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Preºedintele ºi rectorul Universitãþii Spiru Haret,
profesor universitar dr. Aurelian Gh. BONDREA, a participat, la invitaþia
doamnei dr. Molly Corbett Broad, preºedintele ACE, în perioada 6-9 martie 2010,
în fruntea unei delegaþii, ca ºi anul trecut, la lucrãrile celei de a 92-a întruniri
a Consiliului American pe Probleme de Educaþie  ACE,
lucrãri desfãºurate sub genericul Întâmpinãm provocãrile împreunã
Reuniunea s-a desfãºurat în Phoenix,
Arizona. Este prima datã
când aceastã manifestare are loc în afara
Washington DC. Poate fi
ºi acesta un semn al
recunoaºterii rolului pe
care învãþãmântul superior
din Arizona ºi l-a câºtigat
în peisajul fabulos al
învãþãmântului superior
american.
Aici, la Phoenix, se
aflã ºi cea mai mare
universitate privatã din
America de Nord, unde
învaþã peste 400.000 de
studenþi. Universitatea
din Phoenix a fost fondatã în 1976. Studenþii
studiazã la zi, dar mai
ales la distanþã, în mai
mult de 200 de locaþii,
ºi prin intermediul
programelor on-line,
disponibile în majoritatea
þãrilor lumii.

SOLUÞIILE OFERITE DE
CONSILIUL AMERICAN PE PROBLEME DE EDUCAÞIE







Trebuie îmbunãtãþit modul în care încã din liceu elevii se pregãtesc pentru universitate
Trebuie îmbunãtãþitã distribuþia
pe rase a studenþilor în sistemul educaþional Sã se punã accent mai mare pe evaluarea procesului ºi rezultatelor învãþãturii atât
la liceu, cât ºi la universitate Facilitarea accesului la resurse de predare superioare Trebuie sã existe o mai realistã înþelegere
a sistemului educaþional pentru a veni cu soluþii pragmatice în întâmpinarea problemelor ce apar Folosirea tehnologiei on-line
pentru evaluarea rezultatelor învãþãturii. (noua evidenþã demonstreazã cã tehnologiile on-line pot face o mare diferenþã în calitatea
procesului de învãþare în aceea cã poate oferi mai mult ºi mai bine cu efort mai puþin, ºi cã tehnologia poate fi deosebit de eficientã,
în special, cu grupurile dezavantajate economic, social sau geografic) Timpul angajãrii în business ca de obicei a trecut. Este
acum necesar ca universitãþile sã vrea mai mult sã experimenteze lucruri noi ºi sã evalueze rezultatele
Instituþiile academice
care funcþioneazã în statut de profit trebuie tratate cu respect. Celelalte instituþii, cu statut de non-profit, pot învãþa mai multe de
la ele Pentru studenþii care deja sunt în câmpul muncii este profitabil ºi eficient, când studiazã la facultãþi de profilul muncii lor
În vederea unei mai bune pregãtiri a candidaþilor la studenþie, universitãþile ar trebui sã aibã ºi programe prin care ele sã
colaboreze cu pãrinþii viitorilor studenþi, dar ºi cu profesorii de liceu
Atunci când modelul consumist ajunge la paroxism ºi
devine procedurã curentã în universitate este nevoie de re-conºtientizarea faptului cã universitatea nu este un club, ci o instituþie
educaþionalã
Marea majoritate a studenþilor de azi nu mai este formatã din tineri absolvenþi de liceu, ci din adulþi care sunt
legaþi de familie, de locul de muncã (condiþie socialã ºi locaþie geograficã), iar universitãþile trebuie sã respecte ºi sã considere
aceste realitãþi ºi, de asemenea, sã creeze noi oportunitãþi pentru acest tip de populaþie. Tehnologia asincronã (învãþãmânt la
distanþã) reprezintã, în aceste cazuri, soluþia
Este important a se lua exemplul Sistemului Bologna din Europa în privinþa
colaborãrii dintre universitãþi ºi a mobilitãþii studenþilor ºi profesorilor
Sã se punã mai mult accent pe cercetarea care duce la
inovaþie
În contextul educaþiei globale în care China ºi India îºi dezvoltã învãþãmântul superior într-un ritm fãrã precedent,
universitãþile americane trebuie sã dezvolte o strategie naþionalã prin care, pe de o parte, sã aducã mai multã lume la studii
superioare, ºi, pe de altã parte, prin care sã dezvolte resursele educaþionale, deoarece educaþia produce ºi întãreºte economia care,
la rândul ei, investeºte în ºi dezvoltã educaþia Trebuie sã se gãseascã noi soluþii pentru acordarea de ajutoare financiare studenþilor,
dar ºi pentru a-i ajuta sã termine cu bine ºi la timp studiile (mai ales pe studenþii care sunt la risc, din acest punct de vedere, ºi care
trebuie identificaþi)
Este nevoie de mai mult efort ºi iniþiativã în internaþionalizarea învãþãmântului superior american
Este
important ca studenþii sã fie ajutaþi sã traducã experienþa academicã în muncã concretã, în domeniile unde vor lucra În sistemul
educaþional american este nevoie de o culturã a disciplinei ºi aceasta nu poate fi gãsitã în starea de mediocritate sau de mijloc, ci
în aceea de excelenþã Este nevoie de iniþiative ºi strategii care sã ajute studenþii sã-ºi termine studiile. Aspectul moral al acestei
probleme este cã, odatã ce universitatea a încasat banii studentului, trebuie sã-ºi ia rãspunderea cã face totul ca acesta sã-ºi termine studiile.







 




















 

ÎNTÂMPINÃM PROVOCÃRILE ÎMPREUNÃ
· a 92-a întrunire anualã a Consiliului American
pe Probleme de Educaþie

Între 6 ºi 9 martie 2010 au avut loc, în Phoenix, Arizona,
lucrãrile celei de a 92-a întruniri a Consiliului American pe
Probleme de Educaþie (The American Council on Education, ACE),
cu tema generalã Întâmpinãm provocãrile împreunã.
ACE, cel mai înalt forum american în domeniul educaþiei,
reprezintã organismul de coordonare a tuturor instituþiilor
de educaþie superioarã (colegii ºi universitãþi) din SUA.
Consiliul american pe probleme de educaþie este organismul
cu autoritate deplinã în ceea ce priveºte instituþiile de
învãþãmânt superior din Statele Unite. ACE doreºte sã ofere
informaþii esenþiale ºi o privire unitarã asupra problemelor
învãþãmântului superior ºi sã influenþeze politica publicã, prin
lucrãri de cercetare ºi iniþiative de program.
Tema acestui an, referitoare la provocãri, este legatã de
diferitele aspecte problematice care þin de educaþia superioarã mai
ales în contextul crizei economice care afecteazã toate domeniile
vieþii sociale la nivel privat ºi instituþional, inclusiv universitar.
Într-un articol intitulat Mai mult decât crezi ºi mai puþin decât
ne trebuie (More than you think, less than we need), publicat
de Buletinul Institutului Naþional pentru Evaluarea Rezultatelor
Învãþãrii (National Institute for Learning Outcomes Assessment)
în octombrie 2009, autorii, George Kuh ºi Stanly Ikenberry,
definesc provocãrile sub forma urmãtoarei întrebãri: Cum poate
educaþia superioarã sã-ºi diminueze costurile, sã-ºi menþinã câºtigul
realizat în anii precedenþi în acces, sã-ºi creascã numãrul
absolvenþilor, ºi sã rãmânã accesibilã, dar având grijã ca , în acelaºi
timp, sã se asigure cã studenþii primesc abilitãþile, competenþele ºi
dispoziþiile care îi pregãtesc pentru un proces de învãþare continuã
într-un climat de tot mai mare ºi competitivã piaþã globalã?
Aceste provocãri sunt fãrã precedent în severitatea ºi urgenþa
lor. Pentru a le putea aborda în mod eficient, profesorii,
administratorii academici, preºedinþii din educaþia superioarã au
nevoie sã fie bine informaþi cu privire la ceea ce studenþii învaþã
pentru a putea lua decizii informate în legãturã cu abordarea
instrucþiei, angajãri de personal, alocarea resurselor ºi alte reguli
ºi practici care pot sã-i ajute pe studenþi sã ajungã la rezultatele
dorite, precizeazã acelaºi articol.
Scopul acestei reuniuni, aºa cum a afirmat preºedintele ACE,
Molly Courbett Broad, este de a deveni cât mai informaþi despre
problemele actuale ºi chiar viitoare ale sistemului educaþiei
universitare ºi, în consecinþã, de a fi pregãtiþi, cei implicaþi în
sistem, sã le facã faþã.
La acest important forum al educaþiei superioare, la care au
participat ºi guvernatorul statului Arizona, doamna Jenice K.
Brewer, precum ºi reprezentantul ACE în relaþia cu guvernul
federal, dr. Terry Hartle, preºedintele ACE, dr. Molly Corbett
Broad, l-a invitat, din România, pe profesorul universitar
dr. Aurelian Gh. Bondrea, rectorul ºi preºedintele Universitãþii
Spiru Haret (care a participat, anul trecut, ºi la a 91-a întrunire a
ACE, þinutã la Washington DC, unde, anul viitor, va avea loc ºi a
93-a întâlnire), care a condus o delegaþie alcãtuitã din cadre
didactice ºi alþi specialiºti.
Rectorul ºi preºedintele Aurelian Gh. Bondrea a avut convorbiri
cu preºedintele ACE, dr. Molly Corbett Broad, cu preºedintele
fondator, dr. John Sperling, ºi cu preºedintele actual, William
Peppicelo, al Universitãþii Phoenix, cea mai mare instituþie de
învãþãmânt superior din Statele Unite ale Americii, cu peste 400.000
de studenþi, mai ales la învãþãmântul la distanþã, cu alþi preºedinþi,
profesori ºi personalitãþi proeminente ale educaþiei superioare
americane.
Dintre tematicile dezbãtute ºi ideile avansate la acest congres
menþionãm, în linii mari, urmãtoarele:

UNIVERSITATE  POLITICÃ
 Preºedintele Barak Obama este sensibil faþã de problemele
cu care se confruntã educaþia superioarã americanã în acest timp
de crizã.
 Guvernul federal a alocat nouã miliarde de dolari pentru a
facilita veteranilor de rãzboi accesul la studii superioare.
 Preºedintele Obama ºi-a propus sã ajute financiar sistemul
de învãþãmânt superior, între altele, prin eliminarea bãncilor din
procesul de împrumut federal la care foarte mulþi studenþi recurg
pentru a-ºi plãti studiile. Eliminând intermedierea bancarã ce face
ca o parte din bani împrumutaþi sã meargã la bancã, împrumutul
s-ar face direct universitãþilor pe numele studenþilor care încep
procesul de împrumut.
 Guvernul federal ºi-a propus mãrirea grantului Pell(anual) ºi
de asemenea sã ofere bani colegilor comunitare (de doi ani) ºi
colegiilor tribale, precum ºi alte mãsuri în sprijinul accesului la
educaþie ºi sprijin în a termina studiile superioare.
 Suma pe care guvernul federal o investeºte în educaþia
superioarã este de douã ori mai mare decât cei investiþi de cãtre
guvernele locale ale statelor.
 Guvernul federal are intenþia sã lucreze mai mult în direcþia
internaþionalizãrii educaþiei universitare.
 Educaþia superioarã este esenþialã pentru democraþie.

Prof.univ.dr. Theodor DAMIAN
(Continuare în pag. 8)

EDUCAÞIA UNIVERSITARÃ: rol, funcþie
 importanþa unitãþii în diversitate;
 evoluþia sistemului de educaþie superioarã în SUA;
 17 dintre cele 20 cele mai bune universitãþi din lume sunt în
SUA;
 SUA au cele mai bune programe de masterat ºi doctorat din
lume;
 darul Americii cãtre lumea întreagã ar consta în oferirea
posibilitãþilor de educaþie fiecãrui copil. Întrebarea ar fi cum sã fie
transformate instituþiile educaþionale în aºa fel încât aceastã þintã
sã poatã fi atinsã;
 diferenþa dintre bine ºi excelent. Bine nu-i destul! Este nevoie
de excelenþã;
 studiul succesului e bun, dar al contrastelor este ºi mai bun;
 de câþi ani este nevoie ca omul sã devinã matur?
 astãzi, trei pãtrimi dintre studenþii americani sunt studenþi
netradiþionali, adicã sunt familiºti, lucreazã ºi învaþã.
AUTONOMIE UNIVERSITARÃ
S-a discutat despre autonomia universitarã în SUA ºi Anglia,
unde universitãþile nu sunt sub conducerea Ministerului Educaþiei.
 Universitatea trebuie sã fie inovativã, flexibilã ºi responsabilã
ºi sã-ºi punã întrebarea dacã ea este folositoare, folositã sau
nefolositoare.
 În secolul XXI este nevoie de o educaþie integratã
interrelaþional, ceea ce face deosebit de important dialogul,
colaborarea dintre instituþiile de învãþãmânt superior. În acest
context, s-a dat din nou ca exemplu Sistemul Bologna. Existã pe
continentul american înþelegeri între unele universitãþi din Canada,
SUA ºi Mexic; în cadrul acestor înþelegeri, studenþii îºi fac o
educaþie trilingvã, studiind un an ºi jumãtate în Canada, în limba
francezã, un an ºi jumãtate în SUA, în limba englezã, ºi aceeaºi
perioadã în Mexic, în limba spaniolã.
 Pentru viitorul educaþiei este nevoie de idei mari ºi curajoase,
de o viziune profeticã.
 Alãturi de Libertate ºi Dreptate este Educaþia. Fãrã aceasta
din urmã niciuna dintre primele douã nu va dura.
UNIVERSITATE - SOCIETATE
 Rolul important al educaþiei superioare în viaþa publicã.
 Universitatea este locul principal al pregãtiri viitorului
cetãþean care exceleazã, în special, în trei domenii: voluntariat,
servicii comunitare, angajare civicã.
 La întrebarea Cum te asiguri cã instituþia ta este credibilã în
societate, cã societatea are încredere în ea s-a rãspuns cã, pentru
a se bucura de aceste privilegii, universitãþile trebuie sã-i ajute pe
studenþi ºi absolvenþi sã participe activ la viaþa comunitarã ºi sã
vorbeascã despre Alma mater a lor, care i-a format.
Discursul public în SUA este fracturat ºi blocat
datoritã inabilitãþii de a rezolva problemele de mediu înconjurãtor,
de imigraþie, de asigurãri sociale, de lipsa de civilitate în spaþiul
public, de tranºeizarea în câmpuri partizane  toate în detrimentul
raþiunii. Aceste lucruri sunt vãzute ºi apoi imitate de studenþi, fapt
care indicã nevoia creãrii unui nou timp de cetãþean, al unei noi
ordini, ºi asta prin educaþie superioarã.
UNIVERSITATE - ECONOMIE
 Ce se poate face pentru a reduce costul ridicat al educaþiei?
 Economia în SUA se aflã în proces de revenire. Succesul
economic de viitor depinde de produsul universitãþilor ºi al
colegiilor, ºi anume, absolvenþi capabili ºi de înaltã performanþã
în locurile de muncã din diverse domenii de activitate.
 În urma unui an întreg de cercetare cu privire la declinul
economic al SUA, concluzia a fost cã cine s-a nãscut sãrac are
toate ºansele sã rãmânã sãrac ºi, ca atare, aici este locul unde
educaþia trebuie sã aducã în societate o transformare semnificativã.

Foto: Dumitru CACOVEANU
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND

Astãzi, rãspunde

de la Facultatea de Limba ºi Literatura Românã:

 conf.univ.dr. Luiza MARINESCU
ISTORIA LITERATURII ROMÂNE ON-LINE
DE LA GUTENBERG LA LEGEA LUI MOORE. INFORMATICA  NOUA ªTIINÞÃ REGINÃ

Motto: (...) Atunci, oricine se nãºtea poet se fãcea arhitect.
(...) Neamul omenesc are douã cãrþi, douã registre, douã
testamente: arta clãditului ºi tiparul, Biblia de piatrã ºi Biblia de
hârtie. (...) Este al doilea turn Babel al speþei umane. (...)
Decadenþa aceasta e ceea ce se numeºte Renaºtere. (...) Amurgul
acesta noi îl luãm drept rãsãrit. (Victor Hugo, Notre-Dame de
Paris Cartea a cincea, Aceasta o va ucide pe aceea, în româneºte
de Gellu Naum Editura Tineretului, Bucureºti, 1967, p. 167-181)

Student: Ce demonstreazã o incursiune în istoria
schimbãrii suporturilor de scriere ºi în ce constã impactul
utilizãrii calculatorului pentru predarea ºi studiul unei
discipline umaniste?
Profesor: Dacã istoria se repetã,
normal cã acest lucru se produce la
un alt nivel al spiralei istorice
evolutive, iar impresia de repetiþie
provine din neînþelegerea în detaliu
a trecutului. Schimbarea suporturilor
de scriere s-a produs în istoria
umanitãþii cam o datã la 500 sau
1000 de ani. Biblia de piatrã ºi cea
de hârtie sunt urmate astãzi de Biblia
informaticã. Un al treilea Turn Babel
rãmâne încã o metaforã potrivitã
pentru problema de comunicare,
datoratã limbajelor ce au coduri
diferite. Parafrazându-l pe Victor
Hugo, acum, cine se naºte poet ar fi
bine sã cunoascã intelectualii de la
sfârºitul secolului al XX-lea au fost
nevoiþi sã înþeleagã cã, odatã cu
lansarea de cãtre IBM, în 1981, a
primului PC, lumea informaþiilor va
suferi transformãri uriaºe: cu o
arhitecturã deschisã, primul PC
folosea un procesor Intel 8088.
Sintagma Personal Computer,
adicã calculator personal, de la
care provine acronimul PC, s-a
referit, în clipa lansãrii, strict la

denumirea produsului respectiv.
Astfel, toate calculatoarele produse
de alte companii se numesc
compatibile IBM-PC ºi sunt însoþite
fie de siglele firmelor producãtoare
Compaq, HP sau sunt no-name,
adicã fãrã nume (de firmã,
bineînþeles), dar sunt în egalã mãsurã
compatibile IBM-PC. Tehnologiile
au evoluat ºi practic compatibilitatea
cu primul IBM-PC e azi formalã.
În 1965, Gordon Moore,
cofondatorul companiei Intel a avut
o intuiþie, pe care a formulat-o astfel:
Procesoarele îºi vor dubla puterea
de calcul la fiecare 18 luni. Vreme
de mai bine de 20 de ani, aceastã
intuiþie s-a dovedit a fi corectã, fapt
valabil ºi în ziua de astãzi. Aceastã
formulare e cunoscutã azi sub
numele de Legea lui Moore.
Impactul calculatorului în viaþa
de zi cu zi, determinã restructurarea
conþinuturilor informative din
fiecare domeniu de activitate, în
vederea regãsirii acestora cu
uºurinþã ºi a utilizãrii informaþiilor
cu rapiditate.

Student: În principiu, care
Student: Ce deosebiri existã între un curs on-line ºi o
ar fi materialele ºi mijloacele
carte propriu-zisã sau în format electronic?
tehnice necesare Facultãþii de
Profesor: Spre deosebire de un experimentale, probabil, cã ar trebui
curs propriu-zis, un curs on-line este sã existe ºi pentru un curs on-line de Limba ºi Literatura Românã
un material de referinþã, un ghid de istoria literaturii aceleaºi prevederi. pentru realizarea docuînvãþare ºi de evaluare a procesului În plus, cãrþile se citeazã între ele, mentaþiei care se introduce
de autoinstruire, iar modalitãþile de revistele literare citeazã site-uri, site- într-un curs on-line de istorie
urile citeazã/prezintã/rezumã/au
studiu cu ajutorul sãu pot fi :
a literaturii române?
link-uri (legãturi directe) pentru
 lectura ºi informarea rapidã a
cititorului, prin consultarea rapidã
a surselor;
 lectura propriu-zisã a cãrþilor
în biblioteca virtualã; descãrcarea
acestora;
 lectura în paralel a mai multor
texte asemãnãtoare, referitoare la
acelaºi subiect, prin deschiderea
mai multor documente simultan;
 operaþii cu textele (copiere,
tipãrire, modificare, stilizare,
segmentare, selectarea informaþiei
esenþiale) în vederea executãrii
anumitor sarcini didactice;
 evaluarea studiului individual
cu ajutorul calculatorului.
Dacã o carte este consideratã un
material ºtiinþific recunoscut de
forurile academice ºi care se bucurã
de protecþie în privinþa drepturilor de
autor, abia dupã depãºirea fazei

cãrþi, dar niciodatã, pânã în prezent,
cãrþile ºtiinþifice nu citeazã site-urile.
De aici rezultã urmãtoarele:
 pentru a nu greºi, e necesarã
instruirea ºi cunoaºterea perfectã
a tuturor prevederilor legale
referitoare la reproducerea
informaþiilor, imaginilor, textelor ce
privesc drepturile de autor într-un
curs on-line, conform legislaþiei în
vigoare (Legea 8/1996 Legea nr.
146/1997, Legea nr. 285/2004,
O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr.
190/2005, Ordonanþa 25/2006;
 chiar în varianta experimentalã
un curs on-line trebuie sã aibã faþa
vizibilã, dar protejatã în acelaºi timp;
 înainte de realizarea on-line,
suportul de hârtie e singurul care
asigurã celui care l-a scris garantarea
autoritãþii ºtiinþifice ºi a drepturilor
aferente;

ÎN UNIVERSUL DOCUMENTÃRII
PENTRU UN CURS ON-LINE
Student: Cui se adreseazã cursul on-line de istorie a
Student: Existã ºi o altã abordare a predãrii on-line a
Student: Practic, cum se realizeazã o aplicaþie referitoare
literaturii române?
unui
scriitor?
la documentarea on-line?

Profesor: Cursul de istorie a
literaturii române on-line al
Facultãþii de Limba ºi Literatura
Românã se adreseazã, în primul
rând, studenþilor acestei instituþii. El
poate fi de folos ºi elevilor din

ultimele clase de liceu care se
pregãtesc pentru examenul de
bacalaureat. De asemenea, el poate
fi de folos ºi celor interesaþi de
studiul istoriei literaturii române în
învãþãmântul superior românesc.

Student: Ce este un curs on-line de istoria literaturii
române?
Profesor: Un curs on-line de
istoria literaturii române este un
material format din informaþii
esenþializate, care poate fi organizat
într-un fel asemãnãtor unei cãrþi, ºi
care face trimiteri precise la adrese
diverse ale unor biblioteci întregi, ce
fac parte dintr-o reþea de informaþii.
Un curs on-line de istoria literaturii
române reprezintã o specie de
scriere aflatã la graniþa dintre
literatura românã, psihologie,
pedagogie, metodica predãrii
disciplinei ºi informaticã. Ea
presupune documentarea autorului
(autorilor) în privinþa informaþiilor
nu numai din domeniul culturii
scrise, ci ºi al culturii media.
Avantajul unui curs on-line,
spre deosebire de un curs propriuzis, este acela cã el reprezintã o
carte infinitã, perfectibilã într-o
manierã mult mai rapidã decât un
curs propriu-zis, în funcþie de
cerinþele din oricare etapã a

Profesor: Pentru documentarea
ºi realizarea conþinutului ºtiinþific
al cursului on-line este nevoie de un
laborator dotat cu:
 douã calculatoare cu legãturã
la Internet, utilate cu unitatea de
copiere a datelor culese pe CD/
DVD, dotate cu programe pentru
prelucrarea imaginilor, precum
Adobe, Photoimpact;
 un laptop pentru documentarea
pe teren, în bibliotecã, ºi înregistrarea rapidã a datelor;
 o camerã foto digitalã cu
funcþie # pentru filme mici ºi pentru
captarea imaginilor în formatul
solicitat de Blackboard;
 o imprimantã.
Pentru studiu ºi documentare cu
ajutorul calculatorului sunt necesare:
a. crearea fondului de materiale
didactice referitoare la literatura
românã, realizate pe suport magnetic;
b. studierea paginilor de site
pentru documentare, în cazul unui
scriitor.

dezvoltãrii ºtiinþei. De exemplu: trei
cercetãtori au realizat lucrãri
dedicate lui Mircea Eliade în anul
1980: Mircea Handoca  Mircea
Eliade contribuþii bibliografice,
Bucureºti, 1980; Ion Lotreanu 
Introducere în opera lui Mircea
Eliade, Bucureºti, 1980; Adrian
Marino  Hermeneutica lui Mircea
Eliade, Bucureºti, 1980. Firesc, în
cãrþile pe care aceºtia le-au tipãrit,
bibliografia folositã se opreºte la
anul respectiv. Un curs on-line
dedicat scriitorului poate face
trimiteri bibliografice actualizândule ori de câte ori cercetarea operei
personalitãþii respective înainteazã.
Spre deosebire de o carte
propriu-zisã, actualizãrile bibliografice, pe care le face un curs on-line,
se referã ºi la arhivele media ce
Student: Ce conþine un curs on-line de istorie a literaturii
cuprind realizãrile culturale din
mass media (emisiuni de radio, TV, române?
reviste literare, planuri editoriale,
Profesor: Cursul conþine este, de exemplu, Mircea Eliade,
traduceri).
informaþii folositoare studiului elementele de biografie se împletesc
istoriei literaturii române; cu cele referitoare la cunoaºterea
Student: Ce reprezintã structura arborescentã a unui curs informaþiile sunt un ghid de operei acestuia. În cazul unui curs
instruire ºi de autoinstruire care on-line, indicaþiile bibliografice ºi
on-line?
sã-l ajute pe student sã fie la curent eventual ideile principale ale temei
Profesor: Structura arborescentã 84 de cursuri (14 cursuri pe cu ceea ce stabileºte titularul de curs pot conduce la orientarea lecturii ºi
a unui curs on-line este reprezentatã semestru, câte 28 de cursuri în funcþie de programa cursului. a înþelegerii. În privinþa celorlalte
de capitolele pe care cursul le sãptãmânale anual, 84 de cursuri pe Cinci competenþe lingvistice sunt trei competenþe, evaluate de fapt în
abordeazã. Acestea pot fi asemãnate parcursul primilor trei ani de studiu). dezvoltate de studiul istoriei final, cu prilejul lucrãrii de licenþã,
conþinutul metodic al cursului poate
cu niºte ramuri din care derivã alte
În ceea ce priveºte natura literaturii române. Acestea sunt:
1. înþelegerea (ascultarea);
cuprinde indicaþii de redactare,
ramuri mai mici. Ideea nu este chiar informaþiei dintr-un curs on-line de
2. citirea (lectura);
semnalãri bibliografice referitoare
nouã, cãci în istoria didacticii istoria literaturii române, aceasta
3. vorbirea ºi participarea la la problemele concepþiei ºi
literaturii române s-a utilizat are valoare selectivã. Informaþiile conversaþie;
structurãrii discursului, sarcini
structurarea modularã a informaþiei. despre istoria literaturii române se
4. exprimarea oralã sub forma de muncã independentã sub formã
Aºa cum o carte putea fi deschisã gãsesc pe douã tipuri de suporturi: discursului;
de redactare (rezumare, idei
la orice paginã sau la o anumitã electronice (enciclopedii, reviste
5. scriere (exprimare scrisã).
principale, pastiºare, colaj cu
paginã, practic, prin mijlocirea PC cu conþinut didactic, cataloage
În programa cursului, în cazul utilizarea regulilor de citare
profesorului, se creeazã, printr-un ale unor biblioteci, site-uri ale unui autor foarte cunoscut, aºa cum aferentã).
program special, legãturi logice unor instituþii precum editurile,
Student: Cine lucreazã la concepþia ºi la realizarea
între aceste module. Într-un curs de fundaþiile, revistele, instituþiile de
istorie a literaturii române ar trebui culturã) ºi pe hârtie (sub formã de propriu-zisã a unui curs on-line?
sã existe cel puþin douã cãi de a cãrþi, reviste, articole, broºuri,
Profesor: La concepþia peda- înregistrate de TVRM pot fi folosite
ajunge la o informaþie aflatã în dicþionare etc.). Rolul unui curs
gogicã,
psihologicã, metodicã a ºi prelucrate în format digital
cuprinsul cursului.
on-line ar trebui sã fie acela de a
cursului de istorie a literaturii din arhiva TVRM, cu ajutorul
Din punctul de vedere al aduna informaþia ºi de a o pune în
române, la corectitudinea conþinutului Departamentului de Învãþãmânt al
structurãrii informaþiei, un curs legãturã. Un curs on-line de istoria
ºtiinþific ar trebui sã lucreze o echipã TVRM. Arhivarea fiºierelor audio
on-line trebuie sã facã legãtura cu literaturii române nu poate dubla formatã din toate cadrele didactice ºi video ar trebui sã permitã
trecutul, cu prezentul ºi cu viitorul, dicþionarele, istoriile literare, cãrþile care predau materia respectivã pe accesarea acestora cu ajutorul
în ceea ce priveºte informaþia de existente, o bibliotecã universitarã parcursul celor trei ani, împreunã cu linkurilor cursului on-line.
naturã ºtiinþificã. Istoria literaturii nu dispune chiar de toate apariþiile secretariatul facultãþii. Fireºte,
Prelucrarea/transformarea
române are informaþii care nu pot fi editoriale, dar prin mijlocirea unui studiul istoriei literaturii române acestor documente de tip .doc în
schimbate. Acestea sunt de naturã curs on-line, se pot face referiri trebuie privit la nivel academic, în formatele electronice corespuncronologicã, istoricã. Aceste exacte la cataloagele virtuale ale continuarea studiului din gimnaziu zãtoare programului Blackboard
informaþii, dupã ce au fost selectate, bibliotecilor din România. Astfel, ºi din liceu, fãrã redundanþe. Academic Suite ar trebui sã
sub forma programelor de studiu, utilizatorul ar putea ºti rapid unde Absolvenþii cursului de istorie a reprezinte partea de colaborare a
trebuie repartizate pe parcursul celor trebuie sã meargã pentru a putea sã literaturii române ai facultãþii sunt editurii noastre la cursul on-line,
viitorii profesori de ºcoalã generalã dupã criterii clar stabilite.
84 de capitole corespunzãtoare celor citeascã bibliografia recentã.
Întocmirea catalogului virtual
ºi viitorii masteranzi ai facultãþii.
Selecþia ºi organizarea informaþiilor al bibliotecii facultãþii dupã regulile
Student: În cât timp se dezvoltã ºi se modificã un curs este o operaþie care ar trebui gânditã de clasificare care sã permitã
on-line?
ca o strategie pe termen lung a conexiunea cu celelalte cataloage
ale bibliotecilor din Bucureºti
Asemeni unui arbore, cãruia îi facultãþii respective.
Profesor: Un curs on-line se
Acest material ar trebui cules în (Biblioteca Centralã Universitarã,
dezvoltã, se modificã pe mãsurã ce cresc sau cãruia i se usucã ramurile,
se pot stabili legãturi cu materiale un curs on-line are avantajul cã conformitate cu normele de Biblioteca Academiei Române,
deja culese/realizate/prelucrate în poate fi structurat rapid re/folosind adaptare a programului Word la Biblioteca Metropolitanã Mihail
format electronic existente în: materialele deja introduse sau programul Blackboard existent la Sadoveanu) ºi, eventual, din þarã ar
biblioteci virtuale; edituri obiºnuite renunþând la acestea. Concepþia Departamentul de Informaticã. facilita orientarea studenþilor cãtre
ºi de carte virtualã; enciclopedii asupra geometriei ºi conþinutului Cursurile de istorie a literaturii sãlile de lecturã, în funcþie de
virtuale; arhive de televiziune; arborelui aparþine conducãtorului române, emisiunile literare ºi cele bibliografia recomandatã de cursul
din ciclul Calendarului cultural on-line.
biblioteci ale catedrelor universitãþii. de curs.

Profesor: ,,Un proiect ambiþios
este întotdeauna de invidiat ºi cine
se încumetã ar trebui admirat. CDul Literatura româna, lansat de
Editura Litera, este un astfel de
proiect care include 106 volume cu
tabele cronologice ºi aprecieri
critice, ce însumeazã peste 35.000
de pagini extrem de folositoare
elevilor de-a lungul scolii generale
ºi liceului  Dan Iancu, redactor
principal, PC Magazine. Acest CD
a fost realizat în conformitate cu
programa ºcolarã din România ºi
este avizat de Ministerul Educaþiei.
Literatura Româna 3.0 este o
bibliotecã de 106 volume integrale,
cu tabele cronologice ºi aprecieri
critice. Peste 35.000 de pagini de
literaturã. Se poate realiza o cãutare
dupã autor, titlu volum sau cuvintecheie (nume de personaje, citate
etc.) sau dupã gen: prozã, poezie,
dramaturgie. Pe acest Cd-rom mai
existã ºi versiunea demo a colecþiei
Mari Dicþionare electronice ale
limbii române (5 dicþionare) ºi a
cd-ului de Teste de bacalaureat ºi
capacitate. Concordanþa tematicã
între Literatura Româna 3.0 ºi
programa ºcolarã. Marii clasici ai
literaturii române, precum
Eminescu, Creangã, I.L. Caragiale,
Maiorescu, Slavici, Bacovia, Barbu
ºi Cãlinescu se studiazã obligatoriu
în clasa a X-a. Programa sugereazã
sã se acorde atenþie în mãsura

posibilitãþilor, studiului textelor
integrale. Evident, lucrul acesta nu
exclude, însã, recursul la textele
fragmentare, mai ales în cazul
speciilor literare de mari dimensiuni
(nuvela, roman etc.), fapt uºor de
realizat cu ajutorul motorului de
cãutare al programului. Formele
incipiente ale prozei literare:
Istoriografia medievalã (cronica,
letopiseþul, legenda istoricã sau
proza savantã): Grigore Ureche
(Letopiseþul Þarii Moldovei); Ion
Neculce (O samã de cuvinte):
Dimitrie Cantemir (Descrierea
Moldovei, Istoria ieroglificã).
Proza scurtã  specii tradiþionale
 Basmul cult: Ioan Slavici,
Mihai Eminescu, Ion Creangã.
 Povestirea: Ion Creangã,
I. Agârbiceanu
 Nuvela: C. Negruzzi: A.I.
Odobescu (Doamna Chiajna);
I.L. Caragiale (La hanul lui
Mânjoalã; Istoria se repetã) etc.
Romanul este, de asemenea,
prezent prin: N. Filimon (Ciocoii
vechi ºi noi); I. Slavici (Mara):
Anton Holban (O moarte care nu
dovedeºte nimic), G. Cãlinescu
(Enigma Otiliei) Alte specii
prezente: eseu  literar, filosofic,
critic  (Iorga, Cãlinescu) discursul
oratoric sau prelegerea (Kogãlniceanu.
Delavrancea, Maiorescu, Hasdeu)
etc. Cerinþe minime:
Sistem compatibil IBM-PC.

CONCEPÞIA CURSULUI ON-LINE
Student: Cine elaboreazã textul cursului on-line?
Profesor: Textul cursului online de istoria literaturii române ar
trebui realizat de cãtre echipa
formatã din titularii de curs pentru
fiecare dintre anii de studiu, în
colaborare cu ceilalþi specialiºti ai
facultãþii ºi de cãtre secretariatul
acesteia. Selectarea documentelor
audio-video, selectarea trimiterilor
cãtre anumite surse bibliografice þin
de conþinutul ºtiinþific al cursului
realizat de cãtre titularii de curs.
Documentele video (fotografiile,
filmele, microfilmele), documentele
audio (înregistrãri, transpuneri ale
unor înregistrãri mai vechi  discuri,
casete  în format digital audio)
ar trebui sã fie realizate de cãtre
Departamentul învãþãmânt al
TVRM.
Trimiteri cãtre fiºiere ale
bibliotecilor virtuale din alte
instituþii; cãtre editurile de carte
virtualã; cãtre site-urile editurilor de
specialitate; cãtre adrese de
enciclopedii virtuale cu specific
monografic; cãtre site-uri referitoare
la literatura românã) ar trebui
realizate ºi actualizate de cãtre o
echipã de cercetare bibliograficã de
la biblioteca facultãþii în colaborare
cu specialiºtii catedrei ºi cu
departamentul informatic.
Linkurile cãtre documentele
editurii ar putea fi realizate de
editurã în colaborare cu
departamentul informatic.
Scrierea în limba românã pe
Internet nu respectã criteriile
ortografice. Aceastã lume paralelã
anortograficã poate deforma prin
greºelile necorectate de nimeni
niciodatã. Ca atare, înainte de
evaluarea propriu-zisã a materiei de
curs (informaþiile din domeniul
cognitiv) se impune obligatoriu, la
fiecare curs evaluarea ortograficã,

ortoepicã ºi în privinþa punctuaþiei,
conform normelor academice în
vigoare, prin mijlocirea corectãrii
unor texte în format electronic.
Având în vedere faptul cã,
deocamdatã, prin mijlocirea
calculatorului nu se poate face
automat evaluarea textelor ºi cã tot
profesorul este cel care citeºte ºi
evalueazã
referate,
eseuri,
micromonografii realizate de
studenþi, un curs on-line ar trebui sã
aibã în vedere atât sarcinile de
învãþare (lecturã, orientare
bibliograficã), cât ºi pe cele de
redactare.
Principala
þintã
pedagogicã a unui curs on-line ar
trebui sã fie evitarea cliºeelor,
evitarea situaþiilor de memorizare
mecanicã, neselectivã, nesistematicã
a informaþiilor ºi reproducerea
acestora cuvânt cu cuvânt. Studenþii
ar trebui sã îºi dezvolte capacitatea
de a prelucra informaþiile, de a
pune întrebãri ºi de a rãspunde la
întrebãrile formulate. De exemplu în
cazul lui Mircea Eliade, studenþii ar
putea fi orientaþi prin întrebãri sã
citeascã anumite texte pentru a putea
rãspunde la întrebãrile formulate:
 Când ºi unde a trãit Mircea
Eliade?
 Ce limbi strãine cunoºtea
Mircea Eliade?
 Cum se numeºte lucrarea de
doctorat a lui Mircea Eliade?
 Când a început sã predea
Mircea Eliade istoria religiilor în
America?
 Cui îi aparþine aprecierea câtã
autenticitate atâta originalitate, cu
privire la romanele lui Mircea Eliade
ºi cum se numeºte lucrarea ?
Concepþia euristicã a sarcinilor
de învãþare, prin formularea unor
întrebãri orientative ar putea fi o
soluþie în acest sens.

Profesor: O altã de abordare a
predãrii on-line a unui scriitor se
referã la aplicarea unitarã a unui
algoritm structural pentru textele
literare aparþinând unui anumit gen
sau unei anumite specii. De exemplu,
pentru textele în prozã aparþinând
unui scriitor precum Mircea Eliade:
a. perspectiva narativã;
b. structura compoziþionalã a
textului;
c. subiectul ºi momentele
acestuia;
d. caracterizarea personajelor;
e. elemente stilistice tipice
perioadei sau curentului literar;
f. încadrarea operei în contextul
creaþiei autorului;
g. concepþia artisticã a autorului;

h. interpretãri critice.
Într-un curs on-line rãspunsurile
la aceste probleme unitar abordate
ar trebui sã cuprindã trimiteri cãtre
textele deja tipãrite (cursuri, sinteze,
programe).
Redactarea, problemã de bazã
în cazul studiului istoriei literaturii
române ar putea porni de la analiza
referatelor, de la familiarizarea
studenþilor cu structura ºi
construcþia textelor academice, cu
scrierea ºtiinþificã creativã.
Pentru analizarea discursului ºi
familiarizarea cu exprimarea oralã
ºi cu prezentarea biografiei sau a
operei scriitorului, se pot realiza
linkuri cu filme selectate din
emisiunile literare ale TVRM.

CULEGEREA ªI VERIFICAREA
CONÞINUTULUI ªTIINÞIFIC
Student: Unde se culeg materialele?
Profesor: Fiecare departament ºi Biblioteca) ar trebui sã îºi culeagã
al Universitãþii (Facultatea, Editura, ºi sã îºi corecteze textele ce compun
Departamentul învãþãmânt al TVRM materialul pentru cursul on-line.

Student: Cine reuneºte ºi verificã conþinutul ºtiinþific al
materialului selectat?
Profesor: Catedra de spe- CONÞINUTUL ªTIINÞIFIC al
cialitate ar trebui sã verifice cursului on-line.

INTRODUCEREA CURSULUI
ÎN BAZA DE DATE A UNIVERSITÃÞII
Student: Cine introduce materialele definitive în baza
de date existentã pe serverul Universitãþii?
Profesor: Introducerea datelor
în formatul final redactat ar trebui
realizatã în cadrul departamentului
informatic de cãtre un operator
specializat, o verigã de legãturã
între departamentele implicate în

acest proiect, o persoanã care
cunoaºte programul Blackboard
Academic Suite ºi care poate
prelucra rapid documente Word,
documente audio-video, arhive
etc..., conform proiectului stabilit.

UTILIZAREA CURSULUI ON-LINE
Student: Cum folosim cursul on-line?
Profesor: Computerul este un
ansamblu de instrumente care îl ajutã
pe student sã foloseascã efectiv limba
românã ºi sã evalueze modul în care
ea a fost folositã de cãtre unii dintre
cei mai valoroºi exponenþi ai sãi,
scriitorii.
Programele de procesare a
textelor oferã posibilitatea de a
scrie corect în limba respectivã.
Verificatorul ortografic (Spell
Checker) atrage atenþia când se
produc greºeli de ortografie. El îl ajutã
pe cel care scrie sã foloseascã cu
încredere cuvintele unei limbi, cu mai
multe înþelesuri, cuvinte lungi.
Majoritatea procesoarelor de texte se
vând împreunã cu un dicþionar de
bazã ºi cu un verificator gramatical.
Existã ºi verificatoare gramaticale ºi
de stil (Grammar Checker ºi Style
Writer)
Pentru engleza britanicã existã
câteva dicþionare electronice excelente:
The Oxford English Dictionary,
transpus pe CD. Mai existã ºi alte douã
dicþionare: The Concise English
Dictionary ºi The Oxford Thesaurus
împreunã cu The Oxford Dictionary
for Quotations (Dicþionarul de citate)
ºi The Oxford Dictionary of Modern
Quotations (Dicþionarul de citate
moderne).
Citirea unui numãr mare de
lucrãri scrise de autori diferiþi,

compararea acestora ºi observarea
stilurilor de redactare din diverse
epoci ºi locuri produc sentimentul de
admiraþie pentru literatura clasicã.
Pentru aceasta, calculatorul poate fi un
instrument preþios. El combinã textele
cu imaginile ºi sunetele. Studiul
literaturii nu va putea fi niciodatã mai
interesant ºi mai stimulativ.
Dacã într-o primã fazã cursul on-line
va cuprinde referinþe bibliografice
cãtre cãrþile obiºnuite, cu timpul
îmbunãtãþirea proiectului ar trebui sã
þinã seama ºi de crearea Bibliotecii
virtuale. Într-o fazã superioarã de
dezvoltare a cursului on-line, e
necesarã crearea unei baze de date de
cãrþi electronice, un fel de Bibliotecã
electronicã de referinþe, care sã
cuprindã textele reprezentative ale
autorilor înscriºi în programele de
studiu, eventual analizele critice ºi
informaþiile suplimentare ca, de
exemplu, biografiile autorilor. Textele
ar trebui realizate în format ASCII,
ceea ce înseamnã cã pot fi citite de
orice program de procesare a textelor.
Marele avantaj al cãrþilor electronice
este acela cã textul poate fi tãiat ºi alipit
într-un program de procesare a textelor
ºi de aici într-un eseu sau într-o analizã
criticã. Informaþiile pot fi lipite într-o
bazã de date, ajutându-i pe studenþi sã
analizeze textele într-un curs sau
într-un seminar de literaturã.
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O haretistã de Premiul I
La Sesiunea de comunicãri ale cercurilor ºtiinþifice studenþeºti
de la Sibiu, haretista Denis ªerban Cernat a obþinut Premiul I.

Sesiunea  un test al înaltelor exigenþe
Student, studiu, sesiune

DENIS ªERBAN CERNAT  nãscutã la data de 9 martie 1990 la
Braºov, este absolventã a prestigiosului Colegiu Naþional Dr. Ioan
Meºotã din Braºov, obþinând media de absolvire 9,52 ºi media
examenului de Bacalaureat 9,53. Este studentã în cadrul Universitãþii
Spiru Haret, la Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative,
specializarea Drept ºi la Facultatea de Psihologie-Pedagogie,
specializarea Psihologie, cursuri de zi.
- Cum ai aflat de Sesiunea de comunicãri ale cercurilor ºtiinþifice
studenþeºti ºi care a fost numãrul studenþilor participanþi?
- În urma rezultatelor la învãþãturã ºi a faptului cã am obþinut Premiul I la
Sesiunea de comunicãri ºtiinþifice ale studenþilor organizatã în 2009 de cãtre
Facultatea de ªtiinþe Juridice ºi Administrative Braºov, dar ºi datoritã activitãþii
desfãºurate în cadrul cercurilor ºtiinþifice din facultate, domnul cancelar conf.
univ. dr. Iuliu ªtefu m-a informat de aceastã sesiune de comunicãri ºtiinþifice.
La secþiunea la care am participat, au fost selecþionaþi ºi s-au prezentat 43 de
studenþi de vârste diferite, din centre universitare de stat ºi particulare de
prestigiu din România.
- Ne poþi enumera câteva dintre aceste universitãþi, respectiv alþi
invitaþi prezenþi la aceastã manifestare?
- Aºa cum am precizat, la aceastã sesiune de comunicãri ºtiinþifice au
fost selecþionaþi, la secþiunea la care am participat eu, studenþi din mai
multe centre universitare din þarã, ºi anume: Universitatea Bucureºti,
Universitatea Babeº-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Lucian Blaga
din Sibiu, Academia Forþelor Terestre Nicolae Bãlcescu din Sibiu,
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Universitatea Alma
Mater din Sibiu, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucureºti. La întreaga
sesiune au fost prezenþi participanþi ºi de la alte universitãþi precum:
Universitatea Valahia Târgoviºte, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaºi,
Universitatea Transilvania Braºov, ªcoala Naþionalã de Studii Politice
ºi Administrative Bucureºti, Universitatea din Oradea, Universitatea din
Craiova, Universitatea Dunãrea de Jos din Galaþi, Universitatea
Constantin Brâncuºi Târgu Jiu, Universitatea Eftimie Murgu, Reºiþa. Ca
invitaþi au mai participat cadre didactice universitare de renume, primari
din diverse localitãþi, reprezentanþi ai unor biblioteci ºi muzee din Sibiu,
Alba Iulia, Satu Mare, Hunedoara, reprezentanþi ai unor colegii naþionale
de elitã din diferite judeþe ale þãrii.
- Lucrarea ta a fost apreciatã favorabil încã de la început, de când ai
trimis rezumatul. Care a fost reacþia publicului prezent dupã susþinerea
ei ºi care a fost opinia comisiei de evaluare a sesiunii?
- Dupã prezentare, având în vedere tema lucrãrii, Womens Juridical
Condition between the European Democracy and the Isslamic Doctrine
(Condiþia juridicã a femeii  între democratismul european ºi doctrina
islamicã), mi s-au adresat numeroase întrebãri atât de cãtre cei din comisie,
cât ºi de cãtre participanþii la sesiune. De asemenea, am oferit câte un
exemplar din lucrarea mea fiecãrui cadru didactic din comisie, coperta fiind
conceputã ºi realizatã de mine. La finalul sesiunii de comunicãri, în cadru
festiv, s-au reunit participanþii de la toate secþiunile ºi au fost decernate
premiile de cãtre domnul rector al Universitãþii Alma Mater Sibiu, prof.
univ. dr. ing. ec. Nicolae Georgescu. Decernarea premiilor a început cu
acordarea PREMIULUI I studentei ªerban Cernat Denis, din cadrul
Universitãþii Spiru Haret, Centrul Braºov !.
- Sunt convinsã cã participarea la aceastã sesiune de comunicãri, pe lângã
succesul deosebit pe care l-ai obþinut, a reprezentat ºi o excelentã sursã
de informare în domeniul în care te pregãteºti. Ce teme þi-au atras atenþia?
- Lucrãrile prezentate au fost deosebit de interesante, menþionez câteva
dintre ele, care m-au impresionat în mod deosebit: Cauza în dreptul privat,
studiu de doctrinã ºi jurisprudenþã; Sociologia ºi integrarea europeanã.
Judecãtorul de camerã preliminarã; Arestul la domiciliu-prevedere a noului
Cod de procedurã penalã; Miºcãri antiglobalizare; Fenomenul de încãlzire
globalã, o problemã de educaþie, de drept ºi de responsabilitate a tuturor;
Importanþa aplicãrii în practicã a cetãþeniei europene; Instrumentele
democraþiei semi-directe. Aº dori sã mulþumesc cadrelor didactice din cadrul
Facultãþii de ªtiinþe Juridice ºi Administrative Braºov, în mod deosebit
domnului decan prof. univ. dr. Gheorghe Babonea, domnului prodecan prof.
univ. dr. Ioan Vlad, domnului cancelar conf. univ. dr. Ioan ªtefu , doamnei
conf. univ. dr. Iliana Savu, d-nei lect. univ. dr. Claudia ªerban Cernat, doamnei
lect. univ. drd. Ana Munteanu (profesor de limba englezã). Vreau sã
mulþumesc, de asemenea, pãrinþilor mei, care au fost alãturi de mine, inclusiv
la Sibiu, ºi care de micã m-au învãþat sã mã aplec spre studiu ºi au inoculat în
mine dragostea faþã de ºtiinþele juridice ºi, nu în ultimul rând, vreau sã
mulþumesc personalului auxiliar din Centrul Braºov ºi colegilor mei care mau încurajat ºi m-au susþinut pe toatã perioada sesiunii de comunicãri (chiar
dacã erau la distanþã!) ºi mau primit cu deosebitã cãldurã la întoarcere, la
fel de bucuroºi ºi emoþionaþi ca ºi mine, de parcã victoria mea era ºi a lor. De
fapt, aveau dreptate: victoria era a întregii Universitãþi Spiru Haret.

Gabriela SÂRBU

Facultatea de Limba ºi Literatura Românã

La Facultatea de Management
FinanciarContabil Bucureºti
m-am aºezat la rând alãturi de toþi
studenþii pentru a observa ºi a
surprinde cele mai veritabile trãiri.
Testul începuse deja la ora 13,00 ºi
erau aºteptaþi sã iasã primii studenþi,
pentru a da detalii cu privire la
examenul la Bazele informaticii,
cãci, trebuie sã menþionez, acest
examen este susþinut de studenþii de
la specializarea management.
Emoþiile sunt foarte mari pe hol, aºa
cum îmi închipui cã sunt ºi înãuntru.
Timpul se scurge foarte încet ºi,
pentru cei ce aºteaptã, cele 20 de
minute par o veºnicie. Dar nu e
deloc aºa, spun eu, ochiul obiectiv,
Mãdãlina Licsandru
cãci nu trece mult ºi primii studenþi
ies din sala de examen. Sunt
întâmpinaþi de colegii lor ºi doar sã priveºti. De aceea am cerut
agasaþi cu întrebãrile, deja banale. ºi o pãrere autorizatã. Doamna
Cum a fost?, Ce punctaj?, Ce profesor universitar doctor Doina
întrebãri?, A fost greu? º.a.m.d. Fusaru mi-a vorbit despre faptul cã
Acum încep sã observ cã sunt examenele decurg în mod normal ºi
privitã de colegii mei puþin suspect, firesc, nu a fost sesizat niciun fel
cred cã ºi-au dat seama cã nu sunt de incident, iar studenþii primesc
de-a lor, dar mã pierd din nou în rãsplata muncii lor, a pregãtirii.
studenþii Universitãþii Spiru Haret mulþime ºi privesc. E plãcutã
La Facultatea de Jurnalism,
au foarte bune condiþii de imaginea, studenþii ies zâmbind din Comunicare ºi Relaþii Publice
pregãtire, beneficiind de materiale
didactice, de tratate ºi de
cursuri puse la dispoziþie de
profesorii lor  tipãrite la Editura
Fundaþiei România de Mâine ,
beneficiind, de asemenea, de
articole de specialitate publicate
în sãptãmânalul Opinia naþionalã,
precum ºi de lecþii þinute la
TVRM.
S-a afirmat, pe bunã dreptate,
despre climat, despre atmosfera de
lucru dintr-o instituþie cã reprezintã
o forþã, un stimulent exemplar
pentru muncã. Mulþi studenþi
ne-au declarat cã au avut parte,
la examene, de un asemenea
climat, care a schimbat în bine
raporturile dintre student ºi examen, colegii îi aºteaptã, îi s-au þinut, în ultima sãptãmânã de
felicitã, foarte puþini au ieºit cursuri, colocviile la limbile
profesor.
Considerãm cã examenele nu dezamãgiþi, semn cã cei mai mulþi strãine, francezã ºi englezã, ºi la
constituie o loterie sau un teren s-au pregãtit pentru acest examen. comunicare oralã. Studenþii au fost
La Facultatea de Finanþe ºi nevoiþi sã aleagã una dintre cele
minat; dimpotrivã, ele solicitã
Bãnci, aceleaºi feþe uºor timorate, douã opþionale pentru a susþine
pregãtire, dar ºi gândire originalã.
alþi studenþi aºteaptã ora examenului. examenul. Alegerile erau deja
Ne propunem sã continuãm pe
Fãrã întârziere, primii sunt invitaþi fãcute, studenþii frecventând tot
aceastã cale, oferind însã mai mult
sã intre în salã. Se dã examen la semestrul cursul care le-a plãcut cel
material studenþilor; ne gândim, de
Informatica de gestiune limbaje mai mult. Despre acest subiect am
pildã, la dicþionare tematice, la (limbaje de programare).
vorbit cu Mãdãlina Licsandru. Ce
antologii de texte esenþiale, la
Acestea sunt date surprinse de ai ales, care dintre cele douã
crestomaþii uºor de cercetat, mine, care pot fi verificate în opþionale te-a atras mai mult?
întrucât multe dintre biblioteci, perioada examenelor. Este nevoie Francezã, bineînþeles. Franceza
din nefericire, nu se mai
aprovizioneazã cu carte, iar unele
cãrþi vechi  foarte necesare  nu
se reediteazã sub o formã
accesibilã financiar.
În concluzie, examenele se
aratã a fi o formã fructuoasã de
colaborare, de îmbogãþire, de
înnoire a activitãþii studenþilor ºi
profesorilor din Facultatea de
Lector univ. dr. George GRIGORE,
Limba ºi Literatura Românã.

Non scholae, sed vitae discimus
Prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN,
ºeful Catedrei de Limba ºi Literatura Românã
În cadrul mai multor ºedinþe ale
Consiliului Facultãþii de Limba ºi
Literatura Românã ºi ale Catedrei
de Filologie, a fost analizatã
pregãtirea sesiunilor de examene,
din perspectiva unor cerinþe
esenþiale ale pedagogiei moderne,
dar ºi din perspectiva nevoilor
societãþii. În acest sens, s-au revãzut
programele analitice la toate
disciplinele ºi s-au înlãturat
repetiþiile, suprapunerile ºi
informaþiile excesive, cãutându-se
în acelaºi timp mijloace pentru
dezvoltarea gândirii aplicate la
obiect a studenþilor.
În procesul educativ, în discuþiile
cu studenþii, s-a subliniat cã o
temeinicã pregãtire a examenelor de
cãtre ei începe din prima zi de ºcoalã;
pe de altã parte, cadrele didactice au
conºtientizat faptul cã studenþii
trebuie învãþaþi cum sã înveþe:
creator, nu papagaliceºte, þinându-se
cont de sfatul lui Seneca, valabil ºi
astãzi  Non scholae, sed vitae
discimus. Aºadar, învãþãm pentru
viaþã, nu pentru ºcoalã, învãþãm sã
fim utili societãþii, locurilor unde ne
vom exersa profesiunea, ca
absolvenþi de filologie: instituþie de
învãþãmânt, redacþie de ziar, de
radio, de televiziune etc.
În acest scop, s-au pregãtit
pentru tipar cursuri noi, materiale
noi, de actualitate, utile pentru
seminare. De asemenea, cadrelor
didactice  în mod deosebit
titularilor de disciplinã  li s-a atras

atenþia cã este obligatoriu sã ofere
consultaþii ºi prin intermediul
postului de televiziune România de
Mâine (TVRM).
Tot ca o pregãtire pentru
examene, pentru extinderea ºi
pentru aprofundarea orizontului de
cunoºtinþe al studenþilor, s-au luat
mãsuri în vederea integrãrii lor în
munca de cercetare ºtiinþificã.
Mãsuri s-au luat ºi în vederea
pregãtirii practicii pedagogice a
studenþilor, rezultatul fiind
obþinerea de calificative foarte bune
de cãtre aceºtia.
La susþinerea efectivã a
examenelor  cu mijloace moderne
 au participat sistematic profesorii
de specialitatea respectivã, care au
vegheat ca totul sã se desfãºoare
corect, în ordinea ºi disciplina
necesarã. Se poate spune cã
studenþii  la examenele desfãºurate
pânã în prezent  s-au prezentat bine
pregãtiþi, obþinând, în general, note
bune ºi foarte bune.
Examenele din aceastã sesiune
au constituit, pentru majoritatea
studenþilor, ºi o serioasã autoevaluare, ei având posibilitatea unei
autoaprecieri la orele de consultaþii,
riguros programate. Fireºte, fiecare
disciplinã are specificul ei pentru
verificarea cunoºtinþelor studenþilor
ºi, în aceastã direcþie, examenele din
acest semestru ne sugereazã sã
încercãm îmbunãtãþiri.
Rezultatele examenelor aratã
limpede, pentru oricine, cã

Prof.univ.dr. Mircea BOULESCU
Lector univ.drd. Liana GÂDÃU

Uniunea
Europeanã
se
întemeiazã pe Tratatul privind
Uniunea Europeanã ºi Tratatul
privind funcþionarea Uniunii
Europene, ambele având aceeaºi
valoare juridicã. Tratatul privind
funcþionarea Uniunii Europene
stabileºte domeniile, limitele ºi
condiþiile exercitãrii competenþelor
sale.
Tratatele atribuie Uniunii
Europene urmãtoarele categorii ºi
domenii de competenþã:
a) competenþã exclusivã într-un
domeniu determinat. În acest caz,
numai Uniunea poate legifera ºi
adopta acte cu forþã juridicã
obligatorie, statele membre putând
sã facã acest lucru numai în cazul
în care sunt abilitate de Uniune sau
pentru punerea în aplicare a actelor
Uniunii.
Competenþa Uniunii este
exclusivã în urmãtoarele domenii:
 uniunea vamalã;
 stabilirea normelor privind
concurenþa necesarã funcþionãrii
pieþei interne;
 politica monetarã pentru
statele membre a cãror monedã este
euro;
 conservarea resurselor
biologice ale mãrii în cadrul
politicii comune privind pescuitul;
 politica comercialã comunã.
De asemenea, competenþa
Uniunii este exclusivã în ceea ce
priveºte încheierea unui acord
internaþional în cazul în care aceastã
încheiere este prevãzutã de un act
legislativ al Uniunii, ori este
necesarã pentru a permite Uniunii
sã îºi exercite competenþa internã,
sau în mãsura în care ar putea
modifica domeniul de aplicare a
acestora.
b) competenþa partajatã cu
statele membre într-un domeniu
determinat. În acest domeniu,
Uniunea ºi statele membre pot
legifera ºi adopta acte obligatorii
din punct de vedere juridic. În cazul
în care Uniunea desfãºoarã, în
cadrul competenþelor partajate, o
acþiune într-un anumit domeniu,
domeniul de aplicare al exercitãrii
competenþelor sale include doar
acele elemente care sunt

reglementate de respectivul act al
Uniunii ºi, prin urmare, nu include
întregul domeniu.
Statele membre îºi exercitã
competenþa în mãsura în care
Uniunea:
 nu ºi-a exercitat competenþa;
 a hotãrât sã înceteze sã-ºi mai
exercite competenþa.
Competenþele partajate între
Uniune ºi statele membre se aplicã
în urmãtoarele domenii principale:
 piaþa internã;
 politica socialã, pentru
aspectele definite în Tratat;
 coeziunea economicã, socialã
ºi teritorialã;
 agricultura ºi pescuitul cu
excepþia conservãrii resurselor
biologice ale mãrii;
 mediul;
 protecþia consumatorului;
 transporturile;
 reþelele transeuropene;
 energia;
 spaþiul de libertate, securitate
ºi justiþie;
 obiectivele comune de
securitate în materie de sãnãtate
publicã, pentru aspectele definite în
Tratat.
În domeniile cercetãrii,
dezvoltãrii tehnologice ºi spaþiului,
Uniunea dispune de competenþã
pentru a desfãºura acþiuni ºi, în
special, pentru definirea ºi punerea
în aplicare a programelor, fãrã ca
exercitarea acestei competenþe sã
poatã avea ca efect împiedicarea
statelor membre de a-ºi exercita
propria competenþã.
În domeniile cooperãrii pentru
dezvoltare ºi ajutorului umanitar,
Uniunea dispune de competenþã
pentru a întreprinde acþiuni ºi pentru
a duce o politicã comunã, fãrã ca
exercitarea acestei competenþe sã
poatã avea ca efect lipsirea statelor
membre de posibilitate de a-ºi
exercita propria competenþã.
c) coordonarea politicilor
economice ale statelor membre în
cadrul Uniunii.
În acest scop, Consiliul adoptã
mãsuri ºi, în special, orientãrile
generale ale acestor politici.
Statelor membre a cãror
monedã este euro li se aplicã
dispoziþii speciale.
Uniunea ia mãsuri pentru a
asigura coordonarea politicilor de
ocupare a forþei de muncã ale

statelor membre ºi, în special, prin
definirea orientãrilor acestor
politici.
Uniunea poate adopta iniþiative
pentru a asigura coordonarea
politicilor sociale ale statelor
membre.
d) Uniunea este competentã sã
desfãºoare acþiuni de sprijinire, de
coordonare sau de completare a
acþiunii statelor membre
Prin finalitatea lor europeanã,
aceste acþiuni au urmãtoarele
domenii:
 protecþia ºi îmbunãtãþirea
sãnãtãþii umane;
 industria;
 cultura;
 turismul;
 educaþia, formarea profesionalã, tineretul ºi sportul;
 protecþia civilã;
 cooperarea administrativã.
Cu privire la educaþie, formarea
profesionalã, tineret ºi sport:
A. Uniunea contribuie la
dezvoltarea unei educaþii de
calitate,
prin
încurajarea
cooperãrii dintre statele membre ºi,
în cazul în care este necesar, prin
sprijinirea ºi completarea acþiunii
acestora, respectând pe deplin
responsabilitatea statelor membre
faþã de conþinutul învãþãmântului ºi
de
organizarea
sistemului
educaþional, precum ºi densitatea
lor culturalã ºi lingvisticã.
Uniunea
contribuie
la
promovarea obiectivelor europene
ale sportului, având în vedere,
totodatã, caracterul specific,
structurile bazate pe voluntariat ºi
funcþia socialã ºi educativã a
sportului.
Acþiunea Uniunii urmãreºte:
 sã dezvolte dimensiunea
europeanã a educaþiei ºi, în special,
prin învãþarea ºi rãspândirea
limbilor statelor membre;
 sã favorizeze mobilitatea
studenþilor ºi a profesorilor, inclusiv
prin încurajarea recunoaºterii
universitare a diplomelor ºi a
perioadelor de studiu;
 sã promoveze cooperarea
dintre instituþiile de învãþãmânt;
 sã dezvolte schimbul de
informaþii ºi de experienþã privind
problemele comune sistemelor
educaþionale din statele membre;
 sã favorizeze dezvoltarea
schimburilor de tineri ºi de
formatori socio-educativi ºi sã
sprijine participarea tinerilor la
viaþa democraticã a Europei;
 sã încurajeze dezvoltarea
educaþiei la distanþã;

 sã dezvolte dimensiunea
europeanã a sportului, prin
promovarea spiritului de echitate ºi
de deschidere în competiþiile
sportive ºi a cooperãrii între
organizaþiile cu responsabilitãþi în
domeniul sportului, precum ºi prin
protejarea integritãþii fizice ºi
morale a sportivilor, îndeosebi a
celor mai tineri dintre aceºtia.
Uniunea ºi statele membre
favorizeazã cooperarea cu þãrile
terþe
ºi
cu
organizaþiile
internaþionale care au competenþe în
domeniul educaþiei ºi sportului ºi,
în special, cu Consiliul Europei.
Pentru a contribui la realizarea
obiectivelor menþionate din
domeniul privind educaþia,
formarea profesionalã, tineretul ºi
sportului:
 Parlamentul European ºi
Consiliul adoptã acþiuni de
încurajare, cu excepþia oricãrei
armonizãri a actelor cu putere de
lege ºi a normelor administrative ale
statelor membre, hotãrând în
conformitate cu procedura
legislativã ordinarã ºi dupã
consultarea Comitetului Economic
ºi Social
ºi a Comitetului
Regiunilor;
 Consiliul adoptã recomandãri,
la propunerea Comisiei.
B. Uniunea pune în aplicare o
politicã de formare profesionalã care
sprijinã ºi completeazã acþiunile
statelor membre, respectând pe
deplin responsabilitatea statelor
membre faþã de conþinutul ºi
organizarea formãrii profesionale.
Acþiunea Uniunii urmãreºte:
 sã faciliteze adaptarea la
transformãrile industriale, în special
prin formarea ºi reconversia
profesionalã;
 sã îmbunãtãþeascã formarea
profesionalã iniþialã ºi formarea
continuã, pentru a facilita inserþia ºi
reinserþia profesionalã pe piaþa forþei
de muncã;
 sã faciliteze accesul la
formarea profesionalã ºi sã
favorizeze mobilitatea formatorilor
ºi a persoanelor care urmeazã un
program de formare ºi, în special, a
tinerilor;
 sã stimuleze cooperarea în
domeniul formãrii dintre instituþiile
de învãþãmânt sau de formare
profesionalã ºi întreprinderi;
 sã dezvolte schimbul de
informaþii ºi de experienþã privind
problemele comune sistemelor de
formare ale statelor membre.
Uniunea ºi statele membre
favorizeazã cooperarea cu þãrile

îmi place ºi am studiat-o ºi în liceu,
aºa cã nu aº fi putut sã aleg altceva;
oricât de mult mi-ar plãcea sã încerc
lucruri noi, uneori este necesar sã
fii realist. ªi cum þi s-au pãrut
grilele? Acceptabile, chiar
uºoare. Chiar profesoara de la curs
ne-a explicat de ce sunt aºa de
uºoare. Se presupune cã franceza,
în comparaþie cu engleza, nu este
la fel de utilizatã, de aceea este
necesarã o recapitulare sau, mai
bine zis, o fixare a cunoºtinþelor;
astfel, primul semestru este la
nivelul de începãtor. Lucrul acesta
m-a avantajat ºi pe mine ºi pe
colegii mei. Am obþinut punctaje
foarte mari. ªi cum a decurs
examenul, fiind primul, ai avut
emoþii?Nu ºtiam la ce sã mã
aºtept, aºa cã am încercat sã mã
liniºtesc ºi sã mã încurajez singurã.
Nu au existat probleme, nici eu ºi
nici colegele mele nu am întâmpinat
dificultãþi. În sala de examen a fost
liniºte, ne-am putut concentra.
Doamna profesoarã, lector univ. dr.
Alina Boboc, ne-a supravegheat.
Ce alte examene ai mai susþinut?
Luni am avut examen la

Introducere în mass-media. Am
fost supravegheaþi de profesoara
de la seminar, doamna Maria
Cernat. Acela a fost puþin mai
dificil, dar am reuºit sã îl trec cu
bine. În ceea ce priveºte eventuale
incidente, nu au fost probleme. Am
noroc cã am niºte colegi foarte
disciplinaþi.
Corina GHIGA,
studentã anul I,
Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice

Facultatea de Teatru

Mai bunã dezvoltare a potenþialului
creativ al studenþilor
cancelarul Facultãþii de Teatru

Uniunea Europeanã  educaþie ºi culturã
Categorii ºi domenii de
competenþã atribuite
Uniunii Europene
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terþe
ºi
cu
organizaþiile
internaþionale care au competenþe în
domeniul formãrii profesionale.
Pentru a contribui la realizarea
obiectivelor menþionate:
 Parlamentul European ºi
Consiliul, hotãrând, în conformitate
cu procedura legislativã ordinarã ºi
dupã consultarea Comitetului
Economic ºi Social ºi a Comitetului
Regiunilor, adoptã mãsuri, cu
excepþia oricãrei armonizãri a
actelor cu putere de lege ºi a
normelor administrative ale statelor
membre;
 Consiliul adoptã recomandãri,
la propunerea Comisiei.
În domeniul culturii, Uniunea
contribuie la înflorirea culturilor
statelor membre, respectând
diversitatea naþionalã ºi regionalã a
acestor a ºi punând în evidenþã, în
acelaºi timp, moºtenirea culturalã
comunã.
Acþiunea Uniunii urmãreºte sã
încurajeze cooperarea dintre statele
membre ºi, în cazul în care este
necesar, sã sprijine ºi sã completeze
acþiunea acestora în urmãtoarele
domenii:
 îmbunãtãþirea cunoaºterii ºi a
diseminãrii culturii ºi istoriei
popoarelor europene;
 conservarea ºi protejarea
patrimoniului
cultural
de
importanþã europeanã;
 schimburile culturale
necomerciale;
 creaþia artisticã ºi literarã,
inclusiv în sectorul audiovizualului.
Uniunea ºi statele membre
favorizeazã cooperarea cu þãrile
terþe
ºi
cu
organizaþiile
internaþionale care au competenþe în
domeniul culturii ºi, în special, cu
Consiliul Europei.
În acþiunile întreprinse în
temeiul celorlalte dispoziþii ale
tratatelor, Uniunea þine seama de
aspectele culturale, în special pentru
a respecta ºi a promova diversitatea
culturilor sale.
Pentru a contribui la realizarea
obiectivelor menþionate:
 Parlamentul European ºi
Consiliul adoptã acþiuni de
încurajare, cu excepþia oricãrei
armonizãri a actelor cu putere de
lege ºi a normelor administrative
ale statelor membre, hotãrând în
conformitate cu procedura
legislativã ordinarã ºi dupã
consultarea
Comitetului
Regiunilor;
 Consiliul adoptã recomandãri,
la propunerea Comisiei.

La Facultatea de Teatru, actuala
sesiune de examene a stat sub
semnul unei calitãþi superioare, fiind
marcatã de preocuparea tuturor
cadrelor didactice pentru o mai bunã
dezvoltare a potenþialului creativ al
studenþilor, aflat în concordanþã cu
exigenþele unui învãþãmânt modern.
Repertoriul teatral din care a
fost fãcutã selecþia pentru pregãtirea
examenelor vocaþionale a fost
lãrgit, adãugându-se cunoscutelor
opere dramatice clasice opere
contemporane, pentru o mai bunã
înþelegere de cãtre studenþi a
situaþiilor scenice ºi a caracterelor
dramatice, operele actuale fiind
mult mai apropiate de nivelul lor de
înþelegere, mai modern ºi monden.
Fiind o facultate vocaþionalã
avem un contact aproape permanent
în relaþia profesor  student. De
mare ajutor ne este aparatura ºi
dotãrile din laboratorul audio 
video, pe care o folosim pentru
vizionãri ºi exemplificãri în cadrul
orelor de curs, la specializãrile
Arta actorului de film, ºi  Istoria
culturii ºi civilizaþiilor.
Studenþii noºtri, aflaþi sub
îndrumarea cadrelor didactice,
experimenteazã managementul
propriei cariere, prin înfiinþarea de
trupe particulare de teatru ce
activeazã în spaþii ºi în situaþii
neconvenþionale. În spaþiul virtual
al internetului, ei îºi anunþã
producþiile proprii, cât ºi pãrerile
despre evenimentele culturale ale
momentului. Trupe precum: Teatru
pentru puþini (sau Niºte copii care
se joacã în pod), Al Nostrum,
Obligo, Arca lui Nae sunt
prezente pe internet, dar ºi în viaþa
teatralã a Cetãþii lui Bucur, ºi nu

numai aici. Ei activeazã, de
asemenea, în cadrul Cercurilor de
Cercetare ªtiinþificã ºi Creaþie
Teatralã ale studenþilor ºi masteranzilor, cele mai importante teme
de cercetare fiind prezentate în
cadrul Sesiunii de comunicãri
ºtiinþifice ale studenþilor, masteranzilor
ºi cadrelor didactice de la Facultatea
de Teatru, unele fiind ºi premiate.
Pentru accentuarea caracterului
aplicativ al pregãtirii studentului 
actor am încurajat colaborarea cu
teatrele profesioniste din Bucureºti
ºi din þarã. Avem studenþi ºi
masteranzi care activeazã în calitate
de colaboratori la Teatrul
Metropolis, Casa de Culturã
Nicolae Bãlcescu, Teatrul de
Comedie, Teatrul Mic, Teatrul
Toma Caragiu din Ploieºti,
Teatrul Al Davila din Piteºti,
Teatrul Tony Bulandra din
Târgoviºte, ºi, nu în ultimul rând,
Teatrul Masca, cu care avem o
colaborare mai specialã prin
amabilitatea domnului director
Mihai Mãlaimare. La acest teatru,
actorii noºtri au apãrut în distribuþia
urmãtoarelor spectacole: Actorii,
Mãturãtoarele, Gemenii îndrãgostiþi, Regele Cerb, Slugã la doi
stãpâni,  Ghetto Blaster.
Problema apariþiei ºi modernizãrii cursurilor necesare
studenþilor în procesul educaþional
este una actualã ºi necesarã. Vom
grãbi verificarea ºi validarea de
cãtre Consiliul facultãþii a tuturor
cursurilor ce au fost predate de cãtre
cadrele didactice ºi vom face toate
demersurile necesare pentru a putea
fi publicate.
În procesul de evaluare a
studenþilor, pentru asigurarea unei

calitãþi deosebite a notãrii acestora,
s-a hotãrât ca ºi cercetarea ºtiinþificã
sã fie notatã, încurajându-se, astfel,
dezvoltarea acestei laturi a
studiului, pe lângã procesul
educaþional normal.
Studenþii de la Facultatea de
Teatru pot avea acces pe scenele
teatrelor profesioniste, pe platourile
de filmare sau de televiziune numai
dacã sunt pregãtiþi moral, fizic ºi
spiritual pentru a face faþã
competiþiei acerbe ºi a disciplinei
din acest domeniu. Tot ceea ce fac
profesorii lor în cadrul facultãþii
este sã le întindã o mânã de ajutor,
sã le cizeleze talentul ºi sã-i înveþe
sã se descurce în jungla din massmedia actualã. Numai printr-un bun
management al propriei cariere vor
atinge standingurile ce se cer pentru
a sta la masa învingãtorilor. Fiecare
zi poate fi ziua norocoasã când vei
primi marele rol ce îþi va schimba
viaþa. Trebuie sã fii permanent la
linia de Start, gata de cursã.
Studenþii noºtri ºi absolvenþii
Facultãþii de Teatru pot fi vãzuþi în
producþiile PRO TV (State de
România, La Bloc), ACASÃ TV
(Regina, Inimã de Þigan,
Aniela), PRIMA TV (Trãzniþi în
NATO),
NAÞIONAL
TV
(Baronii), cât ºi în spoturi
publicitare ºi clipuri video.
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Facultatea de Teatru

Facultatea de Geografie ºi Geografia Turismului

Paºi spre cercetarea ºtiinþificã de excelenþã
Cancelar, conf. univ. dr. Mãdãlina-Teodora ANDREI
Facultatea de Geografie a
încheiat anul cercetãrii ºtiinþifice
2009 cu împliniri ºi realizãri, mai
multe decât în anii precedenþi, anul
2010 pornind pe baze solide ºi având
posibilitatea de a construi temeinic
direcþiile de cercetare propuse. Toate
cele trei direcþii de cercetare:
cercetare fundamentalã, cercetare
aplicativã, dezvoltare experimentalã,
care se regãsesc în Strategia de
cercetare de excelenþã a
Universitãþii Spiru Haret pentru
perioada 2007-2013 ºi Strategia de
cercetare a facultãþii, corespunzãtoare aceleiaºi perioade, au avut
acoperire ºi înglobeazã cercetarea
desfãºuratã în facultate. Anul trecut,
facultatea a beneficiat de câºtigarea
ºi finanþarea a trei proiecte în cadrul
Planului Naþional de Cercetare,
Programul Idei, susþinut de Consiliul
Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din
Învãþãmântul Superior (CNCSIS).
Aceste trei contracte de cercetare
continuã ºi în anul curent, ele urmând
a se finaliza în 2011. Directorii de
proiect ai acestor contracte sunt cadre
didactice cu experienþã ºi recunoaºtere naþionalã ºi internaþionalã.
Trebuie început cu prof. univ. dr. doc.
HC Grigore Posea, prorector ºi ºeful
Departamentului Managementul
Cercetãrii ªtiinþifice din Universitatea
Spiru Haret, care coordoneazã
proiectul Dezvoltarea durabilã, pe
calea turismului, în Masivul Ciucaº
ºi în împrejurimi, urmat de prof.
univ. dr. Ion Zãvoianu, ºeful Catedrei
de Geografie fizicã, coordonatorul
proiectului Metode de prognozã ale
scurgerii de aluviuni în funcþie de
caracteristicile rocilor ºi ale solurilor
ºi de modul de utilizare al terenurilor,
în bazine reprezentative ºi de conf.
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univ. dr. Liliana Guran, directorul unui
proiect foarte interesant ºi de actualitate Rolul procesului de gentrificare
ruralã în spaþiul românesc.
Aceste teme de cercetare se
înscriu în orientarea strategicã a
cercetãrii ºtiinþifice, având un
puternic aspect aplicativ. Ca toate
facultãþile care aparþin Universitãþii
Spiru Haret, Facultatea de Geografie
ºi-a propus teme strategice de
cercetare, pe care le dezvoltã în
cadrul generos al cercetãrii

ºtiinþifice. Menþionarea acestora
poate crea o imagine cât mai
apropiatã de realitatea cercetãrii
geografice: Studii privind strategia
turismului în România, ca verigã
principalã a dezvoltãrii durabile, în
etapa actualã (coordonator: prof.
univ. dr. doc. HC Grigore Posea);
Studierea complexã a mediului
geografic în contextul dezvoltãrii
durabile ºi noile aspecte aplicative
ale geografiei (coordonator: prof.
univ. dr. Ion Iordan); Cercetãri
privind impactul activitãþilor

antropice asupra mediului în
contextul de sustenabilitate, în
condiþiile schimbãrilor climatice
(coordonator: prof. univ. dr. Ion
Zãvoianu); Studiu privind relaþia
sistemicã mediu  potenþial uman,
în condiþiile crizei economicofinanciare, cu privire specialã asupra
educãrii ºi formãrii forþei de muncã
(coordonator: conf. univ. dr. Liliana
Guran); Relaþia dintre România ºi
Uniunea Europeanã  coeziunea
teritorialã ºi analiza disparitãþilor
geografice (coordonator: conf.
univ. dr. Mãdãlina-Teodora Andrei).

Activitatea de cercetare este
susþinutã de toate cadrele didactice,
prin teme colective ºi individuale de
cercetare, care sunt incluse în
strategia de cercetare a facultãþii.
Temele colective aduc, alãturi de
profesori, masteranzi ºi studenþi,
fapt benefic pentru formarea
viitorilor cercetãtori ºi a unor
specialiºti geografi bine pregãtiþi.
Temele individuale sunt, în marea
lor majoritate, pãrþi ale contractelor
de cercetare. Nu trebuie uitaþi
doctoranzii, care sunt parte activã
ºi dinamicã a cercetãrii geografice,

prin abordarea originalã a studiilor
pe care ºi le-au ales.
Un segment important al
cercetãrii îl constituie manifestãrile
ºtiinþifice. Facultatea de Geografie
este organizatoarea unui simpozion
internaþional. Anul 2010 marcheazã
cea de-a doua ediþie a Simpozionului
Internaþional
Landscapes:
perception, understanding, awarness
and action, cu principalul scop de
a face cunoscutã întregii lumi
geografice noutãþile ºi posibilitãþile
de cercetare ale facultãþii. Totodatã,
are loc un schimb intens de
experienþã, atât în domeniul didactic,
cât ºi în cel ºtiinþific. Simpozionul
nu se adreseazã numai cadrelor
didactice, specialiºtilor în geografie,
ci ºi studenþilor ºi masteranzilor.
Prima ediþie a fost încununatã de
succes, având peste 150 de
participanþi din þarã, dar ºi din
strãinãtate (Albania, Austria, Egipt,
Portugalia, Republica Moldova).
Anul acesta ºi-au manifestat intenþia
de a participa ºi specialiºti din alte
þãri, pe lângã cele care au participat
anul trecut (Franþa, Libia, Israel,
Spania º.a.), lista rãmânând deschisã,
pentru cã nu s-au încheiat înscrierile
pentru aceastã manifestare, care va
avea loc în perioada 16-18 aprilie
2010. De asemenea, cadrele
didactice sunt participanþi activi,
uneori tradiþionali, la unele
manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi
internaþionale, pãstrând permanent
contactul cu noutãþile ºi realizãrile
din lumea geograficã, dar ºi din
ºtiinþele adiacente.
În anul 2010, întreg colectivul
Facultãþii de Geografie pãºeºte cu
speranþa unui an bogat, din punctul
de vedere al cercetãrii ºtiinþifice ºi
care sã se finalizeze cu cât mai
multe realizãri.

Facultatea de Medicinã Veterinarã

Un cadru optim pentru o bogatã cercetare

Cancelar, conf. univ. dr. Carmen BERGHEª
Conceputã ca o componentã esenþialã a procesului instructiv-educativ
de formare a unor specialiºti capabili sã rãspundã exigenþelor actuale,
cercetarea ºtiinþificã a beneficiat de un cadru organizatoric adecvat, menit
sã-i confere sporuri de calitate ºi eficienþã.
Astfel, în anul trecut, a fost înfiinþat Centrul de cercetare
VETSCIENCE, prin comasarea celor douã centre de cercetare, preclinic
ºi clinic. În centrul de cercetare urmeazã sã se desfãºoare ceea ce înseamnã
în termeni concreþi activitate de cercetare de excelenþã. În centrul de
cercetare activeazã un numãr de 20 de cadre didactice, care au o activitate
deosebitã, în special desfãºuratã în cadrul contractelor de cercetare.
Structurate pe teme ºi subteme, programele de cercetare au fost
preluate de cele douã catedre  de învãþãmânt preclinic ºi, respectiv, clinic
, fiind coordonate ºi monitorizate de ºefii de catedrã.
Întrucât în anul 2009, din lipsa fondurilor, nu a fost lansatã competiþia
naþionalã de granturi de cercetare, nu au fost propuse proiecte de cercetare
noi, care sã vizeze accesarea de fonduri naþionale, dar au fost propuse ºi
aprobate un numãr de ºapte proiecte de cercetare cu finanþare privatã. În
total, au fost în derulare un numãr de 10 proiecte de cercetare  douã cu
finanþare de la buget (aprobate in anii anteriori, unul CEEX ºi unul
CNCSIS) ºi opt cu finanþare privatã. De asemenea, au fost elaborate un
numãr de douã teme de cercetare de excelenþã ºi nouã teme de cercetare
aplicativã pentru contracte cu terþi.
Rezultatele cercetãrii au fost prezentate, ca de obicei, sub forma
comunicãrilor susþinute în cadrul Sesiunii ªtiinþifice a Cadrelor Didactice
ºi Studenþilor (7 mai 2009), 54 de lucrãri ºtiinþifice (trei rapoarte, 26 de
comunicãri ºi 25 de postere), reprezentând interesante teme de dezbatere
ºi de schimb de experienþã.

Cadrele didactice participã în mod tradiþional ºi la alte manifestãri
ºtiinþifice, în cadrul cãrora s-au prezentat 32 de lucrãri ºtiinþifice, din
care 24 la manifestãri ºtiinþifice naþionale, având comitet internaþional,
ºi opt la simpozioane ºtiinþifice internaþionale în strãinãtate.
Consider cã are relevanþã pentru cunoaºterea activitãþii în acest
domeniu faptul cã, în anul 2009, au fost publicate un numãr de 82 de
lucrãri ºtiinþifice (19 internaþionale ºi indexate ISI, 62 în reviste acreditate
CNCSIS ºi una în revista neacreditatã). De menþionat faptul cã majoritatea
lucrãrilor ºtiinþifice comunicate ºi publicate sunt cuprinse în planul de
cercetare pentru 2009, plan prevãzut în Strategia de cercetare 2007-2013.
Comparativ cu anii trecuþi, activitatea a cunoscut o îmbunãtãþire
substanþialã, dacã facem referire la numãrul de lucrãri prezentate în
sesiune, precum ºi la numãrul de lucrãri care au fost publicate în volumul
nr.10 al Analelor facultãþii. Acest volum, la fel ca ºi numerele 8 ºi 9, a
cuprins 35 de lucrãri publicate integral într-o limbã strãinã, dintre acestea
trei lucrãri au fost semnate de personalitãþi ºtiinþifice din strãinãtate. În
anul 2009, Analele Facultãþii de Medicinã Veterinarã au fost introduse în
categoria publicaþiilor acreditate CNCSIS în seria D. In anul 2010, va fi
depus dosarul pentru acreditarea Analelor ºi încadrarea acestora într-o
categorie superioarã C sau B, deoarece punctajul acumulat este
semnificativ îmbunãtãþit faþã de anul trecut. Facultatea a actualizat ºi a
afiºat pe site-ul facultãþii Strategia proprie de cercetare ºtiinþificã pe
perioada 2007-2013, precum ºi Planul de cercetare ºtiinþificã a facultãþii
pentru anul 2010. Pagina de Internet a cercetãrii ºtiinþifice este amenajatã
în cadrul site-ului USH. Ea cuprinde toate informaþiile privind
evenimentele ºtiinþifice organizate de facultate, precum ºi rezumatele ºi
lucrãrile publicate în Analele facultãþii.
Pentru a putea înscrie Analele într-o bazã de date internaþionalã s-a
înfiinþat un site special al Analelor. Seria de medicinã veterinarã, în limba
englezã, care poate fi accesat pe pagina web: www.journalvet.ro si
www.journalvet.webs.com.
În cadrul facultãþii existã un nucleu numeros de cadre didactice care
s-au afirmat în activitatea de cercetare, prin propunerea de proiecte ºi
prin participarea la proiecte aflate în derulare, fie cu finanþare bugetarã,
fie cu mediul de afaceri, care au obþinut calificativul maxim (Dãnuþ Turcu,
Dan Condur, Carmen Bergheº, Elena Potecea, Monica Pârvu). De
asemenea, ca o recunoaºtere a valorii, unele cadre didactice au obþinut
Brevet de invenþie OSIM: Violeta Simion, Dan Condur.
Doresc sã precizez cã, în activitatea de cercetare, an de an sunt
implicaþi tot mai mult studenþi, evidenþiindu-se dintre aceºtia urmãtorii:
Ioana Bazocu, Monica Badea, Mihaela Manu, Florina Manda, Monica
Pãtraºcã, Anca Cioran, Ioana Aldescu, care au participat cu lucrãri la
sesiunea ºtiinþificã, iar masteranzii Leana Ghenghea ºi Ioana Aldescu
sunt membri în realizarea contractelor de cercetare cu mediul de afaceri.

TEATRUL
SE REÎNTOARCE LA SALA PALATULUI
Lector univ.dr. George GRIGORE

Proiectul de creaþie  cercetare, ce s-a dovedit viabil ºi cãruia i sa
dedicat anul 2009, colaborându-se cu studenþi din clase diferite ale
facultãþii noastre, dar ºi cu absolvenþi din generaþiile anterioare de
licenþiaþi, a fost punerea în scenã a spectacolului de teatru VISUL UNEI
NOPÞI DE VARÃ de William Shakespeare.
Totul a fost ca un vis fierbinte de varã...

În aceastã fantezie a dragostei, în acest joc liber al imaginaþiei, care
devine mai puternicã decât realitatea, se deruleazã trei lumi. Aparent fãrã
legãturã între ele, dar prinse în acelaºi univers.
Este vorba despre curtea aristocraticã, din Atena, universul oamenilor
simpli meºteri ºi tãrâmul zânelor, care se aflã dincolo de hotarele timpului.
Lysander ºi Hermia, Demetrius ºi Helena sunt protagoniºti care ilustreazã
dragostea în acþiune, trecând de la fericire la suferinþã ºi de la neîmplinire
la împlinire.
Îndrãgostiþii sunt ca niºte dansatori care îºi schimbã partenerul în
mijlocul dansului, sunt ca niºte marionete în mâinile duhului Puck,
spiriduºul nebunatic, zburdalnic ºi rãutãcios, care se amuzã de cei pe
care îi zãpãceºte.
La finalul piesei înþelegem cã întâmplãrile de peste noapte au fost o
experienþã semnificativã pentru cei interesaþi, pentru îndrãgostiþi,
învãþându-i câte ceva despre ei înºiºi; pãrãsesc pãdurea mai maturi decât
atunci când au intrat în ea. Experienþa s-a trasformat în ceva ce înseamnã
statornicie, iar imaginaþia, visul, iluzia reprezintã, aºadar, o formã de
cunoaºtere.
Încercând sã se plaseze cât mai aproape de lumea shakesperianã,
regizorul a folosit chiar mijloacele acestei comedii: spaþiul deschis al
naturii, în speranþa cã, avându-vã în imediata vecinãtate, va putea sã vã
spunã aºa:Daþi-mi toþi câte o mânã/ ªi prieteni buni vom fi.../Într-o altã
bunã zi,/Vom plãti cum se cuvine/ Gândul voitor de bine.
Acest spectacol a început prin a fi jucat prin parcurile bucureºtene ºi,
datoritã calitãþii ºi energiei creative de care dã dovadã, a ajuns la Sala
Mare a Palatului din Bucureºti.
Locaþiile în care s-au desfãºurat spectacolele pe parcursul anului 2009
sunt: Parcul Tineretului din Bucureºti (trei spectacole), oraºul Buftea,
Studiourile Media Pro din Buftea, Baloteºti (jud. Ilfov), Cernica, Nuci,
Mãgurele, Berceni, Afumaþi, Voluntari, Corbeanca, Otopeni, Tunari,
Moara Vlãsiei, Grãdiºtea, Domneºti, Copãceni, Ciorogârla ºi Sala
Palatului din Bucureºti (duminicã, 29. 11. 2009).
O echipã bine sudatã, care ne propune proiecte îndrãzneþe ºi pentru
anul 2010, s-a dovedit a fi Trupa Cristian Toma. În planul de spectacole
pe acest an se aflã un turneu deosebit la Târgu Mureº, dar ºi pregãtirea
altor spectacole de teatru cu care sã ne surprindã în mod plãcut. Aºteptãm

Spectacolul dezvãluie o viziune regizoralã proprie  aparþinând
asist.univ. Cristian Toma - modernã ºi nonconformistã, dar care respectã
întocmai cerinþele dramaturgului. Adaptat dupã celebra piesã a lui William
Shakespeare, spectacolul urmãreºte prelucrarea stãrilor ºi personajelor
într-un mediu natural.
Teatrul devine o prelungire a naturii, iar ea, natura, devine un personaj
în spectacol. Totul se petrece în noaptea unui miez de varã. Marginile
dintre real ºi magic se ºterg, lumea realã este controlatã de spirite ghiduºe,
care se amuzã pe seama noastrã, a muritorilor, dar tot ele sunt ºi cele care
oferã deliciul comic. Spiriduºul Puck materializeazã de-a valma visele
tulburi ale tuturor personajelor: Regele Theseu ºi amazoana Hypolita,
tinerii îndrãgostiþi, care doresc sã-ºi gãseascã perechea potrivitã, ºi cu interes rezultatele acestei colaborãri între generaþii diferite ale
meºteºugarii, care se ambiþioneazã sã-ºi demonstreze sensibilitatea, jucând absolvenþilor Facultãþii de Teatru, între cei care doresc sã ducã pe mai
departe spiritul mereu viu al artei dramatice româneºti.
la curtea regalã povestea de iubire dintre Pyram ºi Tysbe.
Muzica, cântecul, acrobaþia, dansul ºi teatrul se întrepãtrund pânã la
DISTRIBUÞIA SPECTACOLULUI:
identificare într-un spectacol în care emoþia se naºte din gesturi ºi din
THESEU  Mihai CÃPÃÞÂNÃ; EGEU  Cristian TOMA;
LYSANDER  Silviu DUMITRACHE; DEMETRIUS  Andrei
VASILESCU / Andras CONCZI; PHILOSTRAT  Cãtãlin ASANACHE;
QUINCE  Toni DUMITRESCU / Ciprian NEMEªIU; SNUG  ªtefania
DUMITRU; BOTTOM  Cristian DIONISE; STARVELING  Ioana
CIORÂÞÃ; FLUTE  Gabriel SANDU; SNOUT  Marius URSU;
HYPPOLITA  Claudia CROITORU/Oana IONESCU/Roxana
CONDURACHE; HERMIA  Laura MANEA; HELENA  Diana
MÃRGULESCU; OBERON  Ovidiu UªVAT; TITANIA  Roxana
CONDURACHE / Oana IONESCU; PUCK  Rãzvan TIMIGERIU;
FLOAREA DE MÃZÃRICHE  Laura Mihaela NEAGOE; FIR DE
PÃIANJEN  Maria DODOC; BOB DE MUªTAR  Monica
ALEXANDRESCU; MOLIA  Emilia MANEA; ZÂNA  Raluca
GRUMÃZESCU.
DANS ACROBATIC  Mihaela LAZÃR (Miki); MACHIAJ  Ana
MOCANU; TRANSPORT  Narcis SOARE; SONORIZAREA  Party
MEDIA; REGIA,COREGRAFIA, MIªCAREA SCENICÃCristian
TOMA.
puterea de convingere a actorilor. Dinamismul ºi poezia miºcãrii se susþin,
amplificându-se, gradat, pânã în punctul de maximã intensitate a
spectacolului ºi continuã pe aceeaºi linie pânã la final. Spectacolul este
bazat pe entuziasmul tinerilor care vor sã transmitã emoþia, nu sã-ºi etaleze
calitãþile actoriceºti.
Visul unei nopþi de varã sau Comedia dragostei, cum a mai fost
numitã, este una dintre cele mai poetice ºi romantice comedii
shakespeariene. A fost scrisã, probabil, în 1595  1596, pentru a fi jucatã
cu prilejul unei nunþi din lumea nobiliarã. Tema fundamentalã a piesei
este cea a dragostei.
Aceastã temã strãbate piesa de la un capãt la celãlalt ºi condiþioneazã
acþiunea ºi conflictele, pentru cã ...dragostea este fizicã, spiritualã, oarbã,
nesãbuitã, capricioasã, loialã, nebuneascã, sfioasã, adevãratã,
credincioasã, porumbei ºi ºarpe, nebunie, mister, vrajã, blestem ºi
binecuvântare, spunea Donald A. Stauffer.

Facultatea de Limba ºi Literatura Românã  Cenaclul studenþesc ºtiinþific ºi de creaþie literarã

O excelentã ambianþã
pentru ºansa unui debut promiþãtor
Aºa cum am promis în numãrul 494 din
14 decembrie 2009, când revista Opinia
naþionalã a publicat o succintã relatare privind
reuniunea Cenaclului studenþesc ºtiinþific ºi
de creaþie literarã de la Facultatea de Limba
ºi Literatura Românã, pentru cã ne aflãm
realmente în faþa unor talente autentice,
prezentãm lucrãrile celor doi studenþi, ºi, în
mod sintetic, comentariile fãcute de dascãlii
care au participat la reuniune, dând
binecuvântarea proaspetelor creaþii literare.
Beneficiind de o excelentã organizare de
cãtre doamna conf. univ. dr. Mioriþa GOT,
care, la rându-i a beneficiat de sprijinul
decanatului, al colegilor de catedrã ºi chiar
al studenþilor, cenaclul a debutat prin lectura
unui fragment din romanul Karinne al
studentului din anul III Bogdan CRISTEA.
A urmat apoi Antonia MIHAIL, studentã în
anul II, care a explicat cu convingere de ce a
ales pamfletul  prin el se exprimã mai bine,
mai realist ºi este un gen pe placul tuturora.
Este nu doar un cadru, în fond,
neprotocolar, ci el exprimã faptul cã procesul
instructiv-educativ se realizeazã nu numai prin
cursuri, seminarii, ci studenþilor li se oferã ºi
altceva pentru suflet ºi pentru spirit  a precizat
conf. univ. dr. Valeriu MARINESCU, decanul
Facultãþii de Limba ºi Literatura Românã. Acest
cenaclu este viabil datoritã grijii, pasiunii pe
care le manifestã doamna profesoarã Mioriþa
GOT, dar ºi modului activ cu care studenþii, cu
înclinaþii literare, sprijinã organizarea acestor
întâlniri. În facultate a mai funcþionat un astfel
de cenaclu, dar a avut o viaþã scurtã. Consider
cã este benefic faptul cã aceste reuniuni au loc
în diferite locuri, alese nu întâmplãtor: în
biblioteca facultãþii, unde, se ºtie, cãrþile ne
inspirã, la anumite manifestãri, cum a fost
simpozionul din martie 2009, dedicat lecturii

de armonizare interculturalã. Deºi cele douã
producþii culturale sunt diferite ca gen, structurã
etc., apreciez cu bucurie calitatea lor ºi-i felicit
pentru eforturile depuse.
Vã vorbeºte un om care ºi-a cheltuit
tinereþea prin cenacluri  de la Universitatea
din Bucureºti, Uniunea Scriitorilor, Casa
studenþeascã de culturã  a mãrturisit la
începutul densei ºi interesantei sale alocuþiuni
prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan.
Realizând o strãlucitã retrospectivã a
istoriei dezvoltãrii evoluþiei cenaclurilor
literare de la noi, importantele ºcoli care le-au
conferit consistenþã, sporindu-le eficienþa,
prof. univ. dr. Ion Dodu BÃLAN a explicat
rostul formativ, rolul acestora de instituþie
culturalã, un mic altar purificator, care
contribuie la revigorarea vieþii culturale ºi
spirituale. Deci, în cadrul lor nu se desfãºoarã
o acþiune gratuitã, argumentând prin
enumerarea unor mari oameni de culturã care
au pus bazele acestor autentice instituþii
culturale sau care au contribuit la dezvoltarea
ºi perfecþionarea activitãþii lor  Slavici,
Creangã, Macedonski, T. Vianu,
N. Densuºianu, Eminescu, T. Arghezi,
Z. Stancu, A. Doinaº, N. Labiº, Ana
Blandiana, M. Sorescu, N. Stoian ºi atâþia alþii.
Am urmãrit cu interes ºi emoþie episodul
tragic, prezentat de studentul Bogdan
CRISTEA în Karinne, un fragment de roman,
cu un limbaj ºi într-o viziune moderne.
Într-o vreme când la noi pamfletul suportã
o regretabilã degradare, mi-a fãcut plãcere sã
ascult pamfletul realizat de studenta Antonia
MIHAIL. Îmi îngãdui sã cred cã valoarea
pamfletului ar fi câºtigat, dacã ar fi fost mai
transparent, cu þintã mai exactã, a se vedea
pamfletele lui Arghezi  a conchis prof. univ.
dr. Ion Dodu BÃLAN.

Apreciind atmosfera creatã în acest
spaþiu, în care cenaclul a confirmat resorturile
intime ale creaþiei, prof. univ. dr. Valentina
CURTICEANU a subliniat adevãrul cã toate
ºcolile, inclusiv cea de la Târgoviºte, au
produs mari poeþi, prozatori. Cenaclurile
literare oferã un mediu mai larg de formare
ºi cei care au chemare spre acest domeniu
trebuie sã persevereze.
Cele douã producþii literare prezentate aici
sunt valoroase pentru creaþia în sine, pentru faptul
cã au dovedit cã au înþeles cã eseul are un caracter
subiectiv, cã pamfletul evolueazã sub aspect
tipologic ºi pentru toate acestea îi felicit,
sugerându-le sã facã cât mai multe lecturi.
Remarcând faptul cã generaþia de astãzi
opteazã pentru literatura de tip subiectiv ºi
social, o formã care sã placã, sã fie energizantã,
nu sã facã toatã lumea sã plângã  a precizat
conf. univ. dr. Luiza MARINESCU. Dupã cum
se ºtie, literatura trebuie sã dea speranþe,
literatura este timpul imaginar  a mai spus
domnia sa.
Ne aflãm în faþa unor talente artistice, care
au ºansa de a se dezvolta în cadrul cenaclului
ºi eu admir preocupãrile lor curajoase ºi le
recomand cu cãldurã sã continue, sã scrie zilnic.
În felul acesta, sub semnul eminescian, au
înþeles sã întâmpine membrii Cenaclului
studenþesc ºtiinþific ºi de creaþie literarã de la
Facultatea de Limba ºi Literatura Românã marea
sãrbãtoare a Naºterii Domnului, dovedind
adevãrul cã dialogul acesta special între studenþii
cu vocaþie literarã, artisticã, cu profesorii lor nu
reprezintã un simplu exerciþiu intelectual, ci
realmente oferã o altfel de ambianþã, decât cea a
amfiteatrelor de cultivare ºi afirmare a acestor
preocupãri de certã anvergurã literarã, de relevare
a dimensiunii lor spirituale.

Adela DEAC

KARINNE

 fragment de roman 
Bogdan CRISTEA,
student anul III
De multe ori, simt cã mã
rãtãcesc în cuvinte, îmi dau
seama cã mã exprim prost,
spunând o sumedenie de lucruri
banale, pe care le vãd ºi le ºtiu,
totuºi, cu exactitate, dar îmi place
sã arunc aceste vorbe. Mã
gândeam dacã un jurnal intim
m-ar fi putut ajuta sã îmi
limpezesc gândurile, cred cã el
m-ar fi putut dezmetici din toatã
aceastã încurcãturã a sentimentelor, dupã ce îl voi reciti.
Îmi spuneam în gând, dupã ce mam asigurat cã iubita mea a
adormit dacã o iubesc, mi se
pãrea prea devreme, erau douã
luni, nu ne cunoºteam îndeajuns,
dar nu excludeam ideea cã existã
ºi dragoste la prima vedere, ceea
ce mã fascina ºi mã fãcea sã devin
un bãrbat fericit cã am asemenea
comoarã lângã mine. Dar, fireºte,
nu era vorba de dragoste, era o
încântare, ceva nou, mi se
revelase lângã mine, un alt trup
ºi o altã prezenþã, nu mai eram
obiºnuit, probabil, cu asemenea
relaþii, mi se pãrea cã totul
decurge foarte bine, totul era
pregãtit pentru a fierbe aceste
sentimente de dragoste, urmând
sã le savurãm, cu o deosebitã

plãcere în timpul ce urma! Mã flata
ideea de a mã hrãni cu dragoste pe
tot parcursul relaþiei. Dar sunt
convins cã dragostea va veni mult
mai târziu, dragostea abia a început
sã prindã aripi.
Fiind prins în fiorii dragostei
ºi în cuvintele ei ce mã topeau de
fiecare datã, nu îmi aduc aminte
cum am ajuns unul lângã altul, nu
îmi pot imagina cum am ajuns sã
îi þin capul ei pe braþul meu, era
ceva inconºtient ºi plin de
surprindere pentru mine... Mã
întrebam oare i-am zis noapte
bunã, pentru a mã asigura cã i-am
zis noapte bunã am încercat sã o
sãrut pe buzele ei gingaºe, pentru
a vedea dacã reacþioneazã într-un
fel anume sau nu... Mi-a reacþionat
spunându-mi eºti visul meu,
domnule x, ºi vei rãmâne pentru tot
restul vieþii, eºti prima mea
dragoste ºi cu asta mã voi hrãni cât
mai am de trãit, îþi doresc vise
plãcute, mã voi retrage în visele
mele, pentru cã mã simt destul de
obositã. Sufletul simþeam cã
dorea sã zboare ºi sã mã lase singur
în pat, de ce spuneam acest lucru,
la vorbele ei superbe numai ºtiu,
cum sã reacþionez, rãmãsesem fãrã
cuvinte! Îmi aduc aminte cã nu am

putut închide un ochi, aveam multe
nopþi în care nu puteam dormi,
gândindu-mã dacã îmi va fi sortit
sã fiu alãturi de aceastã enigmã
pentru tot restul vieþii.
...Sunt, uneori, momente în
viaþa mea când clipele parcã îºi
pierd duritatea, nu ºtiu sau poate nu
îmi aduc aminte, când au început
acele momente petrecute cu
Karinne, cum i-au o anumitã
amploare, cum se dezlãnþuie ca o
furtunã aprigã peste un oraº. ªi,
totuºi, din minunãþia aceea tulbure
se desprind cuvinte frumoase,
strigate frumos, melodii frumoase
ce ni le dedicãm unul altuia, care
rãmân necontenit prezente în
sufletul nostru. Mã oprisem obosit
pe la cinci dimineaþa, ca ºi cum aº
fi ajuns pe neaºteptate la capãtul
puterilor. Rãmãsesem pentru câteva
minute bune cu ochii aþintiþi pe
tavanul camerei, aproape fãrã sã
respir, parcã ar fi strigat un glas al
unui înger, spunându-mi totul va
fi bine, vei vedea. Dupã acele
cuvinte ale acestui înger din
viziunea mea, am oftat greu,
lãsându-mã moleºit cu capul meu
pe capul ei, sãrutând-o de bunã
dimineaþa pe frunte
...Adormisem, într-un târziu, cu
zâmbetul pe buze, aºteptând în
suflet dimineaþa care îºi fãcuse deja
apariþia la fereastra camerei
noastre...

Yahoo
ºi
ºmenarii
Antonia MIHAIL,
studentã anul II
N-am înþeles niciodatã persoanele care
îºi dubleazã numele din lista de messenger.
De multe ori, am vãzut nick-uri de genul
vulpitzik vulpitzik, evident scris cu tz
ºi k, scriere în mare vogã de cel puþin
cinci ani. ªi sã ºtiþi cã existã o corelare între
dublarea nick-ului ºi scrierea cu tz, sh,
k ºi altele de acest gen; în primul rând,
persoana care foloseºte astfel de nick-uri
este de cele mai multe ori fie o puºtoaicã
(pushtoaik?) de 14 ani, fie o manelistã
înrãitã, fie o puºtoaicã manelistã de 14 ani.
Bine, acum e clar cã nu toatã lumea care
foloseºte pe chat sau mess astfel de scrieri
intrã în vreuna din categoriile de mai sus,
ba chiar foarte mulþi dintre prietenii mei ºi,
evident, ºi subsemnata, folosim k în loc
de ca ºi alte prescurtãri asemãnãtoare ºi,
slavã Domnului, niciunul dintre noi nu e
manelist ºi nu mai avem de mult 14 ani ca
sã vrem sã ne dãm cool pe mess. Utilitatea
acestui gen de prescurtãri pe text chat este
evidentã, dacã sunt folosite în mod util ºi
logic.
Dar, totuºi... de ce vã dublaþi numele în
ID? ªi de ce îl scrieþi în toate felurile, de
nimeni nu mai înþelege nimic? Adicã, nu
m-am prins cum te cheamã? Tre sã-mi
repeþi ca sã nu uit, sau ce? Sã ºtii cã
retardatã nu-s!
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Contribuþii eseistice în revista Luceafãrul:
Mircea Eliade (I)
Prof. univ. dr. Mihaela ALBU

La o întrebare fireascã a
cititorului de astãzi asupra
determinãrii primilor emigranþi
români (cei ai anilor de
dupã ocupaþia sovieticã ºi impunerea
sistemului comunist în România) de
a fonda ziare ºi reviste am putea
rãspunde cu mai multe argumente.
Toate pot fi gãsite în însãºi presa
exilului, dar ºi în jurnalele ºi
memoriile celor care au trãit în
interiorul acelui timp ºi al acelor
evenimente. Unul dintre aceºtia a
fost Neagu Djuvara, iar memoriile
sale, Amintiri din pribegie, se
dezvãluie ca surse importante de
informaþie asupra perioadei
respective. Autorul detaliazã ºi
explicã situaþia exilaþilor români din
primii ani, precum ºi faptul cã aceºtia
nu au putut, la vremea respectivã, sã
aibã acces  publicând ca jurnaliºti
 în presa þãrii în care s-au refugiat.
Se înþelege astfel, indirect, cã un mod
de exprimare era absolut necesar ºi
aceasta nu se putea realiza decât prin
crearea propriilor mijloace de informare:  în afara câtorva publicaþii
de extremã dreaptã  care ne fãceau
mai mult rãu decât bine, apãrând
cauza noastrã  generaþia mea de
refugiaþi politici n-a avut acces la
mass-media în Occident timp de zeci
de ani. (v. Neagu Djuvara, Amintiri
din pribegie, Humanitas, 2009, p.
28). Generaþia aceasta era
formatã din mulþi oameni politici,
dar ºi din jurnaliºti sau scriitori. ªi,
aºa cum am arãtat în numerele
anterioare, o primã formã de
manifestare revuisticã în limba
românã în Occident a constituit-o
revista Luceafãrul, fondatã de Virgil
Ierunca ºi Mircea Eliade.
Cum accesul la revista anilor
1948-1949 este astãzi extrem de
limitat cititorilor interesaþi de
activitatea literarã ºi jurnalisticã a
emigraþiei de dupã rãzboi (ºi sã nu
uitãm cã ea îºi asumase rolul
de continuatoare a valorilor culturii
româneºti interbelice!), vom detalia,
în cele ce urmeazã, contribuþia
propriu-zisã a celor doi fondatori.
Aceºtia, dupã cum am mai
specificat, nu ºi-au pus numele în
caseta redacþionalã, în schimb au
fãcut mari eforturi pentru a edita
revista (se înþelege cã acestea erau
cele financiare!), contribuind,
totodatã, la îmbogãþirea ºi
înnobilarea sumarului cu creaþii
literare proprii. Astfel, în cele
douã numere, numele lui Mircea
Eliade va apãrea frecvent, fie cu
studii, fie cu prozã scurtã. Ierunca
semneazã, la rândul sãu, douã
eseuri, însã nu sub nume propriu,
ci sub pseudonimul Alexandru
Andronic, nume de împrumut din
opera lui Eliade. Dezvãluirea o va
face Monica Lovinescu în
memoriile sale intitulate La apa
Vavilonului, dar, cu siguranþã,
contemporanii erau la curent atunci
cu adevãrata identitate a autorului.
Începem prezentarea cu
Mircea Eliade. Aºa cum am
specificat, cel care îºi va face curând
un nume nu numai în Franþa, dar ºi
internaþional, va publica în

Luceafãrul proza Un om mare ºi
eseul Douã tradiþii spirituale
româneºti (în numãrul 1), iar în
urmãtoarea ediþie  Fratele risipitor
ºi eseul Scrisul ºi misiunea
literaturii. Cum cele douã proze au
fost incluse în ediþiile apãrute în
România din opera lui Eliade, ne
vom rezuma sã expunem aici câteva
dintre ideile autorului din eseurile
culturale. Primul, Douã tradiþii
spirituale româneºti, cuprinde, aºa
cum aflãm dintr-o notã de subsol,
idei dintr-o conferinþã þinutã la Salle
de Société Savantes în ciclul
organizat de Asociaþia Culturalã
Mihai Eminescu, în seara de 3 iunie
1948. Aici, Eliade îºi bazeazã
analiza asupra culturii noastre pe
ideea bipolaritãþii oricãrei culturi
autentice caracterizatã prin creaþii
spirituale
antinomice
ºi
complementare. Dupã o evidenþiere
a culturii greceºti, a celei italiene,

precum ºi a celor franceze, germane
ori portugheze, din acest unghi de
vedere, analistul merge pe acelaºi
principiu al bipolaritãþii ºi identificã
cultura româneascã ca fiind axatã pe
douã coordonate majore  cea
reprezentatã de Eminescu, pe de o
parte, ºi de Caragiale, pe de altã parte,
ori cea care îi are ca exponenþi majori
pe Hasdeu ºi Titu Maiorescu, pe Iorga
ºi Lovinescu, sau pe Pârvan (cu
varianta Nae Ionescu) ºi Zarifopol.
Tensiunea între, sã spunem, polul
eminescian (sau iorghist etc.) ºi polul
caragialesc (sau lovinescian etc.) este
continuã de-a lungul istoriei culturii
române moderne. Eminescienii
reproºeazã caragialienilor cosmopolitismul lor, lipsa lor de rãdãcini în
plãmada autentic româneascã
(ultimul ocupant fanariot, îl numea
N. Davidescu pe Caragiale), excesul
de spirit critic, complexul lor de
inferioritate faþã de civilizaþia
occidentalã, absenþa sentimentului
Naturii în opera lor, aplecarea spre
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ironie, zeflemea ºi scepticism,
valorificarea realistã ºi negativã a
femeii ºi a dragostei, mini-malizarea
peisajului rural ºi ridiculizarea
obiceiurilor patriarhale etc.
Caragialienii, dimpotrivã, reproºeazã eminescienilor conservatorismul acestora, viziunea lor romanticã
a istoriei, valorificarea exageratã a
unui trecut ºi a unor tradiþii nu
întotdeauna vrednice de laudã,
aplecarea cãtre emfazã ºi beþia de
cuvinte, pseudo-eroismul, mistagogia ºi patriotismul lor rãu înþeles,
provincialismul lor spiritual ºi
cultural, atitudinea lor liricã faþã de
Naturã, femeie ºi dragoste etc. (M.
Eliade, op. cit., pp. 22-23).
Transpunerea planului caracteriologic uman asupra caracteristicilor
operei literare a fiecãruia dintre
reprezentanþi creeazã bipolaritatea
antinomicã. Aceasta nu înseamnã
nicidecum un semn negativ, ci,
dimpotrivã, un factor catalizator,
regenerativ prin deschidere cãtre
universalitate, aºa cum va specifica

Eliade: Tensiunea polemicã între
eminescianism ºi caragialism va
continua sã existe încã multã vreme
de aici înainte, nutrind astfel spiritualitatea româneascã, apãrând-o de
formalism ºi pãstrând-o deschisã în
faþa istoriei. (Idem, p. 23). Mai
departe, dupã fixarea trãsãturilor
emblematice  antinomice ºi
complementare  totodatã, analistul
va trece spre alte coordonate nu mai
puþin specifice culturii noastre, la fel
de opuse, dar pe alt plan  de la
tendinþa omului universal
(ilustratã de Cantemir, Hasdeu,
Eminescu, Iorga) la cea antiuniversalã, având ca mit central
credinþa într-un român autentic,
înþeles ca o fiinþã într-o perfectã
simbiozã cu mediul sãu cosmic ºi
social (peisajul ºi viaþa arhaicã a
satului), fiinþã care, dupã opinia
acestor autohtoniºti, ºi-ar pierde
autenticitatea ºi originalitatea de
îndatã ce ar fi smulsã din matricea
ei spiritualã. Creangã, Vlahuþã,

întreg curentul sãmãnãtorist,
Sadoveanu, Cezar Petrescu
împãrtãºesc un asemenea punct de
vedere. (Ibidem).
Desigur, scriitorii, dar ºi cititorii
pot opta structural cãtre unul sau
celãlalt pol. Analistul mediazã ºi
subliniazã cã toate operele cu
adevãrat universale reprezintã,
totodatã, geniul specific al unui
popor ºi îºi susþine argumentaþia prin
exemple, cum ar fi literaturile rusã ºi
scandinavã, acestea fiind impuse
pretutindeni tocmai pentru cã
reprezintã valori universal umane
într-o hainã specificã poporului ºi
culturii ruse sau scandinave.
(Ibidem, p. 24). În continuare, în
argumentaþie, Eliade coboarã firesc la
fondul arhaic, la tradiþiile populare,
la specificul însuºi al poporului român
ºi afirmã cã ºi aici, adicã în tradiþia
noastrã, ca ºi în cea cultã, vom
regãsi aceeaºi polaritate antinomicã
ºi bipolarã. Astfel, bipolaritatea vine
din folclor ºi mit, Eliade disociind
acum cele douã ocupaþii primare
majore ale locuitorilor meleagurilor
noastre: agricultura ºi pãstoritul. Ideii
care îºi avea ca punct de plecare faptul
cã România este o þarã eminamente
agricolã (ºi) tot aºa cultura popularã
românã este prin excelenþã creaþia
plugarilor, pornind de la Ovid
Densuºianu, Eliade îi opune realitatea
cã o bunã parte din poezia popularã
româneascã este de inspiraþie ºi de
structurã pastoralã. Raportãrile nu
sunt însã absolutiste, ci se rezumã la
cele de strictã
evidenþã.
Exclusivismul este combãtut chiar
prin observaþia complementaritãþii.
Astfel, la structura spiritualitãþii
agricole (care) îngãduie anumite
asemãnãri cu tradiþia eminescianã ºi
conservatoare, Eliade opune
structura spiritualitãþii pastorale
(care) îºi gãseºte anumite
corespondenþe în concepþia antitradiþionalistã ºi cosmopolitã pe care
o reprezintã, între alþii, Caragiale.
(Idem, p. 26). O trimitere anterioarã la
metafora lui Noica (Pãstorii  aceºti
marinari pe uscat, cum îi numeºte
Constantin Noica) conduce la ideea
cã aceºtia au alcãtuit din cele mai
vechi timpuri o pre-diaspora
româneascã, idee care pregãteºte
partea a doua a studiului. Aici, autorul
sugereazã indirect motivaþia abordãrii
temei ºi aduce discuþia în actualitatea
istoricã, ancorând-o în momentul
tragic pentru întreg continentul
european, dar mai ales pentru
neamul românesc (care) a silit zeci
de mii de români sã se refugieze
peste hotarele þãrii. (Idem, p. 26).
Dupã o prezentare a situaþiei tragice
a refugiaþilor care nu vor fi scutiþi
de crizele spirituale provocate, mai
curând sau mai târziu, de smulgerea
din mediul naþional, concluzia
decurge
firesc:
Diaspora
româneascã nu este, deci, decât o
variantã modernã a transhumanþei
pastorale. (Idem, p. 27). ªi, deºi,
nimeni nu poate ghici de pe acum în
ce sens se vor orienta creaþiile de
mâine ale diasporei româneºti ( ),
ele vor spori valorile tradiþiei
noastre universaliste, nepierzând, prin
aceasta, nici autenticitatea lor curat
româneascã, nici locul lor în istoria
culturii româneºti. (Idem, p. 29).

În absenþa
lui Fãt Frumos
Dar viaþa tihnitã nu a durat prea
mult, vinovatã fiind, cum era de
aºteptat, vecina Scorpie.
- Te lauzi cu Ileana Cosânzeana,
dar pânã nu o veni Fãt Frumos dupã ea
nu te vei arãta un zmeu adevãrat.
Nimic nu-l putea supãra mai
tare ºi de atunci, fie zi, fie noapte,e
gata sã lupte cu pãmânteanul rival.
Pe tãrâmul tinereþii fãrã bãtrâneþe
aºteptarea poate dura oricât, pentru
cã viaþa este fãrã de sfârºit.
Dar Fãt Frumos nu este singurul
motiv de întristare; nici pânã astãzi nu
poate pricepe zmeul cum se face
cã soþia lui ºtie cã este Ileana Cosânzeana, deºi Fãt Frumos nu s-a arãtat nici
acum. Degeaba îi spune ea mereu: 
Noi, muritorii, trãim aºa de puþin cã neam deprins ca ceilalþi sã nu ne fie
trebuitori pentru a ºti cine suntem..
Dacã vã întâlniþi vreodatã cu
Fãt Frumos, rugaþi-l, totuºi, sã ºi-o
rãpeascã pe Ileana Cosânzeana.

Alexandru LUCINESCU

În direct cu NASA

Sã ne prosternãm în faþa Soarelui (II)
Clubul de la Roma

La un an de la Forumul
Mondial al ªtiinþei budapestan sunt invitat la o
ºedinþã a ARCoR, satelitul
de la Bucureºti al celebrului
Club de la Roma, acea
Cassandrã a anilor 70,
care ne avertiza cã
demografia galopantã ºi
dezvoltarea industrialã fãrã
limite vor pune în pericol
societatea umanã (au avut
dreptate!). Neobositul Cãlin
Georgescu, adevãratã inimã
a ARCoR-ului, ne prezintã,
celor câteva zeci de
bucureºteni prezenþi la
întâlnire, pe invitaþii strãini
sosiþi pentru a dezbate
împreunã cu noi teme
privind dezvoltarea durabilã.
Între ei, dr. Uwe Moeler, secretar general al Clubului de la Roma, ºi dr.
Michael Straub, despre care aflu cã se ocupã cu un proiect privind
recuperarea energiei din deºerturi!
Or, dacã ingineri nemþi se amestecã într-o povestire ºtiinþificofantasticã, sunt foarte mari ºansele ca povestirea sã pãrãseascã realitatea
virtualã ªi îl ascult pe invitat cu sufletul la gurã.
Povestea  tehnicã  este superbã ºi demonstreazã, încã o datã, cã
lumea cercetãrii ºtiinþifice ºi a inginerilor are net mai multã imaginaþie ºi
este clar superioarã în IQ lumii politicienilor, a presei ºi a filosofilor din
diverse societãþi, care de care mai civile, ocupaþi pânã peste cap cu tãiatul
firului de pãr în patru.
Cãci Sahara are, ne spune inginerul german, o suprafaþã de 8,6 milioane
kilometri pãtraþi, acum complet nefolosiþi, cãci Soarele ridicã temperatura
dunelor de nisip la peste 45°C. Noi, cercetãtorii, proiectanþii ºi inginerii de
la DESERTEC Office, în acelaºi timp societate comercialã inteligentã ºi
asociaþie de oameni de treabã, vã cerem  cerem societãþii planetare  sã
ne lase la dispoziþie 90 600 kilometri pãtraþi, echivalentul suprafeþei
Patagoniei, pentru a instala acolo o giganticã fermã energeticã. Cu cei
1000 de waþi pe metrul pãtrat dãruiþi de Soare, cu experienþa care deja
existã (centrale solare în deºertul american Mojave, la Odeillo, în Franþa,
ºi Abengoa, în Spania), noi ne simþim capabili sã demarãm cel mai mare
proiect planetar al vremii noastre. Calculele ne spun, continuã membrul
Clubului de la Roma, cã pentru a oferi Europei întreaga cantitate de energie
electricã de care locuitorii Bãtrânului Continent au nevoie, nouã ne trebuie
doar 15 500 de kilometri pãtraþi, un careu nisipos pe care îl vom popula cu
centrale solare ºi plãcuþe fotovoltaice. Iar din punct de vedere financiar, ne
spune energeticianul Gerry Wolfe, echipa internaþionalã de la consorþiul
DESERTEC ar avea nevoie de doar 59 miliarde dolari pentru a pune în
funcþiune gigantica uzinã solarã! Daþi-ni-i, ºi, în 2020, noi vã vom oferi

energia electricã furnizatã direct de fotonii trimiºi de Soare ªi repetã
lozinca lansatã de prinþul Hassan bin Talal care, aflu acum, este o cugetare
a inginerului Gerhard Kries: În doar ºase ore, deºerturile terestre
primesc de la Soare echivalentul energiei pe care întreaga societate
umanã o consumã într-un an. Aºadar, sã ne prosternãm Soarelui, cum
spun ET-ii care ne viziteazã planeta în povestea lui Gregory Benford, ºi
astrul nostru ne va da energie pe sãturate
Bine, îmi zic nãucit, dar ce facem noaptea? ªi, de la Sahara pânã în
Europa, de la coclaurile cu dune de nisip pânã la oraºe ºi þinuturi locuite,
cum transportãm energia? Sunt acestea întrebãri fãrã rãspuns?...
Nu, nici vorbã, aflu de la întâlnirea din vara lui 2008 de la Lindau,
Germania, unde 26 de premianþi Nobel s-au întâlnit cu 550 de studenþi
cercetãtori din lumea largã. Transferul de energie se poate foarte bine face
prin tehnologia numitã HVDC (High Voltage Direct Current, pe româneºte,
transport în curent continuu de înaltã tensiune), iar pentru stocarea energiei,
ni se spune, existã deja tehnologii verificate, cu randament rezonabil. Voi
reveni la soluþiile prezentate de Nobel-iºti mai târziu, acum lãsaþi-mã sã vã
descriu cele douã procedee prin care ferma energeticã solarã saharianã ne
poate fi de folos nouã, europenilor, ºi nu numai nouã.
Prima tehnologie este cea a celulelor fotovoltaice, pe care straturi de
siliciu, dibaci aºezate, transformã fotonii razelor de luminã în curent
continuu. Este deja o tehnologie cu ceva vechime, existã deja pe piaþã fel
de fel de gadget-uri solare ºi sunt deja instalate familiare plãcuþe negre
pe acoperiºurile caselor ºi pe diverse panouri în þãrile cu soare mult, ba
chiar ºi în mai înnorata Germanie, din motive pur educaþionale. Dar ºtim
cã prin acest procedeu, kilowatt-ora obþinutã este de câteva ori mai scumpã
decât kilowatt-ora furnizatã de mizerabilele ºi murdarele termocentrale
funcþionând pe bazã de cãrbune. Cel mai bun randament l-au obþinut,
pânã acum, energeticienii de la Sanyo (aproape 23%), dar nici ei nu au
reuºit sã scadã prea mult preþul watt-secundei. Dar poate cã, îmi spun
acum, politica verde a preºedintelui Barak Obama va face ca ºi
americanii sã se alãture cercetãtorilor asiatici ºi sã grãbeascã rentabilizarea
celulelor fotovoltaice.
Esenþialã este însã a doua tehnologie din ferma energeticã a deºertului,
uzina solarã. Verificatã ºi rãsverificatã, cu rezultate clar bune (Odeillo,
Franþa, cea din deºertul american Mojave, de 550 megawaþi), uzina
energeticã solarã, ce se va înstãpâni peste peisajul civilizaþiei noastre, aratã
ca o combinaþie de oglinzi, cazane ºi turbine generatoare de curent electric.
Procedeul este relativ simplu: oglinzi solare dispuse în cercuri concentrice
focalizeazã razele Soarelui pe un cazan cilindric umplut cu apã; fierbând,
apa elibereazã vapori sub presiune, care vapori, la ieºirea din cazan, învârt
o turbinã-rotor; învârtindu-se în statorul energizat, turbina produce curent
electric, conform legilor fizicii; recuperat ºi transformat în curent continuu,
va fi trimis la consumatori, în jurul uzinei (ºi aici multe proiecte de
dezvoltare se vor ivi, veþi vedea ) sau departe, departe
Nu existã deci întrebãri fãrã rãspuns. Trebuie doar sã acceptãm, cu
toþii, cã meritã sã ne adorãm Soarele. ªi sã luãm, nu-i aºa, deciziile politice
care se impun  nu þinând cont doar de zeul Profit, ci ºi de curãþenia
planetei, pe care vor trãi urmaºii urmaºilor noºtri.

Alexandru MIRONOV

Bunul simþ, încotro oare?
Viaþa te face sã intri mereu în contact cu fel de fel de oameni. Într-o
lume a cãutãrii aproape disperate a sinelui nostru, de multe ori, te loveºti
de nepãsarea ºi chiar nesimþirea unora.
Cei trecuþi de o vârstã, am fost învãþaþi sã privim dincolo de nasul
nostru, adicã era o educaþie în care atenþia cãtre cel din jurul tãu era
precum respiraþia, nu te lãsa inima de a trece mai departe ºi a nu-l
ajuta, mãcar cu o vorbã de bine, pe cel care avea nevoie de tine. Nu
mai spun cã nu te lãsa inima sã deranjezi pe cineva prin ridicarea vocii
sau prin gesturi indecente.
Ceea ce spun acum nu este o plângere, este un semnal de alarmã
cãtre toþi educatorii ºi pãrinþii, ºi nu numai: Bunul simþ, încotro oare?
Sunt pe cale de dispariþie cuvintele: mulþumesc, vã rog, mã scuzaþi,
pot sã vã ajut. ªi, culmea, dispar exact cuvintele dupã care tânjim fiecare.
Le aºteptãm de la cei din jur, avem pretenþia la ele , dar oare unde s-au
ascuns? Dar chiar ne ocolesc sau ne lasã sã acceptãm insolenþa, nepãsarea
ºi lipsa de educaþie a unei pãrþi importante dintre cei tineri?
Da, m-am tot gândit: în jocurile pe calculator, nimeni nu te obligã
sã spui mulþumesc sau vã rog frumos. În jocurile pe calculator nu
trebuie sã cedezi locul în tramvai unei femei cu un bebeluº în braþe sau
unui bãtrân în cârje. În jocurile acelea loveºti, împuºti, creezi
diversiune...totul este permis. Unde sã înveþe tineretul sã fie blând ºi
generos? Unde sã înveþe minunea care se numeºte bunul simþ?
Poveºtile, în care cel care fãcea o faptã bunã era rãsplãtit pe mãsura
faptei sale, nu mai sunt la modã. În poveºtile actuale, chiar ºi în desenele
animate, au apãrut tot felul de luptãtori, care apãrã fel ºi fel de cauze,
care nu sunt ale sufletelor copiilor noºtri. Prin ele înveþi puterea
dominaþiei ºi obiectivul cel mai des întâlnit este acela de a învinge. A
învinge oricum!
Staþi liniºtiþi, nu toate poveºtile sunt aºa! Am citit ºi poveºti minunate.
Dar sunt puþini copiii care le simt ºi care aplicã învãþãturile lor.
Mai toþi vorbim de paranormal. Dar unde este normalul? Ni se
strecoarã printre degete. Dacã nu avem grijã de educaþia copiilor noºtri,
în curând, vom vorbi despre: mulþumesc, vã rog, mã scuzaþi, pot sã vã

ajut... ca despre ceva din afara normalului, adicã vor deveni sintagme
paranormale.
Ca sã evitãm acest fenomen, trebuie sã luãm atitudine. Trebuie
fãcutã educaþie în tramvai, în metrou, în tren...peste tot. Trebuie sã fim
uniþi ºi sã înþelegem cã viitorul nostru depinde de copiii care acum
învaþã ºi valoarea creativã a cuvântului mulþumesc.
Oare cum ne vom simþi când, ajunºi la o vârstã, dupã ce am dat
totul din noi, copilul nostru se aruncã pe scaun în autobuz în faþa
noastrã, care atunci când ne e greu uitã sã ne ducã sacoºa...
Pentru unii, aceste gânduri sunt doar un scenariu sau, din pãcate, pentru
alþii, sunt mult, mult mai grave. Educaþia se face la orice vârstã, nu se opreºte
niciodatã.
Trãim niºte vremuri unice. Avem copii minunaþi, o ºtim cu toþii
prea bine. Dar lipsa de educaþie a acestora, ºi nu numai a lor, ne poate
aduce suferinþã în timp.
Un copil, chiar dacã nu este nãscut de mine, undeva, în adâncul
fiinþei mele, îl simt ºi al meu. ªi tocmai de aceea îmi permit sã trag un
semnal de alarmã în privinþa educaþiei acestora. Viitorul nostru nu
depinde doar de copiii noºtri, ci, în primul rând, de educaþia pe care
noi le-o putem oferi. Acum! O educaþie care se face zi de zi, ceas de
ceas, cu bucurie ºi armonie.
Viitorul copiilor noºtri a început deja de la naºterea lor. ªi el se
aflã ºi în mâinile noastre, pãrinþii. Sã fim responsabili, sã ne facem
timp pentru ei, sã nu închidem ochii la obrãzniciile lor, sã gãsim
posibilitãþi de motivare a acþiunilor lor, sã ieºim împreunã cu ei în
naturã, sã comunicãm, sã explicãm... ºi sã nu uitãm cã cel mai aproape
exemplu pentru ei suntem noi înºine.
Haideþi sã fim împreunã în aceastã educaþie eternã ºi, precis, peste
ani, seminþele muncii noastre nu vor întârzia sã rodeascã, iar rodul
acesta ne poate lumina sufletul unei vieþi împlinite.

Geta HEIMERL,

studentã, anul III, Facultatea de Psihologie

Muzica bizantinã sau muzica de tradiþie bizantinã?!
Pr. prof. dr. Marin VELEA

A fost odatã ca niciodatã un zmeu
falnic ºi fioros care trãia liniºtit la
mrginea mãrii. Într-o zi se întâlneºte
la hotarul împãrãþiei cu stãpâna
Codrilor de Aramã, temuta Scorpie.
Se duºmãneau de vreme lungã ºi
gãseau în toate prilej de ceartã.
- Ce zmeu eºti tu dacã nici mãcar
pe Ileana Cosânzeana nu poþi sã o
rãpeºti?  i-a spus dispreþuitor Scorpia.
Zmeul ºi-a ocãrât la rândul sãu
vecina, neluând în seamã vorbele ei.
Dar pe nesimþite îndoiala i s-a
cuibãrit în suflet. Un zmeu fãrã
Ileana Cosânzeana parcã nu ar fi
tocmai un zmeu.
Cu buzduganul pe umãr a
coborât printre muritori ºi undeva,
într-un colþ de lume, a gãsit-o pe cea
cãutatã. Fericit i-a promis câte-n
lunã ºi-n stele, ducând-o la palat
pentru a-i fi soþie. În sfârºit, avea
dovada cã era un zmeu în toatã
puterea cuvântului.
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S-a vehiculat, cu aproximativ patruzeci de ani în urmã, ideea cã
actuala muzicã psalticã nu ar fi autentica muzicã bizantinã, pe care
Biserica Ortodoxã Românã o pãstreazã cu sfinþenie de aproape douã
mii de ani în întreaga sa manifestare liturgicã ºi muzicalã (parastase,
înmormântãri, cununii, sfeºtanii, concerte religioase, concerte de
colinde ºi cântece de stea etc.).
S-a mai vehiculat ideea cã muzica acestor manifestãri liturgice ºi
muzicale este o muzicã de tradiþie bizantinã ºi nu autentica muzicã
bizantinã, pe care Biserica Ortodoxã Românã o foloseºte, ci este o muzicã
impregnatã de diverse influenþe ale muzicii orientale. Iatã ce scrie în acest
sens bizantinologul savant Jules Combarieu: turcii sau, mai just,
mahomedanii n-au învãþat sã cânte popoarele supuse lor, ci din contra,
s-au îndreptat spre ele, de la care au învãþat ºi ei a cânta (Combarieu,
Jules, La musique ses lois, son évolution, Paris, 1920).
S-a mai vehiculat apoi ideea cã transpunerea muzicii psaltice pe notaþie
liniarã occidentalã ar fi însemnat o trãdare a autenticei muzici bizantine.
S-a susþinut ºi încã se mai susþine ideea cã valorificarea superioarã a
melosului bizantin prin lucrãri corale, vocale, simfonice ºi vocal
simfonice, ar însemna înstrãinarea totalã a acestor realizãri artistice de
excepþie de trunchiul autentic al vechii muzici bizantine din secolele
IX-XVIII.
Privite în ansamblu, aceste supoziþii sunt lãudabile ºi denotã faptul cã
atât pe muzicologii, cât ºi pe compozitorii români îi preocupã problema
muzicii noastre ortodoxe, a cãrei
autenticitate este absolut indiscutabilã.
Luate separat, însã, aceste idei
urmãresc unul ºi acelaºi scop: actuala
muzicã psalticã, care se predã în
ºcolile noastre teologice ºi în
Universitatea Naþionalã de Muzicã,
este o muzicã de împrumut, o muzicã
hibrid cu totul strãinã etosului ºi
spiritualitãþii româneºti( Moisescu,
Titus. Monodia bizantinã în gândirea
unor muzicieni români. Editura
Muzicalã, Bucureºti, 1999, pag. 23.)
Vom încerca sã demonstrãm, în
cele ce urmeazã, cã întregul eºafodaj
îndreptat pe nedrept împotriva acestui
inconfundabil ºi inimitabil melos
tradiþional, existent în cãrþile liturgice
ºi muzicale transcrise pe notaþie

liniarã ºi tipãrite de Editurile Bisericii Ortodoxe Române, cât ºi de alte
edituri adiacente, este autenticul melos bizantin ºi nu de tradiþie bizantinã,
cum eronat au susþinut reputaþii bizantinologi: I. D. Petrescu, Marin T.
Ionescu, Gheorghe Ciobanu, Grigore Panþiru, Titus Moisescu, Sebastian
Barbu Bucur ºi alþii.
Este bine ºtiut cã stufoasa semiografie a muzicii vechi bizantine
(secolele IX-XVIII), precum ºi înmulþirea îngrijorãtoare a semnelor acelei
muzici (care îngreuna extrem de mult însuºirea ei) au determinat pe cei
trei muzicieni greci, Grigore Levitul, Hrisant de Madyt ºi Hurmuziu
Hartofilax, sã înfãptuiascã istorica reformã de la Constantinopol, din 1814,
susþinutã permanent ºi cu aplomb de Patriarhia Ecumenicã. Cei trei
muzicieni, profund cunoscãtori ai vechii muzici bizantine, au simplificat
semiografia (deci forma) ºi nu fondul, cum greºit susþin bizantinologii
menþionaþi mai sus.
Odatã adusã în Þãrile Române de muzicianul grec Petru Efesiu
(Magistrand Velea, Marin. Originea ºi evoluþia cântãrii bisericeºti de la
începuturi pânã în zilele noastre, Art. în: Studii Teologice, Bucureºti,
Anul XVII, 1965, Nr. 9-10, sept-oct, pp. (593-630), reforma celor trei
muzicieni a fost însuºitã cu rapiditate de cãtre ucenicii acestuia, Macarie
ºi Anton Pann, care au realizat românirea cântãrilor bizantine cu ajutorul
semiografiei simplificatã de muzicienii constantinopolitani, iar, dupã ei,
compozitorii psaltichiºti ai secolelor XIX ºi XX au realizat lucrãri de un
real ºi impunãtor folos pentru cultul Bisericii Ortodoxe Române ºi al
învãþãmântului nostru teologic. Cu toate aceste realizãri artistice de
rãsunet, o încercare nereuºitã de înlãturare a muzicii psaltice din cultul

ortodox ºi înlocuirea ei cu muzica bizantinã a secolelor IX-XVIII a
fãcut-o bizantinologul I. D. Petrescu ºi, dupã el, bizantinologii menþionaþi
mai sus. (I. D. Petrescu. Principiile cântãrii bisericeºti bizantine, Art. în:
B. O.R., Anul LII (1934), nr. 9-10).
La aceastã încercare nereuºitã a bizantinologului I. D. Petrescu, a
rãspuns, cu mult curaj ºi deosebitã acribie ºtiinþificã, fostul sãu elev,
compozitorul Ion Popescu Pasãrea, care a demonstrat netemeinicia ºi
reaua credinþã a bizantinologului I. D. Petrescu ºi a celor care s-au luat
dupã el. Citãm în acest sens urmãtoarele afirmaþii ale lui Ion Popescu
Pasãrea, scrise cu prilejul sãrbãtoririi clasicilor muzicii psaltice, Macarie
ºi Anton Pann. Anul acesta, - scrie Ion Popescu Pasãrea  prãznuirea
noastrã apare ca o vehementã protestare contra unei porniri maliþioase
de ponegrire ºi unei tendinþe patologice de simplificare ºi reformare a
cântãrii noastre bisericeºti. Se afirmã de cãtre unii fii ai Bisericii (I. D.
Petrescu ºi alþii, n.n.) cã aceastã cântare cuprinde elemente de împrumut;
infiltraþiuni asiatice ºi dulcegãrii mahalageºti ale dascãlilor ºi, în
consecinþã, cer eliminarea gamelor cromatice ºi enarmonice ºi a
consonantelor. O, tristã rãtãcire! O, îngâmfatã ipocrizie!( Revista
Cultura Nr. 10-12 ,1939).
Din nefericire, ideea persistã ºi azi, susþinutã de ucenicii acestora,
care nu ºtiu sau se fac cã nu ºtiu cã muzica bisericeascã psalticã scrisã de
Macarie, Anton Pann, Teodor Georgescu, Dimitrie Suceveanu, Neagu
Ionescu, Varlaam Bãrãncescu, Nicolae Severeanu, Oprea Demetrescu,
Amfilohie Iordãnescu, Nicolae Barcan ºi alþii este autentica muzicã
bizantinã ºi nu de tradiþie bizantinã, iar reformele ce au avut loc de-a
lungul istoriei (care supãrã foarte mult pe bizantinologii menþionaþi) nu
au fãcut altceva decât sã valorifice superior, conform dorinþei muzicienilor,
toate realizãrile înaintaºilor în plan creaþional ºi semiografic, pãstrând
nealterat trunchiul tradiþional al muzicii vechi bizantine, fãcând-o
accesibilã atât tinerilor, cât ºi vârstnicilor, doritori sã cunoascã acest
inimitabil melos bizantin, precum ºi a maselor mari de credincioºi ai
Bisericii noastre strãmoºeºti.
În acest sens, putem menþiona cele douã oratorii de Crãciun ºi de
Paºti ale lui Paul Constantinescu, lucrãrile simfonice ale lui Doru Popovici,
ale lui Theodor Grigoriu ºi alþii, precum ºi lucrãri corale al cãror melos
bizantin este superior valorificat. Citãm în acest sens compozitorii coraliºti
ale cãror lucrãri sunt bizantine în totalitate: Teodor Teodorescu, Titus
Cerne, Dumitru G. Kiriac, Ioan Bunescu, Gheorghe Ionescu, Gheorghe
Cucu, Ioan D. Chirescu, Gavriil Galinescu, Nicolae Lungu, Ioan Runcu,
Iulian Cârstoiu, Dragoº Alexandrescu ºi alþii.
În concluzie, toþi aceºti compozitori de muzicã bizantinã monodicã,
coralã, simfonicã ºi vocal-simfonicã alcãtuiesc fondul de aur al
repertoriului liturgic ºi muzical al Bisericii noastre Ortodoxe ºi al
Bizantinologiei româneºti ºi europene ºi, totodatã, autenticul melos
bizantin ºi nu de tradiþie bizantinã.
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160 de ani de la naºterea POETULUI NEPERECHE
Mihai Eminescu  ACTUALITATEA GENIULUI

Românii din afara graniþelor þãrii ºi unitatea spiritualã naþionalã
Oricât l-am admira ca poet pe
Într-adevãr, uriaºa creaþie nobleþea intenþiei, atât de
Mihai Eminescu, ºi mai multã ºtiinþificã ºi opera sa sunt marcate covârºitoare, intuiþiile adânci, în
admiraþie meritã ca gânditor politic profund de un patriotism vibrant, cu special cele privitoare la unitatea
românilor de pretutindeni, la
independenþa poporului nostru, la
gesturile necesare pentru conservarea
a ceea ce este specific ºi consacrat
prin legile nescrise ºi adânci sau
prin litera ºi spiritul convenþiilor ºi
tratatelor, preocuparea dramaticã
pentru viitorul României, dragostea
pentru omul de rând al poporului
sãu, înþelegerea necesitãþilor vitale
ale acestuia ºi, mai cu seamã,
indignarea la vederea spectacolului
nepotrivirii grave între acele
necesitãþi ºi falsele soluþii oferite de
politicienii liberali, dau publicisticii
eminesciene o forþã inegalabilã 
afirma Zoe DumitrescuBuºulenga,
remarcabila exegetã a literaturii
eminesciene.
Fascinat de destinul românilor
din afara graniþelor þãrii ºi de
unitatea spiritualã naþionalã, Mihai
Eminescu a consacrat o parte
importantã a creaþiei publicisticii
cunoaºterii stãrii lor, exprimând în
fulminante articole, studii
riguroase, întemeiate pe documente
ale unor cercetãtori români ºi
strãini, care s-au ocupat de
etnogeneza poporului nostru, a
propriilor constatãri ºi observaþii,
poziþia faþã de demersurile ce vizau
deznaþionalizarea,
cultivau
ostilitatea faþã de aceºtia, texte
reunite în relevanta lucrare intitulatã
Românii din afara graniþelor þãrii
ºi unitatea spiritualã naþionalã.
Din aceastã perspectivã,
Eminescu considera cã nu noi
suntem stãpânii limbii, ci limba este
stãpâna noastrã, principiu dupã care
 susþinea unul dintre marii oameni rãdãcini adânci în realitatea vieþii se cãlãuzeºte în întreaga sa activitate
politici, sociologul ºi istoricul Aurel poporului nostru ºi a destinului sãu scriitoriceascã. De asemenea,
C. Popovici.
istoric. Probitatea gândului ºi susþinea cã substratul limbii noastre

este traco-iliric, peste care s-a
suprapus latina. Limba românã
formatã într-un spaþiu geografic
extins este unitarã, fapt surprinzãtor
pentru mulþi cercetãtori strãini.
Existenþa unei limbi unitare este
invocatã ºi ca o mãrturie a
preexistenþei, cum spune poetul, a
poporului nostru înaintea organizãrii
noastre statale în secolul al XIV-lea.
Eminescu apeleazã pentru
informarea sa sub raport istoric la
tratatul lui Eudoxiu Hurmuzachi 
Fragmente zur Geschichte der
Rumänen, ºi la lucrãrile unor
cercetãtori strãini, îndeosebi
germani, care se ocupã de trecutul
poporului român. Istoricul
bucovinean este fondatorul
colecþiei, ce îi poartã numele,
constituitã din câteva mii de
documente pentru perioada 12181818, ºi care stã la baza
istoriografiei noastre naþionale. În
tratatul sãu, în cinci volume,
prezintã evenimentele istorice
petrecute în perioada 1050-1782.
Eminescu traduce primul volum la
Floreºti, în Oltenia, în vara anului
1878, ºi el se tipãreºte cu titlul
Fragmente din istoria românilor, la
Bucureºti, în 1879.
Nu existã un stat în Europa
orientalã  scrie Eminescu în
articolul Românii Peninsulei
Balcanice, publicat în Timpul, în
septembrie 1878 , nu existã o þarã
de la Adriaticã pânã la Marea
Neagrã care sã nu cuprindã bucãþi
din naþionalitatea noastrã.
Începând de la ciobanii din Istria,
de la morlacii din Bosnia ºi
Erþegovina, gãsim pas cu pas
fragmentele acestei mari unitãþi
etnice în munþii Albaniei, în
Macedonia ºi Tesalia, în Pind, ca
ºi în Balcani, în Serbia, în Bulgaria,

în Grecia pânã sub zidurile Atenei,
apoi dincolo de Tisa, începând, în
toatã regiunea Daciei Traiane pânã
dincolo de Nistru, pânã aproape de
Odesa ºi de Kiev.
Cercurile politice greceºti au
contestat însã cu vehemenþã
prezenþa românilor în sudul Dunãrii
ºi au dus o campanie de presã
împotriva României, pentru faptul cã
sprijinea ºcolile, destul de puþine, cu
limba de predare românã. Eminescu
se implicã în apãrarea românilor din
sudul Dunãrii în aceastã dezbatere
publicã. Dintre publicaþiile greceºti
cea mai agresivã ºi mai radicalã era
Massager dAthenes, care susþinea,
în mod aberant, cã românii n-au
existat ºi nu existã în sudul Dunãrii.
Eminescu demonteazã argumentele
acestui ziar în articolul Presa greacã
ºi românii macedoneni, publicat în
Timpul în 11 august 1882.
Eminescu subliniazã în textul
ziarului din Atena fanteziile etnocratice ºi demonstreazã, pe bazã de
documente, falsificarea grosolanã a
datelor istorice. Teoreticianul acestor
analogii din lunã este istoricul grec
Constantin Paparrigopulos, autor ºi
de hãrþi etnografice întocmite în
aceastã viziune asupra populaþiilor
din Balcani.
Alexandru Pencovici, director
al serviciului de statisticã din
România ºi participant la congresele
internaþionale de statisticã, a
întreprins o cãlãtorie în Macedonia,
în septembrie 1881 ºi iunie 1882, ºi
relateazã aspecte dramatice ale
politicii duse de cercurile oficiale
greceºti privind deznaþionalizarea
populaþiei româneºti, într-o scrisoare
publicatã în ziarul Timpul, în 27
august 1882, în care ia atitudine
împotriva tezelor susþinute de ziarul
Messager dAthenes.

Eminescu însoþeºte scrisoarea cu
o prezentare introductivã, intitulatã
Macedoromânii, reprodusã în
Telegraful român ºi Gazeta
Transilvaniei, în septembrie 1882.
Poetul aratã cã Al. Pencovici
precizeazã, pe bazã de date statistice,
cã un popor întreg, aproape egal
la numãr cu grecii, e supus unui
sistem de deznaþionalizare din cele
mai odioase.
În acest context, Eminescu
remarcã curajul, fermitatea cu care
sunt sprijiniþi românii macedoneni
de cãtre Apostol Mãrgãrit, învãþãtor,
inspector al ºcolilor româneºti din
Imperiul otoman. Activitatea sa este
întâmpinatã cu ostilitate de cercurile
politice greceºti. Eminescu preia o
relatare din Journal dAthènes ºi o
integreazã în articolul sãu Apostol
Mãrgãrit, pe care îl publicã în
Timpul, în 5 mai 1883. În aceastã
relatare se sublinia cã Apostol
Mãrgãrit era un agitator ºi cã fusese
pus în lanþuri ºi întemniþat în
închisoarea guvernului. Publicaþia
susþinea cã el fãcea propagandã
pentru românizarea grecoromânilor din Macedonia.
Eminescu face trimitere la
cercetãrile lui Franz Miklosich,
Wilhelm Tomaschek, Johann
Thunmann, care nu puteau fi
ignorate de cercurile politice
greceºti. Eminescu persifleazã
expresia atribuitã românilor.
Expresia de greco-român  scrie
poetul  e atât de improprie ca ºi
afirmarea cã iedul e fiul zimbrului.
O mare atenþie acordã
Eminescu, nu întâmplãtor,
evenimentelor din Peninsula
Balcanicã, care preced Rãzboiul de
Independenþã din 1877-1878.
Cronicile sale privind evenimentele
de pe front, publicate în Curierul de

Iaºi, în 1876, se constituie într-un
veritabil jurnal al rãzboiului sârbomuntenegrean împotriva Imperiului
otoman. La aceste evenimente au
participat, cu siguranþã, ºi românii
din sudul Dunãrii  apreciazã
poetul.
Mai multe comunitãþi româneºti
din afara spaþiului geografic al þãrii
noastre se gãseau într-o situaþie
aparte, ca urmare a împãrþirii
administrative din secolul trecut în
aceastã parte a Europei. Eminescu
abordeazã ºi starea românilor din
Banatul Timiºoarei, care cuprinde
ºi Voevodina, în articolul intitulat
Situaþia din Banat, pe care îl publicã
în Timpul, în 14 octombrie 1882.
Eminescu este la fel de intens
preocupat ºi de soarta românilor din
Câmpia Tisei, aºa cum se desprinde
din articolul Românii Peninsulei
Balcanice, ºi a celor din nord, mai
exact din Maramureº.
Prezenþa ºi trãsãturile specifice
comunitãþilor româneºti din Rusia
sunt evocate de Eminescu în articolul
Românii Peninsulei Balcanice,
publicat în Timpul, în 26 septembrie
1878. Poetul îi aminteºte pe cei de
lângã Kiev ºi Odessa.
Preocupat sã punã în luminã
legãtura cu cultura ºi limba românã
a comunitãþilor româneºti din afara
graniþelor þãrii, comunitãþi care au
fost deznaþionalizate în cursul
veacurilor, Eminescu subliniazã cã
un asemenea exemplu oferã
Românii din Moravia, cãrora le-a
consacrat un articol, cu acest titlu,
în Curierul de Iaºi, în 3 noiembrie
1876. A demonstrat cã românii din
Moravia ºi-au pãstrat vechile
obiceiuri ºi portul. Importanþa
articolului poetului constã în faptul
cã evocã numele unui preot din
Rojnovul morav, dr. Fr. I. Kozeluk,

care a publicat o colecþie de cântece
populare româneºti din Moravia,
Kytice z narod pesni morava
Vlahov, tipãritã la Praga, în 1874.
Un învãþãtor, F. V. Ianousek, le-a
pus pe note. De altfel, Eminescu
revine asupra situaþiei românilor din
Moravia în studiul Se vorbeºte cã
în Consiliul..., publicat în Curierul
de Iaºi, în noiembrie 1876, în care
dezvãluie faptul cã aceºtia îºi
spuneau Woloch (români), însã nu
mai vorbeau limba românã.
În viziunea lui Eminescu,
poporul român este, indiferent de
spaþiul geografic în care locuieºte,
o unitate etnicã prestatalã, ce are
la bazã o limbã comunã ºi o
bogatã viaþã spiritualã.
În cuvântarea lui N. Iorga rostitã
la 16 octombrie 1911, la Galaþi, sub
tulburãtorul titlul Cine este Mihai
Eminescu, cu prilejul dezvelirii
statuii poetului nepereche, marele
savant, configura, de fapt, în
rãspunsurile formulate, trãsãturile
copleºitoare ale personalitãþii
acestuia, având rezonanþe acute în
actualitatea societãþii româneºti:
Afirmarea unitãþii româneºti
eterne, groaza de cotropirea strãinã,
care ucide o conºtiinþã, împiedicã
o desfãºurare, sfarmã un viitor, lasã
fãrã îngrijire un trecut, pentru a da
în loc jaf ºi corupþie, oricare ar fi
numele cotropitorului, al celui
dintâi dintre neamurile de culturã
ori a celei din urmã plebi asiatice...
Cine este Mihai Eminescu?
Evlavia pentru timpurile de
cinste, bãrbãþie ºi mãsurã.
Sunt adevãruri sacre, ale cãror
strãlucire ºi semnificaþii nicicând nu
vor putea fi ofilite, valoarea ºi
relevanþa lor fiind, de-a pururea,
eterne.

Adela DEAC

Românii din jurul României în imagini

Peste codrii Orheiului, valea Culei ºi a Ichelului, peste satul de baºtinã Cornova a trecut Istoria,
care-ºi fâlfâie aripile imense ºi astãzi peste oamenii care se aflã sub vremi; nu numai în aceste
locuri, dar din aceste locuri suntem noi, ºi de aceea o cunoaºtem bine. Vremurile nu contenesc sã-i tot
punã la încercare pe oameni, adicã sã le rãscoleascã vieþile ºi sufletele. Vasile ªoimaru a aflat, atunci
când vremurile i-au îngãduit, dupã ce trecuse de prima tinereþe, despre deportãrile conaþionalilor sãi,
alãturi de alþi zeci de mii, duºi în depãrtãrile de surghiun din fosta URSS. Apoi, a avut revelaþia
scrierilor istorice ale lui Nicolae Iorga, C.C. Giurescu, a celor sociologice ale lui Mircea Vulcãnescu
ºi Anton Golopenþia, a întâlnirilor de suflet cu profesorii Paul Bran ºi Paul Mihail. ªi iarãºi, atunci
când vremurile i-au îngãduit, ºi-a propus sã facã cunoscut concetãþenilor gândurile sale ºi sã-i
îmbogãþeascã cu propriile cãrþi. A alcãtuit ºi a tipãrit o monografie a satului sãu: Cornova [Ed. Museum,
2000], o istorie a neamului sãu: Neamul ªoimãreºtilor [Ed. Prometeu, 2003], un Album liric de mãrturii
fotografice: Poeme în imagini [ Ed.Prometeu, 2004], a iniþiat ºi a publicat Cugetãri de Nicolae Iorga
[Ed.Prometeu, 2005], volume cu scrieri inedite de Mircea Vulcãnescu [ Ed.Prometeu, 2006] ºi alte
multe cãrþi de specialitate. Deoarece domnul Vasile ªoimaru este doctor în economie, unul dintre
întemeietorii Academiei de Studii Economice din Chiºinãu, a cãrei vicerector a fost ani îndelungaþi,
cadru didactic universitar de prestigiu, lucrãrile sale de specialitate sunt din domeniul ºtiinþelor
economice. Proiectele altor cãrþi le are pe ºantier. Dintre aforismele lui Nicolae Iorga, multe i-au
devenit principii de activitate. Mi s-a pãrut cã recunosc, în modul de a-ºi manifesta patriotismul,
gândul lui Iorga:  Frãþia sentimentalã dintre români trebuie schimbatã într-un simþ de unitate. Cu
toate urmãrile de solidaritate ºi muncã-mpreunã . L-a influenþat decisiv pentru propriile cãutãri ºi o
altã constatare a lui Nicolae Iorga, care s-a referit la mulþimea românilor vieþuitori în afara graniþelor
statului: România este o þarã înconjuratã de români. Dupã ce cunoscuse, în cãlãtorii numeroase,
România de azi, ªoimaru a vrut s-o cunoascã ºi pe cea pe unde românii nu sunt nicãieri coloniºti,
venituri, ci pretutindeni unde locuiesc sunt autohtoni, populaþie nepomenit de veche. (Mihai Eminescu).

Prof. univ. dr.
Zamfira MIHAIL
Geneza alcãtuirii lucrãrii lui
Vasile ªoimaru, Românii din jurul
României în imagini [Chiºinãu,
Ed.Prometeu, 2008, 272p.], este
dintre cele mai incitante. A demarat
ca un proiect de lungã duratã, dar
elaborat de la început în componentele esenþiale. A existat o Idee,
un imbold sufletesc al lui Vasile
ªoimaru, ºi anume: nevoia de
cunoaºtere plenarã a tot ce înseamnã
suflet românesc în afara graniþelor
de astãzi ale României. Elementul de
control îl constituie limba românã,
marca identitãþii, în ultimã esenþã, a
unui popor. Detaliile lingvistice îºi
gãsesc suport în amintirile autorului
care s-a înþeles cu vorbitorii (încã ºi
ai) limbii române sau ale dialectelor
ei (istro-româna, aromâna) în toate
locurile în care i-a gãsit vieþuind pe
aceºtia..
Proiectul s-a conturat, ca arie de
strãbãtut, de la o etapã la alta, de-a
lungul celor cinci ani. A fost urmat
întâi itinerariul lui Teodor Burada,
cercetãtor de la sfârºitul secolul
al XIX-lea, dar atenþia s-a îndreptat
ºi spre locurile vizitate de echipa lui
Anton Golopenþia. Primele întrebãri
pe care ºi le-a pus autorul au fost
unele de felul care este punctul cel
mai nordic (sau sudic etc.) al aºezãrilor româneºti ?, pentru ca, odatã

fixate reperele, relaþiile interumane
stabilite la faþa locului sã fie cele care
au determinat adâncirea ºi lãrgirea
investigaþiilor. Mai ales adâncimea
cunoaºterii, cu contacte ad-hoc,
urmare a unor împrejurãri unice, care
nu se pot repeta nici pentru autorul
nostru ºi, oricum, niciodatã pentru
alþi cercetãtori, ºi prelungite cu
interviuri-confesiuni ºi legarea unor
prietenii pe viaþã.
Particularitatea esenþialã este
harisma relaþiilor umane pe care
poate ºi ºtie cum sã le stabileascã
Vasile ªoimaru. O totalã libertate a
dialogului, o încredere pe care o are
în interlocutor, cãruia îi transferã
aceeaºi încredere în necunoscutul
care este chiar el în aºezãrile la care
ajungea pentru prima datã.
Abordarea directã a celuilalt este o
deprindere a omului de la þarã care
dã oricui bunã ziua, cu aerul cã se
cunosc dintotdeauna. Este abordarea
directã a profesorului care stabileºte
ºi întreþine dialogul cu elevii, cu cei
de aceeaºi generaþie, dar ºi cu cei
vârstnici, cu cunoscuþi sau
necunoscuþi. Dar, mai ales este
abordarea directã a omului sincer,
deschis contactului interuman,
capabil sã impresioneze pe celãlalt
prin interesul pe care-l poartã limbii
pe care acela o vorbeºte ca ºi el. Cu
întrebarea miraculoasã pe buze:
vorbiþi româneºte ? gãseºte
rãspuns pozitiv sau o negare ºi, de
aici, începe derularea cercetãrii sale.

I-a trebuit foarte mult curaj
pentru a pleca, cu fiecare deplasare,
într-un necunoscut plin de primejdii
care se pot ivi (ºi pe care le-a putut,
slavã Domnului, evita) ºi, mai ales,
o perseverenþã bãrbãteascã de a nu
întrerupe sau a micºora ceea ce poate
face. ªi de a face tot ce putea pentru
a obþine cât mai multe informaþii ºi
mãrturii din toate locurile ºi din
fiecare în parte, pentru cã iluzia de a
mai reveni este, de cele mai multe
ori, o utopie. Cartea este documentul
românilor din jurul României din
anii 2002-2007. Acest de jur
împrejur se întinde la distanþe ºi de
o mie de kilometri. Dar în
împrãºtierea lor tot formeazã un inel,
ca un fel de halou sau nimb în jurul
ei. Relatând subiectiv câteva aspecte,
pe care le-am cunoscut sau le
intuiesc, de fapt mã învârt în jurul
subiectului. Cãci acestea sunt doar
o explicaþie parþialã a reuºitei
acþiunii lui Vasile ªoimaru de
cunoaºtere a românilor ºi a aºezãrilor
lor. Povestirea propriu-zisã a
cercetãrilor derulate timp de cinci ani
ºi de-a lungul a aproximativ 100.000
de kilometri de drum o aºteptãm
chiar de la autor. O prevãd la fel de
incitantã ca un roman detectivistic.
Ceea ce i s-a întâmplat pânã în
momentul imortalizãrii imaginilor
pe peliculã (în sistemul tradiþional al
fotografiilor artistice, dar ºi
digitalizat) ºi, dupã aceea, pânã la
apariþia lor în album este,

deocamdatã, o necunoscutã care ne
þine în suspans. ªi autorul mai are sã
ne povesteascã ºi despre acele
amãnunte pe care le vedem în mai
fiecare imagine ºi cãrora, poate, nu
le înþelegem integral semnificaþia.
În albumul de faþã avem faptele
nude, documentele. Care vor rãmâne
astfel pentru cât timp vor fi.
Imaginea dominã epoca noastrã
prin nenumãratele ei valenþe, dintre
care cea de martor, imaginedocument, este foarte cultivatã ºi
exploatatã. Este unul dintre aspectele
sugestive ºi credibile, care
îmbogãþesc relatarea oralã sau scrisã
ºi, sub alte aspecte, surprinde, static,
amãnunte pe care relatarea, dinamicã
prin ea însãºi, tinde sã le ignore sau
sã le minimalizeze în cursul
expunerii. De altfel, dupã pãrerea
multor specialiºti în mass-media,
imaginea covârºeºte textul ºi-i lasã
locul doar de însoþitor al impresiei
covârºitoare, directe, obþinute prin
impactul unei bune focalizãri a
tabloului, a detalierii amãnuntului
semnificativ, al culorilor. Epoca
modernã cultivã cu plenitudine
comunicarea sub influenþa
covârºitoare a imaginii.
De altfel, ca sã facem o
parantezã la acest insert necesar în
economia prezentãrii, imaginea a
fost cooptatã ºi în metodologia
analizei filologice a textului prin
suplimentul pe care-l conferã
acestuia ºi, în genere, constituie,
acum, una dintre componentele
istoriei culturii, printr-o amplificare
a domeniului, altãdatã restrâns
numai la istoria artei, parte a
istoriei culturii. Imagologia ºi-a
cucerit statutul de disciplinã
universitarã ºi academicã ºi îi
lipseºte doar o buna istoriografie a
cercetãrilor pentru ca sã acceadã
la rolul de maître-servant în
cucerirea redutei cercetãrilor din
secolul XXI. Dar nu despre virtuþile
imaginii în sine ne propunem sã
aducem argumente, ci, tocmai,
despre calitãþile ei de martor.
De vreme ce i se recunoaºte
obiectivitatea ºi în dosare penale,
de ce nu ar profita ºi istoria de
valenþele ei incontestabile.
ªi, într-adevãr, propensiunea
pentru istorii în imagini nu au
întârziat sã aparã ºi existã atlase
istorice cu hãrþi suplimentate cu
imagini, care dispenseazã istoricul
de anexele textului. Un astfel de probatoriu despre aºezãrile româneºti,
adicã cu locuitori de origine românã,
rãspândite prin Europa, dar formând

o adevãratã ghirlandã în jurul
hotarelor României îl reprezintã
lucrarea Românii din jurul României
în imagini.
Zonele cu aºezãri au fost
repartizate în capitole, pentru
ca itinerarul în carte sã urmeze
un parcurs geografic, în sensul
acelor ceasornicului. Astfel:
I. Maramureºul istoric (acum în
Ucraina) ne introduce în acest
univers prin Apºa de Mijloc,
localitate cu adâncã trãire
româneascã; II. Nordul Bucovinei ºi
al Basarabiei ºi þinutul Herþa
(Ucraina), ºi III. R.Moldova;
IV. Basarabia istoricã (Ucraina);
V. Moldovenii din Transnistria, de
la est de Bug ºi din Caucazul de Nord
(Ucraina, Rusia); VI. Urme româneºti
la Istanbul; VII. Cadrilaterul, Valea
Timocului, alte insuliþe româneºti
din Bulgaria; VIII. Valea Timocului,
Sudul Banatului ºi alte urme
româneºti din Serbia; IX. Banatul
unguresc ºi Þinutul Debreþin;
X. Aromânii din Grecia, Macedonia
ex-iugoslavã ºi Albania; XI. Istroromânii din Croaþia ºi friulanii din
Nordul Italiei; XII. Vestigii valahe
în Cehia ºi Slovacia; XIII. Urmele
bolohovenilor în Polonia ºi în
Podolia (Ucraina).
Sunt douãsprezece ore astrale
care redau mai mult chiar decât o
proiecþie tridimensionalã, redau o
clipã suspendatã în timp ºi spaþiu.
Respiraþia atmosferei surprinse se
simte virtual ºi întregul capãtã o
coloraturã puternic sentimentalã,
fãrã sã fie vreodatã dulceagã.
Nu înfrumuseþeazã realitatea, e un
cine-verité care ne convinge ºi ne
stârneºte curiozitatea de a o cunoaºte
la faþa locului. Locurile, clãdirile,
drumurile ajung sã ne vorbeascã
ºi, în tãcerea în care sunt surprinse,
nu prezenþa oamenilor le-ar anima.
Ele existã ca sã mãrturiseascã despre
stiluri de civilizaþie, deseori exterioare
etnicului, dar pe care, indiscutabil,
îl influenþeazã. Ca ºi ambientul
social, din care rãsar, cu obstinaþie,
tradiþii, obiceiuri ºi dãinuiri. M-a
impresionat în mod deosebit portul
local surprins în Tatra polonezã, pe
care vechii oieri îl vor fi moºtenit în
lãzile de zestre. Sau cusãturile de pe
ºtergare ºi alesãturile de pe covoare
din Martanoºa (Ucraina) sau
Moldovanskoe (Caucazul de Nord).
Reprezintã, ca orice marcã personalizantã, o emblemã a apartenenþei
la un grup etnic care, uneori, în
condiþia de a folosi în cerc restrâns
limba maternã, poate s-o uite, dar sã

nu-ºi pãrãseascã portul. Sau situaþii,
mult mai numeroase, în care este
pãrãsit portul ºi sunt perpetuate
limba ºi obiceiurile.
Bilingvismul în proporþie de
masã, în etapa în care ajunge sã fie
transmis oral generaþiei urmãtoare,
odatã cu limba maternã, constituie
viermele (din terminologia IT)
care declanºeazã erodarea sistemului
unei limbi. Pânã la aceastã fazã,
împrumuturile sau calcurile strãine
se petrec în lexicul limbii receptoare,

în cult o limbã moartã (slava veche)
pe care o impun, fãrã sã admitã
acestei etnii ortodoxe posibilitatea de
a oficia în limba proprie,
vernacularã. Este un aspect de
discriminare foarte puþin evidenþiat
în contextul internaþional, dar care
contribuie cu pecetea sa la
deznaþionalizare. De exemplu,
încercãrile localnicilor, din ultimele
decenii, de a se accepta oficierea în
limba românã a cultului ortodox în
localitãþi din Valea Timocului

ori acesta este un palier în modificãri
continui. Iar a doua limbã, din
mediul alogen în care vieþuiesc de
secole sau doar de decenii aceºti
români desþãraþi, este învãþatã în
anturajul de joacã al copiilor, prin
ºcoalã sau în condiþiile convieþuirii
interetnice.
Constatãm, cu regret, cã religia
ortodoxã a acestor români desþãraþi
nu a putut fi susþinutã în limba
maternã de cãtre bisericile ortodoxe
din localitãþile respective, deoarece
statele slave în care se aflã folosesc

sârbesc (la Malainiþa sau la Negotin)
s-au lovit de opoziþia autoritãþilor
civile, dar...ºi a celor bisericeºti
sârbe. Deºi, în reciprocitate, sârbii
din România se aflã sub jurisdicþia
unui episcopat sârb ºi oficiazã în
limba slavã, dupã cum existã
locaºuri de cult pentru toate
comunitãþile conlocuitoare din þara
noastrã.
Mai mult ca oriunde, în
asemenea enclave, de multe ori
izolate unele de altele, mamele sunt
cele care transmit noului nãscut

limba moºtenitã ºi-l integreazã,
astfel, unui cerc tradiþional. Pe care
familia ºi societatea, ulterior, pot
sã-l cultive sau sã-l destrame. Tocmai
aceste momente, de solidaritate de
grup, au fost surprinse în multe
locuri [Apºa de Mijloc, Ciudei,
Crasna-Ilschi sau Sãrata (Ucraina),
Moldovanskoe din Caucazul de
Nord (Rusia), Gâmzova (Bulgaria),
Slatina (Timoc) sau zvonciarii
(clopotarii) istro-români din Jeiani
(Croaþia)]. Iniþiativa alcãtuirii în
sec. XX a unor muzee sau colecþii
publice din unele localitãþi oferã
posibilitatea de conservare a unor
vestigii, altfel ignorate de
generaþiile succesive care suportã
presiunea diferitelor împrejurãri
politice.
Toponimele ºi antroponimele,
câte scapã schimbãrilor oficiale, sunt
dovada aceleiaºi continuitãþi.
Cunoscând de visu sute de localitãþi
din aceastã arie, autorul a putut
stabili corelaþii între perechi de
toponime identice situate la mari
distanþe, în state diferite: Pancevo,
Subotiþa, Canija, Martanoºa sau
Nãdlac (din Ucraina, regiunea
Kirovograd ºi Serbia, regiunea
Voivodina) º.a. A identificat numele
Cornova din Orheiul Basarabiei ºi în
localitatea Ravascletto din Friul (în
nordul Italiei), iar în sud-estul
Basarabiei istorice a urmãrit soarta
aºezãrilor altãdatã cu nume occidentale: Paris (azi Veseolâi Kut),
Strasbourg (azi Marazlievka),
Leipzig
(azi
Serpnevoie),
Luxembourg (azi Peremoga), toate
în Ucraina. Mai sunt încã aºezãri, pe
lângã cele cercetate de Vasile
ªoimaru, care aºteaptã sã fie vizitate.
O afirmã ºi d-sa: Legislaþia
europeanã ... acordã ºi fonduri
speciale
pentru
cercetarea
minoritãþilor etnice din afara
graniþelor þãrii (p.11). Sunt de
aºteptat doar iniþiative în acest sens.
Vasile ªoimaru a visat, a
îndrãznit ºi a realizat o lucrare, încã
nevalorificatã integral, pe care
cercetãtorul individual cu greu poate
sã ºi-o imagineze încheiatã. A fãcut-o
ofrandã românilor ºi cele peste 35
de recenzii ºi prezentãri ale lucrãrii
sunt dovada receptãrii ei în cercurile
largi de specialiºti ºi cititori.
Instituþiile savante au început sã o
premieze (Premiul Uniunii
Scriitorilor din Republica Moldova,
2008) ºi timpul lucreazã în favoarea
întãririi prestigiului ei ºtiinþific. Ceea
ce ne dorim sunt ediþii viitoare,
amplificate!
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23:00 Profil spiritual.
Emisiune de Valeriu Râpeanu
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
04:00 Contrapunct (r)
05:00 Din lumea cu doruri multe (r)

VINERI  19 martie 2010

06:00 Promo USH
06:10 Caragiale în jurnale (r)
LUNI  15 martie 2010
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
07:00 Forum Naþional Spiru Haret (r)
06:00 Promo USH
07:30 Lauri pentru liceeni (r)
06:05 Agricultura ºi alimentaþia (r)
08:00 Sisteme de valori în crizã.
MIERCURI  17 martie 2010
07:00 Academica - Ateneul artelor.
Emisiune de Valeriu Pricinã
Emisiune de Mircea Micu (r)
06:00 Promo USH
09:00 Film documentar  Globe spin
08:00 Virtuþi ºi vicii.
06:10 Caragiale în jurnale (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Alexandru Lucinescu
06:40 Întâlnire cu folclorul (r)
Spiru Haret*
08:30 Românul, cetãþean european.
07:00 Deutsche Welle (r)
13:00 Femeia  adevãr ºi poveste.
Emisiune de Gheorghe Oniºoru
07:30 Ani de liceu (r)
Emisiune de Ana Maria Ghiur
09:00 Film documentar - Globe spin
08:00 Aplauze pentru haretiºti.
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
14:00
Din
sãlile de concert.
Emisiune de Carmen Stoianov
Spiru Haret*
Emisiune de Mihai Darie
08:30 Comorile oraºului.
13:00 Academica  ªtiinþã.
14:30 Cronica ST. Emisiune de Cristian Român
Emisiune de Cezar Lungu
Emisiune de Alexandru Mironov
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
09:00
Noi
consumatorii.
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Dorin
Spiru Haret*
Emisiune de Sandu Mihail (r)
Sarafoleanu la dispoziþia dvs.
18:30 Caragiale în jurnale.
09:30
Teleamfiteatrul
Universitãþii
14:58 Promo USH
Emisiune de Viorel Popescu
Spiru Haret*
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
19:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
13:00
Lumea
vãzutã
de
aproape.
Spiru Haret*
19:30 Geneza unui vis.
Emisiune de Neagu Udroiu
18:30 Film documentar  Globe spin
Emisiune de Violeta Screciu
14:00
TVRM-edicina.
Prof.
univ.
dr.
Alexandru
19:00 Haretiºtii. Emisiune de Mugur Popovici
20:00 Apel telefonic.
Oproiu
la
dispoziþia
dvs.
19:30 Lumea cu telecomanda.
Emisiune de George Nicolau
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Realizator Diana Popescu
21:15 Casã dulce româneascã.
Spiru
Haret*
20:00 Apel telefonic.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
18:30 Caragiale în jurnale.
Emisiune de George Nicolau
22:15 Istorie ºi istorii.
Emisiune
de
Viorel
Popescu
21:15 Vedetele ºi fanii lor.
Emisiune de Mircea Dogaru
19:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Narcisa Tcaciuc
00:00
Teleamfiteatrul
Universitãþii
Emisiune
de
Mugur
Popovici
22:15 Film serial: Arsene Lupin (Arsene
Spiru Haret (r)
Lupin  Herlock Sholmes lance un defi, 19:30 Generalul Cinema  film documentar
04:00 Apel telefonic (r)
20:00 Din lumea cu doruri multe.
Franþa, 1971, ep. 10). Regia: Jean
05:00 Gazon fierbinte (r)
Emisiune de Florin Racoci
Pierre Decourt. Distribuþia: Georges
21:00
Academica

Economia,
pentru
cine?
Descreieres, Yvon Bouchard, Marja
SÂMBÃTÃ  20 martie 2010
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
Goud, Sjoukie Hooymayer. Maestrul
22:00
Film
serial:
Arsene
Lupin
(ep.
12)
06:00
Promo USH
Arsene Lupin îºi ia diferite înfãþiºãri
06:10 Caragiale în jurnale (r)
pentru a fura de la cei bogaþi, devenind 23:00 Contrapunct.
Emisiune de George Marinescu
06:30 Casã dulce româneascã (r)
un haiduc modern, plin de farmec
00:15 Teleamfiteatrul Universitãþii
07:30 Generalul Cinema (r)
ºi inventiv.
Spiru Haret (r)
08:00 Stele de mâine.
23:15 Contrapunct.
04:00 Vedetele ºi fanii lor (r)
Emisiune de George Marinescu
Emisiune de Dumitru Lupu
05:00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
00:00 Teleamfiteatru (r)
09:00 Deutsche Welle.
03:30 Film documentar
Emisiune de Diana Popescu
JOI  18 martie 2010
04:00 Apel telefonic (r)
09:30 Întâlnire cu folclorul.
06:00 Promo USH
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
Emisiune de Theodora Popescu
06:10 Caragiale în jurnale (r)
10:00 USH mi-a schimbat viaþa.
MARÞI  16 martie 2010
06:40 Din sãlile de concert (r)
Emisiune de Mugur Popovici
07:00 Geneza unui vis (r)
11:00 Consum cultura.
06:00 Promo USH
07:30 Performeri în arenã (r)
Realizator George Stanca
06:10 Cronica scepticului (r)
08:00 Echipele Gusti.
12:00 Agricultura ºi alimentaþia.
06:40 Din sãlile de concert (r)
Emisiune de Florian Tãnãsescu
Emisiune de Gheorghe Predilã
07:00 Lumea cu telecomanda (r)
09:00 Film documentar  Globe spin
12:57 Promo
07:30 Haretiºtii (r)
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
13:00 En garde! Emisiune de Carmen Fulger
08:00 Nimic fãrã lege.
Spiru Haret*
14:00 Universul cuvintelor.
Emisiune de Florin Fãiniºi
13:00 La hanul morãriþei.
Emisiune de Alina Ardeleanu
08:30 Gândeºti, deci exiºti.
Emisiune de Paulina Irimia
14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Victoriþa Duþu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr. Andrei
Emisiune de Sorin Lupaºcu
09:00 Film documentar  Globe spin
Firicã la dispoziþia dvs.
15:58 Promo
09:30 Teleamfiteatrul Universitãþii
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
16:00 Mânãstirile de sub munte.
Spiru Haret*
Spiru Haret*
Emisiune de Sorin Bejan
13:00 Invitatul de la ora 13.
18:30 Film documentar  Globe spin
16:30
Cinepanorama.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
19:00 Lauri pentru liceeni.
Emisiune de Eugen Atanasiu
14:00 Din sãlile de concert.
Emisiune de Cristina Matei
17:00
Ilinca
Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Emisiune de Mihai Darie
19:30 Caragiale în jurnale.
18:30 Contrapunct.
14:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de George Marinescu
Emisiune de Simona ªerban
20:00 Întâlnire cu folclorul.
19:30 Am venit cu drag la voi.
15:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Emisiune de Theodora Popescu
Emisiune de Georgel Nucã
Spiru Haret*
20:30 Forum Naþional Spiru Haret.
21:30 Lumea pe dos.
18:30 Noi, consumatorii.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Sandu Mihail
21:00 Academica  Cãrþi în instanþã.
22:30 Film artistic românesc: Horea (1984)
19:00 Ani de liceu.
Emisiune de Florin Rotaru
Regia: Mircea Mureºan. Distribuþia:
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Film serial: Arsene Lupin (ep. 13)
ªerban Ionescu, Dan Sãndulescu, Ovidiu
19:30 Viaþa ca un spectacol.
23:00 Confesiuni plastice.
Iuliu Moldovan. Trimis în Transilvania
Emisiune de Viorel Popescu
Emisiune de Dan Mironescu
pentru a ancheta cauzele rãscoalei lui
20:00 Gazonul fierbinte.
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Horea, contele Jankowitz, înalt judecãtor
Emisiune de Mugur Popovici
Spiru Haret*
imperial, face dreptate, folosind
21:00 Academica  Istoria care doare.
04:00 Contrapunct (r)
cântarul mincinos al raþiunii de stat.
Emisiune de Mircea Dogaru
05:00 Mioriþa (r)
Din interogatoriile sale se degajã
22:00 Film serial: Arsene Lupin (ep. 11)
05:30 Deschide cartea! (r)

TVRM Cultural
LUNI  15 martie 2010
06.00 Mapamond cultural (r)
06.30 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
07.00 La sfat cu medicul (r)
07.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Aplauze pentru haretiºti (r)
09.00 En garde! (r)
10.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
11.00 Am venit cu drag la voi (r)
13.00 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
14.00 Ecumenica (r)
15.00 Din lumea cu doruri multe (r)
16.00 Cronica scepticului
16.30 Mapamond cultural
17.00 Academica  Ateneul artelor (r)
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Scena ca istorie
20.00 Agricultura ºi alimentaþia
21.00 Amfiteatru cultural  Consum culturã
22.00 Românul cetãþean european (r)
22.25 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Film artistic românesc
00.00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
00.30 La sfat cu medicul (r)
01.00 Am venit cu drag la voi (r)
03.00 Academica  Cãrþi în instanþã (r)
04.00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
05.00 Cronica scepticului (r)
05.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)

MARÞI  16 martie 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Mioriþa (r)
07.30 Film documentar
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 Economia, pentru cine?
11.00 Amfiteatru cultural  Consum
culturã (r)
12.00 Cinepanorama (r)
12.30 Cronica ST (r)
13.00 Invitatul de la ora 13 - direct
14.00 La sfat cu medicul
14.30 Muzicã popularã
15.00 Arta documentarului
16.00 Parodi press (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 Gândeºti, deci exiºti
17.30 Clubul diplomaþilor (r)
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 În cãutarea folk-ului pierdut
20.00 Nimic fãrã lege!

20.30 Academica  Ateneul artelor
21.30 Comorile oraºului (r)
22.00 Generalul Cinema
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
00.00 Economia, pentru cine? (r)
01.00 Amfiteatru cultural  Consum
culturã (r)
02.00 Invitatul de la ora 13 (r)
03.00 Arta documentarului (r)
04.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
04.30 Nimic fãrã lege! (r)
05.00 Contrapunct (r)

MIERCURI  17 martie 2010
06.00 Economia, pentru cine? (r)
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Film documentar
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã
10.00 Gazonul fierbinte
11.00 Gândeºti, deci exiºti (r)
11.30 Mânãstirile de sub munte (r)
12.00 Adevãratele stele (r)
13.30 Jurnale în stil Caragiale
14.00 TVRM-edicina - direct
15.00 Arta documentarului
16.00 Mioriþa
16.30 Mapamond cultural
17.00 Femeia, adevãr ºi poveste
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Profil spiritual
20.00 Comorile oraºului
20.30 Deschide cartea (r)
21.00 Echipele Gusti
22.00 Virtuþi ºi vicii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Cinepanorama
23.00 Aplauze pentru haretiºti (r)
23.30 La sfat cu medicul (r)
00.00 Gazonul fierbinte (r)
01.00 TVRM-edicina (r)
02.00 Mioriþa (r)
02.30 Arta documentarului (r)
03.30 Adevãratele stele (r)
05.00 Profil spiritual (r)

JOI  18 martie 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Jurnale în stil Caragiale (r)
07.30 Performeri în arenã
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Muzicã popularã (r)
10.00 Grãdina cu statui (r)
11.00 Galele TVRM (r)
13.00 Sisteme de valori în crizã (r)

14.00 TVRM-edicina - direct
15.00 Cafe concert (r)
15.30 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
16.30 Mapamond cultural
17.00 La Hanul Morãriþei
18.00 Film serial: Dragoste oarbã
19.00 Pãrinþi ºi copii
20.00 Românul, cetãþean european
20.30 Recital muzical
21.00 Amfiteatru cultural  Istorie ºi istorii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Parodi press
23.00 Clubul diplomaþilor
23.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)
00.00 Contrapunct (r)
01.00 Grãdina cu statui (r)
02.00 Sisteme de valori în crizã (r)
03.00 ªtiinþã ºi spiritualitate (r)
04.00 La Hanul Morãriþei (r)
05.00 Românul, cetãþean european (r)
05.30 Parodi press (r)

VINERI  19 martie 2010
06.00 Agricultura ºi alimentaþia (r)
07.00 Recital muzical (r)
07.30 Film documentar
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Film serial: Dragoste oarbã (r)
09.30 Amintiri de la filmare (r)
10.00 En garde! (r)
11.00 Scena ca istorie (r)
12.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
13.00 Jurnale în stil Caragiale
13.30 Casa noastrã (r)
14.00 Muz-art (r)
15.00 Teatru (r)
16.00 Profil spiritual (r)
17.00 Echipele Gusti (r)
18.00 Vedetele ºi fanii lor (r)
19.00 Femeia, adevãr ºi poveste (r)
20.00 Galele TVRM
22.00 Noi, consumatorii
22.30 Poeþi ºi poeme (r)
22.35 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
00.00 En garde! (r)
01.00 Scena ca istorie (r)
02.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)
03.00 Teatru (r)
04.00 Muz-art (r)
05.00 Echipele Gusti (r)

SÂMBÃTÃ  20 martie 2010
06.00 Contrapunct
07.00 Mapamond cultural (r)
07.30 Performeri în arenã (r)
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Jurnale în stil Caragiale
09.00 În cãutarea folk-ului pierdut (r)

statura de giganþi a cãpeteniilor
rãzboiului valahilor ºi psihologia
colectivã a revoltei.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Adevãratele stele (r)
02:00 Lumea pe dos (r)
03:00 Academica  ªtiinþã (r)
04:00 Am venit cu drag la voi (r)

DUMINICÃ  21 martie 2010
06:00 Promo USH
06:10 Cinepanorama (r)
06:30 Universul cuvintelor (r)
07:00 Cronica ST (r)
07:30 Deschide cartea !
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Luminã în suflet.
Emisiune de Sorin Bejan
09:00 Basmele copilãriei.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
11:30 Cui nu-i e fricã de Universitatea Spiru
Haret. Emisiune de Teodora Zincã
12:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
13:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
13:30 Mioriþa  antologie de folclor tradiþional.
Emisiune de Ioan Filip
14:00 Ateneul artelor.
Emisiune de Mircea Micu
15:00 Teatrul în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune de divertisment.
Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM.
Emisiune de Georgel Nucã
22:30 Film artistic: Dansând cu lupii (Dances
with the wolves  SUA 1990). Regia
Kevin Costner. Distributia: Kevin
Costner, Larry Joshua, Michael Horton.
O dramã istoricã despre relaþia dintre
un soldat din timpul Rãzboiului Civil
ºi un grup de indieni Sioux. Filmul
debuteazã într-o notã tristã. Locotenentul
John W. Dunbar încearcã sã se sinucidã
într-o misiune, însã devine un mare erou.
Acþiunile sale duc la transferul lui la
un post din îndepãrtata Dakota de Sud
unde întâlneºte indienii Sioux. Atras de
modul lor simplu de viaþã, renunþã la
tot ºi se alãturã lor, primind numele de
Omul care danseazã cu lupii. El este
uºor acceptat de membrii grupului; se
îndrãgosteºte de o femeie albã care a
fost crescutã de aceºtia. Viaþa paºnicã
în sânul tribului este ameninþatã însã
când sosesc soldaþii Uniunii.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Teatrul în fotoliul de acasã (r)
01:30 Dor de-acasã (r)
03:30 Galele TVRM (r)
05:30 Scrisori de acreditare (r)
*În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret, sunt prezentate Consultaþii
pentru sesiunea de examene. Emisiunea este
realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

10.00 Cronica scepticului (r)
10.30 Aplauze pentru haretiºti
11.00 La Hanul Morãriþei (r)
12.00 Teatru
13.00 Invitatul de la ora 13 (r)
14.00 Nimic fãrã lege! (r)
14.30 Casa noastrã
15.00 Amfiteatru cultural - Istorie ºi istorii (r)
16.30 Cafeneaua literarã
17.00 En garde!
18.00 Grãdina cu statui
19.00 Mânãstirile de sub munte
19.30 Deschide cartea
20.00 Din lumea cu doruri multe
21.00 Film artistic românesc
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Academica  Cãrþi în instanþã
23.30 Generalul Cinema (r)
00.00 Noi, consumatorii (r)
00.30 Contrapunct (r)
01.30 Casa noastrã (r)
02.00 Cafeneaua literarã (r)
02.30 Mânãstirile de sub munte (r)
03.00 Deschide cartea(r)
03.30 Teatru (r)
04.30 Amfiteatru cultural - Istorie ºi istorii (r)

DUMINICÃ  21 martie 2010
06.00 Promo
06.10 En garde (r)
07.00 ªtiinþã ºi spiritualitate
08.00 Stele de mâine
08.20 Poeþi ºi poeme
08.30 Clubul diplomaþilor (r)
09.00 Ecumenica
10.00 Vorbiþi, scrieþi româneºte
10.30 Amintiri de la filmare
11.00 Noi, consumatorii (r)
11.30 Cafeneaua literarã (r)
12.00 Lumea vãzutã de aproape
13.00 Virtuþi ºi vicii (r)
13.30 Adevãratele stele
15.00 Forum Naþional Spiru Haret
15.30 Sisteme de valori în crizã
16.30 Vedetele ºi fanii lor
17.30 Cronica ST
18.00 Muz-art
19.00 Am venit cu drag la voi
21.00 Film artistic strãin
22.20 Poeþi ºi poeme (r)
22.30 Mapamond cultural (r)
23.00 Cafe concert
23.30 Aplauze pentru haretiºti
00.00 Ecumenica (r)
01.00 Noi, consumatorii (r)
01.30 Cafeneaua literarã (r)
02.00 Lumea vãzutã de aproape (r)
03.00 Virtuþi ºi vicii (r)
03.30 Adevãratele stele (r)
05.00 Cronica ST (r)
05.30 Forum Naþional Spiru Haret (r)

RADIO ROMÂNIA DE MÂINE  STUDENT FM
LUNI  VINERI
07.00-10.00
BUNÃ DIMINEAÞA USH!
Realizator: Ionuþ Tardel
10.00-13.00
TACHE ªI FACE
Realizator: Robert Tache
Vineri 12.00-13.00  MUZICÃ

SÂMBÃTÃ  DUMINICÃ
09.00-12.00
MATINAL DE WEEK-END
Realizator: Maria Ilie
12.00-13.00
Sâmbãtã  CU CASA-NCHISÃ
Realizator: Irina Minca

13.00-16.00
CUTIA PANDOREI
Realizator: Kristine
Marþi 13.00-14.00  INVITATUL DE
LA ORA 13
Realizator: Sorin Lupaºcu

Duminicã  MUZICÃ

16.00-19.00
FRESH NEWS
Realizatori: Otilia Zamfir ºi Alina Toma

17.00-18.00

19.00-22.00
HAI-HUI
Realizator: Irina Budeanu
22.00-23.00
Luni-Joi MUZICÃ
Vineri 22.00-00.09  NIGHT FEVER
23.00-24.00
Luni-Joi CAFE NOCTURN
Realizator: Luminiþa Bondrea
Luni 00.00-02.00  TOP 30 (r)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Marþi 00.00-07.00  NIGHT FEVER
Miercuri 00.00-02.00  80 REMEMBER (r)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  NIGHT FEVER
Joi 00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  NIGHT FEVER

13.00-17.00
UNA DE LA UNU
Realizator: Maria Ilie

Sâmbãtã  Muzicã
Duminicã  Printre Rânduri
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00
Sâmbãtã  80 REMEMBER
Realizator: Robert Tache
Duminicã  TOP 30
Realizatori: Alex Crãciun
ºi Alina Toma
20.00-22.00
Sâmbãtã  POVEªTI NESPUSE
Realizator: Ionuþ Tardel
Duminicã  SEARA CONFESIUNILOR
Realizator: Luminiþa Bondrea
22.00-07.00
NIGHT FEVER

Capitalele Culturale ale Europei în 2010
Pânã acum, eram obiºnuiþi ca doar douã oraºe cu un valoros patrimoniu cultural sã
poarte cu demnitate nestematele centrelor culturale ale continentului. Dar se pare cã, de
data aceasta, excepþia întãreºte regula. Pentru cã, nu de mult, Consiliul Europei a decis
ca, în mod excepþional, sã acorde statutul de Capitalã Culturalã a Europei unui numãr de
trei oraºe  Essen, Pécs ºi Istanbul.
Fireºte, manifestãrile de inaugurare s-au desfãºurat în zile diferite, în fiecare din cele
trei oraºe.
Prima ceremonie a avut loc la Essen, în bazinul carbonifer Ruhr. Dar, minele s-au
închis una câte una, ultima sucombând în 1986. Aºa încât oraºul a fost nevoit sã opteze
pentru domeniile culturii, comunicãrii, media ºi creaþiei. Festivitatea de deschidere a
anului cultural 2010 a avut loc la mina Zollverein, înscrisã pe lista patrimoniului cultural
UNESCO; a început cu un imn special compus pentru acest strãlucit eveniment, intitulat
Vino la Ruhr, în prezenþa unor înalte autoritãþi din Germania ºi ale Comisiei Europene.
În programul pentru anul 2010 se prevãd 2500 de manifestãri culturale ºi sportive, care
vor contribui, cu siguranþã, la dezvãluirea altor repere ale gloriei Essenului: evenimente
muzicale consacrate compozitorului Hans Werner Henze, un Festival Internaþional de
Pian, dedicat compoziþiilor ce poartã semnãturile lui Bach, Schumann ºi Chopin, care va
reuni în competiþie prestigioºi pianiºti.
Manifestãrile de deschidere a Programului Pécs, Capitalã Culturalã a Europei s-au
desfãºurat în aer liber, piaþa centralã a oraºului devenind un loc de carnaval, de spectacole
teatrale ºi de proiecþii, dar ºi de picturi cu luminã pe faþadele clãdirilor, spectacole de
mare atractivitate.
Programul este mult mai consistent, prevãzând 200 de evenimente, printre care Ziua
Culturii Ungariei (22 ianuarie), Sãptãmâna Francofonã (în martie), Festivalul
Primãverii, cu tradiþionala Sãptãmâna Jazului Internaþional ºi o mare expoziþie dedicatã
primului grup de avangardã din Ungaria, intitulatã The Europe of «The Eight» (în
octombrie).
În schimb, în programul Istanbul, Capitalã Culturalã a Europei predominã artele
scenei: un Festival European al Universitãþilor de Teatru, care are drept generic
Barbarossa Project, Festival Internaþional de Pãpuºi ºi Seas Festival, o manifestare
itinerantã de-a lungul þãrmului Mãrii Negre, cu spectacole de dans.
Deschiderea s-a organizat în Taksim, socotit a fi inima oraºului Istanbul, împodobit cu
o feerie de lumini  41.000 de globuri uriaºe, 175.000 de becuri colorate, 320 de modele de
stele ºi fulgi de zãpadã  ºi 128 de logo-uri Istanbul, Capitalã Culturalã a Europei.
Se sperã ca acest statut de Capitalã Culturalã a Europei, atribuit cu generozitate
Istanbulului de Consiliul Europei, sã contribuie nu numai la cunoaºterea ºi afirmarea
valorilor culturale, la realizarea unui benefic dialog intercultural, ci ºi la relaxarea
tensiunilor apãrute în timpul sinuosului proces al aderãrii Turciei la Uniunea Europeanã.

(D.A.)

Stimaþi cititori,
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ÎNTÂMPINÃM PROVOCÃRILE ÎMPREUNÃ
· a 92-a întrunire anualã a Consiliului American pe Probleme de Educaþie
(Urmare din pag.1)
PROBLEMELE ÎNVÃÞÃMÂNTULUI AMERICAN
 În multe cazuri, numai o jumãtate din numãrul de studenþi care
intrã la universitate o absolvã în patru ani, în alte cazuri acest numãr
este ºi mai mic, iar fenomenul se datoreazã în primul rând costului
mare al studiilor, ºi are loc, mai ales, în zonele cu populaþie hispanicã.
(Administraþia oraºului Chicago a fost menþionatã ca iniþiind deja
acþiuni concrete în sensul ajutorãrii în aceastã problemã).
 De multe ori, candidaþii la sistemul educaþional universitar
nu ºtiu destul de bine ceea ce sistemul implicã, ºi nici consilierii ºi
mentorii care-i ajutã pe candidaþi nu ºtiu prea bine.
 Reducerile bugetare reprezintã o mare problemã cu care se
confruntã universitãþile.
 Numai 57 la sutã dintre studenþii înscriºi în programe de
masterat ºi doctorat îºi iau diploma.
 A crescut controlul guvernului federal  în ultimii 20 de ani 
asupra colegiilor ºi universitãþilor prin legi ºi regulamente menite
sã se asigure de folosirea corectã a banilor oferiþi de guvern. Acest
lucru poate avea conflicte cu libertatea academicã, de aceea este
nevoie de echilibru în aceastã problemã.
 Totul s-a scumpit în sistemul educaþiei superioare: de la costul
cursurilor la cel al asigurãrii medicale a studenþilor, de la costul
medicamentelor la cel al costului cãminelor studenþeºti.
 O mare problemã a celor înscriºi în învãþãmântul universitar
o reprezintã faptul cã nu toþi studenþii care terminã studiile sunt
pregãtiþi cu abilitãþile necesare pentru viitorul lor (numai ¾ din
totalul studenþilor de la Dade College din Miami, de exemplu, se
considerã a fi pregãtiþi).
 Universitãþile americane luate în general sunt pe locul zece
în lume la capitolul pregãtirii studenþilor pentru viaþã, pentru viitor.
 În loc de o atitudine optimistã privind viitorul educaþiei
americane de tipul yes, we can (da, putem  expresia aparþine
preºedintelui Obama), se constatã destul de mult pesimism, de
altfel, contrar spiritului general american.
 Este nevoie în Statele Unite ca oamenii care gândesc critic,
rezolvã probleme, au o conºtiinþã a diversitãþii ºi toleranþei. Aceºtia
ar fi oamenii noii ordini.
 Se observã în viaþã cinci faze ale declinului:
1. hibridul nãscut din succes;
2. goana nedisciplinatã pentru mai mult;
3. negarea riscului ºi a pericolului;
4. fuga spre salvare;
5. capitularea în faþa irelevanþei ºi a morþii. Când este vorba de declin,
se pune întrebarea: cât de mult poþi sã cazi ºi sã poþi, totuºi, sã revii?
 Copiii din familiile înstãrite au ºanse de cinci ori mai multe
sã termine studiile decât copiii din familiile sãrace.
 Timpul nostru este un timp în care banii scad, iar aºteptãrile cresc.

responsabilitãþi, va ºti sã-ºi defineascã valorile ºi va cãuta sã
descopere ºi sã urmeze practicile cele mai bune.
EVALUAREA PROCESULUI DE PREDARE-ÎNVÃÞARE
 S-a accentuat în congres faptul cã concurenþa este parte din ADNul societãþii americane. În acest context, nevoia de îmbunãtãþire este
un permanent imperativ. Parte integrantã din procesul de perfecþionare
este pregãtirea de a fi gata oricând sã dai seama, ceea ce duce la
transparenþã, adicã la a face mai vizibil tot ceea ce se face.
În acest context, ideea de evaluare a proceselor de muncã ºi a
rezultatelor capãtã o deosebitã importanþã, dupã cum ºi cea de
evaluare a evaluãrii.
Astfel, înainte de a se evalua aceste lucruri se creeazã modele
de evaluare, dar ºi instrumente ºi criterii.
Procesul de evaluare include ºi folosirea de gestionare pentru
aflarea nivelului de satisfacþie a studentului în sistemul educaþional
din care face parte, deoarece studenþii se întreabã ce primesc în
schimb pentru banii pe care-i primesc.
Un sistem solid de evaluare contribuie, în mod serios, la
asigurarea cã studenþii sunt pregãtiþi cu competenþele necesare
pentru viitoarele sau actualele locuri de muncã.
 Sistemul de evaluare nu are nevoie de reglementãri din ce în
ce mai multe ºi din ce în ce mai bune.
 Evaluarea nu este ceva ce se face dupã ce ai predat, ea se face
în timp ce predai, dar are în vedere ºi rezultatele predãrii/învãþãrii
ºi mãsurarea lui.
 În procesul de evaluare se definesc întâi aºteptãrile ºi apoi
progresul studenþilor spre împlinirea acelor aºteptãri.

LIBERTATE ACADEMICÃ
 O altã conferinþã a pus un accent deosebit pe libertatea
academicã ºi pe autonomia universitarã. S-a vorbit despre nevoia
imperativã de a pãstra ºi proteja aceste valori esenþiale. Libertatea
academicã, s-a spus, se referã atât la autonomia instituþionalã, cât
ºi la profesori ºi studenþi. Libertatea academicã nu este un þel în el
însuºi, ci un mijloc spre un þel, ea este necesarã pentru binele comun
ºi se aplicã atât în predare, cât ºi în cercetare, ea oferã drepturi,
dar impune ºi responsabilitãþi. Protecþii curente ale libertãþii
academice în SUA se explicã, între altele, la regulamentele interne
ale instituþiei, la regulamentele privind acreditarea ei, la modul
cum se trateazã problemele de rasã, gen, religie º.a.
 Libertatea academicã trebuie sã aibã permanent în vedere
echilibrul, ºi sã protejeze instituþia de ameninþãri externe. Întrucât
în America universitatea este înþeleasã ca locul prin excelenþã al
vorbirii libere (free speech), este important sã se facã distincþie
între riscul personal ºi cel instituþional, mai ales, în cazul unui
conflict între libertatea cuiva de a vorbi ceea ce vrea în universitate
ºi înþelegerea corectã a noþiunii de libertate academicã.

ªEDINÞELE PENTRU PREªEDINÞI ªI CANCELARI
Ca în fiecare an, ºi de data aceasta la congres s-a dat o mare
atenþie lucrului cu preºedinþii instituþiilor de învãþãmânt superior.
(A existat ºi o ºedinþã organizatã special pentru soþiile preºedinþilor
DE CE TREBUIE SÃ MÃ URMEZE PE MINE CEILALÞI? sau soþii dacã soþiile erau preºedinþi.)
Probleme dezbãtute în sesiuni plenare, cum ar fi
 Pentru ieºirea din crizele actuale, în special ºi din crize în
general este nevoie de adevãraþi conducãtori. Un conducãtor bun interraþionalizarea, colaborarea, calitatea ºi evaluarea, costul,
este bine pregãtit în fiecare dintre cele cinci faze ale conducerii: parteneriatele academice, prioritãþile în administraþie, miºcãrile
1. este o persoanã de înaltã capacitate;
demografice, relaþiile cu guvernul, crizele ce afecteazã viaþa
2. lucreazã bine în echipã;
neacademicã ºi multe altele, au fost reluate ºi dezbãtute doar cu
3. este manager competent;
preºedinþii, pentru a se avea o atmosferã de mai mare deschidere
4. conduce cu eficienþã;
ºi, în consecinþã, de schimburi de idei mai detaliate.
5. se dovedeºte a fi un executiv bun.
Pe lângã acestea, un lider bun dovedeºte pasiune, ambiþie ºi
disciplinã, ºi cunoaºte diferenþa esenþialã dintre a acumula putere ºi
CONCLUZII
a o distribui. Un astfel de conducãtor adunã la un loc toate condiþiile
ªi anul acesta congresul ACE a fost un succes.
pentru ca apoi sã ia decizia corectã, el se întreabã: De ce trebuie sã
Aprecierea generalã a participanþilor a fost cã
mã urmeze pe mine ceilalþi? Un lider bun ºtie când merge prea
departe, ºtie cum sã punã omul potrivit la locul potrivit, el nu va fi
misiunea ºi scopul propus, acela de a pregãti pe
unul ce nu recunoaºte o greºealã sau o cãdere, ci dimpotrivã, va fi
conducãtorii instituþiilor de învãþãmânt superior
realist, cu el ºi cu alþii, va ºti sã confrunte fãþiº realitatea brutã, va ºti
pentru a face faþã mai bine situaþiei de multiple
sã fie motivant pentru cei din jur, sã demonstreze ambiþie, disciplinã,
motivare, determinare ºi perseverenþã.
crize din ziua de azi, a fost îndeplinit. Sesiunile au
 Un astfel de conducãtor va înþelege definiþia rezultatelor
fost extrem de informative, atmosfera propice
excelente, va pãstra scopul ºi valorile esenþiale ale misiunii sale,
dar, în acelaºi timp, va stimula schimbarea practicilor ºi strategiilor
pentru crearea de relaþii amicale, în vederea
în vederea progresului, va realiza cã inconsecvenþa este semnãtura
continuãrii schimburilor de idei.
mediocritãþii, se va întreba în baza cãror lucruri crede cã procedeazã
Urmãtorul congres ACE va avea loc în luna
corect, cã este înconjurat de oamenii ce-i trebuie ºi cã merge în
direcþia cea bunã, un astfel de lider se întreabã mereu cum poate fi
martie 2011, la Washington DC.
de folos, va ºti sã explice celorlalþi cã ei nu au doar jobs, ci
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O prezentare de mare interes a fost aceea fãcutã de
reprezentanþii Universitãþii deschise din Anglia  Brenda M.
Gourley  universitate ce are ca misiune oferirea de oportunitãþi
educaþionale la cât mai mulþi care au nevoie de aºa ceva. Aceastã
universitate are în vedere, în special, persoane care nu ar avea
posibilitatea sã urmeze cursuri în sistemul clasic de studiu. S-a
precizat cã universitatea este aceea care merge dupã studenþi ºi nu
invers, totuºi, standardul de calitate al procesului de învãþãmânt
rãmâne necompromis.
Cu aproximativ 250.000 de studenþi ºi 500 de cursuri, multe
din ele cu caracter vocaþional, aceasta este cea mai mare instituþie
de învãþãmânt superior din Anglia ºi între primele cinci din
aceastã þarã pentru calitatea învãþãmântului. Învãþãmântul la
distanþã este folosit extensiv, prin intermediul tehnologiilor
electronice, astfel cã universitatea a dezvoltat mai multe filiale în
întreaga þarã ºi din strãinãtate.

De la bun la cel mai bun

Jim Collins a împãrtãºit, pe
parcursul discursului sãu, concluzii
din cãrþile sale De la bun la cel mai
bun ºi Cum se prãbuºesc cei mai
mari, precum ºi rezultate ale unor
cercetãri, nepublicate încã, bazate
pe o serie de companii care au
supravieþuit în medii de lucru
nesigure. Collins s-a referit, de
asemenea, la monografia sa despre
sectoarele sociale.
Ideile centrale asupra cãrora a
atras atenþia sunt bazate pe felul în
care s-au prãbuºit unele dintre cele
mai mari organizaþii, în comparaþie
cu alte structuri de aceeaºi mãrime,
care ºi-au pãstrat succesul.
Dl. Collins a prezentat, de
asemenea, câteva din etapele esenþiale,
în practica de management, pentru
liderii din învãþãmântul superior.

Printre acestea se numãrã:
- realizarea unor cercetãri care
sã conducã la diagnosticarea
organizaþiei;
- definirea gradului de performanþã ºi a modului prin care aceastã
performanþã poate fi mãsuratã;
- evaluarea gradului de ocupare
a 90% dintre posturile din cadrul
organizaþiei cu persoanele potrivite;
- acordarea unor momente de
reflecþie  liderii trebuie sã aibã
vreme sã analizeze;
- determinarea raportului dintre
propriile întrebãri ºi afirmaþii. Cum
se poate dubla acest raport prin
creºterea numãrului de întrebãri?
- conºtientizarea aspectelor care
se potrivesc cel mai bine cu propriile
valori ale organizaþiei ºi finanþarea lor,
precum ºi excluderea celor
nepotrivite;
- direcþionarea oamenilor cãtre
responsabilitãþile lor, nu cãtre
funcþiile lor;
- pregãtirea organizaþiei pentru
momentul predãrii ºtafetei, astfel încât
sã continue sã aibã succes ºi dupã
învestirea în funcþie a unui nou lider;
- instituirea principiului în baza
cãruia schimbãrile au întotdeauna la
bazã aceleaºi valori (valori
neschimbate).

Un peisaj în schimbare:
creºterea nivelului de educare
ºi reducerea decalajelor
rezultate, în contextul diverselor
constrângeri fiscale
Extrãgând datele esenþiale din
cea mai recentã carte a sa Trecerea
liniei de sosire: cum sã duci studiile
la bun sfârºit în universitãþile de stat
din America, dr. William G.
Bowen  preºedinte emerit al The
Andrew W. Mellon Foundation,
fost preºedinte al Universitãþii
Princeton  a subliniat, într-o
conferinþã susþinutã în cadrul ACE
2010, aspectele care reduc global
nivelul de educare ºi a oferit câteva
recomandãri pentru a evita aceste
situaþii defavorabile.
Nivelul de educare este dat ºi
de discrepanþele enorme între
veniturile asociate statutului socioeconomic, rasei sau etniei. S-a
constatat statistic cã, printre
studenþii provenind din familiile cu
venituri mari, rata de obþinere a unei
diplome este de 68%. În ceea ce
priveºte, însã, studenþii din familiile
cu venituri scãzute, în care nici
pãrinþii nu au absolvit o instituþie
de învãþãmânt superior, doar 9%
reuºesc sã obþinã o diplomã.
Creºterea nivelului general de
educare implicã ridicarea nivelului
celor care, în mod tradiþional, nu au
obþinut pânã acum astfel de calificãri,
precum studenþii provenind din medii
sociale modeste.
Durata prea mare a studiilor,
pânã la obþinerea unei calificãri,
scade gradul de interes pentru
absolvirea acelor studii, cu atât mai
mult cu cât implicã niºte costuri
suplimentare. O parte a acestei

probleme o reprezintã ºi faptul cã
studiile nu sunt compatibile cu
munca. Unii dintre studenþi se
angajeazã, pentru a-ºi putea permite
diverse lucruri, amânând astfel
finalizarea studiilor.
În acest context, universitãþile
ar trebui sã experimenteze noile
tehnologii ºi sã îºi bazeze
programele de studii pe învãþãmânt
online. Datã fiind ºi situaþia
economicã, accesul la tehnologie
poate îmbunãtãþi deopotrivã
rezultatele ºi productivitatea.
Dr. Brown propune, deci,
instituþiilor de învãþãmânt superior
(din America) sã experimenteze
tehnologiile destinate învãþãmântului
online, cu atât mai mult cu cât se
adreseazã claselor sociale defavorizate, pentru care trebuie sã
propunã servicii educaþionale de
calitate, la costuri reduse.

Promovând un model de studii sincron ºi asincron, în ambele
cazuri, mult bogat pe colaborare, instituþia de învãþãmânt superior
folosea peste 8.000 de tutori, fiecãrui tutore revenindu-i un numãr
de 25-30 de studenþi, ºi, totodatã, promoveazã, în mod serios,
cercetarea, dar oferind ºi mijloacele ºi oportunitãþile necesare
pentru o astfel de muncã.
Cariera îndelungatã a doamnei
Brenda Gourley în zona academicã
ºi de management a culminat cu
activitatea de vice-preºedinte al
Universitãþii din KwaZulu Natal din
Africa de Sud, pentru o perioadã de
8 ani, ºi de vice-preºedinte ºi CEO
(director executiv) al Universitãþii
Deschise a Regatului Unit - una dintre
cele mai mari universitãþi din lume.
D-na Gourley a deþinut multe
funcþii ºi în plan internaþional, fiind
numitã de douã ori preºedinte al
Asociaþiei Universitãþilor din
Commonwealth ºi de douã ori membrã
a comitetului de conducere a Asociaþiei
Internaþionale a Universitãþilor.
Doamna Gourley a primit
recunoaºterea muncii sale în domeniul
învãþãmântului superior sub formã de
diplome onorifice, premii, medalii ºi
distincþii academice.
Anul trecut, d-na Gourley a
primit atât distincþia anualã de
Funcþionar Public Internaþional
(International Public Servant), cât
ºi pe cea de Performer Remarcabil
în toate domeniile (Overall

În noiembrie, am participat la
un panel de discuþii intitulat
Recesiunea ºi Recuperarea 101:
Ghid de Supravieþuire ºi Strategie
pentru învãþãmântul superior,
gãzduit de Institutul Hechinger
pentru Educaþie ºi Media, din
cadrul Colegiului Profesorilor,
Universitatea Columbia. Scopul
întâlnirii a fost acela de a vorbi
deschis cu cei aproximativ 30 de
reporteri prezenþi în salã, despre
situaþia actualã ºi despre viitorul
învãþãmântului superior american, vãzute în lumina crizei economice.
Nici un director fie de campus, fie din instituþiile de învãþãmânt
superior publice sau private, nu poate fi surprins de faptul cã prognozele
pe termen scurt sunt provocatoare.
Un raport recent al Moodys Investitor Service, Noile provocãri
înregistrate de majoritatea universitãþilor private din Statele Unite în ceea
ce priveºte sprijinul financiar, a arãtat cã 29% dintre cele 286 de instituþii
monitorizate au înregistrat o scãdere a sprijinului financiar efectiv (n.a.
din partea statului) ºi a veniturilor înregistrate din taxe, pe parcursul anului
fiscal 2010. Aºa cum afirma unul dintre colegii mei de seminar, Roger
Goodman din partea Moodys, pentru publicaþia Cronica pentru
învãþãmântul superior, Concluzia noastrã extinsã este cã acestea sunt
primele cifre concrete pe care le studiem, ºi cã acestea aratã impactul pe
care recesiunea îl are asupra valorii sprijinului financiar. Instituþiile care
sunt puternice, din punct de vedere financiar, vor fi capabile sã reziste
unei scãderi a veniturilor. Cele care au o situaþie financiarã mai precarã,
vor fi constrânse sã nu facã greºeli.
Veºtile nu sunt mai bune nici pentru instituþiile de stat. O trecere în
revistã preliminarã a Raportul fiscal al Statelor Unite, realizat de douã
ori pe an de Asociaþia Naþionalã a Guvernatorilor ºi Asociaþia Naþionalã a
Ofiþerilor pentru Bugetul de Stat, aratã cã recesiunea a dus la scãderea
drasticã a veniturilor din taxele colectate de cãtre stat, din toate sursele,
pentru anul 2009. Veniturile astfel colectate tind sã se reducã ºi în anul
fiscal 2010, prognoze care vor rãmâne valabile ºi pentru anii 2011 ºi 2012.
Fondurile de stimulare au oferit un rãgaz pentru anumite state sau
instituþii, dar aceste infuzii punctuale de capital s-au terminat. Mass-media
au început sã raporteze tentative firave de relansare, dar este bine ºtiut
faptul cã însãnãtoºirea economicã este perceputã în mod diferit pe Wall
Street ºi la nivelul societãþii noastre. Este cât se poate de clar cã instituþiile
din mediul educaþional nu au depãºit încã perioadele dificile, ºi cã acestea
vor continua pentru mai bine de un an de zile.
Cu toate acestea, aºa cum am declarat ºi pentru grupul Hechinger, pe
termen lung, viitorul educaþiei superioare este unul luminos. Într-adevãr,
aceastã recesiune, asemenea celorlalte din istorie, a reamintit poporului
american despre puterea educaþiei de a schimba vieþi ºi de a îmbunãtãþi
viitorul membrilor familiilor lor. Atât societatea civilã, precum ºi
guvernanþii insistã, mai mult decât oricând, asupra rolului vital pe care
învãþãmântul superior îl are în asigurarea competitivitãþii naþiunii.
În universitãþile noastre, liderii iau deciziile strategice care ajutã
instituþiile nu doar sã supravieþuiascã pe termen scurt, ci ºi sã se dezvolte
pe terme lung. Aproximativ 80% dintre respondenþii intervievaþi cu ocazia
unui studiu realizat de Asociaþia Universitãþilor Publice ºi a celor cu profil

Reporter Opinia naþionalã: Doamnã
preºedinte, prin posibilitãþile pe care le are,
învãþãmântul superior poate sã facã faþã
provocãrilor aduse de crizã în acest an ºi în anul
care vine? Putem sã sperãm?
Molly Corbett Broad: Desigur, desigur.
Învãþãmântul superior este pivotul de susþinere
pentru viitorul economiilor noastre. Ne vom
strãdui sã facem mai mult, cu mai puþin. ªi eu
am deplinã încredere în viitorul învãþãmântului
superior.
agro-industrial, au declarat cã, în prezent, investesc în soluþii pentru
economisirea energiei, de a cãrei beneficii sã se bucure pe viitor. Instituþii
precum Universitatea Lipscomb din Tennessee iau în considerare cicluri
educaþionale de trei ani ºi alte opþiuni care oferã studenþilor flexibilitate
în învãþare. La Universitatea de stat din Arizona, preºedintele Michael
Crow coordoneazã o repoziþionare majorã a învãþãmântului superior, în
statul sãu, creând campusuri regionale, a cãror ofertã educaþionalã, la
preþuri foarte mici, constã în cicluri universitare de patru ani, finalizate
cu specializãri de licenþã de foarte bunã calitate.
Climatul economic actual ºi modalitãþile noastre de a-i rãspunde, vor
reprezenta temele majore de discuþie cu ocazia celei de-a 92-a întâlniri
anuale a ACE din Phoenix, Arizona, din 6-9 martie. Sunt convisã cã,
pãrerile pe care Jim Collins  autorul cãrþilor Good to Great (Din bun
spre cel mai bun) ºi How The Mighty Fall (Cum se prãbuºesc cei mai
mari) ºi co-autorul Built to Last (Construieºte durabil) - ne vor oferi o
viziune captivantã asupra modalitãþilor prin care putem ataca aceste
provocãri, pe termen scurt, ºi pregãti succesul pe termen lung.
Sunt, de asemenea, încântatã sã vã spun cã Eduard Padron,
preºedintele Colegiului Miami Dade, va prezenta prelegerea lui Robert
H. Atwell, pe parcursul plenarei de duminicã, 7 martie.
Mai multe informaþii, inclusiv programul evenimentelor destinate în
exclusivitate preºedinþilor ºi cancelarilor, sunt disponibile pe
www.aceannualmeeting.org. Vã încurajez sã vã planificaþi o întâlnire cu
noi în Phoenix, pentru a lucra împreunã în vederea întâmpinãrii
provocãrilor cu care se confruntã învãþãmântul superior american.

Molly CORBETT BROAD
Preºedinte ACE
Cea mai mare universitate din America, cu peste 400.000 de
studenþi în programe la zi în clasã obiºnuitã, dar mai ales la distanþã,
cu nivel de licenþã, masterat ºi doctorat, cu mai multe mii de profesori
part time (fiecare având cel puþin un masterat în disciplina pe care o
predã, precum ºi experienþã de acelaºi profil la locul de muncã), cu
150.000 de absolvenþi activi în comunitatea academicã pe care o
formeazã, Universitatea Phoenix are ca devizã filosoficã cã învãþãtura
este un proces ce þine toatã viaþa. Universitatea ºi cursurile ei sunt

Outstanding Achiver), acordate de
Women in Public Life Initiative
(Femei implicate în iniþiative
publice) din Marea Britanie.
D-na Gourley este un vorbitor
des întâlnit la conferinþele
internaþionale, având contribuþii
nenumãrate la cãrþile ºi jurnalele
editate în întreaga lume. De profesie
contabil, d-na. Gourley deþine funcþii
în comitetele de conducere ale
diverselor companii ºi instituþii, atât
în sectorul public, cât ºi în cel privat.

UN VIITOR STRÃLUCIT,
ÎN CIUDA VREMURILOR
SUMBRE

acreditate de diferite organizaþii americane de acreditare în domeniul
academic, ºi ºi-a fãcut o reputaþie din faptul cã a legat procesul de
învãþãmânt de locul de muncã al studentului, fãcând ca studiul
academic sã fie relevant pentru domeniul în care munceºte studentul.
Misiunea acestei universitãþi este de a oferi acces ºi inclusivitate în
timp ce-ºi pãstreazã calitatea învãþãmântului la nivel înalt. Datoritã
folosirii tehnologiei electronice, cursurile sunt mai ieftine, ºi, ca atare,
mai disponibile pentru cei cu venituri mai mici.
Pentru a-ºi asigura calitatea programelor educaþionale
Universitatea Phoenix a angajat specialiºti pentru a face designul
curricular ºi al metodelor, criteriilor ºi instrumentelor de evaluare a
calitãþii procesului de învãþãmânt ºi a rezultatelor lui. Cu peste 200
de campusuri în majoritate în SUA, dar ºi în afarã (Canada, Mexic,
Chile, Anglia, Olanda), instituþia oferã anual burse în valoare de 40
de milioane de dolari pentru studenþii de culoare, hispanici ºi alþii
din familii dezavantajate economic.
În afarã de laboratoarele virtuale existã contracte cu alte colegii
ºi companii din diverse zone ale þãrii, unde la nivel local studenþii
sunt primiþi pentru a-ºi face practica de specialitate.
Universitatea din Phoenix dã studenþilor sãi posibilitatea de a-ºi
obþine diploma, urmând metoda pe care o doresc  fie on-line, fie cu
prezenþã. Universitatea din Phoenix nu limiteazã admiterea prin
impunerea unor bareme bazate pe rezultatele la examenele de tip
bacalaureat sau pe concurs de eseuri. În schimb, Universitatea oferã
studenþilor sãi posibilitatea de a pune în practicã ceea ce învaþã.
Prin programele sale, Universitatea din Phoenix îºi încurajeazã
studenþii sã aibã acces la un mediu de lucru unde sã poatã aplica
ceea ce studiazã prin frecventarea acestor cursuri.

