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Educaþia, învãþarea
ºi dezvoltarea umanã
în societãþile cunoaºterii
ºi informatizãrii (I)
Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA

Noi orizonturi în dezvoltarea socialã,
noi orizonturi în dezvoltarea umanã
În zilele noastre, pe marea sistemelor economãsurã ce societatea ºi mico-sociale din sisteme
civilizaþia industrialã îºi bazate pe factorii tradiþiopierd dominaþia mondialã, nali ai producþiei ºi ai
noi evoluþii ºi forþe se ridicã muncii (materii prime,
ºi determinã dezvoltarea tehnologii, capital, forþã de
unui nou tip de civilizaþie muncã), în sisteme bazate
întemeiatã pe cunoaºtere pe cunoaºtere ºi informaca resursã inepuizabilã, tizare. Ceea ce determinã
permanent regenerabilã ºi schimbãri ºi transformãri
extensibilã la infinit ºi fundamentale în modelele
accesibilã tuturor oame- acþiunii, individuale ºi
nilor, indiferent de statutul sociale, ale muncii, ale
lor material, social sau organizãrii ºi desfãºurãrii
moral. Aceastã evoluþie
vieþii sociale ºi, evident,
produce transforale învãþãrii, educaþiei
mãri radicale în Puncte ºi dezvoltãrii umane.
toate componentele
Ne aflãm, de fapt, în
de
structurale ºi funcplinã epocã de dezþionale ale siste- vedere voltare a unui nou
melor sociale, datoritã
sistem economicofaptului cã, atât bogãþia social-politic ºi cultural în
socialã, cât ºi forþa vitalã a care se realizeazã nu
vieþii sociale depind din ce dezindustrializarea
în ce mai mult de (A. Toffler), nici postcunoaºtere ºi de capacitatea industrializarea, ci trecerea
oamenilor de a o valorifica de la producþia de masã,
în folosul propriei lor standardizatã, la noi forme,
bunãstãri materiale ºi specializate, particularizate
spirituale, al propriului ºi individualizate de creare
destin. De aceea, în toate a produselor, bunurilor ºi
societãþile ºi, în special în serviciilor, ceea ce detercele dezvoltate, eforturile minã transformarea naturii
pentru întâietate se concen- însãºi a muncii, înlocuirea
treazã în domeniul produ- vechilor tipuri de muncã de
cerii, distribuþiei ºi cãtre maºini, radicale
accesului la cunoºtinþe (în transformãri a profesiunilor
sens de informaþii, date, ºi accelerarea mobilitãþii
imagini, valori ºi atitudini, profesionale, precum ºi
precum ºi alte produse necesitatea unor noi tipuri
nemateriale, simbolice de abilitãþi ºi de competenþe
ale societãþii). În acest profesionale.
context, asistãm la transfor(Continuare în pag. 3)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Finanþe ºi Bãnci, Bucureºti

 lect.univ.dr. Diana CRÃCIUNAª

Student: Care sunt principalele sensuri ale termenului statisticã?
Statistica inferenþialã vizeazã
Profesor: Ca disciplinã ºtiinþi-

ficã, statistica, în funcþie de scopul
cunoaºterii, se subdivide în statisticã
descriptivã ºi statisticã inferenþialã.
Statistica descriptivã vizeazã
descrierea stãrii ºi variabilitãþii
colectivitãþii statistice, dupã una sau
mai multe caracteristici. Realizarea
acestui obiectiv presupune: culegerea
datelor statistice; prelucrarea ºi
prezentarea lor sinteticã, fie sub formã
numericã, prin indicatori statistici, fie
sub formã graficã, prin diagrame ºi
tabele statistice. În funcþie de numãrul
caracteristicilor, existã: statisticã
descriptivã unidimensionalã (pentru
o variabilã); statisticã descriptivã
multidimensionalã (pentru douã sau
mai multe variabile).

Statistica  instrument de cunoaºtere ºi analizã a fenomenelor
ºi proceselor economico-sociale

estimarea caracteristicilor unei
colectivitãþi pornind de la
cunoaºterea unui eºantion ºi
presupune mãsurarea incertitudinii
rezultatelor ºi calcularea riscurilor
pe care le implicã luarea unor decizii
fundamentale pe baza unei
informaþii.
Analiza statisticã urmãreºte
descoperirea a tot ceea ce este
permanent, esenþial, logic în variaþia
proceselor statistice ºi mãsurarea
influenþei factorilor care le
determinã variaþia în timp, în spaþiu
ºi din punct de vedere calitativ.
Pentru aceasta se folosesc:
analiza de regresie, analiza de
corelaþie, analiza seriilor de timp.

Student: Care este obiectul de studiu al statisticii?
Profesor: Obiectul de studiu al statisticii îl constituie fenomenele de masã

(stochastice) sau fenomene de tip colectiv, care prezintã proprietatea de a fi variabile
ca formã de manifestare individualã în timp si spaþiu ,dar ºi sub raport organizatoric.
Sintetic, putem spune cã fenomenele ºi procesele care fac obiectul de studiu
al statisticii prezintã unele particularitãþi, ºi anume:  se produc într-un numãr
mare de cazuri individuale, care permit desprinderea esenþei lor din punct
de vedere statistic;  se caracterizeazã prin variabilitate, deoarece sunt
rezultatul acþiunii unui numãr mare de factori de influenþã de naturã diferitã;
 sunt forme individuale de manifestare concretã în timp, în spaþiu ºi sub
raport organizatoric;  acþiunea unor factori de influenþã se compenseazã
reciproc, deoarece ei se manifestã în sensuri diferite;  se produc ºi se
manifestã în condiþii de incertitudine.
Statistica studiazã fenomenele sociale ºi economice de masã în cadrul cãrora
guverneazã legile statistice care acþioneazã ca o tendinþã predominantã în masa
manifestãrilor individuale, fãrã a putea fi identificate la nivelul fiecãrui element
al colectivitãþii.

Foto: Mihãiþã ENACHE
Student:
Care
sunt
Student: Care sunt noþiunile
Student: Cum definim caracteristica statisticã?
fundamentale ale statisticii?
Formele concrete de manifestare principalele scale de mãsurare
Profesor: Caracteristica
Profesor: Statistica foloseºte, în statisticã desemneazã însuºirea, a caracteristicilor statistice la nivelul folosite în cercetarea statisticã?
Profesor: Scala nominalã se
studiul fenomenelor de masã, un proprietatea, trãsãtura comunã fiecãrei unitãþi se numesc variante

utilizeazã pentru reprezentarea
Student: Ce este legea statisticã?
numãr mare de concepte ºi noþiuni. unitãþilor unei colectivitãþi sau valori.
variabilelor, ale cãror variante sunt
Caracteristica
statisticã
se
mai
Profesor: Legea statisticã apare efectuare a acesteia. Investigarea Dintre acestea, unele au caracter statistice, reþinutã în programul
numeºte variabilã statisticã, deoarece exprimate în cuvinte ºi codificate

ca o rezultantã medie a numeroase
acþiuni individuale, care se produc
într-un numãr mare de cazuri , astfel
încât sã poatã intra sub acþiunea legii
numerelor mari.
În general, conceptul de statisticã
are urmãtoarele accepþiuni: date (în
special numerice); activitatea de
culegere ºi prelucrare a datelor;
disciplinã ºtiinþificã.
Deschiderea ºi mobilitatea
metodelor statistice de investigare a
fenomenelor ºi proceselor, îi conferã
acesteia un caracter general de
cercetare a realitãþii. Acest fapt stã
la baza diferitelor concepþii în ceea
ce priveºte statutul de ºtiinþã al
statisticii, de disciplinã sau
instrument de cunoaºtere. Cercetarea
fenomenelor ºi proceselor se
realizeazã în mod diferit, în funcþie
de natura acestor fenomene, de
scopul cercetãrii ºi de modalitãþile de

fenomenelor, proprie oricãrei
discipline, se va concretiza diferit, în
funcþie de instrumentele de
cunoaºtere utilizate.
În general, statistica se defineºte
ca disciplinã ce studiazã latura
cantitativã a fenomenelor ºi
proceselor social-economice de
masã, în condiþii concrete de timp
ºi spaþiu. Dar, orice activitate umanã
de cunoaºtere nu se poate limita
strict la aspectul cantitativ,
abordarea logicã ne obligã ºi la
aprecierea calitativã a fenomenelor.
Deci, statistica social- economicã va
analiza latura cantitativã a
fenomenelor în strânsã legãturã cu
latura lor calitativã. Studiul
legitãþilor economice se bazeazã pe
analiza unui numãr mare de
fenomene, abordate prin prisma
legitãþilor ºi categoriilor economice.

Student: Care sunt particularitãþile fenomenului de masã?
Profesor: Obiectul de studiul al raporturilor: necesitate ºi

statisticii îl reprezintã fenomenele de
masã. Spre deosebire de cele din
naturã, fenomenele de masã sunt
fenomene complexe, atipice,
rezultate din acþiunea combinatã ºi
repetatã a unui numãr mare de
factori de influenþã.
Conceptul de fenomen de masã,
presupune luarea în considerare a

întâmplare; legea statisticã ºi legea
dinamicã; model statistic ºi model
determinist.
Legea statisticã nu poate fi
cunoscutã decât dacã se ia în studiu
un numãr mare de cazuri
individuale, care sunt legate între ele
datoritã acþiunii diferite a aceloraºi
factori de influenþã.

general ºi formeazã vocabularul de
bazã al statisticii: colectivitate
statisticã; unitãþile colectivitãþii;
caracteristica statisticã

Student: Ce este o
colectivitate statisticã?
Profesor: Colectivitatea

statisticã (populaþia statisticã)
desemneazã totalitatea elementelor
de aceeaºi naturã, ce sunt supuse
studiului statistic, au o serie de
trãsãturi esenþiale comune ºi sunt
generate de acelaºi complex de
cauze esenþiale.
Colectivitãþile statistice au un
caracter obiectiv ºi finit, delimitarea
lor presupune definirea elementelor
din punctul de vedere al
conþinutului, spaþiului, timpului ºi
formei de organizare.
Ele pot fi privite ca:
a) colectivitãþi statice  cele ce
exprimã o stare ºi au o anumitã
întindere în spaþiu, formând un stoc
la un moment dat;
b) colectivitãþi dinamice  cele ce
exprimã un flux, o devenire în timp,
caracterizarea lor presupunând
înregistrarea elementelor componente pe un interval de timp.

Student: Dar unitãþile
colectivitãþii ce desemneazã?
Profesor: Unitãþile colectivi-

tãþii sunt purtãtoare de informaþii,
Student: Cum se manifestã legile statistice?
Profesor: Legile statistice se statisticii aratã cã, într-un numãr reprezentând elementele compo-

manifestã sub formã de tendinþã ºi sunt
valabile pentru un ansamblu de unitãþi
individuale. În esenþã, rolul statisticii
este de-a determina, pe baza datelor
empirice, informaþii cât mai precise
asupra legii statistice de repartiþie a
fenomenelor
individuale,
a
fenomenelor de masã ce ne intereseazã.
Statistica este ºtiinþa care
studiazã aspectele cantitative ale
determinãrilor calitative ale
fenomenelor de masã, fenomene
care sunt supuse legilor statistice ce
se manifestã în condiþii concrete,
variabile în timp, spaþiu ºi
organizare socio-economicã.
Metodologia statisticii este datã
de totalitatea procedeelor ºi
tehnicilor de cercetare cantitativã a
fenomenelor de tip colectiv.
Cercetarea statisticã trebuie sã þinã
seama în mod obiectiv de principiile
teoriei probabilitãþilor ºi de cerinþele
legii numerelor mari. Aceastã lege a

suficient de mare de cazuri individuale,
influenþele factorilor se pot compensa,
astfel încât sã ajungã la o anumitã valoare
tipicã pentru întreg ansamblul.
De asemenea, o cercetare
statisticã va cuprinde etapele fireºti
ale oricãrei cercetãri, ºi anume:
observarea, prelucrarea ºi analiza
datelor, dar cu specificitatea datã de
obiectul propriu de cercetare ºi de
procedeele ºi tehnicile de
investigare specifice.
Observarea statisticã se poate realiza
pe baza datelor culese prin procedee
specifice de obþinere a informaþiilor, ca:
recensãmânt, observare selectivã,
rapoarte statistice etc.
Prelucrarea datelor statistice ca
ºi analiza acestora presupune
comparaþii logice (scãdere,
impãrþire, modelare) ºi interpretãri
ce se realizeazã pe baza unor metode
specifice, ca: metoda mediilor,
metoda indicilor, analiza de variaþie,
metoda corelaþiilor statistice etc.

nente ale colectivitãþii statistice.
Unitãþile colectivitãþii statice existã
la un moment dat, iar unitãþile
colectivitãþii dinamice desemneazã
evenimente, procese sau fluxuri ºi
se produc în decursul perioadei, sau
intervalului de timp în care au loc
evenimentele statistice.

Student: Ce este o unitate
statisticã?
Profesor: Unitãþile statistice

pot fi:
a) unitãþi simple  reprezentând
elemente constitutive specifice
naturii fenomenului (ex. angajatul,
produsul etc.), care formeazã
aceeaºi colectivitate;
b) unitãþi complexe  sunt
formate din mai multe unitãþi
simple, organizate în funcþie de
criterii social economice (ex.
familie, echipe de lucru, grupe de
studenþi etc.).

statistic pentru a fi înregistratã ºi
care are valori diferite de la o unitate
la alta (exemple de caracteristici pot
fi: vârsta, greutatea, sexul, naþionalitatea, ocupaþia, cifra de
afaceri etc.).

are proprietatea de a-ºi modifica
valoarea în timp ºi spaþiu, de la o
unitate la alta, iar numãrul de apariþii
ale unei variante într-o colectivitate
se numeºte pondere, frecvenþã.

Student: Se poate face o clasificare a caracteristicilor statistice?
Profesor: Caracteristicile statistice se pot clasifica: dupã conþinut:

caracteristici de timp: aratã apartenenþa la un moment sau interval de timp;
caracteristici de spaþiu: exprimã teritoriul cãruia îi aparþin; caracteristicile
atributive care pot fi caracteristici numerice ce se referã la cantitãþi, note
obþinute, vârste etc., caracteristici calitative, exprimate în cuvinte cum ar
fi: naþionalitate, studii, meserii etc; dupã modul de manifestare:
caracteristici alternative, care presupun numai douã valori individuale,
complementare (ex. sexul (F.M), produsul (bun, rebut)); caracteristici
nealternative  se prezintã cu variante numerice sau calitative distincte la
nivelul unitãþilor colectivitãþii; dupã gradul de esenþialitate: caracteristici
esenþiale  care rãspund scopului propus în programul de observare;
caracteristici neesenþiale, care sunt considerate ajutãtoare, aduc un plus
de informaþie; dupã modul de obþinere ºi caracterizare a fenomenului:
caracteristici primare, obþinute direct prin înregistrare; caracteristici
derivate, care rezultã în urma prelucrãrii celor primare; dupã natura
variaþiei, caracteristicile numerice: caracteristici cu variaþie continuã, care
pot lua orice valoare într-un interval dat. Valorile unei caracteristici
numerice se stabilesc prin mãsurare, numãrare sau calcul; caracteristici
cu variaþie discontinuã sau discretã, care pot lua numai valori întregi.

Student: Ce sunt datele statistice?
Datele
Profesor: Datele statistice sunt

mãrimi concrete obþinute din
experimente, observaþii, numãrare,
mãsurare sau calcule. Prin date
statistice se înþelege o caracterizare
numericã, cantitativã, obþinutã de
statisticã,
despre
unitãþile
colectivitãþii observate.

statistice cuprind
urmãtoarele elemente: noþiunea 
care precizeazã fenomenul sau
procesul la care se referã; identificare
(de timp, de spaþiu, organizatoricã);
valoarea numericã (datele statistice
pot fi absolute, relative, primare,
derivate).

Student: Informaþia statisticã?
Profesor: Informaþia statisticã structurii, interdependenþelor, al

reprezintã conþinutul specific
(semnificaþia, mesajul datelor).
Pentru înþelegerea legitãþilor de
manifestare ale fenomenelor
economice, informaþia statisticã
trebuie structuratã în funcþie de
conþinutul ºi organizarea lor.
Datele statistice cu ajutorul
cãrora se cerceteazã un fenomen
economic sau social, sub raportul

modificãrii lor în timp sau în spaþiu,
se numesc indicatori statistici.
Conceptul de indicator statistic
este strâns legat de conceptul de
model statistic. Acesta exprimã sub
forma unei construcþii logice sau
matematice (funcþie, sistem de
ecuaþii etc.) trãsãturile, momentele,
corelaþiile esenþiale din manifestãrile
reale ale fenomenelor ºi proceselor.

Student: În statisticã se folosesc scale de mãsurare
Profesor: Da, în statisticã se folosesc scale de mãsurare. Datele cu

care se opereazã în statisticã se deosebesc în funcþie de scala lor de
mãsurare, cu ajutorul cãreia se stabilesc valorile observate.
Scala se poate reprezenta printr-un ºir de numere, valori, simboluri care
se succed progresiv pentru a arãta gradul în care un fenomen posedã o
caracteristicã sau o proprietate. Activitatea de formare a scalelor se numeºte
scalare. În practica statisticã se folosesc patru niveluri de mãsurare, gradate
dupã creºterea nivelului lor de eficienþã.

prin numere naturale (ex. sexul are
douã variante (M ºi F), ce pot fi
codificate M = 0 ºi F=1), aceasta
permite numai împãrþirea populaþiei
în clase. Valorile scalei nominale nu
pot fi prelucrate deoarece acestea
sunt valori convenþionale.
Pe scala nominalã nu se introduce
structura de ordine ºi nici operaþiilor
matematice de adunare, scãdere etc.
Pentru variabilele nominale sunt
permise doar acele operaþii care
presupun numai utilizarea frecvenþelor.
Scala ordinalã se foloseºte pentru
reprezentarea variabilelor ale cãror
variante sunt ordonate. Aceasta
asigurã partiþionarea unitãþilor
populaþiei totale pe grupe, iar în plus
faþã de scala nominalã permite
introducerea relaþiei de ordine între
grupe. Valorile de pe aceastã scalã
indicã doar poziþia unitãþii într-un ºir
ordonat, fãrã sã acorde importanþã
diferenþei ce existã între poziþii
succesive. Relaþiile tipice între clase
sunt: mai mare (mic); mai dificil
(uºor); primul, al doilea etc.
Exemplu: Considerãm venitul
lunar ca variabilã ordinalã, cu
clasele: 0 - sub nivelul mediu pe
economie, ºi 1 - peste nivelul mediu
pe economie. Douã persoane care au
venit lunar sub nivelul mediu pe
economie sunt echivalente, iar dacã
veniturile sunt în clase diferite are
sens sã introducem relaþia de ordine.
Scala de interval permite
calcularea distanþei dintre douã valori,
iar valoarea zero nu semnificã absenþa
completã a caracteristicii urmãrite.
Când o scalã are toate
caracteristicile unei scale ordinale ºi
în plus distanþa sau diferenþa dintre
douã numere ale scalei are
semnificaþie, spunem cã mãsurãtoarea
s-a fãcut pe o scalã de interval.
Exemplul cel mai cunoscut este
temperatura mãsuratã în grade
Celsius. Valoarea zero pe aceastã scalã
nu reprezintã absenþa unui fenomen,
dar defineºte o anumitã realitate fizicã,
anume, trecerea de la starea lichidã la
cea solidã, în cazul apei.
Scala de raport sau scala
proporþionalã asigurã conþinutul cel
mai mare de informaþie.
Când o scalã are toate caracteristicile unei scale de interval ºi, în plus,
punctul zero este dat în mod natural,
spunem cã mãsurarea se realizeazã pe
o scalã de raport. Pe aceastã scalã
valoarea zero indicã absenþa completã
a caracteristicii urmãrite. Variantele
obþinute pot fi supuse operaþiilor
matematice, fiecare scalã de raport
având o unitate de mãsurã bine stabilitã.
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NICO

Unde ne sunt absolvenþii?

Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte

În aceastã varã, Nico a participat la
tradiþionala festivitate de absolvire a facultãþii.
Vedeta a terminat Facultatea de Arte,
specializarea Muzicã, din cadrul Universitãþii
Spiru Haret. Emoþionatã ºi bucuroasã, în
acelaºi timp, Nico s-a prezentat la ceremonie,
la fel ca toþi ceilalþi studenþi, cu robã ºi togã.
Alãturi de colegii de la Teatrul Toma Caragiu
din Ploieºti, Rodica Alexandru, Romeo
Zaharia ºi George Capanu, a participat ºi la
spectacolul organizat cu aceasta ocazie. Artista
a avut mari emoþii când a urcat pe scenã, unde
a cântat ºi una dintre piesele sale. Chiar am
avut emoþii. A fost un altfel de spectacol, am
cântat ultima ºi am simþit cum toate privirile
sunt aþintite spre mine, colegii mei coborând
sã mã vadã, ne-a povestit Nico. Spectacolul
ce a avut loc cu ocazia absolvirii s-a
consumat înainte de terminarea examenelor,
pentru cã absolvenþii au participat, în perioada
16-19 iunie, la un festival de muzicã creºtinã
în localitatea Pomore din Bulgaria.
Nico - Nicoleta Matei s-a nãscut de un
întâi februarie, la Ploieºti; de multe ori îºi
aduce aminte de copilãrie, de clipele
frumoase în care se gândea la ce îºi dorea sã
devinã atunci când va fi mare: Am vrut sã
devin artistã - cred cã a fost cea mai mare
dorinþã a mea - ºi adevãrul e cã întotdeauna
mi-a plãcut sã cânt. Astãzi, totuºi, mã mai
gândesc cã viaþa mi-a oferit multe momente
frumoase ºi, practic, existenþa mea e
minunatã datoritã muzicii ºi familiei., avea
sã ne împãrtãºeascã artista. Cariera de

muzicianã a început prin absolvirea, în 1990,
a ªcolii Populare de Artã ºi, apoi, din anul
1996, prin participarea la diferite concursuri,
unde a obþinut numeroase premii. Dragostea
pentru muzicã ºi seriozitatea în ceea ce face
sau, mai bine spus, în ceea ce ºi-a ales sã
facã, a ajutat-o ca în momentele cele mai
grele sã nu renunþe ... la visele ei.
Dintre premiile obþinute putem aminti: în
anii 1996, 1997, 1998,1999 premiul pentru Cea
mai bunã solistã vocalã a Festivalului Naþional
al Teatrelor de Estradã de la Constanþa; 1998 Premiul I pentru cea mai bunã voce femininã
la Festivalul Ion Vasilescu; 1999 - locul II
la Festivalul de la Mamaia (secþia creaþie,
compozitor Viorel Gavrilã); 2002, 2003, 2005
(alãturi de Mihai Trãistariu) ºi în 2006 (alãturi
de Akcent) a participat la selecþia naþionalã
finalã pentru EUROVISION; 2003 - premiul
II la Festivalul Internaþional Cerbul de Aur,
Braºov; 2004- în Bulgaria, la Varna, la
Festivalul Discovery Fest, Marele Premiu
ºi alte patru premii; 2004 - în Kazahstan, la
Alma Ata, Marele Premiu ºi trofeul Vocea
Asiei; 2004 - locul II la Festivalul de la Mamaia,
(secþia creaþie, compozitor Andrei Tudor).
Nico s-a fãcut remarcatã de cãtre fanii hiphop-ului în urma colaborãrilor cu renumite
trupe precum Morometzii (Sud stil - 1999) sau
BUG Mafia (Dupã blocuri - 1999,
Întotdeauna pentru totdeauna - 2000, Casa,
Cine e cu noi - 2002). În ciuda atracþiei cãtre
blues, soul sau jazz, stilul muzical cel mai
potrivit personalitãþii sale, R&B-ul este ºi cel
adoptat pentru primul ei album, Gând pentru
ei (Intercont Music - 2003), ce conþine un
numãr de zece piese, compuse în cea mai mare
parte de cãtre soþul artistei, Laurenþiu Matei,
dar ºi de Don Baxter, Puya sau Cabron, la care
se adaugã The only one, piesa participantã la
selecþia pentru Eurovision din anul 2009.
Într-un stil original, Nico abordeazã cu
lejeritate diferite genuri muzicale.
Nico a considerat cã e momentul, la
începutul anului 2005, sã editeze un nou
material. Aºa cum vrei marcheazã o victorie
ºi o revenire în forþã. Înregistrarea acestui
album mi-a dat un sentiment fantastic, pe
care nu aº putea sã îl exprim în vorbe!, se
confeseazã ea. Am considerat necesar sã
realizez acest lucru acum. Albumul exprimã
toate sentimentele ºi emoþiile pe care le-am
încercat în tot acest timp. Aºa cum vrei

este doar demonstraþia cã, dacã vrei întradevãr ceva ºi crezi cu putere cã dorinþa þi se
va împlini, întotdeauna vei sfârºi prin a fi
fericit!.Dupã aproape doi ani ºi peste 40.000
de exemplare vândute ale albumului Aºa cum
vrei, Nico editeazã albumul Cast Away.
Laurenþiu Matei împreunã cu colegii sãi
de trupã, Chorus Live Band, au pregãtit cu
meticulozitate lansarea oficialã a altui album
al artistei, ce poartã numele Love mail.
În repertoriul sãu bogat, Nico are melodii
din repertoriul propriu, dar ºi cover-uri dupã
piese celebre. ªi asta pentru cã ea îºi doreºte
sã aibã o carierã cât mai îndelungatã, la fel
ca cea a celebrei artiste Tina Turner. Nico a
afirmat cã se simte în stare sã mai cânte încã
20 de ani, fãrã nicio problemã. Vreau sã mai
cânt încã 20 de ani, mã simt în stare. Chiar
îmi doresc sã fiu Tina Turner a României.
Aºadar, în cazul ultimului album avem un
album cu piese una ºi una, un adevãrat material
de colecþie, care se poate descãrca ºi direct de
pe site. N-aº putea sã închei mai frumos decât
folosind cuvintele solistei: Prin intermediul
acestui album mã adresez tuturor categoriilor
de ascultãtori, de orice vârstã, nu numai celor
între 15-25 de ani. Nu cred cã numai muzica
de clubbing are succes, chiar dacã este excesiv
mediatizatã, în special de radiourile comerciale,
poate prea comerciale. Pentru realizarea acestui
material discografic, am ales sã folosesc cât mai
puþin sunete artificiale, preferând instrumentaþia
live cu chitare, clape, tobe etc. Vã invit sã
ascultaþi acest album, cu speranþa cã va fi pe
placul celor mai mulþi dintre dumneavoastrã.
Mulþumesc fanilor mei, care cumpãrã ºi
apreciazã, de peste opt ani, muzica mea. Mereu
vã simt aproape, mereu vã chem în gând ºi chiar
dacã pentru mulþi dintre voi sunt o strãinã, voi
trebuie sã ºtiþi cã pentru mine reprezentaþi
bucuria, lumina ºi speranþa ºi motivul existenþei
mele. Voi întotdeauna m-aþi sprijinit
necondiþionat, mi-aþi cãlãuzit paºii spre mai
bine ºi mi-aþi zâmbit ori de câte ori eram tristã.
Fãrã sã-mi dau seama, voi aþi devenit pãrþile
mele vitale ºi, de multe ori, îi mulþumesc lui
Dumnezeu cã existaþi. Vã mulþumesc din suflet.
Vã iubesc ºi vreau sã-mi fiþi alãturi, cel puþin
ca ºi pânã acum. Cu drag, Nico.
Nici un cuvânt nu mai poate fi spus. Nico
este absolventa Universitãþii Spiru Haret,
este absolventa noastrã de aur! O aºteptãm
la un masterat de platinã!

STUDENÞII ARHITECÞI
ÎN EXAMEN
Joi, 14 septembrie 2011, studenþii din anul V ai Facultãþii de Arhitecturã au avut
emoþii: au prezentat recuperarea lucrãrii practice din semestrul II schiþã de schiþã.
I-am surprins desenând pe planºete diferite clãdiri, conform indicaþiilor fiºelor
de lucru. Lângã acestea, pe pupitrele de lucru erau alte desene. Dintre acestea, se
disting douã planuri: o locuinþã ºi un centru comercial. Ambele aspirã la o notã din
categoria A, adicã la un 9 sau un 10.

Implicaþi!

Dezvoltarea ºi implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunãtãþire continuã
ºi evaluare a calitãþii în învãþãmântul superior deschis ºi la distanþã
pe baza indicatorilor de performanþã ºi standardelor internaþionale de calitate
Proiectul Dezvoltarea ºi implementarea unui sistem de
monitorizare, îmbunãtãþire continuã ºi evaluare a calitãþii în
învãþãmântul superior deschis ºi la distanþã pe baza indicatorilor
de performanþã ºi standardelor internaþionale de calitate,
coordonat de cãtre Universitatea Spiru Haret (beneficiarul
proiectului) în parteneriat cu Fundaþia Academia Comercialã Satu
Mare, Centrul pentru Dezvoltare ºi Inovaþie în Educaþie - TEHNE
Bucureºti ºi S.C. TUV Austria-România Bucureºti, realizat prin
cofinanþare (finanþare FSE nerambursabilã: 16.611.870 lei) prin
POSDRU 2007  2013, Domeniul major de intervenþie 1.2
Universitate pentru viitor, cu o duratã de 36 de luni, a fost lansat
în luna iunie. Acest proiect îºi propune sã vinã în sprijinul
învãþãmântului superior din România, oferind instrumente
inovative, integrate, bazate pe standardele de excelenþã folosite la
nivel european ºi internaþional pentru dezvoltarea acestei forme
de învãþãmânt superior.
Obiectivul general al acestui proiect îl constituie îmbunãtãþirea
calitãþii învãþãmântului superior din România prin formularea,

validarea ºi instituirea unei metodologii ºi a unor proceduri de
monitorizare, îmbunãtãþire ºi evaluare a învãþãmântului deschis ºi
la distanþã (IDD) în conformitate cu standardele internaþionale
specifice de calitate.
Grupul þintã este format din: experþi în evaluare ºi acreditare
din comisiile de asigurare a calitãþii în învãþãmântul superior, la
nivel naþional; membri ai comisiilor de asigurare a calitãþii la nivel
de universitate/facultate; membri ai comisiilor/structurilor de
conducere din universitãþi ºi facultãþi; personal cu funcþii de
conducere, monitorizare, evaluare ºi control în învãþãmântul
superior; personal implicat în dezvoltarea ºi managementul
calificãrilor ºi Cadrului Naþional al Calificãrilor în învãþãmântul
superior, la nivel de sistem; personal implicat în elaborarea
politicilor în învãþãmântul superior; personalul implicat în
dezvoltarea ºi managementul calificãrilor la nivel de universitate/
facultate; studenþi; personal implicat în dezvoltarea programelor
de studii universitare.

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

Educaþia, învãþarea ºi dezvoltarea umanã în societãþile cunoaºterii ºi informatizãrii (I)
(Urmare din pag.1)
Toate acestea fac ca, în prezent, atât
întreprinderile ºi unitãþile economice, cât ºi
celelalte categorii de organizaþii ºi instituþii
sociale sã devinã organizaþii întemeiate pe
cunoaºtere.
Respectiv,
organizaþii
transformatoare ºi valorificatoare de
cunoaºtere, în care producerea bunurilor
materiale ºi nemateriale se va realiza de cãtre
un numãr din ce în ce mai mic de oameni care
lucreazã fizic, cu muºchii ºi de cãtre un
numãr din ce în ce mai mare de muncitori
intelectuali, pe baza valorificãrii materiei
cenuºii. Situaþie în care se transformã relaþiile
dintre aceste douã categorii de muncitori, în
sensul cã, spre deosebire de trecut, muncitorii
direct productivi vor depinde din ce în ce
mai mult de producþia celorlalþi muncitoriintelectuali, capabili sã utilizeze cunoaºterea,
sã o converteascã în produse noi, sau mai
bune, mai ieftine, printr-o valorificare mai
eficientã a capitalului, resurselor materiale ºi
a resurselor umane.
Ne aflãm, deci, într-o nouã epocã de
dezvoltare istoricã, cea a producþiei ºi
distribuþiei de cunoºtinþe, de trecere de la
munca fizicã, la cea intelectualã ºi la activitãþi

care reclamã noi facultãþi psihologice,
intelectuale ºi umane. În ultimã instanþã este
epoca necesitãþii emergenþei unui nou model
uman, de la cel al omului enciclopedic
produs al epocii Renaºterii ºi al umanismului
modern, al omului îngust specializat,
divizat, la omul complet sau omul
total, caracterizat prin dezvoltarea echilibratã
a tuturor componentelor personalitãþii 
integralitate fizicã, intelectualã, afectivã, eticãºi afirmarea deplinã a resurselor ºi
disponibilitãþilor individuale complexe, potrivit
pluralitãþii naturii umane. În fond, ne aflãm în
faþa unei veritabile ºi iminente revoluþii
umane, care implicã transformãri radicale, în
toate elementele sistemelor de educaþie ºi
învãþãmânt, noi direcþii de reflecþie, de cercetare
ºi de acþiune, inclusiv la nivelul activitãþilor ºi
proceselor de instruire ºi educare.
Societãþile contemporane
ale cunoaºterii ºi informatizãrii
Societãþile ºi sistemele economice
sociale contemporane sunt angrenate în
masive procese de transformarea generate
de trecerea de la muncã manualã la noi
topuri de muncã intelectualã de la economia

bazatã pe fabricaþie, respectiv, producþia
de servicii ºi de bunuri simbolice
(valori nemateriale), bazatã pe cunoaºtere.
Odatã cu aceasta s-a intrat într-o nouã etapã
istoricã a devenirii universale a umanitãþii
- cea a producerii de cunoºtinþe, a
diseminãrii ºi valorificãrii cunoaºterii, în
toate
domeniile activitãþii ;i vieþii
sociale. Ceea
ce, determinã
emergenþa
unor
noi
categorii de
probleme,
între care
cele privind
tipurile de
competenþe
pe
care
trebuie sã le
dobândeascã
noile generaþii
de specialiºti în cadrul noilor profesiuni ºi structuri profesionale care se
constituie în prezent, prin intermediul unor noi
sisteme de pregãtire ºi formare, de învãþãmânt
ºi educaþiei º.a. O problemã ce devine de
prim plan este cea a proprietãþii
intelectuale, condiþiile în care schimburile
ºi exporturile de servicii ºi de produse
intelectuale cresc masiv ca pondere în
ansamblul schimburilor ºi exporturilor.
Concomitent cu aceste procese apar noi
tipuri de necesitãþi, ca de exemplu:
necesitatea acumulãrii ºi asimilãrii noilor
cunoºtinþe ca o condiþie esenþialã a formãrii

Puncte
de
vedere

competenþelor adecvate noilor exigenþe
profesionale ºi sociale; necesitatea
reconceptualizãrii ºi reorganizãrii muncii,
a relaþiilor de muncã ºi de putere din toate
tipurile de organizaþii economice, sociale,
politice, culturale, întemeiate pe o nouã
paradigmã a muncii ca muncã preponderent
mentalã;
necesitatea accentuãrii
circulaþiei cunoaºterii în dauna circulaþiei
bunurilor materiale, capitalurilor ºi a
celorlalte tipuri de produse tangibile ale
vechii economii; necesitatea extinderii
pregãtirii adecvate a oamenilor, prin ºcoalã,
ucenicie, al locul de muncã în domenii ºi
servicii umane (sãnãtate), asistenþã socialã,
securitate socialã ºi personalã, recreere,
turism, loisir etc. );
necesitatea
reconsiderãrii statutului material, social ºi
moral al profesiilor ºi ocupaþiilor din
serviciile umane ca domenii productive
de activitate (nu de consum ca pânã acum),
ºi a creºterii produc-tivitãþii ºi eficienþei
lor; necesitatea schimbãrii atitudinilor ºi
adaptarea unor noi sisteme de tratare a
oamenilor ºi a angajaþilor, nu în masã, sau
ca masã, ci ca persoane ºi personalitãþi
individuale, cu statutele, particularitãþile,
calitãþile ºi limitele lor individuale.

Toate acestea demonstreazã cã în toate
zonele economice sau sociale, problema
cheie este aceea a cantitãþii ºi calitãþii
muncii de procesare de informaþii, a
nivelului de abstracþiune ºi de inteligenþã
implicã munca pe care oamenii o
desfãºoarã, gradului de autonomie ºi de
responsabilitate revine fiecãrui membru
individual al societãþii. Precum ºi faptul cã
în ansamblul sistemelor sociale ºi
economice rolul crucial în producerea
avuþiei ºi bunãstãrii individuale ºi colective
ºi al dezvoltãrii societãþii revine cunoaºterii
ceea ce înseamnã cã suntem pãrtaºi al unei
evoluþii spectaculoase, de la epoca istoricã
în care fundamentul esenþial al economiei
ºi vieþii sociale era constituit de producþia
de masã de bunuri, pe baza valorificãrii
resurselor materiale, uneltelor, banilor ºi a
forþei de muncã, la noua epocã, în care
munca mentalã, sãnãtatea, educaþia, ºtiinþa,
cultura (considerate ca servicii sociale
neproductive) se transformã în cele mai
productive servicii sociale ºi devin, pe
baza creaþiei, invenþiei ºi inovaþiei sursele
esenþiale ale producerii, diseminãrii ºi
valorificãrii cunoaºterii ºi pârghiile
fundamentale ale bogãþiei ºi bunãstãrii.
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Dumitru Prunariu preºedinte
al Asociaþiei
Exploratorilor
Spaþiului

Dumitru Prunariu a devenit preºedinte al
Association of Space Explorers (ASE,
Asociaþia Exploratorilor Spaþiului), din care
fac parte 350 de astronauþi ºi cosmonauþi,
reprezentanþi ai 37 de þãri. Mandatul de
preºedinte al Asociaþiei este de trei ani.
Dumitru Prunariu a fost, pânã la congresul
de sãptãmâna trecutã, ºeful filialei europene
a organizaþiei. Organizaþia se ocupã, între
altele, cu studiul siguranþei zborurilor
cosmice, sau al obiectelor cosmice care se
apropie de Pãmânt, precum asteroizii sau
meteoriþii care se pot ciocni de planetã.

SÃPTÃMÂNA MONDIALÃ
A SPAÞIULUI COSMIC
4 - 10 octombrie 2011
Agenþia Spaþialã Românã, coordonatorul
naþional al activitãþilor din domeniul spaþial,
îi invitã pe toþi iubitorii spaþiului sã contribuie
la desfãºurarea ediþiei din acest an a
Sãptãmânii Mondiale a Spaþiului Cosmic.
Sãptãmâna Mondialã a Spaþiului Cosmic
este o sãrbãtoare internaþionalã a ºtiinþei ºi
tehnologiei, ºi a contribuþiilor acestora la
îmbunãtãþirea condiþiei umane. Adunarea
Generalã a ONU a declarat, în anul 1999,
cã acest eveniment sã aibã loc în fiecare
an între 4-10 octombrie, sãrbãtorind, astfel,
lansarea, pe 4 octombrie 1957, a primului
satelit artificial al Terrei, Sputnik 1, care a
deschis calea explorãrii spaþiului cosmic ºi
semnarea, la 10 octombrie 1967, a
Tratatului asupra principiilor care
guverneazã activitãþile statelor în explorarea
paºnicã a spaþiului cosmic, inclusiv a Lunii
ºi a celorlalte corpuri cereºti.
Ediþia din anul acesta a Sãptãmânii
Mondiale a Spaþiului Cosmic are ca tema 50
de ani de zbor spaþial cu echipaj uman, fiind
dedicatã, în primul rând, profesorilor, elevilor
ºi studenþilor. Sãptãmâna Mondialã a
Spaþiului Cosmic este, însã, deschisã
participãrii tuturor. Instituþii publice, firme,
muzee, organizaþii non-profit, cadre didactice,
chiar ºi persoane fizice pot organiza
evenimente pentru a sãrbãtori spaþiul.
În anul 2010, au avut loc peste 140 de
evenimente în jumãtate dintre judeþele
României, plasând þara noastrã pe primul loc

Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului
ºi Sportului a fãcut public:

CALENDARUL examenului de bacalaureat  2012
Sesiunea iunie-iulie 2012

în lume. Alãturi de România, alte 62 de þãri
din întreaga lume au participat la aceastã
sãrbãtoare, cu un total de 585 de evenimente
la nivel mondial pentru anul 2010. Cele 142
de evenimente gãzduite de þara noastrã ºi
coordonate de cãtre Agenþia Spaþialã Românã
reprezintã un sfert din totalul evenimentelor
la nivel mondial, fãcând din România liderul
indiscutabil al acestei ediþii. Multe dintre
evenimente au avut loc în mediul rural, massmedia naþionale ºi locale implicându-se în
promovarea acestor evenimente în rândul
publicului. Evenimentele au fost diverse, de
la spectacole, proiecþii de filme, carnavaluri
spaþiale, pânã la lansãri de rachetomodele.
ªi în anul 2011, românii sunt aºteptaþi sã
contribuie la sãrbãtorirea Sãptãmânii
Mondiale a Spaþiului Cosmic, Agenþia
Spaþialã Românã oferind diplome celor mai
merituoºi organizatori.

Români uitaþi pe nedrept de o societate ce-ºi încurcã valorile
Invenþii ignorate, invenþii exilate (I)

În lume, mai existã douã
brevete în domeniu (Japonia ºi
SUA), dar acestea nu depãºesc
nivelul locomotivei cu aburi,
necesitând combustibil solid sau
lichid. Motorul Ruºeþel

28  30 mai 2012 - Înscrierea candidaþilor la prima sesiune de examen
1 iunie 2012 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11 - 13 iunie 2012 - Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba
românã  proba A
13 - 15 iunie 2012 - Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba
maternã  proba B
18  22 iunie 2012 - Evaluarea competenþelor digitale  proba D
25 - 27 iunie 2012 - Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie
internaþionalã  proba C
2 iulie 2012 - Limba si literatura româna  proba E)a)  proba scrisã
3 iulie 2012 - Limba si literatura maternã  proba E)b)  proba scrisã
4 iulie 2012 - Proba obligatorie a profilului  proba E)c)  proba scrisã
6 iulie 2012 - Proba la alegere a profilului ºi specializãrii  proba E)d)  proba scrisã
8 iulie 2012 - Afiºarea rezultatelor
9 iulie 2012 - Depunerea contestaþiilor (orele 08:00  12:00)
10 -12 iulie 2012 - Rezolvarea contestaþiilor
13 iulie 2012 - Afiºarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2012
16  20 iulie 2012 - Înscrierea candidaþilor la a doua sesiune de examen 20-21 august 2012
- Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba românã  proba A
20-22 august 2012 - Evaluarea competenþelor lingvistice de comunicare oralã în limba
maternã  proba B
21 -22 august 2012 - Evaluarea competenþelor lingvistice într-o limbã de circulaþie
internaþionalã  proba C
23 - 24 august 2012 - Evaluarea competenþelor digitale  proba D
27 august 2012 - Limba ºi literatura românã  proba E)a)  proba scrisã
28 august 2012 - Limba ºi literatura maternã  proba E)b)  proba scrisã
29 august 2012 - Proba obligatorie a profilului  proba E)c)  proba scrisã
31 august 2012 - Proba la alegere a profilului ºi specializãrii  proba E)d)  proba scrisã
2 septembrie 2012 - Afiºarea rezultatelor (pânã la orele 16:00) ºi depunerea contestaþiilor
(orele 16:00  20:00)
3-4 septembrie 2012 - Rezolvarea contestaþiilor
5 septembrie 2012 - Afiºarea rezultatelor finale

O nouã disciplinã de studiu pentru liceenii din România:

Românul care a inventat motorul care
ÎNVÃÞARE
nu consumã nimic!

Mihai Ruºeþel a
inventat motorul
cu apã!
Cazul Ruºeþel este
elocvent
pentru
geniul
românesc, dar ºi pentru
talentul cu care ne risipim
forþele ºi putem sã ne pierdem
valorile. Proiectul a fost depus
la OSIM în 1980 ºi a fost
brevetat în ianuarie 2001. În
februarie 1990, precaut, el a
refuzat angajarea pe post de
consilier tehnic la Mercedes
(2.500 DM lunar) pentru a nu
pierde, eventual, proprietatea
invenþiei
Motorul sãu se
bazeazã, ca principiu de
funcþionare, pe cazanul Traian
Vuia, invenþie folositã încã la
locomotivele Diesel electrice
pentru încãlzirea vagoanelor.
Poate fi utilizat în domeniul
transporturilor terestre ºi
navale, în locul turbinelor din
termocentrale, ºi chiar a
centralelor termoelectrice.
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Ion Scripcaru, strungar ºi
lãcãtuº mecanic din satul Uzunu
(Giurgiu) nu gãseºte, de patru
ani, 15.000 USD pentru a ºi
realiza invenþia epocalã (pânã la
proba practicã): motorul care
nu consumã nimic! Acesta ar
trebui sã funcþioneze pe baza
gravitaþiei, fiind, în fapt,
instalaþie mecanicã amplificatoare de putere, capabilã sã

transforme forþa staticã
gravitaþionalã în lucru mecanic.
S-ar închide toate centralele
nucleare, spune el. Numai cã
OSIM (Oficiul de Stat pentru
Invenþii ºi Mãrci)a refuzat sã-i
breveteze invenþia în lipsa unei
machete funcþionale, doar pe
baza schiþelor. Sponsorii nu se
înghesuie, ca ºi statul, sã-i asigure
cei 15.000 USD necesari

Celebru, dar tratat cu indiferenþã
foloseºte drept combustibil doar
apa ºi are dimensiunile unui
motor de Dacie, sursa de energie
iniþialã fiind o banalã baterie
de maºinã. Datele tehnice
preconizate de a patra sa
machetã (10 l/100 km consum
de apã, 70 km/h viteza maximã)
pot fi îmbunãtãþite la realizarea
prototipului: un motor cu apã
montat pe o Dacie 1310.
Directorul
general
al
Uzinelor
D a c i a ,
ing.Constantin
Stroe, care
cunoaºte acest
proiect chiar
din 1980, a
afirmat cã este
dispus sã ajute
inventatorul
cu orice are
nevoie pentru
realizarea
prototipului ºi a declarat,
încântat. Reuºita ar fi un
miracol, ºi cred cã în asemenea
caz ar trebui sã se inventeze
pentru acest om Premiul
Super Nobel.

By train. . .
Cred cã am nimerit cel mai incomod loc
posibil, în vagonul de tren. Stau pe banchetã
între un bãiat, care la prima vedere pare
nepãsãtor, plictisit, obosit, pãrul tuns în  V,
îmbrãcat cu o pereche de pantaloni roºii,
bluzã albastrã, ºi o femeie, de aproximativ
35 de ani, casnicã, aº spune eu. Sandale
maro, pantaloni negri, bluzã albã. Genul de
femeie care îºi petrece ziua cu Jose Armando,
încercând sã afle dacã vecina a avut dreptate,
dimineaþã la cafea, când a spus cã acesta nu
o mai iubeºte pe Juliana. Pare cã o sã mã
plictisesc. Asta pânã când locurile din faþa
mea sunt ocupate de o mamã care cãlãtoreºte
împreunã cu micuþul ei. Aflu mai târziu, din
conversaþiile ei foarte gãlãgioase, la telefon,
cã merge cu copilul la bunici, în ultimul
sfârºit de sãptãmânã, înainte de începerea

Justin Caprã este un inventator celebru al României, din
pãcate mereu tratat cu indiferenþã
(chiar ostilitate) de autoritãþile
statului, condiþii în care nu e de
mirare cã unele din invenþiile sale
(de miliarde de dolari) i-au fost pur
ºi simplu furate de americani
În 1956, la nici 25 de ani, Justin
Caprã a inventat primul rucsac
zburãtor, un aparat individual de
zbor. Dupã ºapte ani, în care
semidocþii savanþi l-au tratat cu
dispreþ pentru cã era doar tehnician
ºi nu inginer, în 1963, americanii
Wendell Moore, Cecil Martin ºi
Robert Cunings au preluat invenþia
din România ºi au lansat-o în
fabricaþia de serie

În 1958, Justin Caprã a realizat
prima variantã a rachetonautului,
cu care s a ridicat de la pãmânt
la
Ambasada SUA din
Bucureºti. Rezultatul: invenþia
a fost ºi aceasta furatã ºi
brevetatã, în 1962, de Wendell
Moore (specializat deja!), iar
inventatorul a fost arestat de
Securitate pentru cã ar fi dorit sã
fugã din þarã cu aparatul sãu
Justin Caprã mai este ºi
realizatorul celui mai mic autoturism din lume, Soleta, care
consumã
0,5l/100 km, ºi al
unei motorete, unicã în lume, ce
funcþioneazã cu acumulatori (37
kg, 30 km/h, 80 km autonomie
cu o încãrcare).

SIVECO România prezintã o soluþie
ineditã menitã sã dezvolte capacitãþile creative
ale elevilor ºi sã transforme actul de învãþare
într-o activitate eficientã ºi plãcutã: programa
opþionalã, la Decizia ªcolii, Învãþare pentru
societatea cunoaºterii, care este introdusã
oficial în toate liceele din România începând
cu anul ºcolar 2011-2012. Elevii vor avea
ocazia, în premierã, sã combine informaþiile
din mai multe domenii, într-o manierã plãcutã
ºi interesantã, care sã le dezvolte gândirea
analiticã ºi creativitatea.
Curriculumul transdisciplinar a fost
dezvoltat în cadrul proiectului Proces
educaþional optimizat în viziunea
competenþelor societãþii cunoaºterii ID
25952 (cunoscut ºi ca proiectul Multitouch) ºi, informeazã SIVECO, se bucurã
de privilegiul unicitãþii, fiind, de asemenea,
printre primele abordãri coerente ale
conceptului de învãþare axatã pe competenþe
ºi, probabil, primul curs transdisciplinar
care integreazã cele douã arii de cunoaºtere:
Matematicã ºi ºtiinþe ºi Om ºi societate.
Proiectul Proces educaþional optimizat
în viziunea competenþelor societãþii
cunoaºterii este implementat de Unitatea
de Management a Proiectelor cu Finanþare
Externã din Ministerul Educaþiei, Cercetãrii,
Tineretului ºi Sportului (UMPFE-MECTS),
în parteneriat cu SIVECO România ºi

ªcoala de arte ºi maniere pentru copii

DETALII
ºcolii. Nu mult dupã plecarea trenului din
garã, mama scoate o carte de matematicã, o
ediþie foarte veche ºi îºi obligã fiul sã facã
exerciþii. Ca rãspuns la cererea mamei,
copilul apasã cãºtile pe ureche ºi dã volumul
mai tare. Mama renunþã uºor, fãrã sã rateze
oportunitatea de a-l ºantaja. Copilul îºi vede
de treabã: o ignorã. Am întâlnit un D-l Goe
veritabil. Mã aºez mai confortabil în scaun,
nu vreau sã pierd nici o secundã din piesã.
Peste câteva zeci de minute, pare cã
micuþului poznaº îi este foame. Modul lor
de a se comporta, mie, cel puþin, îmi pare
bizar. El are o sticlã de suc ºi ea are apã.
Mama îºi pãteazã bluza în încercarea de a
bea din sticla copilului. Îºi toarnã, la
propriu, sucul în gurã ca sã nu atingã
recipientul. Cât despre mâncare, este

ÎN SOCIETATEA
CUNOAªTERII

Universitatea Naþionalã de Apãrare Carol
I, cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Având ca grup-þintã elevii din licee,
directorii liceelor ºi persoane din sistemul
naþional de examinare, evaluare ºi curriculum
din învãþãmântul preuniversitar, proiectul
rãspunde unei nevoi stringente a sistemului
românesc de învãþãmânt, respectiv crearea
unui mediu de învãþare eficient în vederea
creºterii accesului la educaþie de calitate ºi
formãrii unor competenþe cheie ºi profesionale
care sã faciliteze integrarea pe piaþa muncii.
Programa include 12 teme care pot fi
abordate în diferite combinaþii în funcþie de
opþiunile elevilor ºi profesorilor. Cursul îi
ajutã pe elevi sã îºi însuºeascã noi cunoºtinþe
într-un mod mai plãcut ºi este în acord cu
legislaþia în vigoare în domeniul educaþiei.
Pentru profesori, proiectul este un pas
înainte, noua manierã de predare apropiindu-i
mai mult de elevi.
Într-o primã etapã, curriculumul opþional
a fost dezvoltat doar pentru clasa a XI -a, însã
poate fi adaptat ºi pentru alte niveluri de studii.
Activitatea de concepþie a curriculumului
integrat, inter ºi transdisciplinar precum ºi a
ghidului metodologic pentru profesori s-a
desfãºurat cu sprijinul specialiºtilor SIVECO
România.
Iniþial acesta a reprezentat un proiect pilot
implementat în 500 de licee din toatã þara, însã,
începând din acest an, programa opþionalã este
introdusã în Curriculumul la Decizia ªcolii la
nivel naþional prin Ordinul Nr. 4572/06.07.2011,
aprobat la începutul lunii iulie de Ministrul
Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului.
Programa opþionalã ºi ghidul metodologic
sunt oferite pe: www.transdisciplinar.pmu.ro.

învelitã în mii de straturi de folie de
aluminiu. Încerc sã nu îi privesc insistent.
Excesul acesta de igienã, nu poate duce
decât la o stare de nervi. Copilul pare agasat
de manevrele mamei sale. Micuþul este alb
la faþã ºi foarte slãbuþ pentru un copil de
clasa a V-a. Pare cã îºi doreºte sã îºi trãiascã
copilãria. Eu asta mi-aº dori la vârsta lui.
Cei doi, mama ºi copilul merg la Iaºi. Mai
sunt câteva ore de mers cu trenul, aºa cã
mama mai insistã cu niºte exerciþii. Se
loveºte de acelaºi rãspuns, negativ, dar nu
renunþã. Doamna X, mama domnului Goe,
îºi doreºte cu disperare sã fie pãrintele
perfect. A uitat de faptul cã cei mai mici nu
sunt atât de fragili pe cât par, au ºi ei
personalitate ºi chiar pot fi perfecþi.

Corina GHIGA

Fundaþia Calea Victoriei lanseazã în
aceastã toamnã ªcoala de Arte ºi Maniere,
un proiect original în cadrul cãruia vor avea
loc cursuri ºi evenimente adresate atât
copiilor, cât ºi adolescenþilor.
Preluând tradiþia, experienþa ºi misiunea
Fundaþiei Calea Victoriei ºi beneficiind de un
corp de lectori formaþi atât în România cât ºi în
strãinãtate, ªcoala de Arte ºi Maniere îºi
propune sã contribuie la formarea ºi dezvoltarea
personalã ºi intelectualã a cursanþilor sãi.
Noutatea demersului constã în abordarea
unitarã ºi interdisciplinarã a procesului de
învãþare, preluând într-o anumitã mãsurã
modelul pedagogic promovat de instituþiile muzeale ºi de culturã din Europa.
ªcoala de Arte ºi Maniere, informeazã Fundaþia Calea Victoriei, pune accentul pe evoluþia
personalã ºi descoperirea potenþialului individual al copiilor ºi adolescenþilor, oferindu-le o
programã integratã ºi interdisciplinarã de cursuri teoretice ºi practice, care se adreseazã
mai multor grupe de vârstã.
Câteva dintre domeniile de studiu abordate sunt: scriere creativã, cursuri de dezvoltare
personalã ºi a inteligenþei emoþionale, bune maniere ºi eticheta în societate, astronomie,
actorie, arte plastice, cultura generalã.
Sediul ªcolii de Arte ºi Maniere se aflã în centrul Bucureºtiului, pe strada ªtefan
Mihãileanu, la numãrul 28 B, informeazã
Punând accentul pe arte, dezvoltare personalã ºi culturã generalã, ªcoala de Arte ºi
Maniere îºi doreºte sã insufle cursanþilor sãi, copii ºi adolescenþi, dorinþa de a-ºi dezvolta
constant interesele ºi potenþialul înnãscut prin programe educative inovative ºi cu ajutorul
unor lectori dedicaþi procesului de educare continuã ºi pregãtirii copiilor pentru a deveni
adulþi încrezãtori ºi asertivi, competenþi profesional ºi responsabili social. - Silvia Timofte,
director ªcoala de Arte ºi Maniere

Sã ne cunoaºtem profesorii

Noaptea albã a bibliotecilor

Conf. univ. dr. Mihaela Marinescu 
muzicolog, critic muzical ºi pedagog
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Studiile muzicale le-a început la Liceul
de Muzicã nr. 2 (George Enescu) din
Bucureºti, continuându-le în cadrul
Conservatorului din Bucureºti (1970 
1974), cu profesorii Constantin A Ionescu
(teorie ºi solfegiu), Viorel Cosma, Grigore
Constantinescu, Liviu Brumaru, Petre
Brâncuºi (istoria muzicii), Ion Dumitrescu
(armonie), Dumitru Bughici (forme
muzicale), Myriam Marbe (forme muzicale
ºi aranjamente corale). Din anul 2002 este
doctor în muzicologie, titlu obþinut cu teza
Spiritualitatea bizantinã în creaþia muzicalã
româneascã din secolul XX.
Din anul 1998 este cadru didactic la
Facultatea de Muzicã a Universitãþii Spiru
Haret (teorie-solfegiu, istoria muzicii,
folclor). Publicã eseuri, studii, articole,
cronici muzicale, recenzii în revistele ºi
publicaþiile periodice Muzica, Studii de
muzicologie, Actualitatea muzicalã,
Caiete de muzicologie, România literarã,
Viaþa româneascã, Ateneu(Bacãu),
Vatra (târgu Mureº), Scânteia tineretului
etc. Redacteazã programe de salã ºi de
concerte (Caiete Program la Sãptãmâna
muzicii noi/World music days).
A susþinut numeroase conferinþe, referate,
comunicãri ºtiinþifice la simpozioane,
emisiuni de radio ºi televiziune. A publicat
volumele: Concertul instrumental românesc
contemporan (Bucureºti, Editura Muzicalã,
1983), Ciclul pentru pian Columna
Modalã- Investigaþii în ethosul muzical
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românesc  Dialog cu compozitorul Theodor
Grigoriu (Bucureºti, editura Ars Sonora,
1994), Ionel Perlea  Destinul unui mare
muzician (în colaborare cu Theodor
Grigoriu) (Slobozia- Ialomiþa, Editura
Fundaþiei Pod peste suflete, Centrul
Cultural Ionel Perlea, 1999, numeroase
studii de muzicologie (Ulisse de Marsillac
 un critic muzical din secolul XIX-lea, în
Caiete de muzicologie, Bucureºti, Tipar
Conservatorul Ciprian Porumbescu, 1972;
Dialog cu Theodor Grigoriu despre
Columna Modalã (I), în Muzica,
Bucureºti, 43, nr. 2, 1993; idem (II), în
Muzica Bucureºti, 43, nr. 3, 1993;
Tradition und erneuerung: zeitgenossische
musik der mittleren und jungeren generation
in romanien (în colaborare cu Fred
Popovici), în Musik texte, 57/58, Koln,
Germany, III 1995; Concertul pentru viarã
ºi orchestrã Bizanþ dupã Bizanþ de Theodor
Grigoriu, în Arc, Bucureºti, nr. 3-4, 1994;
Contributions a lhistoire de trio un la
mineur denesco, în Revue roumanie
dhistorire de lart, Serie Theatre, Musique,
Cinema, Tome XXXII, Bucureºti, Editura
Academiei Române, 1995; Le quatuor a
cordes en do majeur par Georges Enesco,
în Revue roumanie dhistoire de lart, Serie
Theatre, Musique, Cinema, Tome XXXIV,
Bucureºti, Editura Academiei Române, 1997
etc, etc), lucrãri didactice ºi manuale
(Educaþia muzicalã  manual pentru clasa
a VII-a (în colaborare), Bucureºti, Editura
Aramia, 1997; Educaþia muzicalã. Manual

Scriitoarea Ioana Pârvulescu,
în turneu suedez
Scriitoarea Ioana Pârvulescu se va afla, între 20 ºi 23 septembrie, într-un turneu
în oraºele Stockholm ºi Göteborg, cu ocazia lansãrii în limba suedezã a romanului
sãu Viaþa începe vineri. Turneul este organizat de Institutul Cultural Român de la
Stockholm ºi cuprinde seminarii ºi întâlniri cu cititorii la sediul institutului ºi la
Târgul de Carte de la Göteborg. Viaþa începe vineri este primul titlu romanesc
publicat de Editura 2244, fondatã în 2010 sub umbrela celui mai mare grup
editorial suedez, Bonnier, ºi specializatã în literaturile din jurul Mãrii Negre.
Viaþa începe vineri reprezintã debutul în roman al eseistei Ioana Pârvulescu ºi sa numãrat printre cele mai de succes cãrþi romaneºti ale anului 2009.

Crulic  Drumul spre dincolo,

selectat la festivalurile de la Londra ºi Pusan
Documentarul de animaþie Crulic - Drumul spre dincolo de Anca Damian va fi
prezentat la Festivalul BFI de la Londra, fiind singurul film românesc selectat în
cadrul evenimentului. Pelicula Ancãi Damian va fi proiectatã, în secþiunea Cinema
Europa, la cel mai prestigios festival de film din Marea Britanie, care se va
desfãºura între 12 ºi 27 octombrie. De asemenea, Crulic - Drumul spre dincolo
face parte din selecþia Festivalului Internaþional de Film de la Pusan, din Coreea
de Sud, ajuns la cea de-a 16-a ediþie, care se va desfãºura în perioada 6 - 14
octombrie. Animaþia româneascã a fost inclusã în secþiunea Wide Angles. Tot la
Pusan, la unul dintre cele mai importante festivaluri de film din Asia, a fost
selectat ºi lungmetrajul Din dragoste, cu cele mai bune intenþii, de Adrian Sitaru,
în secþiunea World Cinema. La festivalurile de la Londra ºi Pusan a mai fost
selectatã ºi coproducþia romano-italianã ªapte opere de milostenie, de
Massimiliano ºi Gianluca De Serio. Cele douã pelicule româneºti au fost bine
primite de criticã, dar ºi de jurii, la ediþia din acest an a Festivalului de la Locarno.

Invitaþiile Doamnei Pictura

pentru clasa a X-a (în colaborare),
Bucureºti, Editura Aramia, 2000, Manual
pentru clasa a IX-a (2006), dar ºi
Spiritualitatea bizantinã în creaþia muzicalã
româneascã (secolul XX) / Bucureºti, Editura
Fundaþiei România de Mâine, 2008.)
Au mai apãrut ºi ediþiile critice Cu ºi
despre D.D.Stancu la 80 de ani. Personalitãþi,
gânduri, rânduri..., Vol. I, Bucureºti, Editura
Intact, 2001, urmatã de apariþia editorialã
Cu ºi despre D.D.Stancu la 86 de ani.
Personalitãþi, gânduri, rânduri..., Vol. II,
Bucureºti, Editura Intact, 2001.
Membrã a Internaþional Society for
Contemporary Music, menþionatã în
Foremost women of the twentieth century
(First Edition, Cambridge, England, 1987),
deasemenea în The world whos who
women (Ninth Edition, Cambridge,
England, 1987), Internaþional whos who
of professional and business woman (First
edition, Cambridge, England, 1988,
Internaþional whos who in music and
musiciens directory (Eleventh Edition,
Cambridge, England, 1988), dar ºi în
publicaþii româneºti specifice genului
muzical, doamna conferenþiar universitar
doctor Mihaela Marinescu a studiat ºi a
cercetat îndeaproape fenomenul artistic din
lumea muzicalã, acordându-i ºansa unei
valenþe superioare, unui plan vibratoriu
angelic ºi serafic. Noi, colectivul de cadre
didactice, îi mulþumim pentru desosebita
implicare, dar ºi studenþii domniei sale îi
sunt recunoscãtori pentru informaþiile pe
care le-a diseminat în rândul lor, seminþe
de viitoare cariere în domeniul muzical.

Producþia
Teatrului Naþional Radiofonic 
Felii 
nominalizatã la Prix Europa 2011
Spectacolul Felii, de Lia Bugnar, regia artisticã Gavriil
Pinte, producþie a Teatrului Naþional Radiofonic din
cadrul Societãþii Române de Radiodifuziune, a fost
nominalizat la secþiunea tradiþionalã de teatru radiofonic
Radio-Drama - Prix Europa 2011, care se va desfãºura
la Berlin, în perioada 22 - 29 octombrie.
Felii de Lia Bugnar - cu Ofelia Popii în toate rolurile
- este un spectacol realizat ºi prezentat în cadrul
proiectului Dramaturgi români contemporani  program
complex de promovare ºi aprofundare a dramaturgiei
naþionale contemporane, coordonat de Magda Duþu.
Varianta radiofonicã, propusã de Gavriil Pinte, are la
bazã textul Liei Bugnar ºi a fost difuzatã în premierã, în
luna ianuarie a acestui an, la Radio România Cultural.
Felii e o înlãnþuire de poveºti, o intersectare de destine
care graviteazã în jurul unui bãrbat, cu a cãrui moarte
începe piesa. Felii, adicã mai puþin decât bucãþi ºi mai
mult decât firimituri  îºi descrie Lia Bugnar piesa.
Spectacolul radiofonic propune o altã cheie în care se
poate citi ºi recepta textul Liei Bugnar; un univers sonor
astfel construit încât sã punã în evidenþã calitãþile
interpretative deosebite ale Ofeliei Popii, pe de o parte,
ºi sã stimuleze, pe de altã parte, imaginaþia fiecãrui
ascultãtor, în încercarea sa de a detecta tipologiile
feminine prezentate.

CONCERT ANIVERSAR GEORGE ENESCU
LA KINGS PLACE, LONDRA
Un concert aniversar George Enescu, prilejuit de împlinirea a 130 de ani de la naºterea
marelui compozitor, are loc luni, 19 septembrie, în organizarea Institutului Cultural Român
din Londra ºi ansamblului London Schubert Players. Recitalul se desfãºoarã la Kings
Place, una dintre cele mai moderne ºi frecventate adrese culturale din nordul Londrei.
Evenimentul va fi precedat de o conferinþã susþinutã de Noel Malcolm, profesor ºi
jurnalist, autorul uneia dintre cele mai cunoscute biografii enesciene, de curând lansate
în România de cãtre editura Humanitas, în cadrul colecþiei Contrapunct.
Potrivit ICR Londra, programul concertului cuprinde ultima, dar poate cea mai valoroasã
dintre operele enesciene  compusã la Paris în 1954, în ultimele luni de viaþã ale
compozitorului  Simfonia de camerã pentru 12 instrumente soliste. Lucrarea va fi
interpretatã în premierã în capitala Marii Britanii. Tot în cadrul concertului vor fi prezentate,
în premierã mondialã, trei noi compoziþii inspirate de simfonia enescianã: Bjørn Bolstad
Skjelbred (Norvegia) - Echoes of Time Lost; Aurelian Bãcan (Romania) - Three Sketches;
Jonathan Östlund (Suedia) - A Northern Symphony. Aceste trei piese sunt prezentate în
cadrul proiectului european Invitation to Composers, iniþiat de pianista Anda Anastasescu
ºi ansamblul London Schubert Players.
Printre interpreþi se numãrã Anda Anastasescu: pian, Alberto Portugheis: pian, Daniel
Petricã Ciobanu: pian, Hu Kun, dirijor, ºi Cvartetul Enesco din Paris: Constantin Bogdanas
 vioarã, Florin Szigeti  vioarã, Vladimir Mendelssohn  violã ºi Dorel Fodoreanu 
violoncel.

Petre Chirea trãieºte succesul primei expoziþii personale
ºi perspectivelor impresionante. A fãcut ªcoala de Arte
cu profesorul George Paul Mihail.
Expoziþia este deja un succes, înainte de dechidere,
prin interesul suscitat în rândul colecþionarilor ºi
comentatorilor, care au vãzut, în manifestãrile colective
precedente, nivelul de exprimare artisticã propriu lui
Petre Chirea.
M-am gandit la niºte titluri potrivite pentru aceastã
expoziþie: sã dam un mare viitor timpului trecut sau
trãiascã neointerbelicii sau ce bine este sã fim paseisti
ori semnificaþiile celor patru litere: OSIM.
La 1 septembrie, începutul anului bisericesc, la Galeria
Elite Prof Art, strada Nanu Muscel nr 14, în selectul cartier
Cotroceni, s-a deschis expozitia Bucureºtii vechi ºi noi,
în prima salã, primul tablou, în locul cel mai privilegiat,

La sediul Oficiului de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci
(OSIM), situat în strada Ion Ghica nr. 5, sector 3,
Bucureºti, lângã Biserica rusã de la Universitate este
deschisã, pânã la 30 septembrie, prima expoziþie
personalã semnatã Petre Chirea: Bucureºtiul ºi Balcicul.
Petre Chirea propune admiratorilor de arte vizuale o
impresionantã colecþie de 62 de tablouri inspirate de
imagini reprezentative din Bucureºti ºi Balcic. Sunt
lucrãri cu mare valoare artisticã, sentimentalã ºi
comercialã, uleiuri pe pânzã ºi creion pe hârtie.
Nãscut la 4 decembrie 1959, în satul Puieni,
comuna Prundu, judeþul Giurgiu, membru al
Asociaþiei Artiºtilor Plastici din Bucureºti din anul
1998, Petre Chirea ºi-a depãºit statutul foarte onorabil
de licenþiat în marketing ºi a pãºit decis pe drumul
fascinant al armoniilor cromatice, formelor cu fond

Noaptea dintre 1 ºi 2 octombrie a.c. va fi, pentru prima datã în România,
evenimentul Noaptea albã a bibliotecilor. Conceput ca urmare a necesitãþii de
promovare a culturii, de apropiere a tinerei generaþii de biblioteci ºi inspirat din
succesul pe care l-au avut celelalte proiecte similare: Noaptea albã a Muzeelor, a
Galeriilor, a Bucureºtiului, evenimentul îºi propune sã ofere publicului larg ocazia
de a petrece o noapte în mijlocul cãrþilor, alãturi de profesori, scriitori, cercetãtori,
actori , ziariºti, bibliotecari, studenþi ºi elevi.
Proiectul se desfãºoarã în contextul Anului Internaþional al Voluntariatului, iar
organizatorii sunt tineri voluntari, care vor sã revigoreze imaginea bibliotecii în societate.
Noaptea va prilejui oferi manifestãri cultural-artistice organizate la toate
bibliotecile partenere în proiect, din Bucureºti ºi din þarã. Printre acestea se aflã ºi
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu, având un program deosebit de
atractiv: întâlnire cu scriitori, artiºti, istorici, oameni de culturã; evocãri  Paula
Romanescu, Margareta Labiº, Vasile Andru, Mariana Brãescu Silvestri, sociolog
Teodora Mîndru, Claudia Voiculescu, prof. Paul Grigoriu, Valeria Tofan; lansãri
de carte BPN - Dumitru Bãlãeþ  Despre cultura bibliotecilor. Participã familia
autorului; prof. univ. dr. Ion Dodu Bãlan  Monografia Octavian Goga;
prezentãri de carte: Învãþãtorul copiilor. Carte de cetire facsimil (1883) de Ion
Creangã, Editura Oscar Print s.a.; expoziþie de carte - cu vânzare (Participã editurile:
Minerva, Oscar Print, Carpathia Press, Tempus DacoRomania Comterra, Junimea,
Herald, Taj, Sapnaa, Junimea, Verus, Flori Spirituale, Detectiv s.a.); expoziþii din
colecþiile BPN: Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Jorge Luis Borges, R. Tagore,
Mahatma Gandhi ºi ale American Corner (Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Ernest
Hemingway, Mark Twain, albume); expoziþie de picturã  Neculai Hilohi, Maria
Criºan; expoziþie de graficã  Elena Forþu; expoziþie de sculpturã  Constantin
Sinescu; Omagiu lui Rabindranath Tagore în contextul Anului Tagore 150:
prezentãri de carte: Scrisori rupte de Rabindranath Tagore, Editura Cununi de
stele. Prezintã: Carmen Muºat; recital de poezie cu actorii Vasile Menzel, Doina
Ghiþescu ºi scriitoarea Margareta Labiº; dans clasic indian pe muzica lui Tagore,
organizat de Centrul de Arta Euterpe; expoziþii, proiecþii; Borges - 112 ani de la
naºtere; recital de poezie ºi muzicã latino-americanã (voce + chitarã) cu artistul
ºi poetul Wladimir Pesantez (Ecuador), realizator al emisiunii America Latinã se
prezintã Radio România Muzical; recital de chitarã  Andrei Alexe, elev la
Colegiul Naþional Elena Cuza , sector 6, Bucureºti; teatru: participã elevi de la
Colegiul Naþional Spiru Haret ºi Colegiul Naþional Elena Cuza; arta aranjamentelor
florale  Ikebana; prezentãri PowerPoint.
Moderatori: Carmen Pesantez, director general BPN; reprezentanþii Asociaþiilor
Excedo ºi Marketer Club.
Noaptea albã a bibliotecilor de la Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C.
Petrescu va avea sprijinul Fundaþiei Academia DacoRomânã (FADR), Asociaþiei
Cu noi nu eºti singur, Pro Bucureºti (APROB), Uniunii Scriitorilor din România
- prin reprezentanþii sãi, Uniunii Artiºtilor Plastici - prin reprezentanþii sãi, revistei
Tribuna Învãþãmântului, Radio România Cultural, Centrului de Artã Euterpe,
www.elefant.ro/blog ºi al altor colaboratori ai BPN.
Organizatorii Nopþii albe a bibliotecilor sunt: Asociaþia EXCEDO ºi
MARKETER CLUB în parteneriat cu Asociaþia Naþionalã a Bibliotecarilor ºi
Bibliotecilor Publice din România (ANBPR).
Maria Andreia FANEA,
Biblioteca Pedagogicã Naþionalã I.C. Petrescu

este o lucrare semnatã chiar Petre Chirea. Parcã îl vãd ºi
acum, o imagine a strãzii ªerban Vodã. În alte sãli vin
apoi lucrãrile profesorului sãu, alþi pictori, iar panotarea
nu am facut - o eu. Nota bene! Unii vizitatori mã întrebau.
Domnule Bunescu, dumneavoastrã îi mai cunoºteþi mai
bine, cine este domnule Petre Chirea, de a ajuns pe acest
loc? Zic: asta nu e nimic, veniti sa vedeþi personala de la
OSIM! Altii nu mã întrebau nimic. ªtiau deja cine este ºi
ce poate sã facã Petre Chirea.
Iatã cum interpretez eu ºirul tablourilor: Prima lucrare
este Faleza la Balcic, pe rândul de sus, ºi Drum pe
Lipscani, pe rândul de jos. De pe o falezã poþi merge
oriunde, se deschid toate universurile, la fel ºi de pe un
drum în Lipscani. Dupã ce parcurgem toate lucrãrile
expoziþia se terminã cu douã portrete de fatã: Fata cu

mãr ºi Fata cu pãlãrie, douã desene în creion. Cu alte
cuvinte, suntem ca în spirala evoluþiei, în punctul de
plecare, dar la un nivel superior. Fata cu pãlãrie este
finalul, dar ºi un nou început. Sunt în ochii ei, sã priviþi
cu atenþie desenul, promisiuni pentru o viitoare
expoziþie, pentru continuarea acestui drum, pe care
merge sigur autorul Petre Chirea.
Ce cuprinde efectiv aceastã colecþie de lucrãri ? O
întreagã lume din Bucureºti ºi din Balcic, o lume unde
în zona centralã vedem schiþa Patriarhiei, dar întâlmin
ºi o Moscheie la Balcic. Deci este atins universul
religios, credinþa, care ne susþin, ne întãresc ºi nu ne
lasã la greu, deºi, fie vorba între noi, ne aducem aminte
de Creator
Cine este omul Petre Chirea ? El face parte din
categoria celor care au îndeplinit visul filozofilor din
întreaga lume, care au decretat cã un om ºi-a atins
menirea dacã au o opera, o casã ºi o familie: opera se
vede, apoi depun mãrturie aici cã i-am vazut casa ºi
familia, sunt foarte bune toate trei.
La vernisaj, pictorul a explicat pentru ce s-a oprit
la Bucureºti ºi Balcic, ce ºi cum picteazã. Iar, la final,
emoþionat, a dedicat expoziþia memoriei pãrinþilor sãi.
Un cuvânt de mulþumire gazdelor. OSIM nu este
doar Oficiul de Stat pentru Invenþii ºi Mãrci. Aceste
iniþiale pot însemna: Opera Serioasã a unui Iscusit
Meºter, O Sincerã Imagine a Meºteºugului, Opriþi
Secundele pentru Imaginile Maestrului sau O
Supremã Izbândã a Magistrului. Sau poate sã mai
reprezinte O Semnãturã Incã Modestã:
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AVEM NEVOIE DE SUCCES! EI NI-L OFERÃ.
2011  Copiii ºi juniorii români au luat cu asalt ierarhiile internaþionale de tenis
Cupa Davis ºi Cupa
Federaþia Românã de Tenis a premiat pe cei mai buni copii ºi juniori din
Federaþiei sunt douã
þara noastrã, sportivi care au obþinut rezultate foarte bune pe parcursul
dintre întrecerile majore
din tenisul mondial,
anului 2011. · Echipa, formatã din jucãtoarele de 12 ani: Andreea Amalia
precum ºi douã din cele
Roºca, Georgia Crãciun, Ioana Gunã ºi cãpitanul Paul Bozdog, a câºtigat
mai îndrãgite întreceri
medaliile de aur la Campionatul European pe echipe.  Bãieþii de 14 ani
ale reprezentativelor
s-au clasat, la rândul lor, pe primul loc la CE pe echipe, în urmãtoarea
naþio-nale din sportul
componenþã: Bogdan Alexandru Borza, Nicolae Frunza, Ion Efrim ºi
românesc. Unul dintre
cãpitanul Roxana Mohãnescu.  Tot la echipe a mai fost obþinut un loc
obiectivele principale ale
patru, 12 ani masculin, la Cupa Europeanã ºi un alt loc patru la Grupa
Federaþiei Române de
Mondialã pe echipe, 14 ani masculin.  În competiþiile individuale, Bogdan
Tenis este susþinerea cu
Borza ºi Nicolae Frunzã au cucerit aurul ºi argintul la CE, în timp ce
prioritate a echipelor de
perechea Bogdan Borza/Nicolae Frunzã s-a clasat tot pe prima poziþie la
Cupa Davis ºi Cupa
aceeaºi competiþie. Alte medalii au fost obþinute la CE de Raluca Ciufrilã/
Federatiei, precum ºi
Jaqueline Cristian, argint la dublu fete 14 ani, ºi Ioana Roºca/Cristina Ene,
formarea cadrului în care
bronz la dublu fete 16 ani.
copiii ºi juniorii se
Toþi premianþii au primit cadouri ºi medalii. Premierea a fost fãcutã de
pregãtesc pentru a fi
viitorii componenþi ai
Ruxandra Dragomir, preºedintele FR Tenis, Doina Melinte, preºedintele
loturilor de seniori, care
ANST, echipa României de Cupa Davis ºi o parte a echipei noastre de la
vor reprezenta Romania
Fed Cup. Premierea a fost posibilã cu sprijinul oferit de Autoritatea
Copiii ºi juniorii premiaþi pentru performanþele din 2011, alãturi de Ruxandra Dragomir, preºedintele
în întrecerile amintite.
Naþionalã pentru Sport ºi Tineret, Federaþia Românã de Tenis, Hewlett
FRT, Doina Melinte, preºedintele ANST, antrenori, toþi jucãtorii români de Cupa Davis, în frunte cu
În
aceste
condiþii,
Andrei Pavel, cãpitan, ºi o parte a echipei de Fed Cup.
Packard (HP), Wilson, Devin ºi Isostar.
participarea în competitiile europene pe echipe
ºi campionatele europene individuale pe categorii de ori poate, ºi are ca jucãtor favorit pe Rafael Nadal. anul acesta obþinând rezultatele foarte bune. Roxana
vârsta, de la copii de 12 ani ºi pâna la juniorii de 18 Ioana Gunã a progresat foarte mult în ultima vreme, Mohãnescu este absolventã a Institutului Naþional
ani, sunt oportunitãþi benefice în care se învaþã jocul este pasionatã de obþinerea notelor bune la ºcoalã, de de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi antrenor federal,
de dublu, jocul în echipã ºi jocul sub culorile þãrii. nataþie ºi alpinism ºi a jucat un rol decisiv în proba de rãspunzând de segmentul de vârstã de 14 ani. A fost
În anul 2011, Federaþia Româna de Tenis a înscris dublu la Cupa Europeanã. Paul Bozdog a fost cãpitanul echipei României masculine de 14 ani, care Ioana Boeriu, câºtigãtoare
echipe în toate întrecerile europene de anvergurã, cãpitanul echipei României feminine de 12 ani, care a obþinut medalia de aur la Cupele Europene ºi locul al la categoria de vârstã 10-11 ani
organizând, de asemenea, ºi câteva faze de calificãri a a obþinut anul acesta medalia de aur la Cupele IV lea la Cupa Mondialã, precum ºi antrenorul
cu sprijinul unor oameni inimosi ºi pasionaþi de tenis. Europene, este antrenor în cadrul clubului AS Club delegaþiei României la Campionatul European
Ioana Boeriu
Bilanþul înregistrat este unul extraordinar, din cele Politehnica Bucureºti ºi s-a ocupat de-a lungul Individual din Cehia.
a câºtigat comopt echipe înscrise în compe-tiþiile de varã pe echipe timpului de unii dintre cei mai buni juniori ai þãrii,
Dupã rezultatele pe echipe, iatã ºi câteva petiþia desti(12, 14, 16 ºi 18 ani  fete ºi bãieþi) reuºind: douã dintre care menþionam pe Patricia Chirea, Vlad, performanþe în întrecerile individuale. Pentru natã fetelor cu
titluri de Campioni Europeni pe Echipe (12 ani feminin ªtefan Cristina Dinu ºi Simona Ionescu.
prima datã în istoria tenisul masculin românesc vârsta cuprinsã
+ 14 ani masculin), un loc IV la Cupa Europeanã pe
Cupa Europeanã de Varã pentru echipe de 14 ani juvenil, în anul 2011, la Campionatul European între 10 ºi 11
Echipe 12 ani masculin, un loc IV la Grupa Mondialã - bãieþi s-a jucat sub titulatura de Copa del Sol, atât Individual destinat categoriei de 14 ani, doi jucãtori ani din cadrul
pe Echipe 14 ani masculin În total, ºase echipe au faza de calificãri, cât ºi faza finalã fiind desfãºurate în din România au jucat cu trofeul pe masã: este vorba T u r n e u l u i
trecut de faza de calificãri ale Cupelor Europene (12 localitatea Magaluf, din Spania. Echipa noastrã, de Bogdan Borza ºi Nicolae Frunzã, primul celor
Patru
ani fete+bãieþi, 14 ani fete+bãieþi; 16 ani fete, 18 ani formatã din jucãtorii Bogdan Alexandru Borza, Nicolae reusind sã îºi adjudece titlul de Campion European. Trambuline la sãrituri cu schiurile, desfãºuratã la
fete), menþionând cã, în curând, echipele de fete de 16 Frunzã, Ion Efrim ºi cãpitanul Roxana Mohanescu, a Dupã titlurile obþinute de Rãzvan Sabãu în 1991, Reit im Winkl, în Germania. Ioana Boeriu s-a
ºi 18 ani vor juca în Grupa Mondialã, în Mexic, ºi în reuºit sã termine grupa de calificãri ºi grupa finalã pe Ciprian Porumb în 2007 (amândoi la 14 ani), Dinu impus ºi în primele douã etape din cadrul Turneului
faza finalã a cupelor europene în Spania.
locul 1, învingând de fiecare datã în ultimul act Pescariu în 1989, Andrei Pavel în 1990 (amândoi la celor Patru Trambuline: pe 19 iunie la Hinzenbach
Ovidiu Popescu, antrenor federal coordonator în puternica reprezentativã a Spaniei. Ca urmare a acestui 16 ani), iatã cã tenisul românesc îºi mareºte (Austria) si pe 25 iunie la Bischofshofen (Austria).
cadrul FRT, care a avut un rol clar în obþinerea acestor rezultat, echipa de bãieþi s-a calificat la grupa mondiala palmaresul ºi priveºte cu încredere spre viitor, prin Ea dominã categoric ºi clasamentul general
rezultate, ne-a oferit câteva date suplimentare despre desfaºuratã în Cehia, terminand competiþia pe locul ochii celor doi juniori care în acest an au reuºit sã al probei:1 Ioana Boeriu (ROM) 225 puncte;
cei premiaþi. Cupa Europeanã de Varã pentru echipe IV ºi reuºind, astfel, cea mai buna performanþã din câºtige aproape tot ceea ce se putea câºtiga în Europa. 2. Mair Sophie (AUS) 209 puncte; 3. Katja
de 12 ani fete s-a jucat sub titulatura de Tennis toate timpurile a unei echipe masculine de juniori în Dupã ce au punctat împreunã în meciurile de la Cupele Markuta (SLO) 208,8 puncte.
La masculin, Radu Pãcurar (10 ani) ºi Andrei
Europe Nations Challenge by Head ºi este dotata cu întrecerile pe echipe. Bogdan Alexandru Borza Europene ºi Grupa Mondialã, echipa de dublu,
Trofeul La raquette de Corail. Echipa noastrã, este nãscut în Cugir, judeþul Alba, a început sã practice formatã din Bogdan Borza ºi Nicolae Frunzã, de altfel Feldorean (11 ani) s-au clasat pe locul trei la
formatã din jucãtoarele Andreea Amalia Roºca, tenisul la vârsta de ºase ani ºi pânã în prezent a câºtigat ºi Campionii Naþionali la 14 ani în proba de dublu categoriile lor de vârstã.
Organizat pentru prima data în 1999, Turneul
Georgia Crãciun, Ioana Gunã ºi cãpitanul Paul Bozdog, 11 titluri de campion naþional la simplu ºi dublu, la din acest an, a continuat seria performanþelor
s-a calificat la faza finalã, dupã ce în grupa de categoriile 10, 12 ºi 14 ani. Ocupã primul loc în exceptionale câºtigând ºi aurul european la aceastã celor Patru Trambuline este cea mai importantã
calificãri de la Rakovnik (Cehia) a câºtigat toate clasamentul european al categoriei de 14 ani ºi îºi probã. Iatã cã dupã titlurile câºtigate de Adrian Ungur/ competiþie europeanã de sãrituri cu schiurile pentru
întâlnirile. La faza finalã din acest an, desfãºuratã în doreºte sã ajungã numãrul 1 ATP; este un mare Florin Mergea în 2001, la categoria de 16 ani, ºi copii, bãieþi ºi fete cu vârste cuprinse între 7 ºi 11
Italia, cele opt echipe finaliste au fost Spania, admirator al lui Michael Jackson ºi Novak Djokovic. Horia Tecãu/Florin Mergea (doi dintre componenþii ani.. Turneul este gãzduit anual, în lunile iunie ºi
Ucraina, Rusia, Serbia, Portugalia, Marea Britanie, Nicolae Frunzã a început tenisul la vârsta de cinci actuali ai lotului de Cupa Davis) în 1999, la categoria septembrie, pe trambulinele din Hinzenbach ºi
Cehia ºi România, echipa noastrã reuºind sã învingã ani, primul ºi actualul antrenor fiind tatãl sãu, Dan de 14 ani, obiectivele Federaþiei Române de Tenis Bischofshofen, Austria, respectiv Reit im Winkl ºi
în finalã echipa Cehiei, devenind astfel Campioanã Frunzã, la rândul lui fost jucãtor de tenis. Pânã la de a produce ºi jucãtori specializaþi în proba de dublu Berchtesgaden, Germania.
Europeanã pe Echipe în întrecerile fetelor de 12 vârsta de 10 ani, Nicolae a fãcut antrenamente de au fost concretizate prin a treia medalie europeana
ani. Cine sunt premianþii: Andreea Roºca a început tenis numai în weekend, treptat întrând în competiþii masculinã din istorie în aceastã probã. Rezultatele
tenisul la patru ani ºi de la patru ani ºi jumãtate ºi ºi reuºind, în decursul ultimilor ani, performanþe din înregistrate de sportivii români la Campionatul
Andrei Filimon ºi
pânã în prezent este pregãtitã de antrenorul Paul ce ce mai bune. Este jucãtor ce loveºte reverul cu o European Individual 14 ani au fost premiate de cãtre
Bozdoc la clubul AS Club Politehnica Bucureºti. În singurã mânã ºi are ca jucãtori favoriþi pe Roger Federer forul european ºi organizãtorii competiþiei prin Elizabeta Samara,
campioni europeni
prezent este campioanã naþionalã la categoria de 12 ºi Andrei Pavel. Ion Efrim este din Constanþa ºi, la acordarea trofeului Nations Cup  1st place.
la dublu mixt la
ani la simplu ºi dublu ºi are ca jucãtori preferaþi pe vârsta de cinci ani, a luat contactul cu tenisul pe
Trebuie sã consemnãm rolul tuturor antrenorilor,
Maria ªarapova ºi Roger Federer. Georgia Crãciun terenurile de la malul mãrii, unde l-a cunoscut pe eforturile pãrinþilor pentru a susþine toate evoluþiile C a m p i o n a t e l e
a început tenisul la ºase ani; în prezent este antrenatã antrenorul Liviu Panait, care-l pregãteºte ºi în prezent copiilor ºi juniorilor cu rezultate atât de bune în 2011. Europene de tenis
de Gheorghe Goleanu la Tenis Club Venus Brãila. la Clubul Idu din Mamaia. A participat la primul turneu Aºteptãm încrezãtori preformanþele din anii urmãtor. de masã (Istanbul)
Georgia este vicecampioanã naþionalã de simplu ºi internaþional la vârsta de 12 ani, în Franþa, unde a Cu siguranþã, nu vor întârzia sã aparã.
campioanã naþionala în proba de dublu (împreunã cu ajuns pânã în semifinalã, performanþã îmbunãtãþitã
Andreea Roºca), îi place sã joace fotbal, ori de câte an de an la turneele internaþionale la care a participat,
Aristotel BUNESCU

Turneul celor Patru Trambuline

Tenis de masã

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Iniþiator al aºa-numitei
kino-oki, miºcare cinematograficã ce-ºi propunea
sã dezvãluie viaþa realã,
lipsitã de orice intervenþie
din partea regizorului,
prin intermediul camerei
de filmat, Dziga Vertov
propune ca unicã modalitate de îndeplinire a
acestui obiectiv filmul
documentar, îndepãrtând
orice instrument furnizat
de filmul artistic, adicã
actorii, scenariul ori
filmãrile programate în
studiouri. Non-intervenþia
celui ce filmeazã în cadrul

realitãþii filmate, propusã
de Vertov, constituia în
mod evident o abordare
ineditã în cinematografia aflatã în perioada
marilor descoperiri la
vremea aceea (anii 20),
iar Chelovek s kinoapparatom (Omul cu
aparatul de filmat), un
film documentar mut
produs în 1929, reprezintã cel mai radical film
al acestei perspective
radicale asupra realizãrii filmului. Este, aºa
cum însuºi regizorul îl
numea, un experiment în
comunicarea cinematograficã, un film destinat
sã cristalizeze ºi sã
diferenþieze
limbajul
cinematografic de alte
limbaje artistice, precum
cel al teatrului sau al
literaturii. Ca urmare,
filmarea realitãþii pure
este posibilã, dupã Vertov,
fãrã implicarea actorilor,
a scenariului ºi chiar fãrã
intertitluri, aceasta mai
ales dupã ce regizorul rus
fusese criticat cu ocazia
unuia dintre filmele sale
anterioare, ªestaia ciasti
mira (A ºasea parte a

Un experiment în comunicarea
lumii), în 1926, pentru
(omul cu
cinematograficã cameramanul
inconsistenþa dintre imaaparatul de filmat) intrã
gine ºi text. Acesta a fost
ºi ultimul sãu film realizat
la Sovkino, începând
cu anul 1927, Vertov
producându-ºi filmele la
studiourile VUFKU din
Kiev, unde îºi propune sã
aplice principiile kinooki. Astfel dacã în
primul film la VUFKU,
Odinnadþatîi (Al unsprezecelea an), utilizeazã un
numãr foarte redus de
intertitluri, în Chelovek
s kino-apparatom decide
sã comunice doar prin
intermediul imaginilor
captate de camera de
luat vederi.
Filmul este o prezentare avant-garde, fãrã
o linie narativã clarã,
des fãºuratã pe douã
niveluri tematice suprapuse, mai întâi, descrierea vizualã a unei zile
din viaþa unui oraº, apoi,
descrierea de gradul doi
(descrierea descrierii)
a modului de construcþie cinematograficã prin

evidenþierea paºilor importanþi ce trebuie strãbãtuþi
în realizarea unui film.
Prin urmare, dincolo de
povestea oraºului se
aflã povestea filmului.
Alãturi de Dziga Vertov,
în calitate de coordontor (termenul de regizor

era considerat de Vertov
ca inadecvat concepþiei
sale cinema-tografice),
mai sunt implicaþi, soþia
sa, Elizaveta Svilova,
asigurând montajul secvenþelor filmate de
fratele lui Vertov, Mihail
Kaufman, în perioada

Chelovek s kino-apparatom
(Dziga Vertov, 1929)

tulbure dintre anii 19241928. Sunt utilizate
imagini filmate din diverse oraºe, printre care
Moscova, Kiev ºi Odessa,
neexistând astfel o continuitate spaþialã, iar în ceea
ce priveºte continuitatea temporalã, în ciuda
aparentei cronologii a
zilei din viaþa oraºului,
mai multe scene se repetã
în diferite momente ale
filmului ºi în diverse
combinaþii. Ideatic, totuºi,
se sugereazã prin natura

imaginilor seria odihnãactivitate-recreere
încadratã de construcþia
însãºia acestei serii prin
intermediul omului cu
aparatul de filmat.
Aceastã dublã semanticã
este descifrabilã încã
din primele scene ale
filmului: un cameraman
îºi monteazã aparatul de
filmat deasupra unui alt
aparat de filmat gigantic
pentru a capta imagini
din viaþa oraºului; imediat, în scena urmãtoare,

în sala de cinema pregãtind proiecþia filmului,
pe mãsurã ce publicul
pãtrunde în interior ºi se
aºeazã pe scaune; în
fine, o datã ce sala se umple,
luminile se sting, orchestra îºi pregãteºte instrumentele, becul aparatului
de proiec-þie se aprinde,
producând primul zgomot
al filmului, dupã care se
aude muzica ºi începe
proiecþia filmului.
De-a lungul a 68 de
minute, trioul VertovSvilova-Kaufman
construieºte un adevãrat
manual de tehnicã de
filmare ºi editare cinematograficã în spiritul
principiilor kino-oki. Sunt
combinate supraimpresiunea (utilizatã chiar în
scena de debut în suprapunerea cameramanului
peste camera de filmat
uriaºã), efecte de mãrire
sau încetinire a vitezei de
derulare a imaginilor,
obþinute prin filmare la

viteze mai mici, respectiv
mai mari decât viteza
standard la care se
proiecteazã filmul
(fast ºi slow motion),
stop-cadrul (freeze
frame), ecranul împãrþit (split screen),
redarea inversã a scenei (reverse motion),
montajul prin trecerea bruscã de la o
scenã la alta (jump
cut) sau utilizarea
diferitelor unghiuri
de filmare plonjate
ºi racursi. Accentul
pus pe tehnica de
construcþie este punctat de mai multe ori,
prin imagine, în film.
Sunt prezentate în mod
repetat cadre cu cameramanul filmând cu ajutorul
aparatului sãu de filmat
învârtind la manivelã,
detalii cu modificãri
ale obiectivului camerei,
scene descriptive referitoare la procedeul de
montaj al cadrelor prin
tãierea ºi apoi lipirea
pãrþilor de peliculã în
ordinea doritã, ori la poziþiile cameramanului ºi
ale aparatului de filmat în

21

vederea filmãrii, folosindu-se unghiuri plonjate
sau contraplonjate.
* * *
Deschidem, o datã cu
urmãtoarea
întâlnire
cinematograficã, seria
proiecþiilor de film
românesc, debutând cu
una dintre cele mai importante producþii, Nunta de
piatrã (1972), creaþie a
cuplului format din Dan
Piþa ºi Mircea Veroiu.
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LUNI 19 septembrie 2011
Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de Valeriu Marinescu
Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº
Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
Dor de-acasã.
Emisiune de Puiu Stoicescu
Film documentar  Tehnologia azi
ªlagãr fix
Cum vã place!
Emisiune de Alexandra Teodorescu
TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Constantin Dumitrache la dispoziþia
dvs.
Promo USH
Film documentar  Tehnologia azi
Haretiºtii Realizator Teodora Vlad
ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Tomorrow, today.
Emisiune de Oana Popescu
Teatru în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
Românul, cetãþean european
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
Stop joc!
Emisiune de Mugur Popovici
Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
Contrapunct  Analizã ºi comentarii privind evenimentele externe
la zi. Invitat conf. univ. dr. Ludmila
Rotari.
Emisiune de Simona ªerban
Academica  ªtiinþã
Emisiune de Alexandru Mironov
Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
Film documentar  Tehnologia azi
Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret *
TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Videoteca TVRM
Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
Stop joc! Emisiune de Mugur Popovici
Atelier TV studenþesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
TVRM estival, muzical
Lumea vãzutã de aproape.
Emisiune de Neagu Udroiu
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
MARÞI  20 septembrie 2011
Contrapunct - Analizã ºi comentarii
privind evenimentele externe la zi.
Emisiune de Simona ªerban
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardelean
Transfocator.
Emisiune de Neagu Udroiu
Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
Film documentar - Tehnologia azi
ªlagãr fix
Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Amintiri de la filmare.
Emisiune de Ion Bucheru
Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
Film documentar - Tehnologia azi
Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Lumea zâmbeºte.
Emisiune de Simona ªerban
Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº
Provocãrile verii.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
Calendar cultural.
Emisiune de Ion Dodu Bãlan
Noi, consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
O lume piperatã.
Emisiune - pamflet de Viorel Popescu
Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
Patrimoniu.
Emisiune de Sorin Bejan
Film documentar - Tehnologia azi
Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret *
TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
Videoteca TVRM
Estradele verii.
Emisiune de Dumitru Cucu
Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
TVRM estival, muzical
Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
Performeri în arenã.
Emisiune de Cristian Vasile
Viaþã de român.
Emisiune de Simona ªerban

MIERCURI  21 septembrie 2011
07:00 Academica  ªtiinþã.
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de Valeriu Marinescu
09:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
09:30 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Gheorghe Predilã
11:00 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
12:00 Film documentar - Tehnologia azi
12:30 ªlagãr fix
13:00 Cinefilia. Emisiune de actualitate
cinematograficã
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Alexandru Oproiu la dispoziþia dvs.
15:00 Film documentar  Globe spin
15:30 Zile de vacanþã.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
16:15 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:30 Un rãspuns pentru fiecare.
Emisiune de Simona ªerban
17:00 Râsoteca pentru toþi.
Emisiune de Alexandra Teodorescu
18:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
18:30 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
19:00 Tranfocator.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
privind evenimentele externe la zi.
Invitat Corneliu Toader
Emisiune de Simona ªerban
21:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
22:00 O lume piperatã.
Emisiune - pamflet de Viorel Popescu
22:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
23:30 Film documentar  Globe spin
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Videoteca TVRM
02:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
03:00 Zile de vacanþã.
Emisiune de C. Vasile ºi D. ªerban
03:30 Forum Naþional Spiru Haret.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
04:00 TVRM estival, muzical
05:00 Transfocator.
Emisiune de Neagu Udroiu
06:00 Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 O lume piperatã
JOI  22 septembrie 2011
07:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii privind evenimentele externe
la zi. Invitat Corneliu Toader
Emisiune de Simona ªerban
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Universul cuvintelor.
Emisiune de Alina Ardelean
09:00 Panteon.
Emisiune de Neagu Udroiu
09:30 Românul cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
10:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
11:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Realizator Ioan Filip
12:00 Film documentar  Innov8
12:30 ªlagãr fix
13:00 În cãutarea folkului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Film documentar  Innov8
15:30 Zile de vacanþã.
Emisiune de Teodora Vlad
16:15 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:30 Circulaþi, vã rog !
Emisiune de Cãtãlina Barbu
17:00 Concert. Realizator Dumitru Cucu
18:00 Un actor ºi rolurile sale.
Emisiune de Ion Bucheru
18:30 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Bucureºtiul meu drag.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Sclavia umanã (SUA) Genul: dramã; Regia:
John Cromwel; Distribuþie: Leslie
Howard; Bette Davis.
22:00 O lume piperatã.
Emisiune-pamflet de Viorel Popescu
22:30 Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film documentar  Innov8
00:00 Teleamfiteatru Universitãþii
Spiru Haret *
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Videoteca TVRM
02:00 Estradele verii.
Emisiune de Dumitru Cucu
02:30 Zile de vacanþã.
Emisiune de Teodora Vlad

03:00 Amintiri de la filmare.
Emisiune de Ion Bucheru
04:00 TVRM estival, muzical
05:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
06:00 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
06:30 O lume piperatã

VINERI  23 septembrie 2011
07:00 Cãlãtori în timp.
Emisiune de Violeta Screciu
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte!
Emisiune de Valeriu Marinescu
09:00 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
10:00 Galele TVRM.
Emisiune de Georgel Nucã
11:30 Ieri ºi azi. Emisiune de Ciprian Vasilescu
12:00 Film documentar - Tehnologia azi
12:30 ªlagãr fix
13:00 Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
14:30 Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
15:00 Film documentar  Minunile lumii
15:30 Film serial  Panã ºi spadã (Rusia)
16:15 ªlagãr fix.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
16:30 Din sãlile de concert.
Emisiune de Mihai Darie
17:00 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
18:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
19:00 Comorile oraºului.
Emisiune de Cezar Lungu
19:30 Estradele verii.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:00 Contrapunct - Analizã ºi comentarii
privind evenimentele externe la zi.
Invitat Neagu Udroiu.
Emisiune de Simona ªerban
21:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
22:00 O lume piperatã.
Emisiune - pamflet de Viorel Popescu
22:30 Cinefilia - Actualitatea
cinematograficã.
Emisiune de Daniel Paraschiv
23:30 Film documentar  Minunile lumii
00:00 Teleamfiteatrul Universitãþii
Spiru Haret*
01:00 TVRM sub steaua vacanþei.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Videoteca TVRM
02:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
03:00 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
03:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
04:00 TVRM estival, muzical
05:00 Panteon. Emisiune de Neagu Udroiu
05:30 Bucureºtiul meu drag.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
06:00 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
06:30 O lume piperatã
SÂMBÃTÃ  24 septembrie 2011
07:00 Contrapunct - Analizã si comentarii privind evenimentele externe
la zi. Invitat Neagu Udroiu
Emisiune de Simona ªerban
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Noi, consumatorii.
Emisiune de Mihail Dumitru Sandu
09:30 Bucurestiul meu drag.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
10:00 Haretiºtii. Emisiune de Teodora Vlad
10:30 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:00 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:30 Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Mugur Popovici
12:57 Promo
13:00 En garde!
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Magazin de week-end.
Emisiune de Marius Voicu

14:30 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Patrimoniu.
Emisiune de Sorin Bejan
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi  Recital extraordinar Franz
Schubert
18:30 Râsoteca pentru toþi.
Emisiune de Alexandra Teodorescu
19:30 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
21:30 Cum vã place !
Emisiune de Viorel Popescu
22:30 Film artistic  Îngerul meu pãzitor
(SUA) Film artistic 1946; Genul:
dramã; Regia: James Edward Grant;
Distribuþie: Paul Muni; Claude Rains;
Anne Baxter.
00:00 Adevãratele stele.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
01:30 Magazin de week-end.
Emisiune de Marius Voicu
02:00 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
03:00 Concert.
Emisiune de Dumitru Cucu
04:00 Am venit cu drag la voi.
Emisiune de Georgel Nucã
06:00 Provocãrile verii.
Emisiune de Teodora Vlad
06:30 O lume piperatã
DUMINICÃ  25 septembrie 2011

07:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
09:30 Un actor ºi rolurile sale.
Emisiune de Ion Bucheru
10:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
11:00 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
11:30 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
12:00 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
12:30 Starea de duminicã.
Emisiune de Sorin Bejan
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
15:00 Teatru în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folkului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
17:30 Dor de-acasã. Emisiune cultural
artisticã adresatã românilor de pretutindeni. Realizator Puiu Stoicescu
19:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
20:30 Galele TVRM organizate de
Societate Naþionalã Spiru Haret
pentru Educatie ªtiinþã si Culturã
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Ieri ºi azi.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
22:30 Film artistic  Remediul (China)
Genul: dramã (2001); Regia: Zheng
Shaolong, Distribuþie: Hollis
Huston; Tony Leung Ka Fai, Wenli
Jiang; Xu Zhu, Cat Cacciatore.
00:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
00:30 Teatru în fotoliul de acasã.
Emisiune de Viorel Popescu
01:30 Dor de-acasã.
Emisiune de Puiu Stoicescu
03:30 Galele TVRM.
Emisiune de Georgel Nucã
05:00 Cum vã place.
Emisiune de Viorel Popescu
06:00 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
06:30 Estradele verii.
Emisiune de Dumitru Cucu

* În emisiunea Teleamfiteatrul Universitãþii Spiru Haret sunt prezentate Consultaþii pentru
sesiunea de restanþe. Emisiunea este realizatã în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

Stimaþi cititori,

Dorim sã fiþi partenerii noºtri în
elaborarea publicaþiei Opinia naþionalã. De
aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite
opinii, informaþii, idei de larg interes naþional,
pe care sã le publicãm în ediþiile viitoare.
Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind
conþinutul publicaþiei.
Dragi studenþi!
Aveþi întrebãri la care doriþi sã primiþi
lãmuriri de la cadrele didactice? Vã rugãm
sã le transmiteþi Opiniei naþionale!
Tot aici veþi gãsi ºi rãspunsurile.
Transmiteþi corespondenþa dumneavoastrã la adresele:
 Strada Fabricii nr. 46 G, sectorul 6, Bucureºti
 e-mail: opinia@spiruharet.ro;
on@spiruharet.ro;
Telefoane: 021.316.97.91 (telefon ºi fax)
021.316.97.85; 021.316.97.86;
021.316.97.87 - interioare: 168 ºi 169
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RADIO
LUNI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
02.00-07.00  Night Fever
MARÞI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-14.00  Invitatul de la 13
Realizator: Sorin Lupascu
14.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Fresh News
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  Poveºti nespuse (reluare)
Echipa RRM Student FM
02.00-07.00  Night Fever
MIERCURI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-02.00  80 Remember (reluare)
Realizator: Robert Tache
02.00-07.00  Night Fever
JOI
07.00-10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-13.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
22.00-23.00  Muzica
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-01.00  Metalmorfoza
Realizator: Marru
01.00-07.00  Night Fever
VINERI
07.00 -10.00  Startul zilei
Realizator: Tiberiu Ursan
10.00-12.00  Tache ºi Face
Realizator: Robert Tache
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran
Realizator: Daniel Istrate
13.00-16.00  Frecvenþa obligatorie
Realizator: Alina Toma
16.00-19.00  Verde-n faþã
Realizator: Otilia Zamfir
19.00-22.00  Destreseara
Realizator: Maria Ilie
23.00-01.00  Have a nice trip
 Charlie Dundeen
01.00-02.00  IT&C FM (reluare)
Realizator: Tiberiu Ursan
02.00-07.00  Night Fever
SÂMBÃTÃ
10.00-11.00  Brânduºa ºi câinii
Realizator: Brânduºa
12.00-13.00  Sunetul de pe ecran (reluare)
Realizator: Daniel Istrate
14.00-16.00  Top 30 (reluare)
Realizatori: Alex Crãciun ºi Alina Toma
17.00-18.00  IT&C FM
Realizator: Tiberiu Ursan
18.00-20.00  80 Remember
Realizator: Robert Tache
20.00-22.00  Sacreat în România
Realizator: Robert Tache
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
DUMINICÃ
10.00-12.00  Poveºti nespuse
Echipa RRM Student FM
12.00-13.00  Omul din spatele personalitãþii
Realizator: Maria Ilie
14.00-16.00  Sacreat în România (reluare)
Realizator: Robert Tache
17.00-18.00  Printre Rânduri (reluare)
Realizator: Otilia Zamfir
18.00-20.00  Top 30
Realizatori: Alex Craciun ºi Alina Toma
20.00-22.00  Soft week-end
Realizator: Irina Mincã
23.00-00.00  Café Nocturn
Realizator: Luminiþa Bondrea
00.00-07.00  Night Fever
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LA MULÞI ANI!
Colaboratorul
nostru
În activitatea domnului
Valeriu Râpeanu, un reper este perioada
de 20 de ani cât a lucrat în cadrul
Fundaþiei România de Mâine:
cadru didactic la Facultatea de
Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii
Publice, Universitatea Spiru Haret,
autor de manuale, cursuri: O istorie a
presei româneºti. De la Mihail
Kogãlniceanu la N. Iorga, ciclul
Mari ziariºti români etc, realizator de
emisiuni la TVRM  Portret în miºcare,
Istoria cu învãþãturã, Profil spiritual,
colaborator consecvent al revistei
Opinia naþionalã; în anul 2009, la
Editura Fundaþiei România de Mâine,
a apãrut volumul Valeriu Râpeanu în
dialog cu File de istorie trãitã ºi
studiatã, convorbiri cu mari
personalitãþi ale culturii române,
apãrute în paginile sãptãmânalului
nostru, manual de istorie naþionalã
ºi de jurnalism cultural.
Am amintit câteva lucruri mãsurabile.
Noi, la Opinia naþionalã, cuantificãm
în sentimente colaborarea cu domnul
profesor, care promite cã va continua sã
ne onoreze cu prezenþa. Fiecare popas al
domnului Valeriu Râpeanu în redacþie
a însemnat/înseamnã o idee, o paginã
de istorie literarã, istorie muzicalã,
o evocare a unei personalitãþi, o apreciere
criticã pertinentã asupra realitãþii Dar,
dimineaþa, la opt ºi jumãtate, sau dupã
amiaza, la ora 16, mereu pe fugã: Vã
rog sã mã scuzaþi, trebuie sã plec. Sã nu
mã aºtepte studenþii /masteranzii.
Permanent cu o privire obiectivã asupra
tinerei generaþii, cu dragoste paternã,
exigenþã ºi înþelegere. Nu l-am perceput
sã pretindã respect, ci dãruind respect,
competenþã, seriozitate, punctualitate.
De fiecare datã, la solicitarea noastrã:
Domnule profesor, ne daþi un articol
despre rãspunsul a fost: Sigur, cu
plãcere, vi-l aduc dimineaþã /vi-l las
la poartã. Colaboratorul ideal.
Doar oamenii cu adevãrat mari sunt
modeºti, îi vorbesc numai de bine pe
cei din jur sau tac. Despre cadrele
didactice, studenþii ºi masteranzii
haretiºti l-am auzit vorbind...
Numai de bine, domnule profesor!

Opinia naþionalã

O succintã
prezentare
RÂPEANU VALERIU  critic, eseist,
storic literar, editor, cadru didactic.
Absolvent al Facultãþii de Filologie din
Bucureºti (1950-1954), specialitatea limba
ºi literatura românã. Doctor în Filologie,
specializarea literaturã universalã ºi
comparatã cu teza N. Iorga  exeget al
literaturii universale.
Membru al Uniunii Scriitorilor, membru
al Asociaþiei Internaþionale a Criticilor
Literari, membru în Consiliul ºtiinþific al
Bibliotecii Metropolitane Mihail Sadoveanu.
Premii: Ion Creangã al Academiei
Române (1982), Uniunea Scriitorilor (1982),
Asociaþia Oamenilor de Teatru (1987), Nae
Ionescu  Brãila (1993), Pamfil ªeicaru
(1994), Radu Tudoran  Prahova (1994),
N. Iorga (1994). Premiul Naþional
N. Iorga Botoºani (2003).
A participat la colocvii ºi reuniuni ºtiinþifice
din þarã ºi de peste hotare (Bucureºti, Vãlenii
de Munte, Ploieºti, Belgrad, Moscova, Atena,
Palermo, Aix-en-Provence, Avignon, Nisa). A
prezentat comunicãri privind epoci ale culturii
române ºi personalitãþi ale vieþii spirituale
româneºti (Eminescu, Enescu, Brâncuºi, Iorga,
C. Brãiloiu etc.) A publicat studii în reviste
ºtiinþifice de peste hotare: Maske und Kothurn,
Viena (Caietul 2/3 1966); Rivista di Etnografia,
Neapoli (vol. XXI, 1968); Diogene, Paris
(aprilie-iunie 1979); Cuadernos hispanoamericanos, Madrid (iunie1982); Balkan Studies,
Salonic (vol. 17, nr. 2, 1976) etc.
ªi-a fãcut debutul în Gazeta literarã
(1954). Paralel cu activitatea publicisticã
din paginile multor ziare ºi reviste:
Luceafãrul, Scânteia, România literarã,
România liberã, Flacãra, Curierul naþional,
Magazin etc. A fost prezent la posturile de
radio România Actualitãþi, România
Cultural, România Muzical, de televiziune
TVR, Antena 1, TV România de Maine,
B1TV, Realitatea.
S-a dedicat cercetãrilor de istorie literarã,
ceea ce i-a conferit un loc important în
acþiunea de reevaluare a scriitorilor,
istoricilor, oamenilor de culturã, ziariºtilor
români înlãturaþi în epoca proletcultistã de
dupã 23 August 1944. A desfãºurat aceastã
activitate pe trei planuri: ca publicist,
conferenþiar, autor de emisiuni Radio-TV,
pledând pentru retipãrirea autorilor interziºi

sau uitaþi, evocându-i în medalioane,
articole, prin prefeþe, studii introductive;
apoi prin ediþii critice din operele unor
personalitãþi ale culturii române, în special
din perioada interbelicã ºi, nu în ultimul
rând, prin activitatea sa ca director al
Editurii Eminescu.
Opera: George Mihail-Zamfirescu,
Bucureºti, 1958; Noi ºi cei dinaintea
noastrã, Bucureºti, 1966; Vlahuþã ºi epoca
sa, Bucureºti, 1966; Interferenþe spirituale,
Bucureºti, 1970; Pe drumurile tradiþiei,
Cluj, 1973; Interpretãri ºi înþelesuri, Iaºi
1975; Culturã ºi istorie, I, Bucureºti, 1979;
Culturã si istorie, II: N. Iorga, Gh. I. Brãtianu,
Bucureºti, 1981; Culturã ºi istorie,
III: N. Iorga, I.G. Duca, Bucureºti, 1989;
Tãrâmul unde nu ajungi niciodatã,
Bucureºti, 1982; Memoria ºi feþele timpului,
Bucureºti, 1983; Scriitori dintre cele douã
rãzboaie, Bucureºti, 1986; N. Iorga, La Vie
de lHistoire et lHistoire dune Vie,
Bucureºti, 1989; N. Iorga, Mircea Eliade,
Nae Ionescu, Bucureºti, 1993, ediþie nouã
revãzutã ºi adãugitã, 1999; Iorga, Bucureºti,
1995; Enescu, Contribuþii documentare,
Reconstituiri, Interpretãri, Bucureºti, 1998,
ediþie nouã, revãzutã ºi adãugitã, 2003;
Orientãri în cultura românã modernã,
Bucureºti, 1999, ediþie nouã 2005; N. Iorga
1940-1947; vol. I, Bucureºti, 2001, vol. II,
Bucureºti, 2002; I.G. Duca, Bucureºti 2004,
Scriitori români. De la I.L. Caragiale la
Radu Tudoran, Târgoviºte, 2010
Ediþii critice: Alexandru Vlahuþã, Scrieri
alese, I-III, Bucureºti, 1963-1964, Chiºinãu,

vol. I ºi II, 1992; N. Iorga, O viaþã de om
aºa cum a fost, Bucureºti, 1972 (ed. II-1976,
ed. II-1981, Bucureºti, 1986; N. Iorga,
Oameni cari au fost, I-III, Galaþi,
1994-1997; N.Iorga, Pe drumuri depãrtate,
I-III, Bucureºti, 1987; N. Iorga, Supt trei
regi, Bucureºti,1999; Gheorghe I. Brãtianu,
Tradiþia istoricã despre întemeierea statelor
româneºti, Bucureºti, 1980 (Chiºinãu,
1991); Cella Delavrancea, Scrieri,
Bucureºti, 1982; Cella Delavrancea, Dintr-un
secol de viaþã, Bucureºti, 1987; George
Mihail-Zamfirescu,Teatru, Mãrturii în
contemporaneitate, I-II, Bucureºti, 1974
(ed. II, revãzutã si adãugitã,1984); George
Mihail-Zamfirescu, Maidanul cu dragoste;
I-II, Galaþi, 1993; George MihailZamfirescu, Sfânta mare neruºinare,
Bucureºti, 1998, Alexandru Kiriþescu,
Teatru, Bucureºti, 1976 (ediþii noi 1986,
1988); O antologie a dramaturgiei
româneºti 1944-1977; I-II, Bucureºti, 1978;
Mihail Sadoveanu 1904, I-V, Bucureºti,
1974; Victor Ion Popa, Muºcata din
fereastrã, Apa vie, I-II, Bucureºti, 1984;
Marcel Mihalovici, Amintiri despre Enescu,
Brâncuºi ºi alþi prieteni, Bucureºti, 1987
(ediþie nouã, 1990); C. Rãdulescu Motru,
Mãrturisiri, Bucureºti, 1990; C. Banu,
Grãdina lui Glaucon sau manualul bunului
politician, Bucureºti, 1998, Nicolae Iorga
 Oameni cari au fost, Bucureºti, 2010 (în
colaborare cu Sanda Râpeanu).
Antologii ºi prefeþe: I.L. Caragiale,
Nuvele, Bucureºti, 2003; De la Octavian

Goga la George Bacovia  poezie
româneascã în primele douã decenii ale
secolului XX, Bucureºti, 2003; Ion
Minulescu, Poezii, Galaþi, 1993 (Bucureºti,
1995); Radu Tudoran, Un port la rãsãrit,
Bucureºti, 1991 (ediþii noi 2001,2004); Radu
Tudoran, Anotimpuri, Bucureºti, 1993; Klaus
Umbach, Celibidache celãlalt maestru,
Bucureºti 1998, N. Iorga,Teatru ºi societate,
Bucureºti, 1986; Alexandru Vlahuþã,
România pitoreascã, Galaþi,1992; Hortensia
Papadat Bengescu, Ciclul familiei Halipa,
Bucureºti, 2001; Tudor Muºatescu, Titanic
vals, Visul unei nopþi de iarnã, Bucureºti,
1995; Mateiu I. Caragiale, Craii de Curtea
Veche, Bucureºti, 1994; Francois Mauriac,
Un adolescent de altãdatã, Bucureºti, 1993;
René Huyghe, Dialog cu vizibilul, Bucureºti,
1981; Thomas Mann, Pãtimirile ºi mãreþia
maeºtrilor, Bucureºti, 1972.
Activitate ziaristicã: cronicã literarã,
cronicã dramaticã, cronicã muzicalã,
portretisticã, articole de analizã ºi atitudine
culturalã, evocãri, etc. Acestea au fost
publicate în presa literarã, culturalã, cotidianã
ºi la Radio (începând din 1954) la Televiziune
(începând din 1964), în reviste ºtiinþifice.
Unele dintre acestea au fost strânse în câteva
din volumele menþionate mai sus. A luat
interviuri unor personalitãþi ale vieþii culturale,
teatrale, muzicale, literare din strãinãtate ºi din
þarã. De asemenea, a avut o contribuþie la
cunoaºterea istoriei presei româneºti prin
numeroasele ediþii din opera publicisticã a lui
N. Iorga (Oameni cari au fost, Sfaturi pe
întunerec, O luptã literarã etc.) ºi care au
contribuit hotãrâtor la cunoaºterea ziaristului
N. Iorga. De asemenea, a prefaþat sau a îngrijit
volume din opera ziaristicã a lui M. Eminescu,
C. Rãdulescu-Motru, George MihailZamfirescu, Cella Delavrancea, Al.Vlahuþã,
N. Carandino, L. Kalustian. Volumul N. Iorga,
Mircea Eliade, Nae Ionescu cuprinde în
exclusivitate înfruntãrile dintre cei trei în presa
dintre cele douã rãzboaie mondiale. Recent,
a îngrijit ºi a prefaþat un volum cuprinzând
articole ale regretatului ziarist Valentin
Pãunescu  Privind înapoi cu luciditate.
Ca director al Editurii Eminescu a iniþiat
ºi tipãrit colecþiile de mare prestigiu
Biblioteca de filozofie a culturii româneºti,
Biblioteca Eminescu, nume si opere
fundamentale ale filozofiei, istoriografiei,
sociologiei, artei teatrale ºi muzicale
româneºti, a iniþiat colecþii de valorificare a
producþiei ziaristice în diferite domenii,
precum Masca ºi Thalia criticã dramaticã,
sau a publicat culegeri din opera unor ziariºti.

VALERIU RÂPEANU SAU OMUL LUMINOS

Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU

Cei vechi, în cultul cãrora ne construim
ca istorici ori istorici literari  pentru cã
aceste discipline se edificã pe ceva, chiar
dacã este vorba doar de o temelie  fãceau
diferenþa între sinceritate ºi personalitate,
între viaþã ca bios ºi umbrele groase lãsate
de ea pe pãmânt, între curriculum vitae ºi
cursus honorum. Sinceritatea era înþeleasã,
în mod tradiþional, ca derivând de la sine ºi
cera (fãrã cearã, fãrã fard, cum am zice noi
astãzi, sau cu sufletul în palmã)  iar
personalitatea, de la personna, mascã, adicã
exact cu cearã, cu acele adaosuri ºi ajustãri
pe care le punem noi, oamenii, în chipul
unui personaj ca sã devinã simbolic,
reprezentativ pentru o stare de spirit. Sunt
contradicþii aproape ireductibile: o
personalitate nu poate fi sincerã ºi, invers,
un om (prea) sincer este dezinteresat de
umbra sa, de ce este sau lasã în afara sa  ºi
persistã, încã, o întrebare printre teologi ºi
laici dacã chipul/imaginea lui Christ pe
vãlul Veronicãi ori pe giulgiul de la Milano
este ce a vrut El sã lase oamenilor din
înfãþiºarea Sa, imaginea canonicã  ori
ipostaza canunitã, chinuitã, momentanã, a
chipului în suferinþã omeneascã.
Oricum, Cicero spunea cã zeii au dat
oamenilor cuvântul ca sã-ºi ascundã
gândurile, recomandând viaþa ca
personalitate, ca edificiu interior, ca realitate
realizatã. Omul din forum era neapãrat o
personalitate, iar omul intim nu interesa într-o
mãsurã prea înaltã. Goethe, la rândul sãu,
scria (în traducerea lui Eminescu): Spun
popoare, regii, sclavii, / Cã din toate

câte-avem / Numai personalitatea / Este
binele suprem. Istoria înainteazã prin
personalitãþi, nu prin indivizi sinceri; sau,
dacã se poate vorbi de o sinceritate de grup,
de izbucniri colective, acestea trebuie sã
intre în umbra unor personalitãþi pentru a fi
semnificative; altfel, rãmân ca rãscoala
noastrã de la 1907, curiozitãþi ale istoriei,
conflicte fãrã urmãri semnificative
Am avut nevoie de acest preambul pentru
a spune câteva cuvinte despre un om la ceas
aniversar. Valeriu Râpeanu nu este un om
între oameni, cu acel ideal camilpetrescian
de a dizolva personalitãþile în omenescul
înconjurãtor  ci un nume pentru istorie, un
reper, un model. Se implicã plenar, exemplar,
în restituirea marilor personalitãþi ale culturii
noastre  ºi, lucrul cel mai important poate,
face aceasta în momente potrivite, atunci când
este nevoie de ele. Când a fost nevoie de
Gheorghe I. Brãtianu, ne-a adus cartea lui
fascinantã Tradiþia istoricã despre
întemeierea statelor româneºti (1980).
Trebuie spus cã la apariþie s-a creat un adevãrat
eveniment, iar dupã aceea noi, tinerii
intelectuali, ne luam unii altora volumele din
mânã nevenindu-ne sã credem cã-l putem citi
ºi rãsfoi pe Gheorghe I. Brãtianu ºi dincolo
de întunericul des din marile biblioteci: l-a
adus în forum, a demonstrat cã nu mai e nevoie
sã-l pãstrãm în tainã, în intimitate, sã-l rãsfoim
cu lanterna sub plapumã (cum se spunea
de cãtre studenþi  ºi cum se obiºnuia chiar),
putem sã-l arãtãm la soare ca pe un monument
demn al spiritului. A scos din zona sinceritãþii
noastre tãcute o temã ºi un nume 
personalizându-le. Se petrecea dupã vreo zece
ani de studii ºi articole pe care Valeriu

Râpeanu le publicase constant prin presã,
pentru a ne obiºnui cu gândul cã trebuie ºi se
poate; pe noi, dar ºi pe ceilalþi, lumea de
deasupra, þesutã în filigranul (grosolan) al
politicii, pe canavaua oþelitã a ideologiei.
Ne-a potolit  ºi ne potoleºte  setea de
Nicolae Iorga, aducând în luminã, atenþie!,
tocmai cãrþile care au construit ºi consolidat
personalitatea lui Iorga, precum O viaþã de
om aºa cum a fost (1972, în colaborare cu
Sanda Râpeanu), Oameni care au fost
(1975, în colaborare au Sanda Râpeanu), O
luptã literarã (1979, în colaborare cu Sanda
Râpeanu), Pagini de criticã literarã (1993),
Sfaturi pe întuneric (1996, în colaborare
cu Sanda Râpeanu), N. Iorga, Omul, epoca,
prietenii, (1992) etc. La acestea trebuie
adãugatã antologia amplu comentatã
Nicolae Iorga, Nae Ionescu, Mircea Eliade.
Polemici, controverse, elogii (1993), cu
texte de Eliade ºi Nae Ionescu despre Nicolae
Iorga. Practic, prin studiile, ediþiile ºi
antologiile sale, Valeriu Râpeanu a instituit,
la noi, o ºtiinþã, care nu poate fi numitã decât
iorgologie  ºi care are, de fapt, ca obiect
de studiu întreg interbelicul românesc.
Toate acestea înseamnã studiu intens,
continuu, în bibliotecile mari, mai ales în
Biblioteca Academiei Române. Din acel
întuneric fertil, pãstrãtor, ocrotitor, se ia,
îndeosebi, lumina cãrþilor viitoare. Valeriu
Râpeanu este un om al cãrþii, iar cursus
honorum pe care l-a parcurs reþine mai ales
cei 18 ani de directorat al Editurii Eminescu,
unde a strâns atâta luminã de carte. Tinerii
de azi ar trebui sã-l vadã, sã-l priveascã pe
profesorul lor studiind în sãlile Bibliotecii
Academiei. Vor avea o prismã cãtre studioºii

Evului Mediu, închipuindu-ºi-l, de pildã, pe
Toma din Aquino citind din Aristotel, cu
acele muzici discrete prin colþurile
îndepãrtate ale sãlii de cãrþi, cu ghirlandele
ºi întreaga atmosferã de sãrbãtoare pe care
ºi-o crea acela ca sã dialogheze cu Stagiritul.
Puþini sunt oamenii care reuºesc sã facã un
ritual din lecturã. Noi, cei mai mulþi, citim
cu lãcomie la raft, sau tolãniþi în fotoliu,
ori în autobuz sau tren, cu mânecile
suflecate ºi cãmaºa descheiatã la gât, ca sã
zic aºa, gata oricând, adicã, sã ne luãm la
trântã cu ideile. Valeriu Râpeanu face parte
dintre aceia care nu citesc propriu-zis, ci
oficiazã actul lecturii, liturghisesc pe carte
ori pe ziar. Costum impecabil, cravatã
dreaptã ca un pendul în nemiºcare, aceleaºi
onduleuri construind nu faþa, chipul, ci
profilul, apoi trup drept, dar nu înþepenit,
ci mai degrabã arcuit, încordat natural în
verticalitate, ºi rãbdare calmã: citeºte pagina
întreagã. M-am întrebat, uneori, de ce  ºi
am tras cu coada ochiului: Profesorul
deschide cãrþi vechi, marile cãrþi vechi ale
culturii. Parcurge ziare ºi reviste de demult.
Nu citeºte  reciteºte. Îºi aduce aminte viaþa
ºi ideile. Acolo unde noi plonjãm prima oarã
 el revine, mângâie cu ochii paginile pe
care noi le zgâriem din priviri, le sfâºiem.
Se potriveºte vorba: Pe unde adunaþi voi
aºchii eu am tãiat pãdure. Dincolo de asta,
însã, freamãtã împrejurul de ritualul lecturii,
simþi a treia sau a patra sau a cincea
penumbrã a lui Toma din Aquino citindu-l
pe Aristotel ªi te simþi obligat sã revii, tu
însuþi, faci legãmântul cã vei reveni.
Totdeauna prima lecturã, ca ºi prima
impresie, este una sincerã  ºi nu neg cã au

ieºit, din aceastã sinceritate a mâinii sau a
ochiului, chiar istorii ale literaturii române.
A doua lecturã, însã, aceasta impusã ºi indusã
de profesorii din biblioteci, este cea
întemeietoare, cea care iscã luminã. Ce este, în
fond, cultura  decât lucrul care se repetã? Dacã
Mioriþa nu s-ar repeta, ca text, n-ar fi un text
cultural. Sunt atât de multe poezii, poeme, texte
în general  care se produc o singurã datã: în
mintea autorilor lor, ºi se citesc tot o singurã
datã: de cãtre autorii lor. Acestea nu intrã, nu
pãtrund în metabolismul unei culturi.
A nu se înþelege, însã, cã este vorba de un
cerc rotitor de la sine. Este mai degrabã o
piatrã de moarã, grea cât pentru apa râului
întreg, pe care trebuie s-o învârtã cineva.
Aceºtia sunt marii preoþi ai bibliotecilor:
fãrã ei, Iorga ar fi rãmas în timpul sãu, Eliade,
Gheorghe I. Brãtianu, Eminescu, Cioran,
Nae Ionescu ºi atâþia alþii ar fi oameni ai unui
singur moment (homines unius momenti),
oameni ºi atât, mistuiþi în sinceritatea noastrã
cu noi înºine. Ei îi renasc întru personalitate.
Li se potriveºte, tuturor, iar lui Valeriu
Râpeanu mai ales, o spunem pentru cã se aflã
la un ceas aniversar când adevãrul are
drepturi absolute, vorbele din Exerciþiile de
admiraþie ale lui Cioran despre Eliade:
Merg poate prea departe, dar am toate
motivele sã cred cã, în subconºtientul sãu, el
pune cãrþile mai presus de zei, ºi lor mai mult
li se închinã. Oricum, n-am întâlnit pe nimeni
care sã le iubeascã atât de pãtimaº. Cine
merge în marile biblioteci, mai poate vedea
(de întâlnit, doar dacã destinul le rezervã
acest noroc ) asemenea oameni pãtimaºi,
care, precum Valeriu Râpeanu, miºcã roata
ºi rãspândesc în jur luminã.

