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Anul universitar a început. Pentru buna lui
desfãºurare, pregãtirea Universitãþii Spiru Haret este
continuã. Astfel, în anul universitar 2010/2011, 162 de
cadre didactice au susþinut ºi au promovat concursuri
pentru obþinerea titlurilor de lector, conferenþiar ºi
profesor universitar, dovedind, încã o datã, calitatea
corpului profesoral, pus în slujba pregãtirii studenþilor.
În domeniul cercetãrii ºtiinþifice, cadrele didactice,
studenþii ºi masteranzii haretiºti sunt implicaþi în 40
de contracte de cercetare cu mediul de afaceri, ºapte
granturi CNCSIS, 13 proiecte POSDRU, finanþate
din fonduri structurale, ºi un proiect PODCA finalizat, toate desfãºurate pe întreg teritoriul þãrii, în
domenii de mare interes pentru viaþa socioeconomicã ºi culturalã a României, contracte care
contribuie ºi vor contribui la mai buna inserþie pe
piaþa muncii a absolvenþilor haretiºti ºi a instituþiilor
partenere din contracte.
Dupã cum se ºtie, Fundaþia România de Mâine ºi
Universitatea Spiru Haret dispun de o editurã proprie,
modernã, cu laborator de tehnoredactare ºi un complex
tipografic digital de ultimã generaþie unde sunt tipãrite:
cursuri, caiete de seminar, cursuri practice ºi alte
materiale didactice. În pregãtirea an universitar 2011/
2012 au fost înregistrate 162 titluri noi: manuale,
cursuri, caiete de practicã, materiale didactice necesare

în procesul instructiv-educativ. De asemenea, au fost
pregãtite cursurile ºi materialele didactice tipãrite
pentru studenþii de la formele de învãþãmânt frecvenþã
redusã ºi învãþãmânt la distanþã. Toate aceste suporturi
de curs, materialele bibliografice au ajuns ºi în
bibliotecile ºi librãriile facultãþilor.
Universitatea Spiru Haret a continuat sã-ºi dezvolte
ºi sã-ºi modernizeze baza materialã pusã la dispoziþia
studenþilor. Astfel, a fost dat în folosinþã un nou
edificiu, în suprafaþã de peste 9.200 mp, care ºi-a primit
proprietarii, Facultatea de Arte, Facultatea de
Educaþie Fizicã ºi Sport, studiourile Televiziunii
proprii, România de Mâine. Pe lângã douã amfiteatre
excepþional dotate, sãlile de curs, de seminar,
laboratorul de teatru ºi film ºi biblioteca Facultãþii de
Arte au fost utilate corespunzãtor pentru asigurarea
unui proces didactic eficient, conform standardelor
naþionale ºi internaþionale. Facultatea de Arte dispune
de un laborator de teatru ºi film, cu aparaturã audiovideo ºi o complexã videotecã de DVD-uri ºi casete
video necesare studiului de specialitate Studenþii de la
Educaþie Fizicã au la dispoziþie o modernã sala de
sport, sãli ºi laboratoare specifice însuºirii cunoºtinþelor
de specialitate. Televiziunea are în proprietate studiouri
echipate la cele mai înalte standarde.
(Continuare în pag. 8)

Studenþii ºi-au reluat activitatea ºi ºi-au ocupat bãncile
din aule ºi sãli de seminar. Profesorii sunt gata sã le
împãrtãºeascã din experienþa lor. Cei care au mai
crescut un an sunt aºteptaþi de cadrele didactice la
cursuri diferite ce ceea ce au fãcut în anii anteriori.
Pentru cei care sunt în anul I totul este nou ºi profesorii
sunt gata sã îi însoþeascã în cãlãtoria cunoaºterii.
La festivitatea de deschidere profesorii le-au
transmis studenþilor:
 Aveþi ocazia sã învãþaþi la o facultate ce are
cursuri atractive, vã asigur cã aveþi colegi
care lucreazã în media, sau care au ales sã ni
se alãture ºi sã devinã cadre didactice, eu
unul am fost ca voi, am fost student la
aceastã universitate. Mult succes în noul an!
(Lector univ. dr. Silviu ªerban, prodecan,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare
ºi Relaþii Publice)
 Profit de ocazie sã vã urez un an nou
universitar plin de succese ºi sã vã amintesc
cã începând cu anul acesta trebuie sã susþineþi
douã examene la licenþã, unul scris în blackbord
ºi conceperea ºi prezentarea lucrãrii de licenþã.
Mult succes! (Conf. univ. dr. Elena Gurgu,
prodecan, Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale)
 Le urez tuturor studenþilor un an bun, un an
universitar cât mai bun, cu multe realizãri ºi
împliniri, multã sãnãtate ºi mult succes! (Lector
univ.dr. Luiza Stãnilã, Facultatea de Geografie)
 Vã aºtept la cursuri, în biblioteci ºi pe
vasta câmpie a culturii. Voi sunteþi România
de mâine, aºa cum spune ºi imnul
Universitãþii. În voi ne punem speranþa unei
continuitãþi demne. Vã urez muncã, muncã
ºi iar muncã! (Prof. univ. dr. Nicolae
Georgescu, Facultatea de Jurnalism,
Comunicare ºi Relaþii Publice)
 Vã îndemn ºi eu sã mergeþi în biblioteci.
Mult succes pe parcursul facultãþii ºi dupã
absolvire. Sã lucraþi în domeniu sau sã vã
alãturaþi nouã! (Prof. univ. dr. Ioan Roºca,
Facultatea de Jurnalism, Comunicare ºi
Relaþii Publice)
 Eu vã invit la o formã de creaþie
jurnalisticã ºi anume Atelier jurnalistic.
Un ziar de studenþi ºi pentru studenþi. Aici
faceþi primii paºi în jurnalisticã, vã exersaþi
ºi vã cizelaþi stilul. Încercãm sã vã obiºnuim
cu specificul muncii într-o redacþie.
(Conf. univ. dr. Pamfil Nichiþelea, Facultatea
de Jurnalism, Comunicare ºi Relaþii Publice)
 Este greu sã îþi faci un program între
serviciu ºi ºcoalã, amândouã sunt foarte
importante. Noi vrem sã vã venim în ajutor,
de aceea vã stãm la dispoziþie, vã rog sã
profitaþi de orele de consultaþii cu profesorii
dumneavoastrã. Vã urez un an universitar
cu cât mai multe împliniri! (Conf. univ. dr.
Eugen Ghiorghiþã, decan, Facultatea
Management Financiar-Contabil, Bucureºti)
 Urez studenþilor de la noi din facultate
ºi nu numai sã contribuie la ridicarea calitãþii
învãþãmântului universitar prin prezenþã
activã la cursuri ºi seminarii ºi printr-o
exigenþã sporitã faþã de ei înºiºi, dar ºi faþã
de noi, profesorii. Sperãm ca fiecare dintre
noi sã fim la înãlþime. (Lector univ. dr.
Alexandru Matei, Facultatea de Litere).
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Puncte de vedere

Educaþia, învãþarea ºi dezvoltarea umanã în societãþile cunoaºterii ºi informatizãrii (IV)

Prof. univ. dr. ªtefan COSTEA
Contribuþia ºtiinþelor ºi a învãþãmântului social umanist
la elaborarea ºi implementarea noilor demersuri consacrate
corelãrii organice a dezvoltãrii umane cu dezvoltarea socialã
Ansamblul
problematicii
dezbãtute în programul consacrat
relaþiilor dintre educaþie, învãþare ºi
dezvoltare umanã, în condiþiile
specifice, inedite, ale societãþii
cunoaºterii ºi informatizãrii, implicã
noi orientãri, tematici ºi proiecte de
cercetare ºtiinþificã, multi, inter ºi
transdisciplinare, în domeniul
ºtiinþelor sociale ºi umane. Care, la
rândul lor, reclamã solide baze

teoretice, metodologice, structuri
organizaþionale ºi noi modele
manageriale ale ºtiinþei. Deºi acestea
sunt de mare actualitate ºi de mare
interes, ele nu pot fi discutate în mod
sistematic ºi satisfãcãtor în acest
cadru, cu toate cã au semnificaþii ºi
implicaþii în învãþãmântul socialumanist preuniversitar.
Mai util ºi mai necesar este de a
decela câteva direcþii de reflecþie ºi




Introducerea în învãþãmântul preuniversitar a unor noi discipline sau
materii de studii interdisciplinare ridicã probleme atât în faþa cadrelor
didactice, cât ºi a instituþiilor de formare a lor
Se impun noi premize
ale învãþãmântului, în general, ale celui socio-umanist, în special
Obiectivele educaþiei ºi învãþãrii nu trebuie sã fie centrate pe
devorarea cunoaºterii altora, ci pe formarea capacitãþii de înþelegere
de cãtre cei educaþi Învãþarea nu mai trebuie sã fie doar programarea
de probleme, ci înþelegerea ºi soluþionarea de probleme
Prin
iniþierea ºi predarea unor noi tipuri de cursuri, actualele discipline de
studiu trebuie sã fie rearanjate Trebuie cultivate noi modele de formare
interdisciplinarã a cadrelor didactice Deocamdatã, aceste tipuri de
proiecte sunt mai mult de dorit ºi se pare cã ele supraestimeazã
dispoziþia participanþilor potenþiali la inovaþie.





 



de acþiune necesare pentru a contribui
la perfecþionarea activitãþii didactice ºi
educative de profil. Sub acest raport,
prin natura ºi specificul lor, arii de
probleme sociale acþioneazã astãzi ca
provocãri din ce în ce mai presante
la adresa personalului didactic de
specialitate. Astfel, introducerea în
învãþãmântul preuniversitar a unor noi
discipline sau materii de studii
interdisciplinare ridicã probleme
inedite atât în faþa cadrelor didactice,
cât ºi a instituþiilor de formare a lor.
Prima între acestea ar fi cea referitoare
la necesitatea înnoirii pregãtirii
ºtiinþifice, de specialitate, a
personalului didactic, concomitent cu
identificarea ºi introducerea în

procesele de formare a personalului
a unor noi forme ºi modalitãþi de
pregãtire didacticã ºi metodicã,
teoreticã ºi practicã. Este vorba de
pregãtirea cadrelor didactice pentru
tratarea didacticã a unor noi
conþinuturi ºtiinþifice, multi ºi
interdisciplinare. Spre exemplu: tema/
domeniul/ dezvoltare/subdezvoltare, care reclamã în primul rând
pregãtire adecvatã pentru descifrarea
relaþiilor condiþionale, cauzale dintre
fenomenele economice, politice ºi
sociale (dependenþele economice,
politice, culturale, spirituale etc.,
avuþia sau sãrãcia, foamea,
analfabetismul etc.).
(Continuare în pag. 3)
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde, de la Facultatea de Sociologie-Psihologie, Bucureºti
l conf. univ. dr. Ioana OMER
În succesul profesional sunt implicate o serie de trãsãturi de personalitate
ale individului, toate punându-ºi
amprenta asupra randamentului ºi
productivitãþii acestuia la locul de
muncã. Dintre aceste trãsãturi de
personalitate menþionãm: temperamentul, abilitãþile, aptitudinile,
caracterul, creativitatea, motivaþia în
muncã. Astfel, fiecare dintre cele patru
tipuri de temperamente, în funcþie de
trãsãturile care le caracterizeazã, se
coreleazã cu anumite comportamente
profesionale. Acelaºi lucru se poate
observa ºi în cazul tipurilor de
personalitate (sangvinicã, colericã,
flegmaticã, melancolicã, respectiv
extrovertã ºi introvertã) la care

TRÃSÃTURI DE PERSONALITATE ªI SUCCES PROFESIONAL

comportamentele ºi atitudinile la locul
de muncã ºi în colectiv sunt dictate de
caracteristicile acestora. Motivaþia poate
fi ºi ea un factor care contribuie la
succesul profesional. Dintre factorii
motivaþionali amintim: salariul,
condiþiile de muncã, facilitãþile, climatul
psihosocial, cadrul organizatoric etc.
Aptitudinile condiþioneazã performanþa
ºi succesul în muncã ºi reprezintã
particularitãþi individuale ale oamenilor,
care constituie o condiþie a realizãrii
anumitor activitãþi la un nivel superior.
Toate trãsãturile de personalitate
menþionate mai sus determinã un anumit
comportament profesional în mediul ºi
la locul de muncã, care, la rândul sãu,
condiþioneazã performanþele în muncã.

Student: Cum definim personalitatea?
Profesor: În accepþiunea sa sociale, în care omul este prins,
mai largã, termenul de perso- ºi mijloacele culturale de care
nalitate defineºte fiinþa uma- dispune. Personalitatea este, la
nã consideratã în existenþa ei nivelul omului integral, un sistem
socialã ºi înzestrarea ei culturalã. bio-psiho-socio-cultural, care
Personalitatea integreazã în se constituie fundamental, în
sine, ca sistem, organismul indi- condiþiile existenþei ºi activitãþii
vidului, structurile psihice din primele etape ale dezvoltãrii
umane ºi, totodatã, relaþiile în societate.
Student: De ce este necesarã cunoaºterea trãsãturilor de
personalitate?
Profesor: Cunoaºterea trãsãturilor de personalitate implicate
în desfãºurarea activitãþilor de muncã este necesarã pentru a stabili
acordul dintre om ºi muncã, a constata în ce mãsurã individul
rãspunde solicitãrilor activitãþii de muncã, dar ºi consecinþele pe
care abaterile acestora de la normal le au pentru procesul muncii.
Student: Vã rugãm sã ne prezentaþi trãsãturile de bazã ale
personalitãþii.
Profesor: Dintre trãsãturile de muncã, menþionãm: aptitude bazã ale personalitãþii, cu dinile, atitudinile, caracterul,
rol important în obþinerea temperamentul, creativitatea,
succesului profesional la locul motivaþia.
Student: Ce sunt aptitudinile?
Profesor: Aptitudinile sunt însuºiri fizice ºi/sau psihice cu un
anumit grad de dezvoltare, care se bazeazã pe predispoziþii
ereditare, dar se formeazã ºi se dezvoltã în cursul unei activitãþi,
în funcþie de mediu ºi educaþie. Aptitudinile condiþioneazã
performanþa ºi succesul în muncã. Ele reprezintã particularitãþi
individuale ale oamenilor ºi constituie o condiþie a realizãrii
anumitor activitãþi la un nivel superior. Într-un sens larg, conform A. Cosmovici, prin aptitudini se înþeleg de obicei acele
însuºiri care, în ansamblul lor, fac posibilã învãþarea unor
anumite cunoºtinþe ºi formarea unor priceperi.
Student: Pot fi clasificate aptitudinile?
Profesor: Aptitudinile sunt etc., ca de exemplu: aptitudini
generale ºi speciale. Cele tehnice, aptitudini psihomotorii,
generale sunt însuºiri ale aptitudini senzoriale (muzicã,
personalitãþii necesare în cele picturã), aptitudini de conducere
mai variate forme de activitate, ºi organizare etc. Orice proinclusiv cea de muncã, cum ar fesiune poate fi practicatã cu
fi: memoria, atenþia, spiritul de succes atunci când cel care o
observaþie, inteligenþa. Aptitu- exercitã corespunde cerinþelor
dinile speciale sunt însuºiri acesteia prin calitãþile sale fizice
psihice care condiþioneazã ºi psihice. În aceastã viziune,
succesul în domenii de aptitudinile apar ca o concordanactivitate specializate: muzicã, þã a calitãþilor individuale cu
picturã, tehnicã, matematicã cerinþele profesiunii.
Student: Care sunt principalii indici ai aptitudinilor?
Profesor: Principalii indici ai aptitudinilor sunt:  calitatea
muncii ºi tempoul înalt al acesteia  capacitatea omului de a-ºi
desfãºura activitatea în mod constant în timpul destinat ei 
existenþa a cât mai multe elemente creatoare în muncã.
Student: Cum definim atitudinile?
Profesor: Atitudinile sunt
stãri de pregãtire mentalã ºi
moralã, facilitate prin experienþã,
ºi care exercitã o influenþã
dinamicã ºi directoare asupra

comportamentului persoanei în
diferite situaþii, constituindu-se
într-un mecanism de reglaj prin
componentele cognitive ºi
afective.

Student: Atitudinea pozitivã faþã de muncã de ce factori este
determinatã?
Profesor: Factorii care determinã o atitudine pozitivã faþã de
muncã sunt:  sexul  vârsta  nivelul cultural ºi ocupaþional 
caracteristicile locului de muncã ºi instituþiei  poziþia ocupatã
de muncã în sistemul de valori ale persoanei.

Student: Chiar ºi în vorbirea
curentã se fac dese referiri la
caracter. Ce este caracterul?
Profesor: Caracterul reuneºte însuºiri sau particularitãþi privind relaþiile pe care le
întreþine subiectul cu lumea ºi
valorile dupã care el se conduce. Este, în principal, un
ansamblu de atitudini-valori.
În timp ce aptitudinea, ca
sistem operaþional eficient, se
investeºte în activitate ºi se
apreciazã dupã rezultatele
obþinute, trãsãturile de caracter
constau în modul de raportare
la diversele laturi ale realitãþii,
inclusiv activitatea proprie.
Dupã calitatea executãrii unei
activitãþi (intelectuale, artistice, tehnice, practice), apreciem o persoanã ca fiind sau nu
capabilã, determinãm nivelul
aptitudinilor sale. Dupã modul
cum se raporteazã la activitate
(atitudine motivatã sau nu, hãrnicie sau delãsare, conºtiinciozitate sau neglijenþã), apreciem una sau alta dintre trãsãturile de caracter. Astfel, atitudinile caracteriale ºi aptitudinile implicate în rolurile profesionale nu sunt disociate unele
de altele, ci atitudinile fie
propulseazã ºi valorizeazã aptitudinile corespunzãtoare, fie le
frâneazã ºi le devalorizeazã.

Student: De multe ori, în
aprecierea unei persoane ne
referim la temperamentul ei,
pentru a o scuza sau o acuza.
Este important temperamentul
în relaþiile sociale?
Profesor: Evident. Temperamentul este latura dinamicoenergeticã a personalitãþii,
cu bazã fiziologicã. Hipocrate
defineºte patru tipuri de temperamente:
 Sangvin: se caracterizeazã
prin rapiditate, vioiciune,
instabilitate a intereselor ºi
înclinaþiilor, adaptare maximã,
rezistenþã, restructurare facilã
a dificultãþilor, menþinere a
echilibrului psihic, stãpânire de
sine etc.
 Coleric: se caracterizeazã
prin nestãpânire, impulsivitate,
agitaþie, nerãbdare, explozivitate emoþionalã; colericii trec cu
uºurinþã de la entuziasm la
pesimism, înclinaþie spre stãri de
angoasã ºi alarmã.
 Flegmatic: se caracterizeazã
prin calm, lentoare, reactivitate
slabã, meticulozitate, rãbdare,
sentimente durabile ºi profunde.
 Melancolic: se caracterizeazã prin rezistenþã neuropsihicã micã; melancolicii obosesc uºor, sunt susceptibili la
stãri depresive; în condiþii de
suprasolicitare sau conflict, manifestã o mare sensibilitate, tinzând spre interiorizare ºi reverie.

Student: În toate domeniile se pune un mare accent pe
creativitate. Ce presupune creativitatea?
Profesor: Creativitatea pre- psihice, dintre care, mai imporsupune un nivel superior al tante sunt: curiozitatea, nongândirii, manifestat prin cãu- conformismul, flexibilitatea
tarea ºi gãsirea de soluþii efi- gândirii, capacitatea combinaciente, prin stabilirea unor relaþii torie ºi de transfer al informaþiilor, capacitatea de a empatiza
între obiecte ºi fenomene.
Performanþele creative se cu persoane cu idei divergente,
coreleazã cu o serie de trãsãturi stil cognitiv analitico-sintetic ºi
de personalitate ºi însuºiri convergent divergent etc.
Student: Existã metode de stimulare a creativitãþii?
Profesor: Se considerã cã fiecare individ normal (QI > 90)
dispune de un nivel minim al creativitãþii ºi are posibilitatea sã
realizeze o îmbunãtãþire în activitatea sa, o inovaþie sau invenþie.
De aceea, pentru sporirea numãrului inventatorilor, este nevoie
de asigurarea unor condiþii favorabile pentru dezvoltarea
creativitãþii. Metodele de stimulare a creativitãþii au fost împãrþite
în cele destinate personalitãþii creatoare ºi cele destinate
produsului creator.
Student: Ce trebuie sã înþelegem prin metodele de stimulare
a personalitãþii creatoare?
Profesor: Metodele de stimulare a personalitãþii creatoare
se împart în douã subcategorii principale: metode sugestive, ce
au ca scop dezvoltarea potenþialului creator (sugestoterapia,
sofrologia, controlul mental Silva, hipnoterapia) ºi metode psihoterapeutice (terapiile individuale, de grup, terapiile de valorificare a calitãþilor ambianþei fizice ºi interpersonale, metode de
relaxare). Efectele acestor metode asupra creativitãþii sunt:
eliberarea creativitãþii blocate, pãstrarea în formã optimã, fãrã
fluctuaþii, a creativitãþii.
Student: Dar prin metodele destinate produsului creator?
Profesor: Metodele destinate produsului creator, de asemenea,
sunt de douã categorii: imaginative ºi raþionale.
Student: Care sunt metodele imaginative?
Profesor: Cea mai des folositã metodã de stimulare a
creativitãþii de grup este Brainstorming-ul, foarte utilã în
producþie, elaboratã de Osborn în 1935. Aceastã metodã pleacã
de la douã principii esenþiale: amânarea judecãþii pentru a putea
cãuta soluþii; este necesarã o productivitate imaginativã cât mai
mare pentru a se ajunge la soluþii viabile.
Sinectica, spre deosebire de metoda precedentã, este o metodã calitativã, fiind elaboratã o singurã soluþie, ce va fi ajustatã
ulterior, bazându-se pe douã principii esenþiale: transformarea
straniului (necunoscutului) în familiar (cunoscut); transformarea
familiarului în straniu, permiþând o distanþare de problemã ºi
abordarea ei din perspectivã neuzualã. Metoda a fost elaboratã
de W.J. Gordon în 1944.
Metoda Philips 6-6 presupune reunirea a 30-50 persoane cu
specialitãþi diferite, din care se formeazã grupe de ºase persoane,
fiecare cu un lider, care va prezenta un raport asupra discuþiilor
purtate în ºase minute.
Metoda Panel se desfãºoarã într-un grup de cinci-ºapte persoane, cu competenþe în domeniul respectiv, discuþie ce se poartã
în faþa unui auditoriu, care intervine prin intermediul unor
cartonaºe, care conþin întrebãri, informaþii.
Metoda 6-3-5 presupune organizarea de grupuri de ºase
persoane, ce trec soluþiile pe o foaie cu trei coloane, ce circulã
pe la fiecare, dupã cinci minute.
Metoda Delphi este o metodã prin care un grup de experþi
completeazã un chestionar, într-un timp stabilit; chestionarele
sunt apoi colectate ºi se retransmit aceloraºi persoane, dar însoþite ºi de rãspunsurile celorlalþi participanþi, pentru retuºarea ºi
ajutarea acestora.
Metoda Frisco are ca principalã caracteristicã atribuirea unor
roluri de cãtre moderator (tradiþionalul, exuberantul, pesimistul,
optimistul).

Student: La ce ne referim în cazul metodelor raþionale?
Profesor: Metodele raþio- tele sale componente ºi
nale (analitice) cel mai îmbunãtãþirea fiecãrei compodes utilizate sunt:  metoda nente în parte  metodele
listelor,
elaboratã
de matriceale presupun trecerea
R. Crawford, în 1931, care pe orizontalã ºi pe verticalã a
presupune descompunerea variabilelor ce urmeazã a fi
fiecãrei probleme în elemen- asociate ºi combinate.

Student: Se spune cã pentru a avea performanþe profesionale
trebuie sã fii motivat. Ce este motivaþia ºi care sunt factorii
motivaþionali?
Profesor: Motivaþia poate fi un factor care contribuie la
succesul profesional. Dintre factorii motivaþionali amintim:
salariul, condiþiile de muncã, facilitãþile, climatul psihosocial,
cadrul organizatoric etc.
Student: Câte tipuri de personalitate existã ºi care este influenþa
lor asupra procesului muncii?
Profesor: În literaturã existã de personalitate colericã
mai multe clasificãri ale tipu-  tipul de personalitate
rilor de personalitate. Dacã sangvinicã  tipul de persoluãm în consideraþie tipul de nalitate flegmaticã  tipul de
temperament deosebim:  tipul personalitate melancolicã.

Student: Cum se manifestã tipul de personalitate colericã?
Profesor: Tipul de personalitate colericã se caracterizeazã prin
manifestãri inegale, atitudini extremiste, trecând cu uºurinþã de
la entuziasm la pesimism, de la activism debordant la abandon.
Având o rezistenþã inconstantã în activitãþile de muncã, datoritã
consumului energetic neeconomic, colericul acþioneazã cu toatã
energia de care dispune la un moment dat, fãrã sã-ºi dozeze
eforturile în funcþie de mãrimea dificultãþilor sau a obstacolelor.
Din aceastã cauzã, curba randamentului la coleric are numeroase
neregularitãþi, prin intersectarea cu curba oboselii. Neliniºtiþi,
agitaþi, plini de elan acþioneazã sub impulsul momentului, fiind
oamenii marilor iniþiative ºi având o mare capacitate de mobilizare
proprie ºi a altor persoane. Datoritã, însã, a oboselii sau a plictiselii
survenite, prin scãderea caracterului de noutate al acþiunilor
întreprinse, colericul abandoneazã activitatea înainte de a o
finaliza. Din acest motiv, este necesar sã fie însoþit de persoane
echilibrate, care sã preia ºi sã ducã la bun sfârºit lucrul început.
Surprinzãtor prin tot ceea ce face, colericul dovedeºte, în
ciuda caracteristicilor sale temperamentale, multã rãbdare, chiar
ºi atunci când activitatea îi capteazã interesul mai mult timp
(cazul cercetãrii ºtiinþifice). Inconstant ºi impulsiv, împãrþind
oamenii în buni ºi rãi, prieteni ºi duºmani, om al extremelor ºi nu
al nuanþelor, colericul este un factor de stres pentru cei din jur,
creând stãri tensionale în colectivul de muncã.
Student: Ce trebuie sã reþinem despre tipul de personalitate
sangvinicã?
Profesor: Tipul de perso- relaþiile interpersonale se
nalitate sangvinicã are o mare remarcã ca o persoanã agrerezistenþã în activitatea de abilã, deschisã sufleteºte, cu
muncã, nu în sensul unei valenþe pentru integrarea în
robusteþi fizice deosebite, ci a grup ºi închegarea de prietenii.
rezistenþei faþã de fenomenul de Robust psihic, suportã mai uºor
obosealã. Reacþiile persoanelor decât alte temperamente
aparþinând acestui tempera- dificultãþile muncii ºi ale vieþii.
ment sunt rapide ºi adecvate Cu persoanele aparþinând
stimulilor, semnalelor venite acestui temperament se
din mediu sau de la echi- poate discuta în mod deschis,
pamentul tehnic, având o bunã direct, ei având tãria de a
adaptabilitate ºi stãpânire de privi adevãrul în faþã. Mobil,
sine. Sangvinicul acþioneazã agreabil, prompt, cu resurse
prompt pentru gãsirea de energetice deosebite, sangvinisoluþii, pentru depãºirea difi- cul reuºeºte cu eforturi mai
cultãþilor ºi învingerea obsta- mici ºi de aceea nu este deocolelor, dar mãsurile luate de el sebit de perseverent, uneori
în acest sens au adesea un manifestând chiar o anumitã
caracter de moment, nu sunt de superficialitate în muncã ºi în
duratã ºi profunzime. În raporturile interumane.
Student: Dar despre tipul de personalitate flegmaticã?
Profesor: Tipul de personalitate flegmaticã are ºi el o mare
rezistenþã în activitãþi, însã întregul sãu comportament este dominat
de inerþie. Aceasta face ca atât startul cât ºi sfârºitul activitãþii
sã aibã o latenþã foarte mare. Reacþiile lui sunt lente însã adecvate.
Înclinat spre meditaþie, spirit analitic ºi înzestrat cu multã rãbdare,
flegmaticului i se pot încredinþa lucrãri de anvergurã, care se
pot realiza în tempoul propriu ºi nu presat de termene scurte.
Cântãreºte mult pânã sã adopte o decizie, dar odatã decis trece
hotãrât la acþiune ºi este perseverent pânã la încãpãþânare în
îndeplinirea ei. Refuzã compromisurile, luptându-se pentru
propriile idei. Adaptabil mai greu la situaþii noi, preferã lucrurile
cunoscute, este reticent faþã de inovaþii, fiind cunoscut ca o persoanã
cu manifestãri conservatoare. În cazul raporturilor interpersonale,
este reþinut ºi reticent ºi, din acest motiv, se integreazã mai greu în
colectivitate. Are prieteni puþini, aleºi dupã îndelungate reflecþii,
faþã de care manifestã devotament. Sunt lenþi, calmi, meticuloºi.
Nu ocolesc detaliile ºi nu abandoneazã activitatea pânã nu ajung
la rezultat, deºi pentru aceasta cheltuiesc mai mult timp decât
sangvinicii ºi colericii. Schimbã greu activitatea, sunt ataºaþi
de ceea ce fac ºi sunt disciplinaþi. Se adapteazã greu la situaþii noi.
De regulã au sentimente foarte durabile ºi stabile.
Student: Cum se manifestã tipul de personalitate melancolicã?
Profesor: Tipul de perso- melancolicul are înclinaþie spre
nalitate melancolicã este puþin analizã, precizie ºi minurezistent din punct de vedere þiozitate. Fire anxioasã, întrã în
nervos. Persoanele aparþinând panicã în faþa unor situaþii noi
acestui tip obosesc uºor ºi sunt faþã de care reacþiile lui sunt
susceptibile la stãri depresive în lente, nu întotdeauna adecvate,
condiþii de suprasolicitare sau ºi uneori chiar paradoxale.
stãri conflictuale. Sunt exce- Timid în relaþiile interperlenþi muncitori pentru activi- sonale, subapreciindu-ºi positãþile de rutinã, desfãºu- bilitãþile, se integreazã cu
rate în condiþii cunoscute ºi dificultate în grup, ataºându-se
obiºnuite, care nu necesitã mai degrabã de persoane ºi
decizii prompte ºi reacþii nu de colectivitate. El trerapide, ei putând desfãºura buie încurajat chiar prin supraactivitãþi de mare fineþe, dar estimarea calitãþilor sale pentru
fãrã presiune exterioarã. a putea face faþã muncii ºi
Înzestrat cu multã rãbdare, problemelor care apar.
Student: Existã ºi alte clasificãri ale tipului de personalitate?
Profesor: Da. De pildã, C.G. Jung (1997), luând drept criteriu
relaþionarea la mediu, clasificã tipurile de personalitate în:
1. tipul de personalitate extrovertitã, care se caracterizeazã prin
expansivitate, sociabilitate, tendinþe spre relaþionare ºi contact,
comunicativitate etc. Persoanele aparþinând acestui tip de
personalitate lucreazã bine în grup ºi îºi asumã cu uºurinþã
responsabilitãþi sociale. Preferã miºcarea, au un control redus
al sentimentelor, sunt optimiºti, veseli ºi au un simþ practic deosebit.
2. tipul de personalitate introvertitã. Persoanele care fac
parte din aceastã categorie sunt introspective, liniºtite, rezervate,
distante. Au o lume interioarã foarte bogatã. Ele evitã riscurile
ºi responsabilitãþile sociale. Serioase, exigente, îºi controleazã
bine sentimentele ºi atitudinile.
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GRIGORE

Daþi-mi de doi lei un vis / Pentru
noaptea urmãtoare, / Verde- albastru,
/ mov deschis / ªi-mpletit c-un fir de
soare. Aºa grãieºte melodios unul
dintre cântecele dragi ale marii noastre
cântãreþe de muzicã popularã. Maria
Dragomiroiu (nãscutã pe 11 iulie 1955
în comuna Ioneºti, satul Marcea din
judeþul Vâlcea) este o foarte cunoscutã
interpretã de muzicã popularã din
România. Având o voce deosebitã, cu
un amplu registru vocal, ºi fiind
posesoarea unei tehnici excelente, de
solistã de muzicã clasicã, Maria
Dragomiroiu a fost comparatã, mai ales
la începutul carierei, cu Maria Tãnase,
doamna cântecului popular românesc.
Maria Dragomiroiu este unul dintre cei
mai talentati artiºti ai României. S-a
nãscut cu drag de cântec din prima zi a
vieþii sale. Mama sa a murit când ea
avea numai 11 ani, iar Maria a plecat
la Bucureºti, unde a urmat Liceul Ion
Luca Caragiale. A debutat la Festivalul
Cântecele Oltului din Cãlimãneºti în
anul 1972. A susþinut ºi susþine în
continuare concerte ºi turnee în þarã ºi
în strãinãtate ºi a obþinut multe premii
ºi distincþii. Este cãsãtoritã cu
managerul de spectacole Bebe Manu
ºi mai are în grãdina familiei sale dragi
doi minunaþi copii: Mircea ºi Ileana.
Existã artiºti care ajung pe scenã ca
urmare a unui vis vechi ce le-a încordat
toatã fiinþa an ºi an. În mintea ºi sufletul
lor a încolþit dorinþa de a se afla sub
lumina reflectoarelor ºi de a bucura
spectatorii ºi s-au strãduit, canalizând
tot zbuciumul lor spre aceastã reuºitã în
lumea scenei. Un astfel de artist, care a
visat frumos, ºi pânã la urmã visul a
devenit artã, este Maria Dragomiroiu,
femeia plinã de sensibilitate ºi sufletism.
( ) Maria Dragomiroiu le-a iubit teribil
pe cele douã uriaºe Marii: Maria
Lãtãreþu ºi Maria Tãnase, dar niciun
moment nu ºi-a pus în gând sã le imite.
Iar cariera ei superbã de mai târziu a
arãtat cã ea este Maria Dragomiroiu.
Unica Maria Dragomiroiu. ( ) A visat,
ºi-a forþat destinul sã-i punã în lucrare
visul. Maria Dragomiroiu nu uitã
niciodatã casa bãtrâneascã din satul
vâlcean unde asculta folclor la difuzorul
din perete ºi, atunci când simte nevoia
sã capete putere din rãdãcinile ei
definitiv rãmase în pãmântul satului

MARIA DRAGOMIROIU
sau
Dacã s-ar putea picta
cântecul sau visul

natal, dã o fuga în Vâlcea, mãtura
frunzele din ograda pãrinteascã ºi
deretica prin odãile copilãriei unde
duhul mamei se regãseºte în fiecare colþ,
umplând-o de tãrie ºi azi, când este
celebrã. (Florin Condurãþeanu)
Jurnalistul Aurel Zgheran avea sã
menþioneze în scrierile sale: Pe la
sfârºitul anilor 70, muzica popularã
româneascã se înzestra cu o voce
fascinantã care, fãrã sã distoneze
atmosfera muzicalã a acelui deceniu
mult înstãpânit de Maria Tãnase ºi
Maria Lãtãreþu, a revigorat tonusul
cântecului cu forme lirice inspirate de
cele douã Marii etern patrimoniale ale
folclorului muzical românesc. Profilul
acesta cu mare forþã ºi efervescenþã
spiritualã a glasului îl contura o tânãrã
care avea cãldura ºi afectivitatea
identificate în comuniunea cu publicul,
pentru cã emitea acorduri pure, avea o
anume virtuozitate muzicalã.
( )Rãsunetul cântecelor Mariei
Dragomiroiu avea ºi are o francheþe, o
tensiune cu laborioase intonaþii ºi
vocalize dintr-o arie a propriei trãiri în
care sunt acumulate trãirile þãranilor de
pe zonele riverane ale Oltului. ( ) În
fiecare dintre ele rezoneazã o picãturã
din veridicitatea operei perene a
genului folcloric. Toate au claritate,
echilibru, o coloraturã de efect ºi
fantezie debordantã; de la primele
audiþii, când s-a prezentat la Floarea
din grãdinã, i-au fost remarcate
vivacitatea, dinamismul scenic,
sensibilitatea flexibilã emisã cu
inegalabilã competenþã tehnicã, o
impecabilitate a frazãrii, intensitate ºi
convingere muzicalã. Dacã s-ar putea
picta cântecul Mariei Dragomiroiu,
s-ar oglindi în el fabuloasele peisaje ale
României ºi adâncile clocote din
sufletul omului !
Maria Dragomiroiu e un nume clãdit
prin muncã, talent, respect ºi modestie.
O carierã frumoasã, truditã, pornitã
dintr-un vis, visul unei fiinþe dornice sã
dãruiascã lumii întregi cea mai mare
avere a ei, talentul ºi sensibilitatea. Pas
cu pas, întâmpinând ºi bune ºi rele,
artista a izbutit sã ofere din bunãtatea
sufletului ei ºi celor care au vrut sã-i
audã vocea blândã ºi sã-i vadã chipul
aparte. De la primul album, Floricicã
de pe coastã, ºi pânã la cel mai recent,
De la suflet  Cântece de petrecere,
oamenii au îndrãgit-o din ce în ce mai
mult. Un artist ce iubeºte cântecul, un
om ce iubeºte viaþa. Datorez tot cea ce
sunt astãzi, în primul rând, mamei mele,
pãrinþilor mei. Apoi, sunt foarte mulþi
oameni care m-au susþinut ºi cãrora leam mulþumit mereu: naºa mea, Ileana
Sãrãroiu; realizatoarea Florentina
Satmari; etnomuzicologul Harry
Brauner, care, în calitate de preºedinte
de juriu la concursuri de interpretare,

m-a remarcat ºi m-a prezentat lui Adrian
Pãunescu, la Cenaclul Flacãra;
jurnalistul George Stanca, ce mi-a fãcut
o cronicã frumoasã dupã ce m-a urmãrit
la o emisiune; Dinu Sãraru, care m-a
ajutat sã fac primul meu album; Tudor
Vornicu, cel ce m-a pus în valoare în
emisiunile lui. Sunt foarte mulþi oameni
care m-au ajutat ºi mi-au dat ºansa sã
fiu ceea ce sunt astãzi. ( ) Peste 10 ani
tot pe scenã îmi doresc sã fiu, dacã voi
avea sãnãtate. Dar, cu o condiþie: sã pot
cânta live. Pentru cã, vã spun cu
sinceritate, mi-e ruºine când sunt nevoitã
sã fac playback. Nu mã simt bine în
aceastã posturã ºi nu pot transmite
mesajul la adevãrata lui valoare. Pãrerea
mea este cã tinerii privesc muzica
popularã foarte frumos. Cânt tot timpul
pentru tineri, toate genurile: muzicã de
petrecere, tangouri, romanþe ºi muzicã
mai modernã. Am ºi un CD cu piese în
stil etno, de care tinerii s-au apropiat mai
mult. Nu trebuie sã faci orice de dragul
promovãrii. Orice solist trebuie sã aibã
o limitã. Artiºtii nu ar trebui sã facã orice
de dragul audienþei, nu ar trebui sã intre
în orice scandal pentru a deveni mai
cunoscuþi. Ar trebui sã aibã grijã de
personalitatea lor, de munca lor. ( ) Eu
ascult orice fel de muzicã bunã. Îmi
place muzica spaniolã, muzica
clasicã, liniºtitoare, Pavarotti sau
Andrea Bocelli. Nu prea înþeleg
muzica asta agitatã, pe care o ascultã
tinerii. De felul meu sunt liniºtitã,
nu-mi plac nici discuþiile aprinse, îmi
place ca toatã lumea sã fie veselã.
( )Meseria mea îmi dã putere. Orice
apariþie este un examen, pe care
vreau sã-l trec cu 10, o notã datã de
public. Aprecierea oamenilor este
bucuria ºi împlinirea mea. ( )
În decursul deosebitei sale cariere,
Maria Dragomiroiu a primit
numeroase diplome si premii.
Discurile ºi CD-urile marii noastre
privighetori ne încântã momentele
deosebite ale vieþii.
Un cunoscut cântec al marii noastre
interprete a cântecului popular spune:
Lume, / Cât ai fi de rea,/ Nu te pot uita,
/ Tu eºti lumea mea Aºa nici noi,
cadre didactice, angajaþi ºi asociaþi, dar
ºi colegi studenþi de la Facultatea de
Arte a Universitãþii Spiru Haret nu
putem uita cã am avut un student
eminent în persoana marii noastre
cântãreþe, care ne-a onorat cu prezenþa
ºi cu dorinþa sa de perfecþionare, de
cercetare a fenomenului muzical
popular, adãugând valenþe cosmice
izvorului pur al folclorului românesc.
Ne vom mândri întotdeauna cu astfel
de absolvenþi, care ne fac cinste, pentru
cã numai pe muncã, respect, talent ºi
modestie cineva îºi poate clãdi un
nume ca acela al Mariei Dragomiroiu.
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Masa rotundã:

Probleme actuale
ale relaþiilor
internaþionale
ºi studiilor europene
Facultatea de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi
Filosofie a organizat pe data de 3 octombrie 2011,
începând cu ora 11, la sediul facultãþii, masa rotundã
intitulatã Probleme actuale ale relaþiilor
internaþionale ºi studiilor europene, la care au
participat atât cadre didactice, cât ºi studenþi.
Manifestarea, desfãºuratã dupã încheierea festivitãþii
de deschidere a noului an universitar, a oferit prilejul
unor dezbateri pe teme de actualitate ºi le-a dat
posibilitatea studenþilor din anul I sã-ºi cunoascã
mai bine viitorii profesori.
În cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Ion Dragoman
a prezentat comunicarea Armonizarea legislaþiei
româneºti cu reglementãrile comunitare iar lector univ.
dr. Alexandru Lucinescu a susþinut comunicarea cu titlul
Responsabilitatea de a proteja  10 ani de la publicarea
raportului Comisiei Internaþionale pentru Intervenþie
ºi Suveranitatea Statului.
Intervenþia prof. univ. dr Ion Dragoman a urmãrit
expunerea principalelor probleme abordate în studiul
intitulat Armonizarea legislaþiei militare a României
cu reglementãrile europene, rezultat al unui demers
colectiv de cercetare ºtiinþificã, în care au fost
cooptate atât cadre didactice ale facultãþii, cât ºi
colaboratori externi. Vorbitorul s-a referit, printre
altele, la securitatea colectivã în sistemul de
guvernare globalã, viziunea României asupra
conceptului de securitate, principiile actuale de
funcþionare a Uniunii Europene, o atenþie sporitã fiind
acordatã necesitãþii armonizãrii legislaþiei interne cu
normele unionale ºi adaptãrii instituþiilor ºi
mecanismelor legislative interne la exigenþele impuse
pe plan european.. Comunicarea prof. univ. dr. Ion
Dragoman a fost urmatã de dezbateri, în cadrul
cãrora s-a remarcat intervenþia lect. univ. dr. Francisc
Tobã, care a adus în atenþie problemele de naturã
juridicã ridicate de pensiile militare. Clarificãri
suplimentare cu privire la acest subiect au fost aduse
de asist. univ. drd. Anelis-Vanina Istrãtescu, coautor
al studiului mai sus menþionat, care a precizat cã
pactele ºi tratatele internaþionale referitoare la
drepturile omului se aplicã prioritar, direct ºi imediat
în dreptul intern ºi cã, în virtutea prerogativelor de
care dispun, magistraþii pot înlãtura aplicarea legilor
naþionale incompatibile cu instrumentele juridice
internaþionale semnate ºi ratificate de state în materia
drepturilor ºi libertãþilor fundamentale individuale.
Lector univ. dr. Alexandru Lucinescu s-a referit
în expunerea sa la concluziile unei cercetãri
individuale desfãºurate, pe parcursul a patru luni, în
cadrul Facultãþii de Relaþii Internaþionale, Istorie ºi

Filosofie. Vorbitorul a pus în evidenþã modul în care
presa internaþionalã, mediul academic ºi importanþi
lideri politici s-au raportat la evenimentele din Libia
în termenii responsabilitãþii de a proteja, a
prezentat contextul în care a apãrut raportul Comisiei
Internaþionale pentru Intervenþie ºi Suveranitatea
Statului (CIISS) ºi a pus în evidenþã relaþiile pe care
acest document le stabileºte între conceptele
intervenþie umanitarã, securitate umanã ºi
responsabilitate de a proteja. Participanþii au avansat
mai multe puncte de vedere în legãturã cu ideile
susþinute de A. Lucinescu. Astfel, prof. univ. dr.
Alesandru Duþu a arãtat cã acþiunile NATO din Libia
nu au urmãrit doar protejarea civililor, ci ºi
promovarea intereselor economice, legate în special
de petrol, ale membrilor alianþei. ªi conf. univ. dr.
Mihail Andreescu ºi-a exprimat scepticismul faþã de
motivaþiile morale ale acþiunilor militare occidentale
în Libia, în particular faþã de cele ale Franþei. Prof.
univ. dr. Viorica Moisuc a spus cã, de-a lungul
secolelor, au existat nenumãrate cazuri când,
fluturându-se principiul misiunilor  chiar ºi
religioase - s-au desfãºurat acþiuni diplomatice,
politice , militare care n-au adus nici un profit
popoarelor vizate, ci au servit scopurilor de
expansiune teritorialã, hegemonie economicã ºi
politicã, sugerând, totodatã, continuarea ºi extinderea
cercetãrii în aceastã problematicã pe tronsonul ei
istoric. Rãspunzând acestor comentarii, lector univ.
dr. Alexandru Lucinescu a arãtat cã, în opinia
membrilor CIISS, comunitatea internaþionalã nu
poate ºi nici nu trebuie sã acþioneze complet
dezinteresatã, astfel încât raþiunile morale nu vor fi
niciodatã suficiente pentru a determina protejarea
civililor aflaþi în pericol. În ceea ce priveºte rãdãcinile
istorice ale responsabilitãþii de a proteja, a arãtat cã
ele vor constitui o parte a unei cercetãri viitoare ºi a
propus constituirea unui colectiv interdisciplinar,
care sã analizeze aceastã problemã.
În încheiere, participanþii s-au exprimat în
favoarea publicãrii, într-un viitor cât mai apropiat, a
rezultatelor ambelor cercetãri ºtiinþifice.
A consemnat
lector univ. dr. Alexandru LUCINESCU

Klera Languages, program sub egida IEC - International Education Center
România, lanseazã un concurs pentru obþinerea unui curs de limba englezã
timp de douã sãptãmâni în Brighton, Bournemouth, Cambridge sau Londra.
Acest concurs este recomandat pentru vorbitori de limba englezã (nivel
intermediar), fie ca sunt elevi, studenþi sau angajaþi. Cei care îºi doresc
sa obþinã acest curs sunt rugaþi sã trimitã pânã pe 20 octombrie o scurtã
scrisoare de motivaþie în limba engleza, în care sã explice de ce îºi doresc
sã studieze engleza în Marea Britanie ºi cum considerã cã îi va ajuta pe viitor acest lucru. Scrisoarea nu trebuie sã
depãºeascã 500 de cuvinte. Autorul celei mai convingãtoare scrisori de motivaþie va primi cursul de limba englezã.
Cursurile sunt oferite de Eurocentres, una dintre ºcolile lider în domeniul limbilor strãine, frecvent consultatã de
Consiliul Europei pentru expertiza lingvisticã. Mai multe informaþii despre Eurocentres: www.eurocentres.com.

Educaþia, învãþarea ºi dezvoltarea umanã în societãþile cunoaºterii ºi informatizãrii (IV)
(Urmare din pag.1)
În al doilea rând, abilitãþi ºi competenþe specifice pentru
tratarea didacticã a dimensiunilor istorice ale acestor realitãþi
ºi, nu în ultimul rând, pentru evaluarea corectã a proceselor
predãrii ºi învãþãri acestor teme, inclusiv a beneficiilor ce
pot fi obþinute urmând aceste cãi de învãþãmânt ºi educaþie.
În cazul în care asemenea cursuri speciale nu sunt introduse
în învãþãmânt, iar problemele ºi temele de acest tip nu pot
fi ocolite, este necesar ca personalul didactic sã abordeze
aceste probleme din perspective teoretice ºi metodologice
mai largi ºi sã adopte metode adecvate de predare care sã
reuneascã substanþa lor în complexe multi ºi
interdisciplinare ( istorico-economico-sociologicepsihologice- politologice etc.), ca bazã pentru explicarea
genezei, evoluþiei, situaþiei actuale, ca ºi a perspectivelor
dezvoltãrii unora sau altora din domeniile (pãrþile)
componente ale vieþii sociale ºi umane. Realizarea unui
asemenea obiectiv presupune elaborarea unor obiective
comprehensive, generale sau parþiale ale unor asemenea
cursuri, care, din pãcate, n-au fost suficient de consistent
definite pânã în prezent. O astfel de perspectivã implicã
eforturi pentru depãºirea caracterului îngust, disciplinar al
conþinutului învãþãrii ºi a caracterului preponderent
ºtiinþific, informaþional al procesului didactic.

Toate acestea impun noi premise ale învãþãmântului,
în general, ale celui socio-umanist, în special. Între
acestea ar putea fi situate: obiectivele educaþiei ºi
învãþãrii nu mai trebuie sã fie centrate pe devorarea
cunoaºterii altora, ci pe formarea capacitãþii de înþelegere
de cãtre cei educaþi a propriei lor situaþii de viaþã ºi de
tratare a ei ca o problemã ce trebuie sã fie rezolvatã;
învãþarea nu mai trebuie sã fie doar programarea de
probleme, ci înþelegerea ºi soluþionarea de probleme;
deci, nu simplã  bifare de rãspunsuri, ci punere
(ridicare) de probleme, atât de cãtre cadrele didactice,
cât ºi de cãtre elevi; iniþierea ºi predarea unor noi tipuri
de cursuri  problematice, practice ºi controversial
orientate, în care, prin reconsiderarea criticã a
curriculumului, actualele discipline de studiu sã fie
rearanjate, în concordanþã cu obiectivele anterior
formulate, potrivit modelului interrelaþiilor ºi
conexiunilor dintre ele, în procesul de învãþãmânt.
Pentru cã arii ºi probleme sociale cum sunt: mediul,
energia, munca, viaþa urbanã, guvernarea, alienarea
economicã, politicã ºi socialã etc., etc. nu pot intra
în configuraþia tradiþionalã a ºcolii, bazate pe
discipline. Ele þin simultan de mai multe specialitãþi
ºi specializãri, ºi ºtiinþifice ºi de învãþãmânt. Sigur,
uºor de vorbit despre necesitatea organizãrii învãþãrii

pe baze interdisciplinare, însã greu de fãcut în
contextul organizãrii ºcolare tradiþionale, îndelung ºi
adânc înfiptã în practica didacticã ºi educaþionalã.
Aceasta nu înseamnã cã nu este necesar ºi posibil a
lua în considerare cultivarea reflecþiei teoretice ºi
realizarea investigaþiilor ºtiinþifice necesare pentru
elaborarea unor noi modele de formare interdisciplinarã
a cadrelor didactice, din perspectiva obligaþiilor ce le
revin de a se ocupa de relaþiile dintre teorie ºi practicã,
ºtiinþã ºi societate, cercetare ºtiinþificã ºi învãþãmânt etc.
În care, elementele comune ale problemelor sociale, ca
arie comunã de predare ºi învãþare: contribuþiile
disciplinare ºi a modelelor de predare sã fie centrate pe
teme individualizate, care urmeazã a fi tratate ºi explicate
prin intermediul analizelor istorice ºi structurale din
perspectiva disciplinelor multiple implicate în abordarea
ºi tratarea lor; aceastã centrare tematicã urmãrind a fi
realizatã din perspectiva actualelor exigenþe ale practicii
profesionale, educaþionale, actuale ºi de perspectivã;
depãºirea modalitãþilor tradiþionale de predare, orientate
spre disciplinele de studii disciplinare ºi spre domenii
specializate ºi centrarea lor pe ariile propriu-zise de
învãþare, pe problemele sociale actuale ºi formarea
capacitãþii de stãpânire a situaþiilor; realizarea unor
astfel de proiecte nu doar ca proiecte adiþionale la

cursurile ºi activitãþile didactice
tradiþionale, ci ca o modalitate
de încorporare a unitãþilor de
informaþie juxtapuse ºi
dispersate într-un proiect în
care studiul de bazã ºi
studiile specializate se
integreazã într-un proiectprodus orientat.
Realitatea este cã, pânã în
prezent, aceste tipuri de proiecte sunt mai mult de
dorit ºi se pare cã ele supraestimeazã dispoziþia
participanþilor potenþiali la inovaþie, în eforturile de a
le elabora efectiv ºi apoi de a le valorifica în practica
educaþionalã. Însã, apariþia lor la orizont constituie
un indicator obiectiv cu privire la actualitatea ºi
necesitatea luãrii lor în considerare ºi la centrarea
eforturilor conjugate spre eliberarea învãþãmântului ºi
a învãþãrii de tradiþionalele tipare înguste,
disciplinare, ale predãrii ºi învãþãrii, concomitent cu
recunoaºterea necesitãþii încorporãrii în practica
didacticã, ºcolarã ºi extraºcolarã, a perspectivelor
interdisciplinare, pe întregul parcurs al acesteia - de la
concepþie, proiectare, realizare, pânã la evaluare ºi
valorificare a rezultatelor sale.

Puncte
de
vedere
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ANUNÞ IDENTIFICARE ªI SELECÞIE GRUP ÞINTÃ

Programare cursuri de formare profesionalã
Competenþe antreprenoriale
Perioada: 30 septembrie  02 octombrie 2011
Constanþa; 168 locuri
Formatori: Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Grinea Alexandru, Gurgu Elena,
Egner Carmen, Luminiþa Ionescu
Coordonatori: Muga Ion, Muga Maria
Mureº/ Târgu Mureº; 140 locuri
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Bicã Eleana, Zorzoliu Raluca, Mirea Viorica, Dragomir Robert
Coordonator: Florian Ionescu
Perioada: 07  09 octombrie 2011
Galaþi / Brãila; 112 locuri
Formatori: Rudãreanu Mariana, Gurgu Elena, Grinea Alexandru, Egner Carmen
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Perioada: 14  16 octombrie 2011
Dolj/ Craiova; 112 locuri
Formatori: Bicã Elena, Dragomir Robert, Mirea Viorica, Fãiniºi Dorela
Coordonator: Muga Ion
Vîlcea / Mateeºti; 112 locuri
Formatori: Ionescu Luminiþa, Maier Bondrea Georgeta, Rudãreanu Mariana, Dobrin Marinicã
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Perioada: 21  23 octombrie 2011
Bihor/ Oradea; 112 locuri
Formatori: Gardan Daniel, Pistol Luminiþa, Baluþã Aurelian, Dobrin Marinicã
Coordonator: Trifan Adrian
Braºov; 84 locuri
Formatori: Rudãreanu Mariana, Fãiniºi Dorela, Gurgu Elena
Coordonator: Ionescu Florian
Perioada: 28  30 octombrie 2011
Bistriþa - Nãsãud; 112 locuri
Formatori: Dragomir Robert, Mirea Viorica, Gardan Daniel, Dobrin Marinicã
Coordonator: ªtefania Cojocariu
Cluj/ Cluj Napoca; 84 locuri
Formatori: Maier Bondrea Georgeta, Pistol Luminiþa, Zorzoliu Raluca
Coordonator: Florian Ionescu

03 octombrie 2011
Investeºte în oameni!
Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Titlul proiectului: Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Contract nr: POSDRU 97/6.3/S/58571

Identificare ºi selecþie grup þintã
Universitatea Spiru Haret prin Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova
în calitate de Beneficiar anunþã demararea activitãþii de identificare ºi selecþie a grupului
þintã pentru al doilea an de implementare în cadrul proiectului Performanþã în carierã ºi
în afaceri pentru femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritarã 6, Domeniul
Major de Intervenþie 6.3. Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii iar obiectivul
sãu general îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru femei
în vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Principalele acþiuni întreprinse în cadrul proiectului vor consta în susþinerea unor cursuri
gratuite pentru persoanele care se încadreazã în grupul þintã, în urmãtoarele domenii:
 Management ºi tehnici de negociere;  Contabilitate informatizatã pentru afaceri;
 E-Business-Tehnologii informaþionale pentru afaceri;  Engleza pentru afaceri;
 Managementul de mediu;  Dreptul afacerilor-legislaþie pentru IMM-uri.
Persoanele interesate vor avea posibilitatea sã participe la Workshop-ul Aplicaþii
practice pentru afaceri, în urma cãruia vor învãþa sã înceapã o afacere, sã realizeze un
plan de afaceri, care sunt modalitãþile concrete de finanþare a afacerii ºi cum se pot atrage
fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea firmei.
Grupul þintã pentru al doilea an de implementare este format din 150 de persoane din
regiunile Sud-Vest, Centru, Bucureºti-Ilfov (50 pentru fiecare regiune). Este necesar un nivel
minim de pregãtire al grupului þintã (nivel liceal), indiferent de statutul socio-profesional
(angajate, întreprinzãtoare, persoane care doresc sã iniþieze o activitate independentã, personal
de conducere din întreprinderi, în special din micro-întreprinderi ºi IMM-uri).
Persoanele care doresc sã se înscrie o pot face la urmãtoarele date de contact:
Regiunea Sud Vest
Regiunea Centru
Regiunea Bucureºti Ilfov
Ungureanu Laura
Doval Elena
Cruceru Marin
0251 598265;0721 240971

0268 548044; 0723 593225

021 3121869; 0726 974531

Website: www.carierafemei.ro www.fseromania.ro e-mail: secretariat@carierafemei.ro

Proiect cofinanþat din Fondul Social European prin
Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte în oameni!

Seminarii privind oportunitãþile antreprenoriale ºi de dezvoltare a carierei la nivel regional în cadrul proiectului:

Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru femei
Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Management Financiar
Contabil  Craiova în calitate de Beneficiar, a organizat, în zilele de 29 ºi
30 septembrie 2011, trei seminarii privind oportunitãþile antreprenoriale
ºi de dezvoltare a carierei la nivel regional în cadrul primului an de
implementare a proiectului Performanþã în carierã ºi în afaceri pentru
femei. Proiectul este cofinanþat din Fondul Social European prin Programul
Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeºte
în oameni !, Axa prioritarã 6, Domeniul Major de Intervenþie 6.3.
Promovarea egalitãþii de ºanse pe piaþa muncii. Obiectivul sãu general
îl reprezintã formarea competenþelor manageriale ºi antreprenoriale pentru
femei, în vederea dezvoltãrii carierei sau pentru iniþierea unei afaceri.
Seminariile s-au desfãºurat la sediile facultãþilor de Geografie - Bucureºti,
Management - Braºov ºi Management Financiar Contabil - Craiova.
Scopul seminariilor a fost acela de a prezenta domeniile de activitate
cu potenþial de creºtere din regiunile Bucureºti-Ilfov, Centru ºi Sud-Vest
Oltenia, precum ºi oportunitãþile de dezvoltare a carierei la nivel regional,
fiind o etapã semnificativã în realizarea obiectivului general al proiectului.
La seminarii au participat reprezentanþi ai autoritãþilor locale, camerelor
de comerþ, ministerului IMM-urilor, asociaþiilor profesionale/patronale,

Sâmbãtã, 1 octombrie, ora 10, Universitatea Spiru Haret ºi Uniunea Naþionalã
pentru Drepturile Femeii din România au organizat la Constanþa Conferinþa
regionalã Femei de succes, în cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240
ProFeminAntrep-Promovarea egalitãþii de ºanse în antreprenoriat.
În cadrul conferinþei s-a fãcut o scurtã descriere a proiectului, precum ºi a
programului de formare profesionalã Competenþe antreprenoriale. De asemenea,
s-au prezentat cariere de succes, modele, metode ºi soluþii ale unor femei care au
reuºit pe drumul ales ºi care au împãrtãºit din vasta lor experienþã ºi au susþinut
participantele în implementarea propriilor proiecte.
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240 este cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
2007-2013.
Mai multe detalii despre acest proiect se pot gãsi la adresa www.profeminantrep.ro
Pentru mai multe informaþii:
Manager de proiect: Maria Andronie, Universitatea Spiru Haret
Telefon: 021.455.19.98

E-mail: profeminantrep@spiruharet.ro

Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Uniunea Naþionalã pentru Drepturile
Femeii din România organizeazã sâmbãtã, 15 octombrie, ora 10, la Craiova, cea
de-a treia conferinþã regionalã (regiunea Sud-Vest Oltenia) Femei de succes, în
cadrul proiectului POSDRU/97/6.3/S/64240 ProFeminAntrep - Promovarea
egalitãþii de ºanse în antreprenoriat.
Conferinþa va avea loc la sediul Universitãþii Spiru Haret din Craiova, strada
Vasile Conta nr.4.
În cadrul conferinþei se va face o scurtã descriere a programului de formare
profesionalã Competenþe antreprenoriale ºi se vor prezenta cariere de succes,
modele, metode ºi soluþii ale unor femei care au reuºit pe drumul ales. Proiectul
cuprinde ºi activitãþi de promovare, mai precis nouã campanii Femei de succes,
prin care femei antreprenor din diverse domenii de activitate împãrtãºesc din
vasta lor experienþã ºi susþin participantele în implementarea propriilor proiecte.
Proiectul POSDRU/97/6.3/S/64240 este cofinanþat din Fondul Social European
prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
2007-2013.
Mai multe detalii despre acest proiect se pot gãsi la adresa www.profeminantrep.ro
Telefon: 021.455.19.98

E-mail: profeminantrep@spiruharet.ro

bãncilor, societãþilor de recrutare ºi plasare personal, direcþiilor de finanþe,
care au prezentat domeniile de activitate cu potenþial de creºtere din
regiunea respectivã, precum ºi oportunitãþile de dezvoltare a carierei la
nivelul celor trei regiunii.
Invitaþii au apreciat în mod deosebit gradul de implicare a Universitãþii
Spiru Haret în derularea de programe cu fonduri europene, manifestânduºi intenþia de a intra în parteneriate cu Universitatea pentru o mai bunã
absorbþie a fondurilor europene.
Pe parcursul seminariilor, persoanele din grupul þintã au putut pune
întrebãri invitaþilor, iar aceºtia ºi-au exprimat intenþia de a oferi consultanþã
în antreprenoriat ºi în dezvoltarea carierei. Reprezentanþii societãþilor de
recrutare ºi plasare personal au solicitat persoanelor din grupul þintã
CV-urile, pentru a le introduce în bazele de date, de unde pot fi accesate
mult mai uºor de cãtre angajatori.
În felul acesta, seminariile s-au dovedit ºi un bun prilej pentru integrarea
mai rapidã pe piaþa muncii atât a persoanelor din grupul þintã, cât ºi a
studenþilor Universitãþii Spiru Haret, care au participat la seminar.
Lector univ. dr. Dragoº ILIE,
Facultatea de Management Financiar Contabil Craiova
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Sã ne cunoaºtem profesorii

Scrisul ca o tainã

Conf. univ. dr. ELENA POPESCU:

PE-UN FIR DE ROMÂNIÞÃ

Teatrolog, traducãtor, jurnalist, redactor ºi editor de carte
Conf. univ. dr. George GRIGORE
Decanul Facultãþii de Arte
Conferenþiar universitar doctor Elena Popescu este
licenþiatã în filologie, specialitatea românã-francezã la
Universitatea din Bucureºti, doctor în teatru
(Universitatea Naþionalã de Artã Teatralã ºi
Cinematograficã I.L.Caragiale din Bucureºti). În cadrul
Facultãþii de Litere ºi Arte a Universitãþii Lucian Blaga
din Sibiu a fost titularã a cursurilor de Istoria teatrului
universal; Istoria teatrului românesc; Practici de
comunicare ºi redactare - Jurnalism cultural în cadrul
Programului de studii universitare de licenþã al Catedrei
de Arta Teatralã. A mai susþinut ºi cursul de Comunicare
ºi Relaþii Publice în domeniul artelor spectacolului în
cadrul Programului de studii masterale Teoria ºi practica
managementului instituþiilor ºi evenimentelor culturale.
În prezent, conf. univ. dr. Elena Popescu este cea
care introduce tânãrul student de la Facultatea de Arte
a Universitãþii Spiru Haret în tainele Istoriei Teatrului
Românesc ºi Universal, dar ºi în cele ale Teatrologiei
ºi Esteticii spectaculare. Porneºte alãturi de studenþii
ºi masteranzii domniei sale pe cãrãrile misterioase al
Greciei antice, acolo unde impresionante amfiteatre
încã îºi mai aºteaptã corurile ºi corifeii.
Este autoarea volumului Elemente pentru o
poeticã modernã a teatrului realist (Editura
UNITEXT, Bucureºti) ºi co-autoare a volumului
Anuarul Teatrului Românesc ºi a antologiei în douã
volume Après la censure-Nouvelles pièces de théâtre
roumaine, After Censorship-News plays
romanians (la aceeaºi editurã de prestigiu).
Traducãtoare recunoscutã, jurnalistã, redactor ºi
editor de carte de teatru, publicã curent studii ºi articole

despre teatru ºi dramaturgie în revistele Symbolon,
Familia, Observator Cultural, Semnal Teatral, Litere,
Arte&Idei (Ex.: Poetica teatralã realistã ºi
controversele contemporane, Naºterea canonului
stanislavskian, Dramaturgie de sertar: Tatiana
Slama-Cazacu, Festingal: Galaþiul are teatru,
ªcoala de teatru de la Iaºi, Despre noua
dramaturgie la Festivalul de la Piatra Neamþ, etc.)
sau în cadrul unor emisiuni de radio (Radio Romania
Cultural: Tentaþii culturale, Revista Teatrului
Radiofonic, Invitatul special). A tradus eseul lui
Adolphe Appia, Opera de arta vie, dramaturgie
universalã pentru scenele teatrelor din mai multe oraºe
(M. Maeterlinck: Pasãrea albastrã, pentru Teatrul
Naþional Iaºi ºi pentru Teatrul de Stat Oradea; Yasmina
Reza: Trecând prin iarnã, pentru Radio România
Cultural; Paul Emond: La umbra vântului, pentru
Teatrul Dramatic Galaþi, Alfred de Musset:
Lorenzaccio pentru Teatrul Csiky Gergely
Timiºoara) ºi a dramatizat basmul Rãþuºca cea urâtã
de H.C.Andersen, pentru Teatrul Þãndãricã, Bucureºti.
Autoare a numeroase proiecte culturale de editare ºi
traducere de carte de teatru, a colaborat ºi a primit granturi financiare pentru realizarea acestora de la Ministerul
Culturii ºi Cultelor, Fondul Timbrului Teatral U.N.I.T.E.R., Ambasada Franþei - Programul Nicolae
Iorga, British Council Bucureºti, Foundation Book
Hungarian - Translation Fund, Budapesta, Institutul de
Teatru ceh - Divadelni Ustov, Praga, Fundaþia NORLA
- Norvegian Literature Abroud, S.A.C. D - Societatea
Autorilor ºi Criticilor Dramatici, Franþa.
Conduce Editura UNITEXT a Uniunii Teatrale din
România (U.N.I.T.E.R.) ºi face parte din redacþia
Revistei de studii ºi cercetãri universitare Atelier a
Facultãþii de Teatru din Universitatea Naþionalã de

Poduri de
teatru
la Chiºinãu
Ediþia din 2011 - Poduri de teatru
- îºi propune sã marcheze 20 de
ani de la Podul de Flori de pe
Prut ºi sã aducã la Chiºinãu cele
mai bune spectacole monodramã din spaþiul
românesc, punând alãturi, în
scenã, actori din România ºi
Moldova. Poduri de teatru este
reluarea ºi dezvoltarea
festivalului internaþional de
monodrame One Man Show,
care s-a þinut la Chiºinãu între
anii 1999 ºi 2003, fondat de cãtre
Dumitru Fusu. Festivalul are loc,
permanent, toamna, în ajunul
hramului Chiºinãului, fiecare
ediþie având o temã bine definitã.
Ediþia Poduri de teatru se bucurã
de susþinerea Institutului Cultural
Român Mihai Eminescu de la
Chiºinãu. În festival vor fi jucate
nouã spectacole: patru din
România ºi cinci din Moldova.

Prof.univ.dr. Nae GEORGESCU

Artã Teatralã ºi Cinematograficã I.L.Caragiale din
Bucureºti (U.N.A.T.C.). Coordoneazã amplul
Program de dramaturgie româneascã al U.N.I.T.E.R.,
Piesa anului, ºi proiectul Colecþia F.N.T. din cadrul
Festivalului Naþional de Teatru Bucureºti.
Prezentã la Festivaluri naþionale ºi internaþionale
de teatru, lanseazã ºi prezintã cãrþi de teatru ºi
participã la conferinþe ºi dezbateri (Festivalul
Naþional de Teatru - Bucureºti, Festivalul
Internaþional de Teatru - Sibiu, Festivalul
Internaþional de Teatru Atelier - Baia Mare, Bienala
Eugène Ionesco, Chiºinãu, Festivalul Dramaturgiei
româneºti, Timiºoara etc).
Este membrã Uniunii Teatrale din România 
U.N.I.T.E.R. ºi a primit Trofeul Festivalului
Internaþional de Teatru Atelier de la Baia Mare, pentru
excelenþã în susþinerea editorialã a dramaturgiei ºi a
studiilor teatrale.
În generosul spaþiu al noului sediu din Berceni al
Facultãþii de Arte, conf. univ. dr. Elena Popescu îi
aºteaptã pe tinerii aspiranþi la arta Thaliei, oferind
din prea plinul sãu sufletesc energie flãcãrii olimpice
a artelor, ce nu trebuie sã se stingã niciodatã, scântei
de spirit, purtând speranþa nemuritoarei arte!

Festivalul
Internaþional
Liszt 200
Împlinirea a 200 de ani de la
naºterea compozitorului Franz Liszt
va fi marcatã la Cluj Napoca printrun festival desfãºurat între 6 ºi 27
octombrie. Concertele vor avea loc
în mai multe sãli din Cluj Napoca,
precum Opera Maghiarã, Academia
de Muzicã Gheorghe Dima,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei,
Biserica Reformatã, Casa de Culturã
a Studenþilor. Concertul vocalsimfonic care marcheazã deschiderea
Din programul festivalului, se
remarcã, în data de 13 octombrie,
spectacolul cu titlul Sfinþi ºi demoni - fantezie scenicã despre viaþa ºi creaþia lui Franz
Liszt (regizor ºi dirijor György Selmeczi), ce va avea loc la Opera Maghiarã, ºi concertul
de închidere, 27 octombrie, cu Legenda Sfintei Elisabeta de Liszt, în interpretarea
orchestrei Operei Maghiare ºi a Corului Academic Radio, dirijor Jozsef Horvath.
Directorul artistic al festivalului, Jozsef Horvath, a declarat: Consider cã e firesc
sã rãsune în acest context piese auzite mai rar, sau poate pentru prima oarã pe scenele
clujene, cum ar fi Missa Solennis, Clopotele catedralei din Strasbourg sau Legenda
Sfintei Elisabeta. Am invitat ºi Orchestra Filarmonicii sã participe la Festival în
seara premergãtoare zilei de naºtere a compozitorului, iar în 22 octombrie se va
organiza un simpozion internaþional de muzicologie ºi va avea loc dezvelirea Plãcii
Memoriale de pe clãdirea Redutei, (azi Muzeul Etnografic) unde a concertat Liszt în
anii 1846 ºi 1879, evenimentele subliniind rolul nostru în lumea muzicalã a Europei.

Dupã 1953, primii care au scos efecte comice din aplicarea
mecanicã a noilor reguli ortografice au fost anglosaxonii.
Enciclopedia Britanicã (îi spune astfel, dar este americanã,
dreptul titlului a fost cumpãrat de un institut din Chicago, la
începutul secolului al XX-lea), una dintre cele mai rãspândite
din lume, a pus cuvântul Romînia (cu î, cum cerea regula
ortograficã) ºi derivatele lui în ordine strict alfabeticã, imediat
dupã cuvântul Romi, care însemna în anii 50, ce înseamnã ºi
astãzi: þigan (Roumanie implicã altã ordine, România/
Roumania încã o alta), reieºind, involuntar, desigur, o apropiere
semanticã, o paronomasie, jenantã.. În parantezã fie zis, þiganii
se numesc romi pentru cã au primit dreptul de cetãþenie de la
Imperiul Roman de Rãsãrit (Bizanþ), erau consideraþi, ºi ei,
romei (romaioi = denumirea genericã a bizantinilor). În numele
lor se gãseºte, aºadar, o istorie - pe care bine fac cã ºi-o conservã.
Mommsen derivã numele Romei antice dintr-un cuvânt
indeoeuropean care înseamnã putere, forþã: este o noþiune, care
abia apoi a devenit etnonim, pe mãsurã ce urbea dintre coline
ºi-a adeverit, ºi-a pus în act numele pe care ºi l-a dat . România
nu este, însã, þara romilor, cu toate cã acest ºablon imagologic
a fãcut, ºi face încã, ocolul lumii.
S-a mai întâmplat, apoi, cã pe tricourile sportivilor români
era scris numele þãrii, tot cu î, ºi în întâlnirile internaþionale sa fãcut destul haz pe aceastã temã. Iatã, aºadar, o regulã
lingvisticã (academicã ºi ministerialã totodatã) ce voia sã
uºureze scrierea în vederea amplelor campanii de
dezanalfebetizare - ºi a uºurat-o pânã la râs. S-au luat mãsuri
administrative. Cu de la sine putere, ministerul de resort a cusut
â peste î pe tricourile sportivilor noºtri ce urmau sã evolueze
peste hotare (nu însã ºi în interior: aici n-are cine ne vedea, iar
dacã printre privitori se aflã vreun ochi de specialist iese scandal
cu memorii ºi reclamaþii). Tot cu de la sine putere, CFR-ul a
scris numele þãrii cu â pe vagoanele de marfã care intrau în
circuit european. Asta, pentru cã ele se întorceau în þarã cu
inscripþii... eponime scrise cu cretã albã. Istoria mai
consemneazã moneda de 3 lei, pe muchia cãreia numele þãrii
era gravat cu â. Excepþii de la regulã, s-a zis; dar Enciclopedia
Britanicã ieºea din doi în doi ani, sau din cinci în cinci: acolo
rãmânea cum s-a stabilit.
Iatã, aºadar, cã prima întrebare care se ridicã atunci când
vrem sã simplificãm scrierea este aceasta: ce facem cu
numele þãrii ºi cu numele locuitorilor ei? Aceastã întrebare
s-a pus la reforma ortograficã din 1904, apoi în perioada
interbelicã; nu s-a pus ºi în 1953, când numele þãrii a devenit
Romînia, iar al nostru romîni. ªi, pentru cã nu ne-am pus-o
noi, ºi-au pus-o strãinii. Sau, poate, noi cei dintre ei, românii
din diaspora care voiau într-un fel sã intervinã în treburile
teoretice dinlãuntru. Este important, deosebit de important,
mai ales pentru noile generaþii, sã se ºtie cã etnonimul român
vine de la Roma anticã, nu de la romeii Bizanþului. Scrisul
trebuie sã consemneze rotunda literã a cu semnul diacritic
pentru pronunþare. Aºa se face cã, înþelegând semnalele din
afarã, ºi lingviºtii din interior au cedat, pânã la urmã, ºi au
acceptat excepþia de la regulã: în România ºi derivaþii de la
acest cuvânt se scrie cu â
O lege cu o singurã excepþie este, însã, bãtãtoare la ochi. De
ce numai în acest cuvânt ºi în derivatele sale sã fie un semn
nou în alfabet? Stã numele þãrii pe o excepþie, este strãin de
celelalte cuvinte ale limbii, este ceva plantat din afarã în limbã?
Sunt, apoi, chiar între derivatele respective unele care nu au
legãturã cu acest nume. Româniþa este o floare (muºeþel),
româncuþe sunt ºi niºte plãcinte: cum vrea regula sã le scriem
pe acestea? Ar fi interesant de aflat cum le scrie presa care nu
acceptã nici azi regulile noi ale Academiei Române. Sã-i rugãm
pe d-nii de la Adevãrul, România Literarã, România Mare ºi
celelalte ziare ºi reviste care au rãmas la regula din 1953, sã-i
rugãm sã ne scrie versurile din Floare albastrã de Eminescu:
Eu pe-un fir de româniþã/ Voi cerca de mã iubeºti...Vor cerca
de-ºi iubesc cu adevãrat limba...

Invitaþiile Doamnei Pictura

Carmen Crãciun Bazilescu  revelaþia anului plastic 2011

Între 25-30 octombrie se desfãºoarã a 11-a ediþie a Astra Film Festival Sibiu,
festival internaþional de film documentar, dedicat documentarului creativ din
regiunea central ºi est europeanã. Înfiinþat în 1993, este cel mai vechi festival
internaþional care se desfãºoarã în România. Astra Film Festival 2011 (AFF
Sibiu 2011) aduce în prim plan filmul documentar ca mijloc de comunicare
tot mai îndrãgit nu numai de cineaºti, dar ºi de jurnaliºti, activiºti ºi educatori.
100 de filme, din 30 de þãri (selecþionate din peste 1100 de filme din 70 de
þãri), reflectã spectacolul lumii contemporane, într-o abundenþã de tematici
ºi stiluri de abordare, fiind, atât pentru profesioniºti sau studenþii din domeniu,
cât ºi pentru publicul larg de toate vârstele, o puternicã motivaþie de a participa
la AFF Sibiu - CASA documentarului din România.
Filmele poartã semnãturi foarte diverse: de la cele mai sonore nume de cineaºti
documentariºti din lume (Avi Mograbi, Kim Longinoto, L. Rettel Helmrich, Lixin
Fan) pânã la studenþi de la universitãþi din toatã lumea. Documentarele vor fi jurizate,
în patru secþiuni: Internaþional, Europa, România, Student, de un juriu alcãtuit din
cineaºti ºi specialiºti de prim rang: Cristi Puiu (Ro), Emanuel Chicon (Fr), David
Macdougall (Au), Cristian Nitulescu (Ro), Michael Stewart (Uk), Ada Rosetti (Ro),
Michael Yorke (Uk), Liviu Tipurita (Uk/Ro), Stephane Breton (Fr), Galia Bador (Is).
25-29 octombrie - Profesia documentarist - programe speciale pentru profesioniºti.
1. Masterclass. Se vor analiza diferite genuri de film documentar: documentarul
observaþional, documentarul independent, documentarul antropologic ºi documentarul
de tv, precum ºi genul de documentare care iau naºtere în zona intersectãrii documentarului cu Internetul ºi cu newmedia. Capodopera documentaristului chinez Wang Bing,
The west of the traks, cu o durata de 9 ore, va fi proiectatã ºi analizatã la AFF 2011.
2. Documentarul de Investigaþie - masa rotunda, 28 octombrie.
19-21 octombrie 2011 - AFF Junior, festival de film documentar pentru copii.
Vor fi prezentate documentare grupate pe trei categorii de vârstã (preºcolari, ºcoala
primarã, liceu), prin care copiii descoperã într-un mod plãcut alte culturi din lume.
Eco CinematogrAFF Sibiu - program de documentare despre alimentaþie,
agriculturã organicã. Muzica aleasã ºi expoziþia de fotografie ºi cea de desene
fãcute de copii vor completa programele speciale.

Absolventã a Institutului de Arte Plastice
N. Grigorescu, Bucureºti, Facultatea de Arte
Decorative  secþia imprimeuri, promoþia
1983, clasa profesor Ecaterina Teodorescu.
Membru titular U.A.P. din 1996.
Lucrãrile artistei pot sã fie vãzute la adresele
www.anotimpuri.ro; www.artpeka.ro
A participat la numeroase expoziþii de
grup, începând cu anul 1983, ºi a avut
expoziþii personale: 1987, 1990, 1992 Galeriile de Artã ale Municipiului
Bucureºti;1987  Hanul cu Tei Bucureºti;
1993  Galeria Florisdorf  Viena;1994 
Galeria Traum  Viena; 1995, 1997, 2000
Galeria Orizont  Bucureºti; 2001, 2006 
Palatul Parlamentului  Bucureºti; 2003, 2004 - Senatul Romaniei 
Bucureºti; 2004  Casa Americii Latine  Bucureºti; 2005, 2008  Cercul
Militar National  Bucureºti; 2005  Sala Galateea  Bucureºti; 2007 
Sala Orizont  Bucureºti; 2011 - Galeria Elite Prof Art Bucureºti.
Are lucrãri în colecþii particulare în þarã ºi strãinatate: Franþa, Italia, Germania,
Austria, Japonia, USA, Grecia, Argentina, Tunisia, Uruguay, Suedia, Rusia.
Un nou eveniment marca
Galeriei Elite Prof Art din
Bucureºti, expoziþia Metarmorfoze semnatã de Carmen Crãciun
Bazilescu. La propunerea amabilã
a soþilor Mihaela ºi Adrian
Pandelescu, conducãtorii galeriei
din strada Nanu Muscel nr 14, din
cartierul Cotroceni, amatorii
artelor vizuale au putut participa
la un vernisaj elegant, în care
Eugenia Florescu a vorbit despre
o viaþã dedicatã picturii, dar ºi
pregãtirii elevilor.
Spre deosebire de alte
vernisaje, acum lumea a fost atât

de marcatã de lucrãrile prezentate pe
simeze, încât mai mulþi participanþi
au þinut sã îºi exprime, cu voce tare,
admiraþia pentru aceastã expoziþie.
Toþi oamenii prezenþi în expoziþie, fie
la vernisaj, fie în zilele urmãtoare, au
remarcat faptul cã o fãpturã firavã,
precum Carmen Crãciun Bazilescu,
ascunde în interiorul sãu o forþã
puternicã. Ea explicã faptul cã artista
se poate împãrþi, dupã proporþii doar
de ea ºtiute, între picturã, familie, ori
cariera didacticã.
În afarã de lucrãrile de mari
dimensiuni, prezentate în sãlile
principale ale galeriei, o altã

surprizã de proporþii, a fost colecþia
de tablouri de la nivelul inferior al
vilei consacrate, în totalitate, artei.
Un critic de talia lui Virgil Mocanu
a scris despre Carmen Crãciun
Bazilescu: Existã un punct de la care
nevoia de certitudine, poate una
dintre cele mai necesare ºi definitorii

dimensiuni umane, se converteºte
în curiozitate ºi neliniste, în
cãutare ºi incertitudine, ca un fel
de compensaþie fertila, desi
inconfortabilã. Binecuvântare sau
blestem? Greu de spus, atâta
vreme cât fiecare din noi nu a
verificat efectele acestei perene
tentaþii faustice asupra propriului
eu demiurgic. Incontestabil însã, ea
pune în miºcare ºi hrãneste spiritul,
nevoia de a depãºi limite, de a cãuta
ºi reinventa pe ascensionala spirala
a evoluþiei. Avantajul, sau
handicapul, acestui vertij ce
antreneazã fiinþa umanã rezidã în
faptul cã nu existã un capãt, ca
perspectivã, la fel ca ºi tentaþiile,
rãmân deschise, evanescente ºi
acaparatoare. Structurile îºi dilatã
teritoriile, tind sã se interfereze ºi
la margini de tãrâmuri se nasc noi
configuratii, propuneri ºi
certiturini. Undeva, in acest punct
de contact al lumilor de semne si
semnificatii, intuind permanenta
devenire heraclitianã ºi cãutandu-i
echivalenþe tranzitorii pentru clipa
de duratã a imaginii, Carmen
Crãciun Bazilescu îºi desfaºoarã
cãutãrile.
La finalul lui septembrie,
Galeria Elite Prof Art a gãzduit
vernisajul unei mari expoziþii
colective Culorile toamnei,
care aratã cum se zãreºte acest
anotimp prin sensibilitatea
rafinatã a artiºtilor.

Aristotel BUNESCU
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ºi cele de carte de artã de la Institut du
Monde Arabe Paris, Salon of Graphic Arts
- Paris, cea din cadrul Târgul de artã de la
Frankfurt ºi una în cadrul celui de al
15-lea Congres Mondial de Estetica din
Tokyo.
Expoziþia a fost prezentatã de prof.
Dario Evola, profesor de esteticã ºi
membru în consiliul academic la Accademia di Belle Arti din Roma, preºe-dintele
asociaþiei culturale Oriente-occidente,
autor a numeroase studii ºi proiecte de
cercetare din domeniul artelor plastice.
Expoziþia va fi deschisã publicului
pânã pe 3 noiembrie 2011, informeazã
Accademia di Romania din Roma.

Prezenþã coregraficã româneascã
la Seul International Dance Festival 2011

Spectacolul Faust al Teatrului Naþional Radu Stanca din
Sibiu, în regia lui Silviu Purcãrete, va avea, în perioada 12-15
octombrie, patru reprezentaþii în cadrul stagiunii 2011-2012 a
Teatrului Naþional din Bruxelles, Hala Tour & Taxis din
Bruxelles, în zilele de 12, 13, 14 ºi 15 octombrie, începând cu
ora 20.00, preþul unui bilet fiind cuprins între 25 ºi 35 de euro.
Acest moment reprezintã în mod cert o ºansã unicã
pentru întãrirea relaþiilor culturale ºi diplomatice dintre
România ºi partenerii sãi din UE, precum ºi o oportunitate
pentru trezirea interesului operatorilor culturali, economici
ºi turistici pentru România, a declarat Constantin Chiriac,
directorul Teatrului Naþional Radu Stanca din Sibiu.

Monica Niculescu  performanþã
la Beijing
Jucãtoarea românã
de tenis Monica
Niculescu a avut un
parcurs excelent la
Open Tenis de la
Beijing, reuºind sã
învingã jucãtoare de
top.

Apariþie
strãlucitoare
la
Campionatele
mondiale
de gimnasticã

Spectacolul coregrafic super Gabriela, produs al Fundaþiei Gabriela Tudor, a
fost prezentat de coregraful Cosmin Manolescu la cea de-a 14-a ediþie a Seul
International Dance Festival 2011. Festivalul, organizat de Comitetul Internaþional
al Dansului - CID UNESCO din Coreea de Sud, este unul din cele mai importante
evenimente de profil din Asia. Cosmin Manolescu a fost invitat al festivalului
în cadrul unui program special dedicat dansului contem-poran din Estul Europei ºi,
în afara spectacolul superGabriela a susþinut o prezentare video despre scena
de dans contemporan din România ºi din þãrile balcanice. Seoul International
Dance Festival 2011 s-a desfãºurat în perioada 3-7 octombrie 2011.

Pianista Alexandra Dãriescu deschide
seria de toamnã a concertelor londoneze
Tânãra pianistã românã Alexandra
Dãriescu a început seria de toamnã a
concertelor londoneze, pe 3 octombrie,
la Southbank Centre, Purcell Room, cu un
recital susþinut alãturi de Orchestra of
St.Pauls. Alexandra Dãriescu a interpretat
Concertul Nr.1 pentru pian de ªostakovici,
iar programul a mai inclus Uvertura pe
teme evreieºti, Op.34 de Prokofiev,
Septet Nr.2 de Hanns Eisler ºi baletul
Appalachian Spring de Aaron Copland.
Capabilã sã interpreteze cu subtilitate
chiar ºi cele mai complicate partituri,
Alexandra Dãriescu este deja un nume
cunoscut atât publicului meloman britanic
cât ºi în mediul de specialitate, de curând
fiind recunoscutã de cãtre revista BBC
Music ca o stea în devenire. Concertului susþinut în martie anul acesta la

Muzeul

Faust, în regia lui Silviu Purcãrete,
Naþional de Istorie Naturalã
patru reprezentaþii la Bruxelles

Roma  Expoziþia de picturã
Despletind istoria
a artistei
Anca Seel-Constantin
Anca Seel-Constantin semneazã
expoziþia de picturã Srotolando la storia
/ Despletind istoria ce a fost vernisata
joi, 6 octombrie, la Accademia di
Romania din Roma. Expoziþia propune
picturi, þesãturi, instalaþii ºi cãrþi de
artã caracterizate de un expresionism liric
cu accente autobiografice (Le Livre
libre, ed. Buchet - Chastel, Paris, 2010).
Artista Anca Seel-Constantin s-a format
la Institutul Nicolae Grigorescu din
Bucureºti ºi la Universitatea din Neuchatel.
Între 1991 ºi 2010 a organizat 26 de
expoziþii personale în diferitele colþuri
ale lumii ºi în diversele forme de exprimare artisticã pe care le abordeazã,
printre care, mai importante au fost expoziþiile de picturã de la Alexander
Onassis Center  New York, Galeria La
Haune Brener din Paris, Chateau de la
Napoule  Cannes, Gallery 44 New-York

Popasuri culturale:

Wigmore Hall a impresionat publicul prin
interpretarea im-petuoasã ºi tandrã în
acelaºi timp, aºa cum nota Michael
Church în ediþia mai - iunie a revistei
International Piano. Nãscutã în anul
1985, Alexandra Dãriescu este absolventã
a programului masteral al Guildhall School
of Music & Drama, iar în anul universitar 2010/2011 a fost bursierã a aceleaºi
instituþii. Pe lângã recitaluri solo ºi apariþii
în concerte, interpretarea Alexandrei
reprezintã ºi o sursã de inspiraþie pentru
compozitori. În octombrie 2011 Liverpool Mozart Orchestra va prezenta în
premierã un concert scris special pentru
ea de Emily Howard.
Pianista Alexandra Dãriescu este
susþinuta in activitatea concertistica de
ICR Londra.

Mierea româneascã premiatã
la Buenos Aires

Complexul Apicol Veceslav Harnaj a adãugat încã o medalie de aur în palmaresul
celor peste 70 de medalii ºi premii adunate de-a lungul celor 46 de ani de existenþã.
În perioada 21 septembrie  25 septembrie, a avut loc, la Buenos Aires,
al 42-lea Congres Internaþional Apimondia, cu participanþi din peste 70 de
þãri. Mierea de flori de salcâm înscrisã în concurs de Complexul Apicol Veceslav
Harnaj a fost medaliatã cu aur.

Revenirea lui Ponor, un
impuls pentru România în sala
de concurs ºi în afara ei,
transmite, de la Tokyo, Agenþia
Associated Press. Corespondenþa
relevã impactul extraordinar al
revenirii triplei campioane olimpice în concursul mondial:
Cãtãlina Ponor este în centrul
atenþiei la Campionatele mondiale de gimnasticã, ºi nici nu ar
fi putut fi altfel la apariþia triplei
medaliate olimpice cu aur.

Medalie la CM Box:

Bogdan Juratoni
s-a calificat
la Olimpiada de
la Londra
Bogdan Juratoni a adus o medalie pentru România,
la Campionatul Mondial de Box din acest an. România
nu a mai câºtigat o medalie la un turneu final mondial de box
de ºase ani.

Grigore Antipa

La 17 septembrie, Muzeul Naþional de Istorie Naturalã Grigore
Antipa ºi-a redeschis porþile, dupã doi ani ºi jumãtate în care a
stat închis pentru reorganizarea colecþiilor. Mãrturisesc cã nu ºtiu
cum arãta muzeul înainte de închidere, însã, atunci când i-am
trecut pragul, nu am avut impresia cã mã aflu într-un muzeu.
Plasmele, sistemele interactive de prezentare, infotoch-urile ºi
proiecþiile 3D au adus Muzeul Naþional de Istorie Naturalã
Grigore Antipa în topul celor mai moderne muzee din Europa.
Bun venit! în stilul Antipa
În holul principal al muzeului, mastodontul american, încadrat de
douã trofee de elefant african, ureazã Bun venit! vizitatorilor. Un
tur al muzeului începe de la demisol. Aici, cu greu am putut sã-mi
dezlipesc ochii de pe spectaculoasele diorame ce reproduc mediul
acvatic. La etaj, alte diorame prezintã viaþa animalelor din toate
bioregiunile þãrii. Dintre acestea, m-a impresionat cel mai mult aceea
cu cerbul carpatin atacat de o haita de lupi. O imagine dramaticã, care
este evidenþiatã atât de îndârjirea din ochii animalelor, cât ºi de o
luminã apãsãtoare.
Cel mai valoros exponat
Un alt exponat în faþa cãruia am întârziat îndelung a fost scheletul
Deinotherium gigantissimum, un mamifer robust ºi greoi, care trãia în
zonele împãdurite din apropierea mlaºtinilor, a cãrui specie a dispãrut
acum 2,5 milioane de ani. Potrivit restauratorului Radu Panã, aceasta
este cea mai valoroasã piesã a colecþiei Muzeului Naþional de Istorie
Naturalã Grigore Antipa. Tot de la acesta am aflat cã exemplarul
expus este singurul schelet complet al acestei specii, fiind descoperit,
în ianuarie 1890, pe
teritoriul judeþul Vaslui,
de reputatul geolog
ºi paleontolog român
Gregoriu ªtefãnescu.
Antipa ºi Racoviþã
- la loc de cinste
Un alt punct important
al
Muzeului
Naþional de Istorie
Naturalã Grigore
Antipa este reprezentat de peºtera de
la demisol. Inauguratã
la finele anului 1967,
peºtera avea ca model
Peºtera Urºilor de lângã
Beiuº. Am simþit
rãcoa-rea ºi apãsarea
unei peºteri autentice.
O urmã de Neanderthal
aminteºte de amprenta
de la Vârtop, iar oasele de urs ºi craniile umane vorbesc despre
adãposturile din vremuri demult trecute. De asemenea, chiar la intrarea
în peºterã, muzeografii au amenajat o vitrinã cu fotografii, însemnãri
ºi obiecte ce i-au aparþinut ori l-au ajutat pe Emil Racoviþã în explorãrile
sale. ªi patronul spiritual al muzeului, Grigore Antipa, are amenajat
un spaþiu, sub forma unui cabinet. Din acesta se intrã direct în sala de
mineralogie, iar, de acolo, la domul de proiecþie, unde sunt prezentate
materiale legate de structura ºi formarea universului ºi a corpurilor
cereºti, incluzând Pãmântul ºi sistemul solar. Turul muzeului se încheie
la etaj, cu o expoziþia multitematicã, care prezintã originile ºi evoluþia
vieþii, paleontologie, lumea insectelor ºi complexitatea speciei umane.
Unde se aflã Muzeul Naþional de Istorie Naturalã Grigore
Antipa?
Muzeul Naþional de Istorie Naturalã Grigore Antipa se aflã
în Bucureºti, pe ªoºeaua Kiseleff nr. 1 ºi se poate vizita, de marþi
pânã duminicã, între orele 10 ºi 20, cu menþiunea cã accesul
vizitatorilor este permis pânã la ora 19.

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Silviu ªERBAN
Tercer Cine (Al treilea
cinema) apare în urma
experienþelor celor doi
regizori argentinieni,
Fernando Solanas ºi
Octavio Getino, prilejuite de filmãrile peliculei
La hora de los hornos
(Ora rugurilor). Astfel,
în octombrie 1969,
Solanas ºi Getino lanseazã
programul noii miºcãrii
cinematografice, Hacia
un Tercer Cine (Spre al
Treilea Cinema), accentuând rolul ideologic al
acestei miºcãri, fiind
circumscrisã ideilor naþionaliste, de eliberare de

sub influenþa puterilor coloniale. Înþelegerea filmului ca instrument de luptã
diferenþiazã programul
celui de-al Treilea Cinema de Primul Cinema,
specific ideologiei capitaliste bazatã pe consumism (filmul Hollywoodului), sau de filmul
auctorial european (Al
Doilea Cinema). La hora
de los hornos este un
manifest politic creat
într-o perioadã agitatã
din istoria Argentinei,
cea de dupã înlãturarea
lui Juan Peron de la
putere. Titlul parafrazeazã un citat ce aparþine
lui Jose Marti (Es la hora
de los hornos y no se ha
de ver más que la luz 
Este ora rugurilor, unde
singurul lucru vizibil ar
trebui sã fie lumina  din
Scrisoare cãtre Jose
Dolores Poyo), luptãtor
cubanez împotriva colonialismului spaniol, citat
care este reluat de Che
Guevara în ultimul sãu
discurs public, Mesaj
cãtre Tricontinental, în
aprilie 1967. Filmul, dea lungul a aproximativ

FILMUL CA ARMÃ (I)

patru ore, încearcã sã
impunã, din perspectiva
ideologiei peroniste, ideea
marxistã a necesitãþii
utilizãrii violenþei revoluþionare pentru îndepãrtarea oligarhiei vândute puterilor strãine,
identificate prin terme
-nul de neo-colonialism.
Mesajul politic este ambalat cinematografic într-o
manierã excepþionalã,
regizorii
argentinieni
situându-se din perspectiva limbajului imaginii
filmate în prelungirea
direcþiilor deschise de
Dziga Vertov ºi Serghei
Eisenstein, ºi este structurat pe trei pãrþi, Neocolonialismo y violencia
(Neocolonialismul
ºi
violenþa), Acto para la
liberación
(Acþiunea
pentru eliberare), Violencia y liberación
(Violenþa ºi eliberarea),
fiind construit pe schema
silogismului dialectic, cele
douã premise privind violenþa neocolonialismului
ºi acþiunea eliberatoare de

sub influenþa acestuia concurând cãtre legitimarea
acþiunii violente ca act
liberator.
Neocolonialismo y violencia este o serie de 13
secvenþe-argument destinate conturãrii imaginii
Argentinei, dar, prin extensie, a tuturor statelor

de ºapte cadre - conþinând
LA VIOLENCIA (violenþa) / EL CRIMEN
(crima) / LA DESTRUCCION (distrugerea) /
PASAN A CONVERTIRSE EN (devin) / LA
PAZ (pace) / EL ORDEN
(ordine) / LA NORMALIDAD (normalitate) -

La hora de los hornos
(Fernando Solanas,
Octavio Getino 1968)

latino-americane, cu excepþia Cubei, singura þarã
consideratã de autori liberã, ca þarã neo-colonizatã,
dependentã dinpunct de
vedere economic, politic
ºi cultural. Filmul insistã,
totodatã, asupra violenþei
cu care este impusã aceastã
dependenþã, chiar dacã,
aparent, este mascatã prin
ordine ºi normali-tate.
Puterea mesajelor transmise este amplificatã
prin transcrierea acestora
ca intertitluri. Un numãr

obligã receptorul sã se
concentreze doar asupra
mesajului, în lipsa
oricãrei alte informaþii
vizuale sau sonore.
Contrastul este instrumentul principal prin
care Solanas ºi Getino
construiesc mesajul politic. Condiþiile mizere de
viaþã ºi muncã ale
populaþiei native argentiniene sunt alãturate
loisir-ului
oligarhiei
cosmopolite autohtone,
zonele rurale lipsite de

mijloace de trai civilizate,
Buenos Aires-ului strãlucitor,
centrul local al puterilor
neocoloniale, cu fastuosul cimitir La Recoleta.
Imaginile culturii universaliste europene ºi a comercialismului american exprimat cel mai bine prin
intermediul Hollywood-ului
sunt contrapuse realitãþilor
dure, violente în care trãiesc
oamenii de condiþia lumii
a treia. Impresionante în
acest sens sunt montajele
ce alãturã imaginea sacrificãrii unor animale într-un
abator cu un colaj de cadre
înfãþiºând scene din lumea
advertising-ului ºi a modei
hollywoodiene. Tema monstruozitãþii deghizate în
frumuseþe este reluatã
ulterior sub forma contradicþiei sincrone dintre sunet
ºi imagine: mai întâi, râsul
unei femei este suprapus
peste imagini ce înfãþiºeazã
tancuri, lupte de stradã,
victime, copii plângând
ºi, în final, un stop-cadru
cu o mamã þinând în
braþe un copil mort; apoi,
sunetul unui tir de mitralierã prelungit este suprapus unui ºir de stop-cadre
cu simboluri ºi figuri

Foto ºi text: Mihãiþã ENACHE

24
emblematice
ale
culturii comercialiste americane. Teza
de demonstrat este
asocierea neocolonialismului cu violenþa, cei doi regizori
articulând argumentaþia cinematograficã prin repetarea
termenului în contexte diferite. Astfel,
violenþa neocolonialismului este cotidianã, are efecte neorasiste, creeazã dependenþã pe toate planurile, acþioneazã politic,
împotriva peroniºtilor, cultural, prin impunerea unor
modele strãine lipsite de
legãtura cu realitãþile populaþiei native, ideologic,
înlocuind prin aceasta
frontierele naturale, iar
mijloacele de comunicare
în masã substituindu-se
armelor convenþionale.
Ultima secvenþã a acestei

prime pãrþi a documentarului, intitulatã La
Opcion (Opþiunea), propune ca modalitate de
acþiune lupta revoluþionarã
de eliberare, aducând ca
argument imaginea simbolicã a lui Che Guevara,
folosindu-se mai întâi
scene de la moartea acestuia, apoi, un stop-cadru de
aproape cinci minute cu
portretul lui Che.

* * *
Continuãm în cadrul viitoarei întâlniri cu celelalte
douã pãrþi ale documentarului, Acto para la liberación
(Acþiunea pentru eliberare) ºi Violencia y liberación
(Violenþa ºi eliberarea), care particularizeazã,
respectiv concluzioneazã cu privire la tematica
exprimatã în Neocolonialismo y violencia.
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Programul Televiziunii România de Mâine ºi RRM Student FM
LUNI  10 octombrie 2011
06:00 Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Mugur Popovici
06:30 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
07:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Grãdina cu statui.
Emisiune de Neagu Udroiu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo USH
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Ce faceþi cu timpul liber.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Magazin tv.
Emisiune de Marius Voicu
14:00 TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Dorin Sarafoleanu
la dispoziþia dvs.
14:58 Promo USH
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Emisiune de limba românã
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Pridvor românesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
19:30 Viaþã de român
Emisiune de Simona ªerban
20:00 Stop joc!
Emisiune de Mugur Popovici
20:30 Mai aveþi o întrebare?
Emisiune de Alexandru Mironov
22:00 Idei în dialog.
Emisiune de Corneliu Toader
23:30 Film documentar  Tehnologia azi
00:00 Teleamfiteatru (r)
04:00 Telespectatorii ne-au propus (r)
05:00 Invitatul de la ora 13 (r)
MARÞI  11 octombrie 2011
06:00 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Românul cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
07:00 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
08:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Invitatul de la ora 13.
Emisiune de Sorin Lupaºcu
14:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
14:30 Tinere talente.
Emisiune de Dumitru Cucu
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Emisiune de limba românã
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Nocturna
Emisiune de Mugur Popovici
22:00 Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº
22:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
23:00 Cafe concert.
Emisiune de Sorin Petre
23:30 Film documentar - Tehnologia azi

00:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
04:00 Nocturna (r)
05:00 Recital muzical (r)
MIERCURI  12 octombrie 2011
06:00 Lumea sporturilor.
Emisiune de Cristina Matei
06:30 Mai aveþi o întrebare?
Emisiune de Alexandru Mironov
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Lumea vãzutã de aproape
Emisiune de Neagu Udroiu
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Viaþa fãrã fard
Emisiune de Ciprian Vasilescu
14:00 TVRM-edicina.
Prof. univ. dr. Alexandru Oproiu
la dispoziþia dvs.
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Emisiune de limba românã
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Academica  Economia pentru cine?
Emisiune de Ilie ªerbãnescu
20:00 Seara românilor.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
22:30 Lecþia de anatomie.
Emisiune de Viorel Popescu
23:30 Performeri în arenã.
Emisiune de Mugur Popovici
00:00 Teleamfiteatru (r)
04:30 Istoria cu învãþãturã (r)
05:00 Concert (r)
JOI  13 octombrie 2011
06:00 Performeri în arenã.
Emisiune de Cristian Vasile
06:30 Virtuþi ºi vicii.
Emisiune de Alexandru Lucinescu
07:00 Istoria cu învãþãturã
Emisiune de Valeriu Râpeanu
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Pridvor românesc.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
09:00 Mini show tv.
Emisiune de Irina Haideþ
09:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
11:20 Promo
11:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
13:00 Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv
14:00 TVRM-edicina. Prof. univ. dr.
Andrei Firicã la dispoziþia dvs
15:00 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
16:20 Promo
16:30 Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
18:30 Emisiune de limba românã
18:50 Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
19:00 Agricultura ºi alimentaþia.
Emisiune de Constantin Predilã
20:00 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
20:30 Teatru în fotoliul de acasã.
22:00 Românul cetãþean european.
Emisiune de Cristina Pãiuºan Nuicã
22:30 Viaþa fãrã fard.
Emisiune de Ciprian Vasilescu
23:30 Deutshe Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
00:00 Teleamfiteatru
04:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
05:30 Stop joc! (r)

VINERI  14 octombrie 2011
06:00
06:30
07:00
08.00
08:30
09:30
11:20
11:30
13:00
14:00
14:30
15:00
16:20
16:30
18:30
18:50
19:00
20:30
21:30
22:30
23:30
00:00
04:00
05:00

Film documentar  Tehnologia azi
Nimic fãrã lege.
Emisiune de Florin Fãiniº
Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
Concert.
Emisiune de Dumitru Cucu
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Telespectatorii ne-au propus.
Emisiune de Viorel Popescu
Confesiuni neprogramate.
Emisiune de Mugur Popovici
Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Promo
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Emisiune de limba românã
Zâmbetele istoriei.
Emisiune de Viorel Popescu
Nocturna.
Emisiune de Mugur Popovici
Între alb ºi negru.
Emisiune de Simona ªerban
Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maximiuc
Cinefilia.
Emisiune de Daniel Paraschiv
Deutshe Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
Teleamfiteatru Spiru Haret tv*
Cinefilia. (r)
Între alb ºi negru (r)
SÂMBÃTÃ  15 octombrie 2011

06:00 Film documentar  Tehnologia azi
06:30 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
07:30 Mioriþa.
Emisiune de Ioan Filip
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
09:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Ramona Popescu
09:30 Teleamfiteatru USH
11:00 Academia copiilor.
Emisiune de Irina Haideþ
12:30 Cronica scepticului.
Emisiune de Cristian Român
12:57 Promo
13:00 Despre teatru cu studenþii USH
Emisiune de Carmen Fulger
14:00 Avanpremierã.
Emisiune de Marius Voicu
14:30 Total weekend cu Sorin Lupaºcu
15:58 Promo
16:00 Scrisori de acreditare.
Emisiune de Mihaela Mihailide
16:30 Cinepanorama.
Emisiune de Eugen Atanasiu
17:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
18:15 Film serial  Favoritul (Rusia)
Ecranizare bazatã pe romanul istoric
omonim al lui Valentin Pikul ce aduce
în atenþia telespectatorilor epoca
Þarinei Ecaterina a Rusiei ºi pune
accentul pe relaþiile ei cu Favoriþii
de la curte; De reþinut este numele
contelui Potemkin; Este o cronicã a
favoritismelor fãcute de cãtre
Ecaterina ce a avut o domnie de 35
de ani; Aceastã perioadã este plinã de
adevãruri dar ºi de legende, însã e de
reþinut faptul cã printre favoriþii de
la curte s-au aflat ºi mari personalitãþi
culturale ºi patrioþi înflãcãraþi; Gen:
dragoste/dramã (2006)
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19:00 Actualitatea româneascã
Emisiune de Neagu Udroiu
20:00 Seara românilor
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Miºcare ºi sãnãtate.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic  Renaºterea regelui
(China) (I) Conform reglementãrilor
CNA filmul poate fi vizionat de copii
cu acordul pãrinþilor; istoric, acþiune
(2004); Filmul prezintã lupta pentru
putere dinte douã mari dinastii ce au
condus destinele Chinei, dinastia Yue
ºi dinastia Wu
00:00 Din sãlile de spectacol.
Emisiune de Mihai Darie
00:30 Total week-end cu Sorin Lupaºcu (r)
02:00 Arhiva de aur (r)
03:00 Despre teatru cu studenþii USH (r)
03:30 Scrisori de acreditare (r)
04:00 Seara românilor (r)
DUMINICÃ  16 octombrie 2011
06:00 Cinepanorama (r)
06:30 Recital muzical.
Emisiune de Dumitru Cucu
07:00 Casã dulce româneascã.
Emisiune de Cãtãlin Maxiumiuc
08:00 Stele de mâine.
Emisiune de Dumitru Lupu
08:30 Deschide cartea!
Emisiune de Alexandru Mironov
09:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:00 Ecumenica.
Emisiune de Sorin Bejan
11:00 Deutsche Welle.
Emisiune de Oana Popescu
11:30 Magazin tv.
Emisiune de Marius Voicu
12:00 Maºina timpului.
Emisiune de Cristian Român
12:30 Scena ca istorie.
Emisiune de Violeta Screciu
13:30 Mioriþa  antologie de folclor
tradiþional. Emisiune de Ioan Filip
14:00 Videoteca de aur
15:00 Viaþa ca un spectacol.
Emisiune de Viorel Popescu
16:00 În cãutarea folk-ului pierdut.
Emisiune de Maria Gheorghiu
17:00 Mini show tv.
Emisiune de Irina Haideþ
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 Lumea sportului.
Emisiune de Cristina Matei
22:30 Film artistic - Renaºterea regelui
(China) (II) Conform reglementãrilor CNA filmul poate fi vizionat de
copii cu acordul pãrinþilor; Film
artistic-istoric, acþiune (2004); Filmul
prezintã lupta pentru putere dinte douã
mari dinastii ce au condus destinele
Chinei, dinastia Yue ºi dinastia Wu
00:00 Viaþa ca un spectacol (r)
01:00 Dor de acasã (r)
03:00 Galele TVRM (r)
04:30 Scena ca istorie (r)
05:00 Videoteca de aur (r)
* Emisiune realizatã în
Departamentului Învãþãmânt

cadrul
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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 dumnea-voastrã 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

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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UN NOU ÎNCEPUT

(Urmare din pag.1)
Acest nou edificiu se alãturã bazei
materiale existente, ce corespunde celor mai
înalte exigenþe ale unui învãþãmânt de
calitate: 45 de imobile cu o suprafaþã de
aprox 150 000 mp, 110 amfiteatre ºi sãli de
curs, 496 sãli de seminar, peste 130 de
laboratoare, 19 biblioteci cu 56 sãli de lecturã
 unde se aflã peste 200.000 de volume (în
majoritate manuale, cursuri, tratate ºi cãrþi
de specialitate. De asemenea, haretiºtii
beneficiazã de Clubul Universitãþii Spiru
Haret. Cãminele Universitãþii, situate în
Bucureºti, totalizeazã peste 2000 de locuri.
Universitatea oferã studenþilor condiþii
deosebite pentru practicarea activitãþilor
sportive în cadrul Complexului sportiv
propriu, ce cuprinde un stadion cu o
capacitate de 10.000 de locuri, terenuri de
fotbal, tenis, volei, handbal ºi baschet.
Nu pot fi ignorate alte categorii de resurse:
platforma de e-learning Blackboard,
susþinutã de existenþa a peste 10.000 de
calculatoare racordate la Internet, emisiuniconsultaþii, transmise prin posturile proprii
de radio ºi televiziune, ziare ºi reviste, între
care ºi publicaþia proprie, sãptãmânalul
Opinia naþionalã etc. Anual, Universitatea
Spiru Haret editeazã revistele Analele
Universitãþii Spiru Haret, pentru 15
specializãri, toate acreditate CNCSIS.

Pe mãsura eforturilor conducerii
Universitãþii Spiru Haret pentru a asigura
condiþii de excepþie pentru studenþii ºi
masteranzii sãi, mare parte dintre aceºtia
rãspund prin rezultate de excepþie, confirmate
prin afirmarea la locurile de muncã, în
învãþãmânt, domeniul financiar-bancar,
marketing, sociologie, psihologie, artã, sport
etc, ºi prin rezultatele obþinute în confruntãrile
cu colegii de generaþie. Numeroºi alþi
absolvenþi îºi desãvârºesc studiile la
universitãþi de prestigiu din strãinãtate, sunt
doctoranzi la unitãþi ºtiinþifice din þarã. Alþii
au devenit nume cunoscute în media
româneºti. Astfel, de exemplu, Universitatea
se mândreºte cu studenþii, masteranzii ºi
absolvenþii facultãþilor vocaþionale  teatru,
muzicã, educaþie fizicã ºi sport, arhitecturã,
implicaþi în activitatea artisticã, sportivã, de
urbanism, câºtigãtorii unor numeroase
concursuri naþionale ºi internaþionale. Un
numãr mare dintre sportivii de top ai României
sunt absolvenþi ai programelor de licenþã ºi/
sau masterat ale Universitãþii Spiru Haret. De
asemenea, printre artiºtii tineri remarcaþi în
programe de televiziune, pe scenele teatrelor
din þarã, la festivalurile de profil mulþi sunt
haretiºti. Studenþii arhitecþi sunt implicaþi în
viaþa oraºului, fiind prezenþi la manifestãri de
profil cu proiecte onorante pentru ei ºi pentru
ºcoala care-i formeazã. Aceleaºi succese sunt
aºteptate ºi din partea bobocilor. Rezultate
pe mãsura condiþiilor oferite.

Fotografii: Mihãiþã ENACHE

La noul sediu al Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport din Apãrãtorii
Patriei, însoþit de conf. univ. dr. Georgeta Niculescu, decanul facultãþii,
am vizitat cancelaria, amfiteatrul, laboratorul de informaticã ºi sãlile de
kinetoterapie. În amfiteatru, pupitrele au fost aranjate în arc de cerc în
faþa catedrei, rândurile din spate fiind iluminate în mod natural, graþie
unei bolte de sticlã. De altfel, sticla, oþelul ºi betonul sunt principalele
ingrediente ale noii clãdiri din ªoseaua Berceni nr. 24. Privitã din
exterior, ai impresia cã spaþiul interior este limitat. La faþa locului îþi
schimbi pãrerea. Tavanul ºi pereþii zugrãviþi în alb amplificã spaþiul generos
al clãdirii. La ultimul etaj sunt douã sãli de sport. În cea mai mare, destinatã
sporturilor de echipã  fotbal, baschet, handbal, volei -, culorile
predominante sunt albastrul ºi roºul. O altã salã este destinatã gimnasticii.
Din hol, în stânga, scãrile duc spre sãlile de curs ºi cele de masaj. Aici,
studenþii Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi Sport pot sã punã în practicã
ceea ce au învãþat la orele de curs. Roadele muncii lor vor fi expuse în
holul principal, unde, deja, în cele ºase vitrine, sunt expuse trofee, plachete
ºi insigne pe care, ani la rândul, studenþii haretiºti le-au câºtigat în diverse
competiþii sportive. O generoasã carte de vizitã!

Mihãiþã ENACHE

Ca student la Jurnalism, sunt foarte curioasã descopãr culisele
televiziunii; intru pe o uºã plasatã în stânga intrãrii principale, merg înainte
pe hol, întreb unde sunt studiourile TvRM, mi se indicã o uºã ºi mi se
spune cã trebuie sã cobor. Pentru o secundã mã simt Alice în þara minunilor,
cobor ºi holurile devin tot mai mari ºi mai spaþioase, ºi eu mai micã, tot
mai micã. Mã însoþeºte un gardian, din momentul în care îi spun cã sunt în
vizitã oficialã: am venit sã vãd noile studiouri tv. Este înaintea mea. Eu
rãmân puþin în urmã în speranþa cã voi gãsi o uºã deschisã ca sã îmi pot
satisface curiozitatea, dar vorbim de studiouri tv ºi este normal ca acestea
sã fie izolate pentru filmãri.
Unul dintre studiouri este plasat în capãtul unui hol. În spatele uºii se
deschide un decor nou, aparaturã performantã. E forfotã, se fac pregãtiri pentru
filmare. Sunt aprinse reflectoarele, se lucreazã în regie, se fac probe, se
pregãteºte decorul. Stau într-un colþ ca sã nu încurc ºi privesc fascinatã.
Televiziunea. Este uimitor sã observi câte detalii, aparent nesemnificative,
alcãtuiesc universul tv. Cum cameramanii au grijã ca în cadru sã nu aparã
umbre ºi urme de paºi, cum este concentratã imaginea pe chipul prezentatorului
ºi cum toatã lumea comunicã astfel încât sã nu se creeze confuzii.
Ajung într-un studio mai mare. Aici filmãrile par sã înceapã ceva mai
repede, studioul este aproape pregãtit. Lumini, decor, personal alcãtuiesc un
tot unitar din care se naºte emisiunea. Un decor elegant, modern, camere de
filmat, al cãror obiectiv este îndreptat cãtre centrul platoului, ºi multe alte
echipamente, care împreunã conduc la imaginea de care ne bucurãm acasã.
Pot sã admir locul acesta, de aproape, de la podea pânã la tavanul
care este împânzit de reflectoare. Aceste se aprind ºi se sting într-un
ritm alert, proba de lumini. O experienþã de neuitat pentru un student la
Jurnalism. Chiar dacã decizia de a alege presa scrisã este definitivã ºi
irevocabilã, este bine de ºtiut cã ºi televiziunea este un univers care
ascunde multe mistere.

Corina GHIGA

