanica, etnobotanice���” scris de prof�univ�dr� emerit 
Nicolae Constantinescu, apărut în revista „Cultura”, 
nr�11, din anul 2010 și pus la dispoziția noastră chiar 
de către autor� În articol se face o distincție clară între 
cei doi termeni, uneori pe nedrept confundați, și se 
fac numeroase referiri laudative la adresa activității 
culturale din județul Alba, județ în care s-a născut 
părintele etnobotanicii din România, cercetătorul 
Valer Butură�

Etnobotanica, etnobotanice...

Ține, de o bucată de vreme, capul de afiș al unei 
„anumite părți a presei” scrise și vorbite, spinoasa 
problemă a „magazinelor de vise”, apărute ca 
ciupercile după ploaie, magazine etichetate ca 
punând în vânzare „plante etnobotanice”� Lăsând 
la o parte faptul că botanica se ocupă cu studiul 
florei, a vegetației, deci a plantelor, ceea ce face 
formularea ușor, dacă nu pe de-a-ntregul pleonas-
tică, mai supărătoare este pentru mine, ca etnolog, 
atașarea la numele acestora a elementului de 
compunere etno- care, nu-i vorba, a făcut împreună 
cu derivatele sale o carieră spectaculoasă în ultimii 
20 de ani� Îl întâlnim în zona politicului și a socialului 
(grupuri etnice, segregare pe criterii etnice etc�), în 
zona științifică, academică, universitară (de vreo 15 
ani câteva universități din România se străduiesc să 

164 A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



V I A Ț A  B I B L I O T E C I I

pună pe picioare, să acrediteze și să autorizeze o 
secție sau o facultate de etnologie, acceptată fără 
prea mari dificultăți ca etnologie maghiară la Univer-
sitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, dar barată 
prin diferite tertipuri birocratice, ca etnologie în limba 
română la alte universități), cât și în aria divertismen-
tului (există un post de televiziune care se cheamă 
chiar așa, iar pe afișele spectacolelor de muzică 
populară se lăfăiește cuvântul „etno”, după cum 
s-a instituit ca gen muzical distinct muzica etno, iar 
un festival internațional, altminteri foarte serios, de 
film documentar, se numește „eco-etno-film”� Sigur, 
termenul de origine greacă ethnos, cu sensul originar 
de „popor”, nu este un neologism de dată recentă, 
dovadă productivitatea lui în limbile europene, de 
unde au intrat și în limba română termeni precum 
etnic, etnie, etnicitate, etnografie, etnologie, etnoge-
neză, etnoestetică, etnocoreologie, etnomuzicologie, 
chiar și aici discutatul etnobotanica etc� O revistă „de 
grai, studiu și creație românească”, cu titlul grafiat 
ca în grecește, „Ethos”, a apărut la Focșani între anii 
1941-1943, sub redacția lui Ion Diaconu, peste 50 
de ani apare, în alte coordonate, o nouă revistă 
„Ethos”, la editura Museion, începând cu 1992, iar 
în zilele noastre există două edituri de profil, una 
scrisă cu „th”, Ethnologica, cealaltă, fără, Etnologica� 
În fine, cronica la zi (aproape) a vieții științifice din 
domeniu o ține Iordan Datcu în „Dicționarul etnolo-
gilor români”, ediția a III-a, revăzută și mult adăugită, 
Editura Saeculum I�O�, 2006, 983p�, pe care l-am 
considerat, la apariție, drept „certificatul de existență 
a profesiei de etnolog”� Se înțelege că denumirea 
sub care au fost înregistrate „magazinele de plante 
etnobotanice” a fost un truc comercial, de unde se 
vede că „negustorii de visuri” nu sunt chiar naivi sau 
neștiutori, ei atrăgând prin denumirea aleasă – etno-
botanice – clienți din diferite medii sociale, care au 
dat credit aspectului științific al acesteia� Specialiștii 
în teoria comunicării și psihologia reclamelor comer-
ciale ne vor da explicații docte despre mecanismul 
pus în mișcare de către cei care au numit magazinele 
de plante cu efecte halucinogene, etnobotanice� Cert 
este că o primă reacție ar fi trebuit să aibe cei de la 

Registrul Comerțului, când au acceptat denumirea, 
iar apoi opinia publică, îngrijorată sau doar preo-
cupată când numărul victimelor s-a înmulțit, dar total 
dezinteresată de denumirea trucată sub care aceste 
droguri de risc minim (s-a zis) au intrat pe piață�

De fapt, etnobotanica este o disciplină etnologică cu 
o tradiție destul de îndelungată la noi, dacă ținem 
seama de culegerile de informații pe teren despre 
flora spontană și cultivată în arealul românesc, 
începând cu „părintele Marian”, preotul Simeon Fl� 
Marian, care dădea minuțioase rapoarte despre 
„botanica poporală română”, în publicațiile vremii, 
începând cu 1879� Or sintagma „botanica populară” 
poate fi lesne convertită în „etnobotanică”� În secolul 
următor, Alexandru Borza publică un „Dicționar etno-
botanic” (1968), urmat la un deceniu de Valer Butură 
cu „Enciclopedie de etnobotanică românească”, 
Editura Științifică și Enciclopedică, 1979� În „Cuvânt 
înainte” la acest volum, renumitul etnograf clujean 
face trimitere la tratatul de Ethnologie Générale 
(Paris, 1968) în care Jacques Millet definea, destul 
de vag de altfel, etnobotanica drept „știința raportu-
rilor reciproce dintre om și lumea vegetală”, cu preci-
zarea că ea „nu studiază aparte nici plantele, nici 
societățile omenești, dar tot ce le asociază este de 
domeniul său”�

„Enciclopedie de etnobotanică românească” a 
lui Valer Butură se deschide cu „acăț” pentru care 
se face trimitere la „salcâm”, continuând cu „afin” 
(Vaccinium myrtillus L�), arbust din familia Ericaceae; 
crește în etajul montan și subalpin, prin poieni și goluri 
de munte, alcătuind adesea tufișuri întinse��� etc�, și se 
încheie cu „zmeur” (Rubus idaeus L�), arbust cu fructe 
parfumate, din familia Rosaceae; crește pe marginea 
pădurilor, în luminișurile acestora, prin tăieturi, unde 
alcătuiește zmeurișuri� Se cultivă prin grădini obținân-
du-se fructe mai mari, mai numeroase și mai ordo-
nate� Fructele conțin pectine, acizi organici, zahăr 
etc�, frunzele tanin, acizi organici etc� Ca utilizări în 
medicină (M) se menționează, „Ceaiul din fructe sau 
ramuri tinere se lua contra tusei, răcelii și fierbințelii, 
precum și contra durerilor de cap, de stomac și de 
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inimă (���)� Ceaiul din frunze sau decoctul din tulpi-
nile tinere tăiate bucățele, fierte până se îngălbenea 
apa, se bea seara în bolile de rinichi” etc� etc�

Din consultarea bibliografiei scrierilor lui Valer Butură, 
publicată de Daniela Floroian la sărbătorirea cente-
narului nașterii etnografului (vezi: Floroian Daniela, 
Valer Butură la 100 de ani� Documentar, Editura Altip, 
Alba Iulia, 2010) rezultă că preocupările de etnobo-
tanică ale acestuia datează încă din anii 30-40 ai 
secolului trecut, cărturarul clujean semnând chiar un 
Plan pentru cercetările etnobotanice, în Îndrumătorul 
pentru monografiile sociologice, publicat de Insti-
tutul Social Român, București, 1940� Tot Valer Butură 
semnează capitolul „Etnobotanica” în monografia 
„Nerej, un village d′une région archaïque”, vol�II, 
București, 1940� El se înscria astfel într-o tradiție a 
studiilor despre plante în cultura tradițională româ-
nească, începute, cum am zis, de Simeon Fl� Marian, 
continuate de Tudor Pamfile, Arthur Gorovei, Mihai 
Lupescu și alții, între care demn de menționat ar fi 
George Bujoreanu, „Boli, leacuri și plante de leac 
cunoscute de țărănimea română” apărută la Biblio-
teca ASTRA, Sibiu, 1936, retipărită într-o ediție îngri-
jită de Antoaneta Olteanu, Editura Paideia, 2001�

Mai puțin cunoscut, pentru publicul larg, este faptul 
că volumul II din „Enciclopedie de etnobotanică 
românească”, având subtitlul „Credințe și obiceiuri 
despre plante” a apărut în colecția „Sociétés Euro-
péennes”, editată de Paul H� Stahl la Paris, în 1988� 
Acest al doilea volum completează informațiile în 
legătură cu plantele de cultură și flora spontană, 
insistând asupra credințelor, obiceiurilor, practicilor 
și legendelor despre ele� Dacă în articolul despre 
cânepă (Cannabis sativa L�) nu se amintește nimic, 
nici în volumul I, nici în volumul II, despre efectele 
ei halucinogene, în schimb ingeniozitatea gândirii 
magice, bazate pe acea infailibilă „logică a sensi-
bilului” despre care vorbește Claude Lévi-Strauss are 
efecte de-a dreptul��� halucinante! Iată o practică de 
legat bărbații: Cu cânepa toarsă la spate se legau 
bărbații� În timp ce torcea, vrăjitoarea descânta: Cum 
nu pot eu sta cu mânele la spate/Așa să nu poată 

merge N� la altă femeie� Și cum răsucesc eu pe dos 
firul acesta/Așa să se răsucească puterile lui� 

Cu firul de cânepă lega un rac viu de picioare, înce-
pând de la unul dindărăt, îl ducea la unul dinainte, 
în formă de cruce, și decânta de trei ori: Cum leg 
eu racul ăsta/Așa să i se lege puterea și tinerețea/
Și când s-o dezlega racul ăsta singur,/Atunci, și nici 
atunci! (volumul II, p�41)�

Opera științifică de incontestabilă valoare teoretică 
și documentară, „Enciclopedie de etnobotanică 
românească” de Valer Butură ar merita să fie retipă-
rită, într-o ediție critică, contopind, poate, cele două 
volume care, oricum, alcătuiesc un tot unitar� Județul 
Alba, care a cinstit memoria fiului locurilor care a fost 
Valer Butură, originar din Sălciua, Munții Apuseni, prin 
publicarea în Seria Ethnologica nr�3, sub semnătura 
Danielei Floroian, a documentarului „Valer Butură la 
100 de ani” și-ar putea întregi gestul de recuperare a 
scrierilor lui și prin această necesară republicare, așa 
cum a făcut cu tipărirea volumului inedit „Povestiri din 
Munții Apuseni”, Editura Altip, Alba Iulia, 2010� Ca 
și Ovidiu Bârlea, conjudețeanul său la fel de ilustru, 
Valer Butură avea veleități literare, dovadă volumul 
amintit mai sus, în care sunt cuprinse prelucrări ale 
unor teme, motive, structuri narative, legende locale, 
cunoscute în zona moților și transpuse sub formă de 
povestiri de autor, de către culegătorul lor, etnograful 
Valer Butură� Nu mă îndoiesc că dacă ar fi apucat 
aceste zile de proliferare fără limite a magazinelor 
„etnobotanice” (numai pe site-ul de București, de pe 
Google, sunt 69�000 de intrări sub acest nume!), cu 
fermitatea și corectitudinea lui de om de știință, Valer 
Butură ar fi reacționat prompt, argumentând clar că 
între etnobotanică și etnobotanice este o distanță ca 
de la cer la pământ sau chiar mai jos!

Prof.univ.dr. emerit 

Nicolae CONSTANTINESCU
Universitatea din București
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Valorificarea culturală a unei 
opere literare – Claca de 
muncă de la Mogoș

05

Se spune că începutul e mai greu… apoi restul 
vine de la sine� 

La noi totul a început odată cu o zi frumoasă de 
primăvară, zi de mare sărbătoare ortodoxă, „Sfinții 
Împărați Constantin și Elena”, când „Raftul Bibliotecii 
Județene” a poposit la Mogoș, la Biblioteca „Ovidiu 
Bîrlea”� Prezente la eveniment au fost câteva dintre 
rudele renumitului folclorist Ovidiu Bârlea dar și 
autorități publice, dintre care amintesc cu recunoștință 
pe domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului 
Județean Alba, domnul Silvan Stâncel, managerul 
Bibliotecii Județene, domnul doctor Nicolae Danciu 
și domnul deputat Beniamin Teodosiu, nepoți al 
folcloristului Ovidiu Bîrlea, domnul primar Macavei 
Mircea Liviu și mulți alții�

Prezente la loc de cinste în rafturile bibliotecii, cărțile 
folcloristului Ovidiu Bîrlea, dar și poveștile frumoase 
ale urmașilor lui, l-au inspirat pe domnul Ion Dumitrel 
să propună organizarea unui eveniment la Mogoș 
care să reînvie frumosul obicei al clăcii, atât de 
frumos descris în paginile romanelor lui Ovidiu Bîrlea� 
Propunerea domnului Dumitrel a fost primită cu 
bucurie, iar obiceiul va fi în scurt timp readus la viață�

Așa se face că în data de 21 august 2021, a treia 
sâmbătă a lunii august, cea mai apropiată de 
nașterea folcloristului, la Mogoș s-a adunat mulțime 
de oameni, mogoșeni și nu numai, cu mic, cu mare, 
în straie de sărbătoare, pentru o clacă de coasă, 
în apropiere de „Muntele Bîrleștilor”, unde Ovidiu 
Bîrlea organiza clăcile de coasă pentru culegerea 
folclorului local�

Evenimentul a fost deschis, așa cum șade bine 
într-un sat de oameni cu frica de Dumnezeu, de 
către părintele paroh, Oprean Călin-Tiberiu cu un 
Te-Deum la biserica monument istoric cu hramul 
„Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Bârlești, a 
continuat cu scurte cuvântări ale oficialităților și apoi 
claca propriu-zisă de coasă� Pe lângă oameni dragi 
ai locului și de la Biblioteca Județeană, prezent la 
eveniment, din partea Consiliului Județean a fost 
domnul vicepreședinte Dumitru Fulea� 

Claca se organiza de obicei de către o familie� Era o 
muncă colectivă benevolă prestată de țărani pentru 
a se ajuta unii pe alții și care adesea este însoțită ori 
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urmată de o mică petrecere, de glume, povestiri� 
În cărțile sale folcloristul Ovidiu Bîrlea amintește și 
povestește evenimente din trecut, legate de claca 
de coasă, de claca de seceriș dar și despre claca 
de tors care erau organizate la locuitorii din zonă� 
Metoda lui preferată de a culege folclor era chiar 
prin organizarea de clacă de coasă, când mai ales 
după, sătenii jucau, glumeau și depănau cu drag 
amintiri de demult, sursa cărților folcloristului� Sătenii 
veneau cu bucurie, iar cei mai în vârstă, care au trăit 
evenimentele organizate de Ovidiu Bîrlea, le trăiesc 
și astăzi, în amintiri, cu zâmbetul pe buze�

Nici nu e de mirare că, la ceasul orânduit pentru 
începere, cu mare bucurie în suflet, mulți bărbați 
vrednici, mogoșeni ai locului s-au îmbrăcat cu cămăși 
tradiționale, au luat coasa, cutea (obiect de ascuțit 
coasa) și s-au întrecut în brazdă și strigături� 

Încărcătura emoțională a evenimentului nu poate fi 
spusă în cuvinte� Claca nu este numai despre lucru 

și petrecerea de după� Ci mai ales despre lucrul în 
ajutor și socializarea oamenilor� A celor tineri și a 
celor trecuți� Copiii și cei tineri au văzut și simțit bucuria 
și veselia de odinioară, iar cei mai în vârstă au retrăit 
cu sufletul la gură momente dragi din amintiri�

Când locul a fost gata cosit, pentru a duce obiceiul 
până la capăt, s-au așezat cu toții la masă, jos, pe 
iarba proaspăt cosită� Câteva mogoșence au fost 
„gazde” și au pregătit pe ștergare albe „prânzul 
cosașului”: plăcinte tradiționale pe lespede, caș 
proaspăt, slănină, ceapă și pâine aburindă și un 
păhărel de „vinars” (rachiu)�

Și datorită faptului că o clacă nu este doar despre 
lucru, pentru a trăi totul cât mai autentic, atât la coasă 
cât și la masă, voia bună a fost întreținută de muzicanți 
locali cu „cetera” (vioara), toba și acordeonul�

Evenimentul a continuat cu vizita expoziției etnografice, 
cu un simpozion dedicat operei folcloristului, unde un 
rol important l-a avut prelegerea susținută de Conf� 
univ� dr� Orian Georgeta Maria, dansul mocănesc 
„Mogoșana” prezentat de tinerii din comună și un 
scurt program artistic susținut de Centrul de Cultură 
„Augustin Bena”�

Mulțumesc pe această cale, tuturor celor care au fost 
alături de mine, s-au implicat cu dăruire și m-au ajutat 
în coordonarea evenimentului: domnul manager 
Silvan Stâncel și doamna Daniela Floroian de la 
Biblioteca Județeană „Lucian Blaga”, domnului Pal 
Alexandru de la Centrul de Cultură „Augustin Bena”, 
domnului primar Macavei Mircea Liviu, părintelui 
paroh Oprean Călin și colegei mele, custode al 
Expoziției Etnografice de la Mogoș, Bîrlea Liliana și 
tuturor celor care au fost prezenți la eveniment�

Olga Claudia OPREAN,  
bibliotecar, Biblioteca Comunală  

„Ovidiu Bîrlea” Mogoș

168 A N U L  I I I ,  N R .  3 ,  2 0 2 1



GALERIA 
AFIȘELOR

Galeria afișelor

01



G A L E R I A  A F I Ș E L O R

Galeria afișelor

01

Proiectul 12�4 Activități, acțiuni specifice 
de promovare al Bibliotecii Județene 
„Lucian Blaga” Alba este un proiect 

dedicat promovării bibliotecii și proiectelor aces-
teia prin intermediul unor activități și acțiuni specifice� 
Obiectivele proiectului sunt: implementarea de stra-
tegii de marketing pentru o promovare mai bună a 
instituției; creșterea accesului publicului la colecții; 
asigurarea condițiilor necesare creșterii numărului 
de beneficiari și în același timp  diversificarea ofertei 

culturale a instituției; asigurarea dezvoltării și actua-
lizării prezenței în mediul online a instituției; dezvol-
tarea instrumentelor de comunicare în mediul online 
și offline� Proiectul 12�4 Activități, acțiuni specifice de 
promovare al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” 
Alba se desfășoară în strânsă legătură cu proiectul 
12�3 Materiale de promovare�

prof. Daniela FLOROIAN,  
bibliotecar, Biblioteca Județeană  

„Lucian Blaga” Alba
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