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Alo, aici Radio Bucureºti!
 85 de ani de radio românesc

La 1 noiembrie 1928, cu prilejul difuzãrii primei emisiuni a Societãþii de
Difuziune Radiotelefonicã, au rãsunat, pentru prima datã, în eter,
cuvintele: Alo, aici Radio Bucureºti! Ulterior, instituþia s-a dezvoltat
armonios, purtând astãzi numele de Societatea Românã de
Radiodifuziune - SRR, cunoscutã ca Radio România.
1 noiembrie 2013 este, însã, o datã aniversarã ce puncteazã nu doar 85 de
ani de istorie a radioului public, dar, implicit, ºi a Orchestrelor ºi Corurilor
Radio România, întrucât Orchestra Naþionalã Radio a luat naºtere în
acelaºi an, 1928, din iniþiativa ºi sub conducerea compozitorului Mihail
Jora. Acesta a propus înfiinþarea unui ansamblu care sã interpreteze în
direct diferite genuri de muzicã ºi a fixat data primului concert de muzicã
simfonicã în 30 noiembrie 1928, deschizând, astfel, prima stagiune muzicalã
Radio 1928-1929. Concertul a fost transmis în direct din studioul special
amenajat, iar publicul l-a ascultat în faþa aparatelor de radio. Pânã la
inaugurarea concertelor cu public în studio avea sã mai treacã ceva timp.
La mulþi ani, Radio România!
La mulþi ani, Orchestrelor ºi Corurilor Radio România!

Conferinþele internaþionale Valori perene în educaþie
Un nou eveniment

Comunicã pentru a trãi mai bine
Miercuri, 23 octombrie 2013, în sala Studio, sediul central al Universitãþii Spiru
Haret, în organizarea Facultãþii de Sociologie-Psihologie, s-a desfãºurat evenimentul
lunii octombrie al ciclului dedicat valorilor perene în educaþie. Într-o formulã, atât
internaþionalã, cât ºi multiinstituþionalã, aºa cum ne-am obiºnuit, au participat ca
invitaþi: Aleth Naquet (Franþa), Stephen Paul (Marea Britanie), conf. univ. dr.
Mircea Aurel Niþã, SNSPA, Claudia Jimeno Beltran, Centrul de dezvoltare personalã
AmaneSer, formator Cati Cãlin (traducerea); oficiile de gazdã au fost fãcute de
prof. univ. dr. Carmen Costea, asist. univ. drd. Amina Pîrvescu ºi conf. univ. dr.
Matei Georgescu.
(Continuare în pag.3)

Sãptãmâna trecutã (21-24 octombrie), la Universitatea Spiru Haret,
a avut loc ce-a de a doua vizitã a echipei de evaluare EUA  Asociaþia Universitãþilor Europene

Global Exchange Project a ajuns la Bucureºti

Tezaur Uman Viu
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17 octombrie a fost proclamatã, drept
Ziua
Patrimoniului Cultural Imaterial

La 17 octombrie 2003, Conferinþa Generalã a
UNESCO, reunitã la Paris, a deschis spre semnare
Convenþia pentru salvgardarea patrimoniului cultural
imaterial, prin care, Statele Pãrþi îºi asumã obligaþia de a
proteja patrimoniul cultural imaterial, sub toate formele
sale: tradiþii ºi expresii orale, incluzând limba ca vector
al patrimoniului cultural imaterial, artele spectacolului,
practici sociale, ritualuri ºi evenimente festive, cunoºtinþe
ºi practici referitoare la naturã ºi la univers, precum ºi
tehnici legate de meºteºuguri tradiþionale.
Prin Legea nr. 410 din 29 decembrie 2005, România
a acceptat aceastã Convenþie ºi, prin depunerea
instrumentelor de ratificare, în 20 ianuarie 2006, þara
noastrã devenind al 30-lea stat care a devenit Parte la
Convenþie.
Nu mai puþin de 14 persoane din România au primit
onorantul titlu de Tezaur Uman Viu. Totodatã, trei dintre
elementele de patrimoniu cultural imaterial românesc 
ritualul Cãluºului, Doina ºi tehnica ceramicii de Horezu 
au fost înscrise, deja, în Lista reprezentativã a patrimoniului
cultural imaterial al umanitãþii.
Ziua de 17 octombrie a fost proclamatã, prin ordin
al ministrului Culturii ºi Patrimoniului Naþional, drept
Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial ºi va fi celebratã,
de acum înainte, în fiecare an.

PREUNIVERSITARIA

Prin intermediul a douã tinere de la
Universitatea din Keele, Marea Britanie
- Emma Hedges ºi Ally Bird,
universitãþile din UK construiesc un
dialog interesant care constã în iniþierea
în viaþa academicã a studenþilor,
cunoaºterea modului în care ei sunt
percepuþi de comunitatea studenþilor în
ansamblul ei, comparativ cu cei de la
universitãþile de stat ºi din alte þãri, care
este pregãtirea pentru viaþa în societate
ºi în economie a studenþilor.
Vineri, 25 octombrie, au fost oaspete
ale comunitãþii din Universitatea Spiru
Haret, reprezentatã de studenþi ºi cadre
didactice de la Facultatea de Marketing ºi
Afaceri Economice Internaþionale,
Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport ºi
Facultatea de Arhitecturã.

Colegiul Naþional
Octav Onicescu
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In sprijinul participanþilor la învãþãmântul preuniversitar, TVH propune,
prin emisiunea PREUNIVERSITARIA, consultaþii pentru elevii din clasele
a opta ºi a douãsprezecea: - Matematicã, Limba ºi literatura românã,
Fizicã, Chimie, Istorie, Geografie  pentru bacalaureat; - Matematicã,
Limba ºi literatura românã  pentru evaluarea naþionalã.
Preuniversitaria, orele 15-16:
 bacalaureat  de luni pânã joi  evaluare naþionalã  vineri
TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit)
precum ºi pe www.tv-h.ro/iphone/ipad

Foto Mihãiþã ENACHE

Scandalul
face agenda publicã
Mioara VERGU-IORDACHE
Puteþi sã spuneþi repede, fãrã o prealabilã lungã reflecþie,
care sunt primele teme majore ale societãþii româneºti? Dupã
mine, ar fi: bugetul þãrii, cu tot ce înseamnã el: venituri ºi cheltuieli
- investiþii, locuri de muncã, salarii, pensii etc, sãnãtatea ºi
educaþia - dincolo de latura financiarã, justiþia, poziþia României
în lume. Sunt discutate ele în media, în spaþiul public, în aceste
zile? Fãrã îndoialã, pentru cã fac parte din viaþa noastrã de zi cu
zi. Dar cum se discutã? În ce fel sunt abordate? În registru
minor, cum tot mai minori par a fi, pe zi ce trece, diriguitorii
noºtri vremelnici. Adicã prin scandaluri.
Scandalul face agenda publicã. Începând din vârf. Probabil
atenþia la viaþa lor veºnicã, (vã amintiþi ce spunea Constantin
Brâncuºi: Când nu mai suntem copii, înseamnã cã am murit de
mult), îi face sã se poarte ca niºte copii orgolioºi ºi þâfnoºi.
Aºadar, cine-i mai mare, cine-i mai tare? Cine e mai cunoscut,
cine-i mai recunoscut? Intrã în acest joc tot alaiul aferent. Cine
a greºit, cine a greºit mai mult? Unde sunt cei mai mulþi corupþi,
în ce tabãrã? ªi o satisfacþie imensã demonstreazã fiecare atunci
când poate spune  nu neapãrat cu argumente  cã ceilalþi sunt
mai corupþi. O inconºtienþã infantilã îi duce spre pierzanie. Din
pãcate, ºi pe noi împreunã cu ei!
Fondul problemei rãmâne neabordat. Iar noi, cei care nu avem
acces la culisele politicii, la statistica realã, rãmânem sã ne
poziþionãm, afectiv, de o parte sau alta. ªi, ce sã facem?! Sã
bârfim. Sã sperãm, încrezându-ne în vorbele oficialilor. Sã fim
dezamãgiþi, când vorbele se dovedesc minciuni. Sã ne construim
un univers paralel, în care sã ne protejãm bruma de viaþã normalã.
Sigur cã agenda publicã nu coincide cu agenda personalã. Fiecare
dintre noi are prioritãþi, ce nu trebuie sã coincidã, neapãrat, cu
prioritãþile celorlalþi. Dar noi suntem o naþiune, suntem un tot,
care, dincolo de indivizi, trebuie sã aibã idealuri ºi reguli comune,
respectate de toþi.
Suntem împinºi în obscurantism, nu din cauza lipsei de
inteligenþã, nu pentru cã suntem rãzvrãtiþi, ci pentru cã suntem
dezinformaþi, pentru cã ni se incumbã o stare de nesiguranþã,
prin transmiterea unor informaþii catastrofice, mincinoase,
minore, indiferent cã sunt de origine naturalã sau omeneascã.
Evul Mediu din secolul XXI este cu atât mai periculos cu cât
trãim în era informaþionalã, cu cât avem acces nelimitat la orice
fel de informaþii. Pentru ca acestea sã fie cu adevãrat utile,
trebuie sã ni se ofere, în societatea româneascã, mãcar minimum
de informaþie serioasã, responsabilã, în jurul cãreia sã construim
ºi sã ne construim. Informaþii majore.
Sã lãsãm scandalul în lumea lui minorã!
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lector univ. drd. Ramona ªTEFÃNESCU-MIHÃILÃ, Facultatea de Marketing ºi Afaceri Economice Internaþionale

PUBLICITATEA  UN FACTOR ÎN DEZVOLTAREA SOCIALÃ ªI ECONOMICÃ
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De fapt, ce este, astãzi, publicitatea?
Publicitatea este un câmp de investigaþie
fascinant. Pentru un om de publicitate, este o minã
de aur. Publicitatea a atins statutul de ºtiinþã iar
un adevãrat specialist în publicitate trebuie sã se
priceapã la psihologie. Cu cât ºtie mai mult, cu
atât mai bine. (Hopkins, Scientific Advertising).
Conform raportului Advertising in the United
States (2009), publicat de Datamonitor 
principala companie din SUA specializatã în
informaþii privind industria publicitãþii, cifra de
afaceri a industriei publicitãþii a fost, în 2008, de
35, 6 miliarde de dolari, estimându-se cã, la sfârºitul
anului 2013, în ciuda crizei financiare, va ajunge la
40,7 miliarde. Începând cu cel de-al doilea deceniu
al mileniului III, ne aflãm sub asaltul publicitãþii
sãlbatice. Ea se manifestã neîmblânzitã de legislaþia
din domeniu ºi, permisivã ºi neclarã, vizeazã mai
mult emoþionalitatea decât raþionalitatea, cultivã
satisfacerea trebuinþelor de bazã ºi stereotipurilor
de gen ºi vârstã, face apologia individualismului,
încearcã sã dreseze omul prin standardizare, prin
reducere, prin supralicitarea dorinþei de ascensiune
ºi inocularea datoriei plãcerii (Brune), urâþeºte
peisajul natural ºi urban. Acolo unde priveliºtea
este frumoasã, cel mai rãu lucru pe care îl poate
face omul e sã ridice un panou publicitar (David
Ogilvy). Aºa cum spunea D.Ogilvy în finalul
confesiunilor sale, nu ar trebui sã renunþãm la
publicitate. Dar ar trebui s-o reformãm. Pe de
altã parte, în lucrãrile oamenilor de publicitate sunt
inventaþi termeni pentru a desemna fenomene. Prin
înveliºuri lingvistice diferite sunt vizate conþinuturi
identice, dar nu orice ambalaj lingvistic nou
înseamnã ºi un produs ideatic nou. (Petru Iliuþ).
Se atrage atenþia asupra faptului cã studii
psihologice, sociologice, antropologice ºi culturale
asupra publicitãþii au descoperit un fenomen sociocultural puternic: conexiunea dintre etosul
naþional, stilul ºi modelul socio-cultural al
reclamelor, constatându-se cã, pentru a fi acceptatã
ºi a avea succes, o reclamã trebuie adaptatã la
spiritul unui popor(Ioan Drãgan). Alte puncte
de vedere susþin ideea celor trei funcþii ale
publicitãþii: utilitarã  de vânzare a produselor ºi
achiziþionare a serviciilor, artisticã  de creare de
obiecte, medii ambientale sau experienþe estetice
ºi educativã, de transmitere - prin socializare ºi
învãþare a culturii, a valorilor sociale, a normelor
de comportament ºi a atitudinilor.
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Cum a evoluat publicitatea?

O abordare istoricã asupra publicitãþii poate
ajuta la înþelegerea modului în care a evoluat relaþia
dintre oameni ºi obiecte ºi a felului în care s-a
schimbat atitudinea faþã de obiectele cãrora li se
face reclamã. Dacã din 1890 pânã în 1925
publicitatea a fost mai întâi informativã, axându-se
pe descrierea caracteristicilor produselor ºi pe
modul lor de utilizare, în perioada urmãtoare,
pânã la sfârºitul celui de al Doilea Rãzboi
Mondial, denumitã de William Leiss ºi
colaboratorii sãi perioada iconograficã,
publicitatea relevã valoarea simbolicã a
produselor. Punctul central al publicitãþii
înregistra o translaþie de la obiect la persoanã,
arãtând elitele ºi succesul lor prin folosirea
produselor pentru care se fãcea reclama. Cea de
a treia etapã, între 1945 ºi 1965, a fost denumitã
narcisistã, consumatorii fiind încurajaþi
sã considere produsele ca parte a propriei
lor personalitãþi, discursul publicitar fiind
predominant emoþionant, încãrcat de senzualitate
ºi metafore. Astfel, cercetãrile, având ca temã
analiza dintre publicitate ºi factori de ordin
socio-cultural, aveau sã conducã la concluzia cã,
asemenea oricãrui tip de comunicare, publicitatea
este influenþatã de diferitele elemente ale
socio-culturalului, dar cã, în acelaºi timp,
afecteazã, în timp, valorile consumatorilor.
Adesea, publicitatea este acea oglindã care
deformeazã (Richard W.Pollay), în sensul cã
reflectã numai anumite valori ºi stiluri de viaþã.
În acelaºi sens se pronunþã ºi profesorul Guy
Cook în The Discourse of Advertising (1992):
publicitatea reflectã schimbãrile radicale din
tehnologie ºi media, din relaþiile economice ºi
sociale, reflectã self-ul nostru ºi identitatea de
grup. Cu alte cuvinte, o primã regulã în scrierea
unei reclame de succes nu reprezintã altceva decât
obligativitatea copywriter-ilor de a avea cunoºtinþe
psihosociologice de bazã, precum ºi cerinþa
transformãrii diadei scriitor de reclame  director
artistic într-o triadã psihosociolog  scriitor de
reclame  director artistic (Septimiu Chelcea).
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Este publicitatea o afacere sau un risc? Pe ce mizeazã omul
de publicitate atunci când dã viaþã unui produs? În ce mãsurã
psiho-sociologia reclamei influenþeazã competitivitatea? Atunci
când un produs este departe de a convinge, publicitatea recurge la
manipulare, creând noi trebuinþe? Cât de greu este sã-þi pãstrezi
personalitatea pe o piaþã unde se vinde ºi se cumpãra prin ochii
celui care priveºte  un creator desãvârºit, care duce o luptã
psihologicã continuã, pentru un loc în mintea consumatorului?
Practic, gândindu-ne la comportamentul nostru de zi cu zi,
recunoaºtem cã, cel mai adesea, nu cãutam în mod intenþionat
informaþia publicitarã. Suntem expuºi în mod involuntar la
mesajele publicitare, fie în casã, când rãsfoim o revistã sau un ziar,
când urmãrim un program la televizor sau deschidem calculatorul,
fie pe stradã, când suntem asaltaþi pretutindeni de afiºe, panouri
publicitare. Incidental ºi accidental, publicitatea ne gãseºte peste
tot, receptarea informaþiei fãcându-se în mod automat ºi
neconºtient. Ulterior, o parte dintre mesajele publicitare sunt
stocate în memoria explicitã.
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Publicitatea genereazã noi trebuinþe?

I s-a reproºat publicitãþii cã genereazã noi trebuinþe, cã manipuleazã
prin mesaje subliminale, cã supraliciteazã sexul, cã este înºelãtoare ºi
urmãreºte doar vânzarea bunurilor ºi obþinerea de câºtiguri financiare. Înainte
de a vedea cât de consistente sunt aceste acuze, putem sã reflectãm asupra
observaþiei lui Michael Schudson, potrivit cãruia diferitele grupuri sociale
sunt diferenþiat vulnerabile la publicitate, cât mai ales în funcþie de resursele
informale specifice, de vârstã, educaþie, poziþie socialã ºi de garanþiile
guvernamentale privind protecþia consumatorului (apud Wolff, Biernazki).
A accepta cã publicitatea genereazã trebuinþe primare, care, aºa cum am
arãtat, au o programare ereditarã, înseamnã a conferi publicitãþii un rol
atotputernic. Publicitatea nu este atotputernicã, nu schimbã natura umanã,
dar contribuie la formarea trebuinþelor de nivel superior ºi propune
modalitãþi noi de satisfacere a trebuinþelor biologice; reclamele nu pot sã
creeze nevoi noi, ele pot, mai ales, sã le reînvie, sã le trezeascã, sã le
descopere, mai puþin sã fabrice (Ioan Drãgan).
A pretinde cã publicitatea manipuleazã, folosindu-se de stimuli
subliminali, ridicã un mare semn de întrebare. Publicitatea subliminalã are
un sâmbure de adevãr: putem fi influenþaþi fãrã sã conºtientizãm acest
lucru, în condiþiile în care persoanele au un grad scãzut de implicare în
decizia lor comportamentalã, inclusiv în comportamentul lor de consum.
Percepþia subliminalã se bazeazã pe existenþa unui prag al sensibilitãþii
fiecãruia dintre noi; acest prag variazã nu numai de la o persoanã la alta,
dar ºi în funcþie de starea concretã în care se gãsesc persoanele respective.
William James spunea: noi suntem conºtienþi de ceea ce ne atrage atenþia
ºi nu suntem conºtienþi de ceea ce nu ne atrage atenþia.
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Cum variazã pragurile perceptive?

Pragurile perceptive variazã în raport cu gradul de obosealã, de
nesomn, cu consumul de cafea, alcool. Publicitatea subliminalã, combinatã
cu erotism ºi pornografie, fascineazã ºi azi anumite categorii de populaþie.
Cercetãrile au arãtat cã reclamele ce conþin informaþii sexuale reuºesc sã
atragã atenþia ºi sã se pãstreze mai mult în memoria consumatorilor decât
cele care nu conþin astfel de informaþii. Nu s-au înregistrat însã suficiente
date pentru a susþine cã expunerea la informaþii sexuale conduce la sporirea
vânzãrilor. Aici intervin ºi constrângerile culturale ºi religioase. Ceea ce ar
putea sã fie o veritabilã poruncã: Niciodatã sã nu faci o reclamã pe care
nu þi-ai dori sã o vadã familia ta (David Ogilvy). Publicitatea exploateazã
adesea tendinþa oamenilor de a trage rapid concluzii în absenþa unui suport
faptic suficient de solid. Este vorba despre generalizarea pripitã, încurajatã
de filozofia credo consolans: oamenii cred pentru cã se simt bine aºa
(Martin Gardner). În baza acestei filozofii, uneori, publicitatea ne pune
sã alegem între douã lucruri sau situaþii diametral opuse, raþionament
considerat înºelãtor tocmai prin prezentarea unei singure faþete a problemei.
Aºa numitul raþionament heringul roºu constã în încercarea creatorilor
de reclame de a distrage atenþia posibililor cumpãrãtori, în loc sã se
concentreze asupra argumentelor favorabile produsului sau brandului.
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Ce înseamnã abordarea psihosociologicã a publicitãþii?
Psihologia persoanei se aflã sub acþiunea, comicul, tonul emoþional,
incidenþa factorilor sociali ºi rãspunsul instinctiv sunt elementele
culturali. Studiind publicitatea prin pe care mizeazã un mesaj publicitar
prisma unei abordãri psihosociale, eficient. Harry Hollingworth este cel
evidenþiind modul în care apartenenþa care a lansat teoria conform cãreia
la un grup conduce la un anumit figurile umane folosite în reclame
comportament de cumpãrare, la un cresc eficacitatea mesajului publimod specific de a percepe ºi a evalua citar; experimentele sale au dus la
reclamele, mesajele publicitare devin concluzia cã imaginile chipului
o adevãratã forþã individualã, femeilor (mai ales actriþelor) ºi al
asigurând coeziunea socialã. Pentru copiilor se fixeazã mai puternic în
Walter D. Scott, publicitatea se memorie decât chipul bãrbaþilor.
bazeazã pe sugestibilitatea poten- Psihosociologii olandezi Bob M.
þialilor cumpãrãtori, care acþioneazã Fennis ºi Wolfgang Stroebe considerã
nonraþional, ca într-o transã ca model de rãspuns la problema achihipnoticã. Memoria, sentimentele ºi ziþionãrii ºi procesãrii informaþiilor
emoþiile, influenþa iluziilor optico- oferite în publicitate cele patru stadii:
geometrice în publicitatea tipãritã analiza subconºtientã, care presupune
pot genera stimularea interesului, supravegherea generalã a mediului
modalitatea sigurã de a-l face pe înconjurãtor, fãrã un scop precis;
consumator sã devinã cumpãrãtor. atenþia focalizatã, fixarea conºtientã
Noutatea, culoarea, ilustraþia, asupra stimulului ºi categorizarea lui;

ISSN 1221-4019 ºi ISSN 1841-4265 (online)
www.opinianationala.ro
www. facebook.com/opinianationala

Strada Fabricii nr. 46G, sector 6, Bucureºti
Telefon/fax: 021 316 97 91
Centralã: 021 316 97 85, 021 316 97 86, 021 316 97 87, interioare 168 ºi 143
e-mail: opinia@spiruharet.ro; on@spiruharet.ro

6

Ce caracteristici ale
stimulilor ne atrag
involuntar atenþia?

În literatura de specialitate sunt enumerate trei caracteristici: proeminenþa,
proeminenþa absolutã ºi noutatea. La
fel de sugestive pentru creatorii de
reclame sunt ºi rezultatele cercetãrii
privind trucurile în publicitate, cu
caracter de noutate: viteza deplasãrii
unui spot luminos pe linie verticalã ºi
pe linie orizontalã. Spotul luminos,
miºcându-se cu aceeaºi vitezã, pare sã
coboare sau sã urce mai repede decât
este perceput cã se deplaseazã în
realitate pe linia orizontalã.
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Publicitatea afecteazã
creierul uman?

Concepþia potrivit cãreia publicitatea
afecteazã creierul uman a devenit
aproape tautologicã. Povestea îºi are
rãdãcinile în perioada renascentistã,
când Europa a început sã gândeascã
din nou. Începe pe la mijlocul secolului
al 17-lea, când Rene Descartes publica
Meditations on First Philosophy
(1641), în care declara: Cogito Ergo
Sum (Cuget deci exist). Mai mult,
sugera cã raþionalul a înlocuit
emoþionalul. Controversele legate de
aceste raporturi între raþional ºi
emoþional existã ºi astãzi, cu atât mai
mult cu cât varianta convenþionalã ne
spune cã nu trebuie sã ne lãsãm afectaþi
de emoþii atunci când luãm o decizie.
De asemenea, doctrinele religioase
susþin cã mintea ºi corpul sunt douã
entitãþi separate. Pe de altã parte,
teoriile tradiþionale despre modul cum
funcþioneazã publicitatea se bazau pe
ipoteza cã, pentru a fi eficientã, ea
trebuie sã fie procesatã de consumatori
la nivel cognitiv  cu alte cuvinte,
trebuie sã îþi reþinã atenþia ºi interesul
ºi sã te facã sã te gândeºti la reclamã ºi
la mesajul sãu, aºa încât sã nu le uiþi.
Pringle ºi Field susþineau cã publicitatea
care nu îºi croieºte drum în acest fel
este condamnatã sã se iroseascã în mare
parte. Organizarea creierului este un dat
ereditar, rezultat din procesul de
selecþie naturalã, ºi are un caracter
biologic evolutiv. Deºi masa cerebralã
nu reprezintã mai mult de 2-3% din
greutatea corporalã, creierul utilizeazã
25% din cantitatea de oxigen necesarã
unui om pentru a supravieþui. Creierul
conþine câteva miliarde de neuroni,
iar legãturile sinaptice dau naºtere unui
numãr de aproximativ 10 trilioane de
conexiuni. (cf. Franks). Învãþãm pe
baza experienþei ºi ne perfecþionãm pe
baza experienþei repetitive, astfel cã,
în creierul nostru, sinapsele se
construiesc, devin mai puternice, cu
cât repetam mai des un eveniment.
Mai mult, cu cât un eveniment se
leagã cu ceva mult mai familiar,
sinapsele se construiesc mult mai
repede ºi mai uºor.
înþelegerea, constând în formarea interferenþelor semantice; raþionamentul,
procesul prin care reprezentarea
semanticã a stimulilor este raportatã
la cunoºtinþele, anterior stocate, ale
cumpãrãtorului. Procesarea subconºtientã a informaþiei are ca rezultat
stocarea ei în memoria implicitã, din
mesajele publicitare fiind pãstrate
doar caracteristicile perceptibile, nu
semnificaþia mesajului publicitar.
Procesarea informaþiilor, fãrã efort,
este trãitã de cãtre consumatori ca o
emoþie pozitivã, ceea ce conduce la o
evaluare pozitivã a stimulului. Prin
urmare, factorii care þin de stimuli
(caracteristici ale produselor ºi ale
imaginii acestora) ºi factorii care þin
de trãsãturile de personalitate ºi de
situaþia concretã în care se aflã
consumatorul sunt factorii care
determinã focalizarea atenþiei.

REDACÞIA:

Mioara Vergu-Iordache, Gabriel Nãstase (redactor ºef),
Mihãiþã Enache (fotoreporter),
Vasilichia Dinu, Cornelia Prodan, Florentina Stemate (DTP).
Stimaþi cititori,
Dorim sã fiþi partenerii noºtri în elaborarea publicaþiei
Opinia naþionalã. De aceea, vã adresãm invitaþia de a ne transmite opinii,
informaþii, idei de larg interes naþional, pe care sã le publicãm în ediþiile
viitoare. Aºteptãm cu interes ºi propuneri privind conþinutul publicaþiei.
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Emoþiile ne afecteazã
creierul, memoria
ºi luarea deciziilor?

Joseph LeDoux a cercetat îndelung
cum anume emoþiile afecteazã creierul
nostru, memoria ºi luarea deciziilor.
El a observat cã avem o reacþie
emoþionalã ºi fizicã, înainte sã avem
un prim gând/act raþional, asemenea
unei situaþii în care ne ferim sã nu fim
loviþi de autobuz ºi facem un pas
înapoi ºi, doar câteva secunde mai
târziu, realizãm ce s-a întâmplat. Mai
mult, LeDoux a descoperit cã emoþiile,
în special frica, elibereazã chimicale
care ajutã la inducerea construcþiei
sinapselor. Cercetarea sa sugereazã cã
emoþiile, decât sã fie separate de
raþionalitate, mai repede sunt legate,
fãrã scãpare, de acþiunile noastre
cognitive majore: învãþarea, memoria
ºi luarea deciziilor. Astfel, emoþiile
sunt acel marker galben din mintea
umanã fãrã de care nu putem lua
decizii, tot ele fiind considerate acea
cale a creierului nostru prin care ni se
semnaleazã importanþa biochimicã.
LeDoux, alãturi de Damasio ºi mulþi
alþii, a încercat sã descopere ce anume
face o reclamã de efect. Mesajele
publicitare care stârnesc emoþii sunt
mult mai de succes în a fi reþinute ºi a
declanºa efectul de cumpãrare/
achiziþie a produsului cãruia i se face
reclamã. Claritate înainte de
creativitate este o a doua descoperire
în materie de publicitate emoþionalã.
Cel mai rãu lucru pe care poate sã-l
facã o reclamã este sã confuzeze
consumatorul. O greºealã des întâlnitã
este aceea a prezentãrii mai multor
scene într-o reclamã; asocierea cu
marca trebuie sã fie puternicã ºi
familiarã, pentru a fi eficientã.
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Este publicitatea un factor în
dezvoltarea socio-economicã
a societãþii?

Din punct de vedere economic,
publicitatea are un efect benefic
asupra societãþii noastre, deoarece
stimuleazã economia prin producerea
cererii pentru produsele ºi serviciile
care întãresc economia. De asemenea,
publicitatea poate fi vãzutã ca fiind
un factor pozitiv prin felul ei de a
crea un impact asupra societãþii,
deoarece ajutã la menþinerea dialogului
dintre media ºi mase, fãcându-l mai
puþin costisitor pentru public. Fãrã
reclame, mesaje publicitare, multe
forme de mass-media, asemenea
ziarelor, revistelor, radio ºi tv, n-ar fi
trebuit sã existe aºa cum o fac astãzi.
Brett Robbs, jurnalist de profesie ºi
specialist în comunicare, susþinea cã
o campanie publicitarã are un
universal appeal. În opinia sa,
multiculturalitatea poate sã contribuie
într-un sens pozitiv la promovarea
culturilor ºi tradiþiilor, prin intermediul mesajelor publicitare, prin
simplul fapt cã vom fi toþi la acelaºi
nivel, cu ºanse egale la fericire ºi
bunãstare. Publicitatea educã consumatorii despre cum sã foloseascã
produsele, crescându-le astfel valoarea
în mintea consumatorilor. Pentru a
convinge ºi a persevera în promovarea
unor produse de calitate, pentru toate
gusturile, este nevoie de forþa de
vânzare, pregãtitã în domeniul publicitãþii. Astfel, fãrã dubiu, publicitatea
ajutã la angajarea unui numãr mare de
oameni. De asemenea, publicitatea mai
are ºi alte aspecte pozitive, precum:
dezvoltarea societãþii ºi a tehnologiilor; îmbunãtãþirea standardelor de
viaþã; oferirea de informaþii cu privire
la aspecte sociale, economice ºi
care þin de sãnãtate; îndeamnã la
competiþie sãnãtoasã; oferã opþiuni
cumpãrãtorilor în satisfacerea
propriilor interese.
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Conferinþele internaþionale Valori perene în educaþie

CENTRUL DE LIMBI STRÃINE
AL UNIVERSITÃÞII SPIRU HARET

Comunicã pentru a trãi mai bine
(Urmare din pag.1)
Într-o salã devenitã neîncãpãtoare, în
debutul conferinþei, prof. univ. dr.
Carmen Costea, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, a subliniat
atât importanþa evenimentelor dedicate
educaþiei în context transdisciplinar, cât
ºi necesitatea permanentã de a revizita
sursele procesului educativ 
preocupare de consistenþã a conducerii
Universitãþii Spiru Haret, în special a
rectorului acesteia, conf. univ. dr.
Aurelian A. Bondrea.
Dupã cuvântul specialistului în
milenara tehnicã a beduinilor
Al  Ferasa, Stephen Paul (Marea
Britanie) - pe care vom avea bucuria de
a-l avea invitat în evenimentul lunii
ianuarie 2014 - cu o conferinþã axatã pe
tehnica descriptãrii faciale, au urmat
intervenþiile conf. univ. dr. Mircea Aurel
Niþã ºi Claudiei Jimeno Beltran, prin
care a fost salutatã importanþa acestor manifestãri.
Aleth Naquet, cu o vastã experienþã internaþionalã în
susþinerea de stagii pe tema comunicãrii, formare în metoda
ESPERE, în domeniul individual sau organizaþional, cât ºi în
cel al formãrii de formatori, ºi-a prezentat ideile, timp de
douã ore, într-o manierã vivace, oferind interactiv rãspunsuri,

Cine nu cunoaºte limbi strãine nu are idee despre propria limbã.
(J.W.Goethe)

Foto: Ilzy ZANCA
prin participarea directã, pe scenã, a publicului. Aleth Naquet
este psiholog clinician, D.E.S.S. Universitatea Paris 7, cofondatoare, împreunã cu Jacques Salome, a Institutului
ESPERE International  Paris, preºedinte al Institutului
(2002-2009), preºedinte al Consiliului de Formare
(începând din 2009), fondator al Centrului ADRES  Paris.
*Ultimul eveniment la anului, pregãtit, pentru
data de 8 noiembrie, sub coordonarea conf.
univ. dr. Laura Goran, prorector al
Universitãþii Spiru Haret, se anunþã deosebit,
mai ales prin invitatul sãu, venerabilul Jampa
Lungtog, cãlugãr budist de peste 30 de ani,
remarcabil cunoscãtor al limbii tibetane, timp
de 10 ani translatorul de limbã germanã al
Sfinþiei Sale al XIV-lea Dalai Lama. Venerabilul
Jampa Lungtog este unul dintre primii
discipoli occidentali ºi translatorul marelui
Maestru Tibetan Geshe Rabten Rinpoche,
actualmente traducãtorul ºi unul dintre
discipolii apropiaþi ai Maestrului Gonsar
Tulku Rinpoche. Vã aºteptãm!

Ne bucurãm de oaspeþi
prestigioºi
Foto: Mihãiþã ENACHE

Conferinþa internaþionalã

Savantul francez
Marc Alain Descamps

Ancestralul din comunicarea
nonverbalã
 noi abordãri transdisciplinare
În data de 23 octombrie, s-a
desfãºurat conferinþa internaþionalã dedicatã nuanþatului
domeniu al comunicãrii: Ancestralul din comunicarea nonverbalã,
noi abordãri transdisciplinare,
avându-l ca invitat special pe
Stephen Paul. Evenimentul, coorganizat de Facultatea de
Sociologie-Psihologie a Universitãþii Spiru Haret, s-a desfãºurat
în amfiteatrul Radu Zane, din
strada Grigore Alexandrescu nr. 9,
cu participarea conf. univ. dr.
Mircea Aurel Niþã ºi a conf. univ.
dr. Matei Georgescu.
Stephen Paul are o vastã
experienþã, peste 18 ani, de studiu
ºi practicã în tradiþia Al Ferasa ºi
este discipolul predilect al lui Wael
Abdul-Hamid.
Graþie pregãtirii sale, combinã
arta citirii feþei cu alte tehnici
de evaluare pentru consiliere individualã, consiliere de cuplu sau familialã,
susþinând amorsarea unui autentic proces exploratoriu personal. Al Ferasa
este cuvântul din limba arabã care desemneazã arta de a privi ceva ºi a
înþelege în profunzime; tehnica este folositã de peste douã mii de ani, dar
abia în anii 70 a pãrãsit Peninsula Arabicã ºi a început sã fie predatã ºi în
Occident. În momentul naºterii, faþa fiecãruia dintre noi este precum o
pânzã albã ºi, pe mãsurã ce mediul de viaþã ne afecteazã, muºchii feþei
încep sã rãspundã prin mii ºi mii de miºcãri zilnice involuntare, care ne
modeleazã trãsãturile. Al Ferasa este eficientã în îmbunãtãþirea relaþiilor
personale, a celor de familie sau instituþionale. Originar din Anglia, Stephen
Paul a predat în varii medii instituþionale din Europa, America de Nord ºi
Orientul Mijlociu.
Domnul Stephen Paul a acceptat invitaþia Universitãþii Spiru Haret ca,
atunci când va reveni în România, în cursul lunii ianuarie, sã susþinã primul
eveniment al anului 2014 dedicat valorilor perene în educaþie.

Foto: George NIÞÃ

Încã de la înfiinþare, anul 2002, Centrul de Limbi Strãine s-a dorit a fi un
rãspuns imediat ºi eficient la dorinþele ºi necesitãþile persoanelor care se
angajeazã în învãþarea unei limbi strãine din varii motive. Aceastã implicare a
Centrului a vizat atât planul naþional, piaþa muncii localã, cât ºi pe cel
internaþional, de a ajuta indivizi de formaþii diferite în a pãtrunde cât mai bine
în contextul academic ºi profesional din alte þãri.
Însuºi formatul cursurilor Centrului de Limbi Strãine a fost personalizat pe
nevoile cursanþilor. S-a þinut seama de bagajul de cunoºtinþe personal într-o
limbã strãinã, de aºteptãrile ºi de motivaþiile acestora în momentul înscrierii la
acest tip de cursuri.
De la început, Centrul de Limbi Strãine ºi-a structurat modulele de cursuri
pe modelele oferite în documentele pertinente Cadrului European Comun de
Referinþã pentru Limbi, publicate de Consiliul Europei în anul 2001. Aceste
modele includ metode de predare, stiluri de învãþare, auto-evaluarea ºi evaluarea
studenþilor. Profesorii noºtri oferã o autonomie din ce în ce mai mare studenþilor
în folosirea limbii învãþate, potrivit scopului acestui Centru.
Mai mult, Centrul de Limbi Strãine a fost ºi este deschis colaborãrii cu
instituþii naþionale ºi internaþionale care oferã valabilitatea certificatelor
obþinute la absolvirea acestor cursuri. Tipurile de certificate eliberate de Centru
au perioade de valabilitate diferite, cu recunoaºtere în þarã ºi în lume.
Interesat de o acoperire geograficã întinsã, Centrul de Limbi Strãine ºi-a
extins activitatea ºi la alte centre ale Universitãþii Spiru Haret din þarã, cum ar
fi Constanþa, Craiova, Râmnicu-Vâlcea.
Colaborarea cu instituþiile de peste hotare au adus o contribuþie convingãtoare
ºi asupra suportului de cursuri, a materialelor didactice folosite în acest demers.
Acestea au fost preluate în format hârtie, audio, video, urmãrindu-se o cât mai
bunã trecere între nivelurile de limbã ºi la o împletire a mijloacelor de asistenþã
pentru toate competenþele incluse în materialele de predare ºi de evaluare.
Centrul de Limbi Strãine este membru al Confederaþiei Centrelor de Limbi
Strãine Universitare Europene (Cercles) începând cu anul 2006.
Deloc de neglijat este situarea Centrului de Limbi Strãine. Aflat în sediul
central al Universitãþii Spiru Haret, pe strada Ion Ghica, acesta se aflã la
intersecþia multor mijloace de transport ºi la îndemâna tuturor celor interesaþi.
Condiþiile excelente îl fac sã se numere printre cele mai performante centre
de acest gen din mediul academic.
Motivaþia Centrului de Limbi Strãine mai include ºi furnizarea cãtre studenþi
de ocazii de a pãtrunde în alte universuri culturale, de a-i pregãti pentru
impactul cu alte popoare ºi alte matrice de civilizaþie. Conceptul de cetãþean
european nu a fost niciodatã o idee fãrã acoperire pentru noi. Dorim o astfel
de calificare pentru oricare dintre absolvenþii noºtri, cu care ne mândrim.

CURSURI LIMBI STRÃINE
intensive ºi specializate (englezã, francezã,germanã,
spaniolã, italianã, rusã, japonezã, arabã)
Vreþi sã învãþaþi o LIMBÃ STRÃINÃ?
Noi avem SOLUÞIA!
DE CE NOI?
Pentru cã aici beneficiaþi de:
 CURSURI INTENSIVE SAU/ªI SPECIALIZATE structurate pe module
de 32 ore/10 sãptãmâni (1 ºedinþã de 3 ore pe sãptãmânã)
 Testare iniþialã GRATUITÃ a candidaþilor
 CADRE DIDACTICE specializate
 METODE moderne de predare: suporturi de curs tipãrite, audio, video
 CALITATE, PROFESIONALISM, ORIGINALITATE în abordarea
materiei ºi a relaþiei profesor-elev
 FLEXIBILITATE în orarul cursurilor
Adresa: Sediul central al Universitãþii Spiru Haret, intrarea principalã, mezanin,
camera 1, str. Ion Ghica nr. 13, sector 3, Bucureºti.
Telefoane: 021.314.39.03 (fax); 021.455.11.08; 021.314.39.00/int.103
Email: ushcls@spiruharet.ro // Web: www.spiruharet.ro
Program: luni-joi  8:00-16:00; vineri  8:00-14:00.

Marc Alain Descamps a fost oaspetele
Universitãþii Spiru Haret, în cadrul
Conferinþei Asociaþiei Europene de Psihologie
Transpersonalã, desfãºuratã în zilele de
19-20 octombrie în Sala Studio. Marc Alain
Descamps este actualmente profesor emerit la Centrul de Cercetare ºi Creaþie artisticã din cadrul Facultãþii de Arte a organizat
Universitatea Paris V - René Descartes, dar a miercuri, 23 octombrie, workshop-ul de compoziþie: Proiectul unei lucrãri. De la
predat în corpusul iniþial al Universitãþii idee la imaginea sonorã concretã (II), susþinut de conf. univ. dr. Maia CIOBANU
Sorbona, instituþie care s-a reorganizat, în anul
1968, în treisprezece instituþii. S-a format în
ºcoala de psihanalizã, la cunoscut pe Jacques
Lacan ºi s-a cãsãtorit cu secretara acestuia. A
publicat 56 de cãrþi, ca autor unic, în edituri
prestigioase din Franþa, precum PUF sau
Editions Universitaires. A scris zeci de cãrþi în
colaborare cu personalitãþi precum Michel
Cazenave sau Basarab Nicolescu, dar ºi sute
de articole, acoperind un domeniu de o rarã
extensiune ºi elevaþie. Promotor al noii
paradigme în cunoaºtere, Marc Alain Descamps
a fondat Asociaþia Francezã de Transpersonal
(AFT), Institutul de Psihologie Transpersonalã
din Paris ºi Centrul de Studii al Experienþelor
de moarte iminentã (CEMI). În 1995, este cofondator al Asociaþiei Europene de Psihologie
Transpersonalã (ETPA), unde actualmente este
vice-preºedinte.
TvH, postul nostru de televiziune, a avut
bucuria de a-i fi luat un interviu în exclusivitate
pentru emisiunea Universitaria.
S-au derulat stagiile de practicã, etapa I ºi etapa a II-a, ale studenþilor participanþi la proiectul
Grupaj realizat de Matei GEORGESCU
GeoTurismPractic (18-21 octombrie 2013, 21-26.10.2013, 25-28 octombrie 2013).

Facultatea de Arte

Workshop de compoziþie
Facultatea de Geografie
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Continuãm seria popasurilor în învãþãmântul preuniversitar, cu o unitate ºcolarã declaratã
ªcoalã Europeanã, în anul 2012:

Colegiul Naþional Octav Onicescu

Fondat în anul 1929, Colegiul Naþional
Octav Onicescu este o ºcoalã de prestigiu,
care ocupã un loc important în topul liceelor
bucureºtene, spune directorul unitãþii de
învãþãmânt, prof. Marcela Graþianu. O
recomandã performanþele obþinute de elevi
la olimpiadele ºi concursurile ºcolare,
extraºcolare ºi sportive, la nivel naþional
(limba latinã, informaticã, matematicã,
istorie, chimie, atletism) ºi internaþional
(limba latinã ºi atletism), la care se adaugã

procentul mare de promovabilitate la
examenul de bacalaureat, media de intrare
în liceu, care, în acest an, a fost peste 8,
precum ºi la statutul colegiului de ªcoalã
Europeanã, începând cu anul 2012, ºi de
Centru Cambridge, din 2013. Aceste
performanþe sunt adevãratele modele pentru
cei peste 900 de elevi ai colegiului, ne dau
încredere în noi  elevi ºi profesori,
deopotrivã , dar, în acelaºi timp, devin
obligaþie moralÎ, a precizat prof. Graþianu.

Împreunã suntem mai puternici!

În materie de parteneriate, prof.
Marcela Graþianu precizeazã cã,
de-a lungul anilor, în cadrul
unitãþii de învãþãmânt pe care o
conduce, s-a nãscut o adevãratã
tradiþie în dezvoltarea de
parteneriate educaþionale cu
principalii factori educativi locali

ºi cu instituþii cu acelaºi profil,
atât din þarã, cât ºi din afarã, în
cultivarea valorilor democratice
ºi implementarea valorilor europene, diversificarea modalitãþilor
de colaborare cu partenerii
strãini concretizându-se în
organizarea de simpozioane,
sesiuni de comunicãri ºtiinþifice
ale profesorilor, conferinþe,
dezbateri, mese rotunde, ateliere
de lucru, lansãri de carte, în
implementarea proiectelor
internaþionale Socrates, Grundtvig,
Leonardo da Vinci, Aces ºi
Comenius. De asemenea, în
ultimii ani, colegiul a coordonat
proiectul Aces See It Through
My Eyes cu parteneri din
Albania ºi Macedonia, precum ºi
proiectul Comenius Between

În continuare, directorul unitãþii de învãþãmânt
a subliniat faptul cã oferta curricularã la
dispoziþia ºcolii oferã elevilor posibilitatea
aprofundãrii unor teme legate de interesul
lor major, în perspectiva integrãrii lor pe
piaþa muncii. Totodatã, aceastã ofertã
promoveazã programele naþionale, fiind
adaptate domeniilor prioritare ºi resurselor
ºcolii, în timp ce aprofundãrile ºi extinderile
urmãresc sprijinirea parcursului de
dezvoltare profesionalã a elevilor.

Religions and Ethics - a Common
Ground cu parteneri din Spania,
Polonia, Turcia ºi Bulgaria.
Totodatã, este important sã
precizãm cã, în anul ºcolar 20122013, colegiul a obþinut granturi
pentru organizarea, în parteneriat cu Primãria Sectorului 4,
Consiliul Local al Sectorului 4 ºi
Inspectoratul de sector, a opt
concursuri, pe diferite discipline
dedicate elevilor de liceu.
Prof. Marcela Graþianu a dorit
sã puncteze faptul cã: Pãrinþii
elevilor sunt alãturi de ºcoalã,
înþelegând cã numai împreunã
cu noi, profesorii, pot face din
propriii copii oameni. Parteneriatele colegiului cu diferite
O.N.G.-uri, instituþii de culturã
ºi structurile administraþiei

locale, cât ºi parteneriatul onest
ºi responsabil al elevului ºi al
pãrintelui cu ºcoala s-au dovedit
eficiente în formarea unui
absolvent în mãsurã sã decidã
asupra dezvoltãrii sale personale, intelectuale ºi profesionale,
activ integrat în viaþa socialã.
Dar, dintre toate acestea, cel mai
important îmi pare ultimul 
parteneriatul dintre elev, pãrinte,
profesor: dacã acesta este just,
asumat, fãrã umbrã, elevii vor
înþelege cã, numai învÎþând, vor
da sens eforturilor pãrinþilor lor,
propriilor eforturi ºi încercãrilor
noastre, ale profesorilor, cÎ-i vor
face fericiþi ºi mândri, în timp ce
ei înºiºi vor deveni oameni.
Pentru cã omul nu poate deveni
om decât dacã este educat.

Adresa: Strada Trivale nr. 29, sector 4, Bucureºti
Profil: Matematicã-Informaticã (intensiv Informatica,
intensiv Engleza, matematicã-informaticã).
Uman  Filologie. ªtiinþe sociale. Sportiv Atletism
Dotãri: Colegiul Naþional Octav Onicescu dispune de: 18 sãli de
curs, 13 laboratoare ºi cabinete cu logisticã de ultimã generaþie (table
SMART, videoproiectoare, note-book-uri, trusã Science Cube pentru
experimente din programele de fizicã, chimie, biologie, realizabile cu
interfaþã digitalã ºi prin abordare integratã a curriculumului), bibliotecã
clasicã ºi digitalã, salã de sport acoperitã ºi douã terenuri în aer liber.

Elevii despre pasiuni, viaþa de liceu, cât de importantã este promovarea
examenului de bacalaureat ºi la ce facultãþi vor sã se înscrie







Ana-Maria Ene, clasa
a XI-a: Viaþa de liceu este acea
perioadã de care eu una îmi voi
aduce aminte cu drag. Asta
deoarece în liceu m-am implicat
în multe proiecte, nu numai
pentru dezvoltarea mea, ci ºi
pentru problemele pe care
societatea modernã le ridicã,
probleme cum ar fi conflictele
ori ecologia. Îmi place sã
descopãr informaþii la ºcoalã ºi
sã mã documentez acasã, pentru
a avea întotdeauna ceva în plus
faþã de ceea ce învãþ la ore.
Mi-ar plãcea sã merg la Facultatea
de Litere ori la limbi strãine
pentru cã îmi doresc sã evoluez
cât mai mult. ªtiu cã pot, iar
faptul cã aº putea sã cãlãtoresc
mult mã motiveazã sã mã
pregãtesc încã de acum pentru
examenul ce mã aºteaptã la
sfârºitul clasei a XII-a. Este
testul prin care dovedesc cã
liceul nu a fost fãcut în zadar ºi
este un moment în care elevii se
diferenþiazã unii faþã de ceilalþi.

Alexandra Ana-Maria Pintea, clasa
a X-a: Viaþa de liceu este foarte importantã
pentru cã în cadrul liceului ne dezvoltãm
atât intelectual cât ºi fizic, dar, nu
în ultimul rând, ne maturizãm. Dupã
examenul de bacalaureat sunt
tentatã sã merg la
o facultate de
drept ori la litere,
pentru cã iubesc
dreptatea, corectitudinea ºi îmi
place foarte mult
istoria; scrisul
este pasiunea mea
din copilãrie.

Simona-Octavia Anghelina, clasa a XII-a: Am o
singurã pasiune, ºi anume politica. ªtiu cã este destul de
ciudat pentru vârsta mea, însã ultimele fricþiuni de pe
scena politicã româneascã
m-au atras ºi m-au fãcut
sã înþeleg cã asta este ceea
ce vreau sã fac. Pãrerea
mea este cã politica
româneascã are nevoie de
oameni noi, tineri care sã
readucã pe harta lumii
România. Sigur, trebuie sã
avem o deschidere mai
mare spre Occident ºi sã
adoptãm valorile democraþiei de acolo. Mi-aº dori
sã urmez o facultate de
relaþii internaþionale ºi studii europene ºi, în paralel, sã
studiez diplomaþia, pentru cã este un domeniu fascinant.



Sabrina Cristina Fabian, clasa a X-a: Îmi place
foarte mult sã citesc, sã învãþ limbile strãine ºi, în general,
sã învãþ lucruri noi, precum patinajul artistic. Mi-ar
plãcea ca, într-un viitor destul de apropiat, sã urmez o
carierã de antrenor în acest sport, însã doar ca pasiune.
Dupã ce voi termina
liceul, îmi doresc sã
urmez Facultatea de
Limbi Strãine sau de
Afaceri Externe. Pãrinþii
mã susþin în aceastã
direcþie, spunându-mi sã
fac ceea ce îmi doresc sã
urmez. Însã, ca toate
acestea sã fie realizabile,
trebuie sã învãþ pentru
BAC. Dupã pãrerea mea,
Bacalaureatul reprezintã
Valentin Chirea, clasa a X-a: Printre un punct de cotiturã în
pasiunile mele se numãra sportul, pentru viaþa oricãrui licean.
cã sunt o fire energicã, ambiþioasã ºi, nu în
Mihaela Ana-Maria Luca, clasa a XI-a: Sunt o
ultimul rând, prin intermediul acestuia persoanã care se implicã în foarte multe activitãþi care
mi-am dezvoltat unele calitãþi fizice ºi au ca þintã elevii Colegiului Naþional Octav Onicescu:
psihice. În paralel cu sportul am mers ºi cu balul bobocilor, parada elevilor etc.. În prezent, sunt
ºcoala, pentru cã prioritatea mea principalã pe cale sã încep niºte cursuri de actorie-televiziune,
este ºcoala. Dacã nu ai o gândire, o pentru cã mã tenteazã o carierã în domeniul
inteligenþã, nu poþi sã faci sport de mass-mediei, mai exact în cadrul unei televiziuni,
performanþã. Viaþa de liceu este o etapã însã pentru a avea o
importantã din viaþã în care ne dezvoltãm profesie de viitor mi-aº
foarte mult. dori sã fac facultatea
Pentru viitor de medicinã. Aceastã
îmi doresc sã decizie este influneþatã
urmez facul- poate ºi de faptul cã în
tatea de sport, familia mea existã medici.
vreau sã ajung ªtiu cã pânã la absolvirea
antrenor sau clasei a XII-a mai este
profesor pen- timp, însã sunt hotãrâtã
tru a îndruma sã trec peste acea treaptã
generaþiile vii- foarte importantã, numitã
toare de sportivi examen de bacalaureat,
ai României.
ºi sã devin medic.





Repere ale succesului
Pe lângã olimpiadele ºi concursurile ºcolare, extraºcolare ºi
sportive, elevii Colegiului Naþional Octav Onicescu mai au la
dispoziþie ºi alte alternative educaþionale, sub forma jurnalismului
ºcolar, revistele colegiului, Jurnal de Liceu ºi Onix fiind premiate
la concursurile de profil, precum ºi cu selectarea unui numãr mare
de elevi pentru a face parte din echipa redacþionalã a publicaþiei
Hi, School!, ºi totodatã, datoritã statutului colegiului de Centru
Cambridge, elevii mai beneficiazã ºi de activitãþi de educaþie
economicã, prin programul Junior Achievement, Acþiunea
Comunitarã SNAC ºi prin intermediul Clubului European.
CAMPION OLIMPIC
Gabriel Bitan, clasa a X-a H,
pregãtit de profesorul Grigore
Cornel, a obþinut locul 1 la
Festivalul Olimpic al Tineretului
European ºi Locul 1 la Campionatul Balcanic de cadeþi la
Sãritura în lungime ºi ºtafeta
4 x 100m. Gabriel are 8 recorduri
naþionale în acest sezon, este
lider mondial la vârsta lui ºi a
câºtigat 7 medalii de aur la
Campionatele Naþionale în 2013
CAMPIOANÃ MONDIALÃ
Sabrina Cristina Fabian a câºtigat
medalia de aur la Campionatul
Mondial de Patinaj Artistic pe
role Inline, care a avut loc la
Sala Polivalentã, 12-14 iulie 2013.
Sabrina este elevã în clasa
a X-a H.
CAMPION EUROPEAN
În luna septembrie 2013, Valentin
Chirea, elev în clasa a X-a H,
a participat la Campionatul
European de Kik Box pentru
cadeþi ºi juniori, desfãºurat în
Polonia, unde a câºtigat pentru a
doua oarã, consecutiv, titlul de
campion european.

Gabriel Bitan

Valentin Chirea

CAMPION BALCANIC
Alexandru Terpezan, absolvent
în aceastã varã, pregãtit de
profesorul Grigore Cornel, este
Campion Balcanic de Seniori ºi
Vicecampion Balcanic de juniori,
semifinalist la Campionatul
European de Juniori. A câºtigat
6 medalii de aur la Campionatele
Naþionale în 2013.

Text ºi foto
Mihãiþã ENACHE

Alexandru Terpezan

640  28 octombrie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

Muzeul Naþional
de Istorie Naturalã

Valori româneºti

Grigore Antipa prezintã

Eugen Lovinescu

Istoria lumii vii
în 10 exponate

Proiectul Istoria lumii vii în 10 exponate (13 octombrie 2013 - 17 mai
2014), realizat de Muzeul Naþional de
Istorie Naturalã Grigore Antipa (Bucureºti, ªoseaua Kiseleff nr. 1) ºi revista patrimoniul cultural ºi ºtiinþific deþinut
educaþionalã Terra Magazin, îºi de cãtre Muzeul Antipa. Ordinea
propune sã prezinte elevilor ºi publicului descrierii pieselor din revistã are în vedere
larg cele mai importante 10 piese din parcurgerea unui traseu inedit în cadrul
Muzeului Antipa, vizitatorul descoperind,
expunerea permanentã a Muzeului.
Piesele vedetã vor fi dezvãluite rând pe rând, cele 10 exponate extraortreptat, în fiecare lunã, conferinþele de la dinare! Cu ocazia Nopþii Muzeelor 2014,
Muzeu ºi articolele lunare din revista traseul topului celor 10 piese din Muzeul
Terra Magazin prezentând informaþii mai Antipa va putea fi strãbãtut de toþi cei
puþin cunoscute despre comorile din care vor participa la acest eveniment.
Conferinþele vor avea loc în Sala Multimedia, acestea fiind bogat ilustrate ºi
accesibile oricãrei persoane. Accesul publicului în salã se face în intervalul 10.45
 11.00, pe baza biletului de vizitare a Muzeului.
l Conferinþa: Dioramele istorice din Muzeul Antipa l - dr.Iorgu PETRESCU,
13 octombrie 2013, ora 11.00 l Conferinþa: Gigantul tãrâmurilor noastre 
Deinotherium gigantissimum l geobiolog Mirela DRAGOª, 27 octombrie 2013,
ora 11.00 l Conferinþa: Crabii paianjen din pãdurile subacvatice - drd. Ana
Maria Petrescu, l 24 noiembrie 2013, ora 11.00 l Conferinþa: Exemplare
remarcabile de fluturi exotici în expoziþia permanentã a Muzeului Grigore Antipa 
dr. Mihai Stãnescu, 8 decembrie 2013, ora 11.00
l Conferinþa: Giganþii Oceanelor  George Nãzãreanu, 26 ianuarie 2014, ora 11.00
l
Conferinþa: Anaconda ºi alþi ºerpi uriaºi  dr. Alexandru Iftime,
9 februarie 2014, ora 11.00 l Conferinþa: Povestea porumbelului uriaº Dodo 
dr. Angela Petrescu, 23 februarie 2014, ora 11.00 l Conferinþa: Manukdewata
sau Pãsãrile paradisului - dr. Angela Petrescu, 30 martie 2014, ora 11.00
l Conferinþa: Trofee magice: incursiune in trecutul indienilor amazonieni dr. Alexandru Iftime, 11 mai 2014, ora 11.00

ºi autonomia
esteticului

Pentru Lovinescu, critica literarã înseamnã o creaþie suprapusã creaþiei
artistice. Critica lovinescianã propune, în acest caz, valoarea exclusiv
esteticã, evidenþiind celelalte componente ale operei ca elemente ce susþin
doar esteticul. În principal, E. Lovinescu atrage atenþia asupra confuziei
dintre estetic ºi cultural, care ar putea plasa, la modul primejdios, opera
într-un unghi care impune receptarea deformatã a acesteia. (I Negoiþescu).

Critic ºi istoric literar, teoretician al
literaturii ºi sociolog al culturii, memorialist, dramaturg, romancier ºi
nuvelist valoros, Eugen Lovinescu s-a
nãscut la 31 octombrie 1881, la Fãlticeni.
Apreciat de majoritatea criticilor ºi
istoricilor literari drept cel mai de
seamã critic dupã Titu Maiorescu,
Eugen Lovinescu. este autorul teoriei
Sincronismului ºi al Mutaþiei valorilor
estetice, texte fundamentale ale literaturii române.
Iniþiator al modernismului, dar ºi al
uneia dintre cele mai importante grupãri
literare, Sburãtorul, formatã din
revista ºi cenaclul literar cu acelaºi
nume, Eugen Lovinescu este mentorul
celor mai mulþi dintre marii scriitori din
perioada interbelicã. (Este semnificativ, în acelaºi timp, faptul cã
familia sa va numãra o seamã de nume
valoroase pentru literatura românã:
Eugen Lovinescu este tatãl criticului
Monica Lovinescu ºi unchiul prozatorului Anton Holban, al dramaturgului Horia Lovinescu ºi al
criticului literar ºi specialistului în
ocultism Vasile Lovinescu).

La Craiova, se inaugureazã noul sediu
al Teatrului pentru copii ºi tineret Colibri
Duminicã, 3 noiembrie 2013, ora 20.00,
la Teatrul pentru copii ºi tineret Colibri
(Craiova, str. Calea Bucureºti nr. 56), va
avea loc inaugurarea noului sediu al
instituþiei de spectacol. Evenimentul marcheazã deschiderea celei de a 65-a stagiuni.
Teatrul pentru copii ºi tineret Colibri,
numit la început Teatrul de Pãpuºi, a luat
fiinþã în 1949 ºi a funcþionat ca secþie a
Teatrului Naþional din Craiova. ªase ani mai
târziu avea propria scenã, pe care s-au jucat
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spectacole mai bine de cinci decenii. În 2006,
instituþia a rãmas fãrã clãdirea în care
funcþiona, aceasta fiind retrocedatã.
Astãzi, dupã ºapte ani de aºteptare,
Teatrul Colibri are din nou propriul sediu,
graþie Primãriei Craiova, care a închiriat
spaþiul de la Sindicatul Electroputere
Craiova ºi a suportat toate cheltuielile
impuse de reparaþii ºi amenajãri specifice
desfãºurãrii activitãþii într-o instituþie
de spectacol. (www.agentiadecarte.ro)

Dupã absolvirea Facultãþii de litere,
secþiunea de limbi clasice, a Universitãþii din Bucureºti, (licenþa, în anul
1903, cu o lucrare despre sintaxa latinã)
ºi susþinerea doctoratului la Paris, cu
Emile Faguet, obþine, în ciuda valorii
sale incontestabile, doar o catedrã de
profesor de latinã la liceul Matei
Basarab din Bucureºti.
Eugen Lovinescu ºi-a fãcut debutul
publicistic în anul 1903, în suplimentul
literar al Adevãrului. În perioada 19041906, activeazã ca profesor de liceu la
Ploieºti ºi la Bucureºti. Colaboreazã cu
diferite publicaþii precum: Convorbiri
literare, Noua revistã românã, Rampa,
Flacãra, Luceafãrul, remarcându-se ca
un valoros critic literar. Articolele
publicate aici sunt strânse în Critice.
Paºi pe nisip (1906) ºi Critice sunt
douã dintre primele lucrãri literare
ale scriitorului. Lor li se adaugã mai
multe monografii, opere de ficþiune,
memorii. Cele mai importante opere ale
sale sunt însã de criticã ºi esteticã: Istoria
civilizaþiei române moderne, în trei
volume (1924-1925), ºi Istoria
literaturii române contemporane,
în cinci volume (1926-1929).

Kilipirim târg de carte
cu discount

Organizat în cadrul Galeriei Dalles, în
perioada 30 octombrie  3 noiembrie,
Kilipirim reprezintã o ocazie unicã
pentru iubitorii de carte din Bucureºti
de a achiziþiona cãrþi cu reduceri substanþiale din oferta celor mai importante
edituri autohtone.

Invitaþiile Doamnei Pictura

O nouã demonstraþie
de Minu Movilã
Aristotel BUNESCU

Minu Movilã ºi Cozmin Movilã, doi
pictori aparte, tatã ºi fiu, au o expoziþie
interesantã la U Art Gallery din Bucureºti.
Rândurile urmãtoare sunt dedicate
tatãlui, fiul urmând sã fie prezentat în
numerele viitoare ale publicaþiei.
O nouã întâlnire cu universul artistic al
pictorului Minu Movilã este o bucurie
autenticã pentru orice om care palpitã în
faþa spectacolului cromatic. Fie cã revine la

tema florilor, la portrete sau peisaje, Minu
Movilã rãmâne un fin mânuitor al pensulei.
Minu Movilã s-a nãscut în localitatea
Brusturi-Drãgãneºti, judeþul Neamþ, la data
de 26 octombrie 1956. Este absolvent al
Academiei de Arte din Bucureºti, Secþia
picturã, promoþia anului 1995. A studiat
temeinic la clasa profesorului Grigore Vasile.
Din anul 1996 este membru al Uniunii
Artiºtilor Plastici din România.

Lovinescu a abordat ºi stilul beletristic, scriind Nuvele (1907) ºi
romane: Mite, Bãlãuca (1935), Diana
(1936), MM (1937).
Propus membru al Academiei Române
(1936), a fost respins, neobþinând decât
14 din cele 23 de voturi.
Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de
ani, a apãrut, însã, volumul omagial
E. Lovinescu, semnat de ªerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu,
Perpessicius, Vladimir Streinu ºi Tudor
Vianu. Criticul a desfãºurat, în continuare, o bogatã activitate, publicând
o serie de cãrþi de referinþã: P.P. Carp,
critic literar ºi literat (1942), Antologia
ideologiei junimiste (1943), Titu
Maiorescu ºi posteritatea lui criticã
(1941), Titu Maiorescu ºi contemporanii II (1943- 1944).
La 13 mai 1943, în ziarul Viaþa, este
publicat Manifestul Cercului literar
din Sibiu, exprimând adeziunea unui
grup de tineri scriitori la ideile lui
E. Lovinescu. Criticul rãspunde acestor
scriitori, în acelaºi ziar, la 28 mai 1943.
S-a stins din viaþã la 16 iulie 1943.
(G.N.)

Anul 1991 consemneazã debutul în
expoziþiile de grup sau personale. Urmeazã
un lung ºir de prezenþe în manifestãrile de
profil, ocazie cu care, mereu, face câte o
demonstraþie a calitãþilor sale indiscutabile.
În anul 1995 se numãrã printre premianþii
de la Galeriile Rotary - Bucureºti. Are lucrãri
în colecþii private din România, Franþa,
Germania, Statele Unite ale Americii,
Austria, Anglia, Japonia, Suedia ºi Italia.
Mai mult decât atât, Minu Movilã
reuºeºte sã transmitã ºi fiului sãu bucuria
lucrului din faþa ºevaletului. Rezultatul este
cel sperat, aºa încât fiul devine, la rândul
sãu, un artist bine individualizat.
Pânã la data de 14 noiembrie 2013, la
U Art Gallery din Bucureºti (Bulevardul
Iancu de Hunedoara nr.8 ) se poate admira
o nouã selecþie a tablourilor semnate de
Minu Movilã.
Fie cã eºti în faþa unei Veneþii, fie cã
priveºti prin ochii pictorului la o imagine din Turcia, mereu este identificabil elementul sãu personal, o viziune
proprie tuturor lucrãrilor sale. O lucrare cu
iarna, o marinã sau un apus de soare.
Toate tablourile poartã pecetea lui
Minu Movilã, artistul care face ºi acum o
nouã demonstraþie a personalitãþii sale.

Între 8 ºi 10 noiembrie 2013,
Asociaþia Geto-Dacii organizeazã, la
Muzeul Naþional al Þãranului Român
din Bucureºti, FESTIVALUL DACIC
2013, un eveniment realizat în
parteneriat cu M.N.Þ.R.
Programul festivalului cuprinde
lansarea filmului documentar Tracii
 Istorie ascunsã, lansarea a douã
cãrþi (o carte pentru copii: Poveºtile
magice ale dacilor, autor Daniel

Roxin, ºi cartea Genomul uman,
autori dr. Georgeta Cardoº ºi prof.
univ. dr. Alexander Rodewald, carte
în care este prezentat studiul de
paleogeneticã despre originea
poporului român), un set de aproximativ 15 conferinþe, susþinute de
diverºi specialiºti, difuzarea altor
filme documentare despre istoria
geto-dacilor, momente artistice,
expoziþie de carte ºi artã plasticã º.a.

Caramitru Mãlaele,
câte-n lunã ºi în stele

Ion Caramitru ºi Horaþiu Mãlãele,
douã legende ale teatrului românesc,
s-au aflat pentru prima data pe
aceeaºi scenã în toamna anului 2011,
cu spectacolul Caramitru Mãlaele,
câte-n lunã ºi în stele, un seducãtor
duel de poezie, fabule, vorbe de duh,
povestiri ºi amintiri, un spectacol de
improvizaþie, pentru cã improvizaþia este, de fapt, starea de graþie
a actorului, cum spune Horaþiu
Mãlãele. Spectacolul este mereu
altul, ritmul este diferit, umorul tot
mai spumos ºi ingeniozitatea tot
mai evidentã. Amintirea vremurilor
trecute este adusã în scenã de un
Caramitru care recitã rãscolitor,
imaginând, cu inteligenþã ºi iscusinþã,
rãspunsuri pe mãsurã unui Horaþiu
Mãlãele vulcanic, irezistibil ºi de un
haz efervescent, cei doi avându-i
martori pe Shakespeare, Eminescu
sau Topârceanu.
În turneul naþional din aceastã toamnã,
dialogul este întregit de replicile
muzicale pline de cãldurã ºi culoare
ale violoncelistului Adrian Naidin.

Adrian Naidin l-a inspirat pe regizorul
grec Mihalis Kakogiannis, iar
muzicianul leton Mischa Maisky,
supranumit Paganini al violoncelului,
îl numãrã printre cei mai talentaþi
dintre ucenicii sãi. Este compozitor
de muzicã de scenã, confirmat, printre
altele, în colaborãrile cu compania de
teatru Alekton din Atena. Absolvent
al Academiei de Muzicã Gheorghe
Dima din Cluj-Napoca, licenþiat în
Violoncel ºi Muzicã de Camerã,
Adrian Naidin s-a perfecþionat cu
muzicianul Mischa Maisky. A debutat
în 1988 la Opera Maghiarã din ClujNapoca ºi este, din 2001, membru al
Orchestrei Naþionale Radio Bucureºti.
(L-aþi putut vedea ºi asculta luni,
16 septembrie 2013, în emisiunea
Interviurile TvH, realizatã de Matei
Georgescu.)
Dupã Bucureºti, Constanþa ºi Iaºi,
Caramitru Mãlaele, câte-n lunã ºi în
stele va putea fi vãzut la Craiova,
Teatrul Sicã Alexandrescu - 7 noiembrie, ºi la Râmnicu Vâlcea, Casa de
Culturã a Sindicatelor - 9 noiembrie.
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Reprezentanþa Comisiei Europene în România informeazã:
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O nouã declaraþie
standard
privind
TVA


Simplificarea procedurilor pentru
întreprinderi ºi îmbunãtãþirea respectãrii
obligaþiilor fiscale Noua declaraþie standard
de recuperare a TVA poate reduce costurile
pentru întreprinderile din UE cu pânã la
15 miliarde de euro pe an. Obiectivul acestei
iniþiative este reducerea birocraþiei pentru
întreprinderi, facilitarea respectãrii obligaþiilor fiscale ºi ameliorarea eficienþei
administraþiilor fiscale din Uniune. Astfel,
aceasta reflectã pe deplin angajamentul
Comisiei privind reglementarea inteligentã
ºi este una dintre iniþiativele incluse în
recentul Program privind o reglementare
adecvatã ºi funcþionalã (REFIT), pentru
simplificarea normelor ºi reducerea sarcinilor
administrative pentru întreprinderi. Propunerea prevede un set uniform de cerinþe
pentru întreprinderi la depunerea declaraþiilor de recuperare a TVA, indiferent de
statul membru în care se face acest lucru.
Declaraþia standard de recuperare a TVA 
care va înlocui declaraþiile naþionale de
recuperare a TVA  va asigura necesitatea
furnizãrii de cãtre întreprinderi a aceloraºi
informaþii de bazã, în aceleaºi termene, pe
întreg teritoriul UE. Deoarece procedurile
mai simple sunt mai uºor de respectat ºi mai
uºor de aplicat, propunerea ar trebui, de
asemenea, sã contribuie la o mai bunã
respectare a legislaþiei în materie de TVA ºi
la creºterea veniturilor publice. În fiecare an,
150 de milioane de declaraþii TVA sunt
depuse de contribuabilii din UE la administraþiile fiscale naþionale. În prezent,
informaþiile solicitate, formatul formularelor
naþionale ºi termenele de raportare variazã
considerabil de la un stat membru la altul.
Aceasta face ca recuperarea TVA pentru
întreprinderile cu activitãþi transfrontaliere
complexe sã reprezinte o procedurã costisitoare ºi greoaie. Întreprinderile care îºi
desfãºoarã activitatea în mai multe state
membre s-au plâns, de asemenea, cã este
dificil sã se conformeze normelor în materie
de TVA, din cauza complexitãþii procesului.

Declaraþia TVA standard propusã pe
23 octombrie, simplificã informaþiile pe care
întreprinderile vor trebui sã le furnizeze
autoritãþilor fiscale. Declaraþia va conþine
numai 5 rubrici obligatorii care vor trebui completate de cãtre contribuabili.
Statele membre au o marjã de manevrã
pentru solicitarea unui numãr de elemente
standardizate suplimentare, de pânã la 26 de
rubrici informative. Aceasta este o îmbunãtãþire substanþialã a situaþiei actuale, în
care anumite state membre solicitã completarea a pânã la 100 de rubrici informative.
Întreprinderile vor depune lunar declaraþii
standard de recuperare a TVA, în timp ce
microîntreprinderile vor fi obligate sã facã
aceasta numai trimestrial. Obligaþia de a
prezenta o declaraþie recapitulativã anualã de
recuperare a TVA, pe care unele state membre
o solicitã în prezent, va fi eliminatã.
Propunerea încurajeazã, de asemenea, depunerea pe cale electronicã a declaraþiei
standard de recuperare a TVA, aceasta putând
fi depusã pe cale electronicã în întreaga
Uniune. Aceastã simplificare majorã a
procesului de recuperare a TVA sprijinã angajamentele mai ample ale Comisiei în ceea ce
priveºte reducerea obligaþiilor administrative
ºi a obstacolelor în calea comerþului în cadrul
pieþei unice. Propunerea este, de asemenea,
o contribuþie importantã la crearea unui
sistem TVA mai eficient ºi mai rezistent la
fraudã, astfel cum este prevãzut în strategia
de reformã a TVA a Comisiei. TVA-ul
reprezintã aproximativ 21% din veniturile
statelor membre ºi, cu toate acestea, taxe în
valoare de aproximativ 193 miliarde EUR nu
au fost colectate în 2011. Prin crearea unui
sistem mai simplu, atât pentru contribuabili,
cât ºi pentru administraþii, declaraþia standard de recuperare a TVA poate sã îmbunãtãþeascã respectarea normelor fiscale
ºi sã reducã decalajul în materie de TVA.
Ca atare, propunerea ar putea avea o contribuþie importantã la consolidarea fiscalã în
întreaga UE prin creºterea veniturilor la
bugetul public.

În contextul Zilelor Europene ale Dezvoltãrii, ce vor
avea loc în perioada 26-27 noiembrie 2013, la
Bruxelles, Comisia Europeanã a organizat concursul
de materiale video Vocile tinerilor împotriva
sãrãciei.
Scopul competiþiei este de a încuraja copiii ºi
tinerii cu vârste cuprinse între 13 ºi 24 de ani sã
îºi facã vocile auzite în dialogul privind abordarea
problemei sãrãciei la nivel mondial. În acest sens,
participanþii sunt invitaþi sã creeze un scurt
material video (de maximum 120 de secunde) care
sã prezinte viziunea lor despre lume ºi sã
sublinieze ideile pe care le-ar pune în practicã
pentru eliminarea sãrãciei pânã în 2030.
La final, pe baza voturilor înregistrate pe pagina
de Facebook a concursului, vor fi aleºi patru

Silviu ªERBAN
Garbo Laughs (Garbo râde)
anunþa cu entuziasm afiºul filmului
lui Ernst Lubitsch, Ninocika,
amintind de nu mai puþin celebrul
Garbo Talks (Garbo vorbeºte),
utilizat cu nouã ani în urmã pentru
promovarea primului film sonor al
starului hollywoodian de origine
suedezã, adaptarea dupã piesa lui
Eugene ONeill, Anna Christie.
Ninocika prilejuieºte, într-adevãr,
prima apariþie a Gretei Garbo într-o
comedie americanã, în rolul
agentului special sovietic, Nina
Ivanovna Iakuºova. A fost penultimul ei rol din cariera actoriceascã,
din care se va retrage la doar 36 de
ani. Filmul lui Lubitsch, un alt
strãin venit la Hollywood, de la
Berlin, în anii 20, se referã, cu umor
inteligent, pentru prima oarã în
istoria cinematografiei hollywoodiene, la atmosfera sumbrã din
cadrul Uniunii Sovietice staliniste,

Festivitatea de premiere a celei mai recente ediþii a concursului
de desene Ziua Europei va avea loc vineri, 15 noiembrie
2013, începând cu ora 13:00, la Spaþiul Public European
(str. Vasile Lascãr nr. 31, parter).
Competiþia din acest an a avut loc în perioada 15 martie 
15 iunie 2013 ºi a avut drept temã Europa mea. Cele 60 de
lucrãri finaliste au fost selectate dintr-un total de 870 de desene
înscrise la ciclul primar, respectiv, 940 de desene la cel gimnazial.

umorului, romanticã. Îndemnul
proletar se transformã în Iubiþi din
toatã lumea, uniþi-vã, iar salutul
acestor camarazi va fi nici prin
întinderea braþului, nici prin
strângerea pumnilor, ci prin sãrut.
Conform moralei bolºevice nimeni
nu poate fi atât de fericit fãrã sã fie
pedepsit, pedeapsa, despãrþirea
celor doi, este administratã de
geloasa ducesã Swana (Ina Claire).
Acþiunea se mutã, pe final, la
Moscova, în locuinþa modestã a

Ninocika

(Ernst Lubitsch, 1939)
mai bunã calitate, în care aproape
fiecare replicã stârneºte râsul.
Impasibilitatea tovarãºei Iakuºova
are de suferit, însã, de pe urma
asediului aroganþei masculine
specifice societãþii capitaliste,
întruchipatã de contele Léon
dAlgout (Melvyn Douglas),
produsul nefericit al unei culturi
sortite pieirii. De la studiul
realizãrilor tehnice deosebite ale
Parisului, Ninocika ajunge la
cercetarea contelui însuºi, sfârºind
prin a simþi acel impuls natural
comun tuturor oamenilor, numit,
de capitaliºti, iubire. Dupã repetate
eforturi ale contelui de a-l provoca,
râsul Gretei Garbo vine, în sfârºit,
ºi, din acel moment, Ninocika
dezvãluie o fire veselã, cu simþul

câºtigãtori, care vor beneficia de o cãlãtorie la
Bruxelles, în perioada mentionatã mai sus, pentru
a participa la evenimentele organizate în cadrul
Zilelor Europene ale Dezvoltãrii. De asemenea,
materialele video propuse de aceºtia vor fi
difuzate în cadrul acestora ºi vor fi publicate
pe pagina de internet dedicatã.
Deadline-ul pentru înregistrarea în competiþie
este 1 noiembrie 2013, iar câºtigãtorii vor fi
anunþaþi pe data de 5 noiembrie 2013.
Pagina de internet a competiþiei: http://eudevdays.eu/
Pagina de Facebook a competiþiei https://
www.facebook.com/EUDevDays/
http://blogs.ec.europa.eu/piebalgs/young-voicesagainst-poverty-what-would-you-change-haveyour-say/#more-768

Câºtigãtorii concursului
de desene Ziua Europei,
ediþia 2013, vor fi premiaþi vineri,
15 noiembrie 2013

Garbo râde
inexpresiv, rece, rigidã, Greta Garbo
întruchipeazã perfect atmosfera
locului de unde vine, unde ultimele
procese în masã au fost un succes,
în urma lor rãmânând mai puþin
ruºi, dar mai buni. Tot acest
comportament inflexibil, implantat într-un Paris aflat în vremuri în
care, aºa cum ne informeazã textul
din deschiderea filmului, sirena era
o brunã ºi nu o alarmã, iar francezul
nu stingea lumina din cauza raidurilor
aeriene, produce un umor de cea

Ce ai schimba?
Spune-þi pãrerea!

Concursul de desene
Ziua Europei

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor
rãspunzând, parcã, deºi destul de
târziu, satirei lui Kuleºov, din 1924,
Neobîcenîe prikliucenia Mistera
Vesta v strane bolºevicov (Extraordinarele aventuri ale domnului
West în þara bolºevicilor), în care
regizorul rus ironiza ignoranþa ºi
stereotipurile americanilor faþã de
regimul bolºevic de curând instalat.
De data aceasta, excelentul scenariu
co-scris de Charles Brackett, Billy
Wilder (înainte de a deveni regizor) ºi Walter Reisch, dupã o poveste a lui Melchior Lengyel
(fost dramaturg maghiar, devenit
scenarist la Hollywood), este
necruþãtor cu valorile sistemului
bolºevic care devin, rând pe rând,
obiectul ironiilor personajelor.
Grandoarea ºi mãreþia ideilor
Revoluþiei Sovietice sunt bagatelizate de Iranoff (Sig Rumann),
Buljanoff (Felix Bressart) ºi
Kopalski (Alexander Granach), cei
trei agenþi sovietici, care, trimiºi la
Paris în vederea tranzacþionãrii
bijuteriilor fostei ducese a Rusiei
þariste, nu pot refuza binefacerile
sistemului capitalist, precum cazarea
în apartamentul regal al unui hotel
de lux ori petrecerile cu ºampanie
ºi compania cameristelor franþuzoaice. Salvarea Moscovei de
atitudinea delãsãtoare a celor trei
bolºevici risipitori, care plãtesc o
noapte la hotel cu preþul unei vaci,
pare sã vinã de la Ninocika, cu care
avem primul cadru dupã aproape o
cincime din lungimea filmului. Sobrã,
lipsitã de umor, cu un chip

Vocile tinerilor
împotriva
sãrãciei.

video:
le
ia
r
e
t
a
m
e
Concursul d

Ninocikãi, pe care aceasta o împarte
cu o artistã ºi un vatman. În
amintirea vieþii pariziene de neuitat,
tovarãºa Iakuºova încearcã,
împreunã cu cei trei bolºevici bolnavi
de virusul capitalismului, sã refacã
atmosfera destinsã din capitala
Franþei. Sunt invocate condiþiile
precare de trai, dar ºi neîncrederea
în celãlalt ori cenzura. Singurul fel
de mâncare, pe care petrecãreþii
ºi-l permit, este o omletã, preparatã
prin punerea în comun a raþiei zilnice
a fiecãruia - un ou. Bancuri despre
Kremlin nu pot fi spuse, iar muzica
nu mai poate fi ascultatã atunci
când prin preajmã se aflã un
anume Gurganov, ochii ºi urechile
securitãþii. Din scrisoarea trimisã de
conte nu se poate citi decât

110
Ninocika, draga mea ...
Al tãu, Leon, conþinutul
fiind cenzurat. În fragmentul moscovit apare,
într-un rol minor, întruchipându-l pe temutul comisar Razinin,
Bela Lugosi. Decizia
acestuia de a-i încredinþa Ninocikãi o
nouã misiune de salvare
a trioului Iranoff,
Buljanoff, Kopalski,
de data aceasta, la
Constantinopol, sfârºeºte prin a fi, în fapt,
prilejul reîntâlnirii cu
contele dAlgout, dar ºi acela de a
accepta, alãturi de cei trei, ideea
nerevenirii la Moscova. Avertizarea Lui Stalin nu-i va fi pe plac,
din comentariul lui Frank S.
Nugent în New York Times, imediat

dupã lansarea filmului, în noiembrie
1939, s-a dovedit a fi realã: Ninocika
lui Ernst Lubitsch va fi interzis în
Uniunea Sovieticã ºi þãrile satelit
ale acesteia, în ciuda imensului
succes avut în restul Europei.

* * *
Ecranizarea romanului lui John Steinbeck, Of Mice and Men (ªoareci
ºi oameni), publicat în 1937, se produce la doar doi ani distanþã.
Regizorul nu este nimeni altul decât moldoveanul nãscut la Chiºinãu
pe 30 septembrie 1895, în familia unui croitor evreu, Lev Milºtein
(Lewis Milestone de mai târziu). Din ediþia din 30 septembrie a
Timpului de Chiºinãu aflãm cã la vârsta de 19 ani, cu doar ºase dolari
în buzunar, Lev Milºtein se hotãrãºte sã meargã în Statele Unite.
Aici, dupã câteva încercãri nereuºite de a-ºi gãsi un serviciu, decide sã
se angajeze în Army Signal Corps, unde monteazã mai multe filme de
scurt metraj cu caracter educaþional pentru soldaþi. Dupã Primul Rãzboi
Mondial, Lewis Milestone merge la Hollywood, unde îl întâlneºte
pe William A. Seiter de la Ince Studios. Acesta îl ajutã mult
în ascensiunea sa în domeniul filmografic ºi lasã o amprentã
esenþialã în stilul pe care Milestone l-a folosit în regia filmelor sale.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  28 octombrie 2013
06:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:30
13:00
13:30
14:30
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:30
20:30
22:00
22:30
23:00
00:00
02:00
02:30
04:00
04:30
05:30

Ecumenica (r)
Laboratorul emoþiilor (r)
Film serial  Destine furate (r)
Preuniversitaria*
Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar 
Medii extreme
Film serial  Destine furate
(ep. 34)
Film documentar 
Gândeºte ecologic
Preuniversitaria*
Film serial  Grachi (SUA) (r)
Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
ªtiri
Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
Film serial  Grachi (SUA)
Sportlife.
Realizator Claudiu Giurgea
Autoapãrarea.
Realizator Sorin Lupaºcu
Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
MyKaraoke star (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar 
Medii extreme (r)

MARÞI  29 octombrie 2013

MIERCURI  30 octombrie 2013

JOI  31 octombrie 2013

VINERI  1 noiembrie 2013

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar  Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei pe
piaþa muncii. Emisiune de
Monica Avramescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 35)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic  Ultimul radio
show (SUA, 2006)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Sportlife (r)
01:30 Autoapãrarea (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Medii extreme (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Toatã viaþã învãþãm.
Emisiune de prof.univ.dr.
Emilian Dobrescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 36)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România.
Realizator Camelia Spãtaru
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
Realizator Ciprian Vasilescu
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Zestrea domniþei Ralu (1971)
22:30 Analiza zilei.
Realizatori Simona ªerban
ºi Graþian Moldovan
23:00 Doctor H (r)
00:00 Cãlãtor prin þara mea (r)
01:00 Bun venit în România (r)
02:00 Obiectiv 2.0. (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Toatã viaþã învãþãm (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Medii extreme (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Tech head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Orientarea în carierã.
Emisiune de conf.univ.dr.
Roxana Pãun
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 37)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc 
Sãptãmâna nebunilor (1971)
22:30 Analiza zilei
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Omeni aproape invizibili (r)
00:00 Limbajul imaginii (r)
00:30 Curs de limbi strãine (r)
01:00 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Orientarea în carierã (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Medii extreme (r)

06:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
07:00 Film documentar 
Gândeºte ecologic (r)
07:30 Film documentar 
Tech Head
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Light Zone la HFM.
Emisiune în colaborare cu HFM.
Realizator Robert Tache
11:00 Universitaria*
12:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Emisiune de prof.univ.dr.
Valeriu Marinescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 38)
14:30 Film documentar 
Gândeºte ecologic
15:00 Preuniversitaria*
16:00 Film serial  Grachi (SUA) (r)
17:00 Restart România
18:00 ªtiri
19:00 Obiectiv 2.0.
19:30 Film serial  Grachi (SUA)
20:30 Film artistic românesc  Sã mori
rãnit din dragoste de viaþã (1983)
22:30 Week-end show.
Realizator Robert Emanuel
23:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii
sãi. Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Interviurile TVH (r)
02:00 Obiectiv 2.0 (r)
02:30 Universitaria* (r)
04:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
04:30 Preuniversitaria* (r)
05:30 Film documentar 
Medii extreme (r)

SÂMBÃTÃ  2 noiembrie 2013
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00

Film serial  Grachi (SUA) (r)
Cãlãtor prin þara mea (r)
Film documentar  Animalia
Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
Film documentar 
Superstaruri
Curs de limbi strãine
Limbajul imaginii.
Realizator Ion Bucheru
IT Focus.
Realizator Mihai Bãtrâneanu

14:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
Realizator Robert Emanuel
16:00 MyKaraoke star (r)
Realizator Robert Tache
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Misterul lui Herodot (1976)
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

DUMINICÃ  3 noiembrie 2013
06:00 Film documentar  Animalia (r)
07:00 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
10:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
11:30 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
12:00 Liceenii (r)
13:00 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã

ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii
Ce liceu sã urmez? Ce facultate îmi este
potrivitã? Ce este piaþa muncii? Care
sunt tendinþele ei actuale? Ce profesii au
viitor în România zilelor noastre? Cum
depun cerere pentru un loc de muncã?
Ce este un CV? Cum îl scriu? ªtiu sã
mã prezint la un interviu de angajare?
Sunt capabil sã scriu o scrisoare de
intenþie? Sunt adaptabil la schimbare, la
nou? Ce mã motiveazã? Am idee despre
ce este medierea? Pot fi avocat?
Merit sã fiu judecãtor? Mai renteazã sã
fii profesor în învãþãmântul românesc?
Vreau o carierã în cercetare? Sã urmez
economia? Am o personalitate potrivitã pentru psihologie? Pot face

* Metode de predare interactivã, cursuri aduse în casa telespectatorului de profesori prestigioºi. Emisiuni
realizate în cadrul Departamentului Învãþãmânt.

munca de terapeut? Pot consilia tinerii?
Ce câºtig ca arhitect român? Am
talent ca actor? M-aº descurca sã
gãsesc un loc de muncã în resursele
umane? E profitabil sã ai studii
masterale? Pot fi jurnalist? E
voluntariatul o trambulinã în carierã?
Sã lucrez din timpul facultãþii?
Sã mã implic într-un ONG? Unde sã
mã angajez: la stat sau în domeniul
privat? Dacã te-ai gândit mãcar la
douã dintre aceste întrebãri, e cazul
sã te uiþi, marþea, de la ora 12, 30 ,
la emisiunea ªcoala, absolvenþii ei ºi
piaþa muncii, relizatã de Monica
Avramescu.

Secvenþe din ediþia
Prezent ºi perspective în cariera unui tânãr actor

TVH poate fi urmãritã pe RCS-RDS ºi UPC (digital) Dolce (satelit) precum ºi pe
www.tv-h.ro/iphone/ipad

FILM ARTISTIC ROMÂNESC
Vineri

20:30

Sã mori rãnit din
dragoste de viaþã

(1983)
- dramã
Regia: Mircea Veroiu
Distribuþie: Gheorghe Visu,
Claudiu Bleonþ, Tora Vasilescu
În România anilor 30, Horaþiu ºi
Sarca, doi uteciºti aflaþi în ilegalitate, primesc misiunea de a
scoate din închisoare un membru
marcant al Partidului Comunist.

Sâmbãtã

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  Culmea furiei
(SUA, 2005)
21:00 MyKaraoke star.
Realizator Robert Tache
23:00 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
03:00 MyKaraoke star (r)
05:00 Weekend show (r)

(1976) - aventurã
Regia: Geta Doina Tarnavschi
Distribuþie: Tudor Petruþ, Silviu
Stãnculescu, Ernest Maftei
Doi elevi extrem de inteligenþi ºi
pasionaþi de istorie descoperã
un document extrem de vechi,
care le trezeºte interesul. Curioºi
din fire, îºi încep cercetãrile ºi
ajung repede în posesia unor
notiþe ale unui profesor de românã
care fac unele referiri la zona
istoricã Lisidava, menþionatã, de
asemenea, ºi în scrierile lui
Herodot, Istorii. Instigaþi pânã
la extrem, aceºtia se decid sã
plece de acasã pentru a-i da de
capãt misterului, însã planurile le
sunt stricate de o furtunã ce se
abate asupra lor. Adãpostindu-se
într-o grotã, descoperã un monument funerar, adâncindu-se ºi
mai mult în mister.

19:00

Culmea furiei
(SUA, 2005, dramã)

Regia: Mike Binder
Distribuþia: Kevin Costner, Joan
Allen, Erika Christensen
O femeie inteligentã din suburbia
americanã se vede nevoitã sã-ºi
creascã singurã cele patru fiice atunci
când soþul ei dispare pe neaºteptate.
Lucrurile se complicã ºi mai mult
atunci când se îndrãgosteºte de
vecinul ei, o fostã vedetã de baseball.
Fetele se vãd nevoite, astfel, sã-ºi
rezolve singure problemele emoþionale, dar ºi pe ale mamei lor.

PROGRAMUL
R A D I O HFM

22:00

Misterul lui Herodot

Duminicã

Hit the morning
(07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone
(10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
(13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj
(16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie
(19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Sportlife
(19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Cafe Nocturn
(22:00-23:00/luni -joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea

În sfârºit week-end
(08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Sinteza sãptãmânii
(12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
Tech News
(12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Week-end activ
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
80 Remember
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Nume: Top 20
(17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Nume: Printre rânduri
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Hit Hours
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
Poveºti Nespuse
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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Meºteri populari din România TEZAURE UMANE VII

 Meºterii români sunt apreciaþi de organizaþia mondialã
pentru realizãrile lor

România este recunoscutã în toatã lumea pentru ia þãrãneascã, pentru arta popularã tradiþionalã ºi
pentru meºterii sãi care încã mai lucreazã ca acum 200 de ani. Pânã acum, UNESCO a decis sã-i includã
pe patrusprezece dintre cei mai renumiþi meºteri populari printre tezaurele umane vii ale lumii.
Patrusprezece români au intrat astfel în memoria lumii, pentru cã ºi-au dedicat viaþa pãstrãrii, dãruirii
ºi cultivãrii unor meºteºuguri strãvechi. Alþii îºi aºteaptã confirmarea. Sunt încã mulþi ºi valoarea lor
este incomensurabilã. Rapsozi, olari, cojocari, meºteri populari, cu toþii duc mai departe spiritul,
sufletul ºi identitatea românilor. Vi-i prezentãm pe câþiva dintre ei.

Barko Etelka, încondeietoare de ouã

Barko Etelka are 77 de ani ºi a
fost profesoarã de biologie în
Sãcele, lângã Braºov. Încondeiazã
ouã de o viaþã ºi îi învaþã ºi pe alþii
ce a învãþat ea de la pãrinþi.
Obiceiul încondeierii ouãlor are
peste 2 -300 de ani. Modelele au
rãmas de la bunici la nepoþi ºi
Barko Etelka a reuºit sã adune
peste 150 de modele. A învãþat
tot ce ºtie de la tatãl ei, învãþãtor
în Purcãreni. De la el i-au rãmas
ºi condeiul ºi cearã. ªi i-a mai
rãmas ceva: dorinþa ºi ambiþia ca
obiceiul sã nu se piardã. În 40 de
ani de carierã i-au trecut prin
mânã mii de elevi. Motivele sunt
dispuse simetric ºi sunt inspirate

din naturã, din portul popular al
fetelor, dar ºi din arta sculpturii
lemnului, cum ar fi de pildã
simbolurile de pe lada de zestre.
Culorile folosite la încondeierea
ouãlor sunt naturale. Roºul se
obþine din fierberea cojilor de
ceapã roºie, iar galbenul prin
fierberea scoarþei de mãr.
Folosesc diferite modele, dar
toate simbolizeazã ceva.
Modelul greblã înseamnã
sârguinþã, hãrnicie. Bãiatul care
primeºte un astfel de ou, poate
sã afle cã fata care l-a încondeiat
este foarte harnicã ºi are grijã de
toate. Un bãiat e bine însã sã nu
primeascã un ou cu simbolul
melcului. Ar însemna cã este un
leneº. Simpatic, dar leneº,
mãrturiseºte artizana. Alt model
folosit în desenul de pe coaja
oului vopsit este arborele vieþii
care semnificã familia. Unele ouã
au ºi inscripþii.. În 1992, ea a
publicat cartea Ouã încondeiate
din cele ºapte sate, lucrare care
vorbeºte despre încondeierea
ouãlor în tehnica specificã
ceangãilor.

Maria Poenaru, cea mai
vârstnicã pictoriþã de
icoane din România

Valer Burzo ºtie a doini

Maria Poenaru din Laz,
judeþul Alba, la 93 de ani, este
cea mai bãtrânã ºi mai uimitoare
pictoriþã de icoane din România.
A pãstrat tot ce are mai autentic
ºi mai frumos pictura
româneascã pe sticlã. Trebuie
multã gândire, aºa spunea tatãl
meu. Trebuie multã gândire ca
sã faci o icoanã bunã!. Talentul
i-a transformat casa din Laz în
muzeu. Dupã moartea mea
rãmâne. Va fi o casã memorialã.
Copiii au casele lor, nu le trebuie.
De vândut nu le puteam vinde,
astea nu se vând (icoanele). Nu
am voie sã le vând. E ceva
deosebit. O fost o muncã aºa,
fãrã bani, fãrã comandã, mi
le-am fãcut eu. Nu ºtiu dacã am
fãcut bine, dacã am fãcut rãu...
De vândut nu le puteam vinde.

Nicolae Piþiº, pãstrãtor al
doinei maramureºene

Nicolae Veleanu:
Cãluºul nu înseamnã
cã pui pe tine un port
popular ºi începi sã sari
de nebun!
Nicolae Veleanu s-a nãscut în
1922 (decedat în 2011), comuna
Giurgiþa, jud. Dolj, ºi a învãþat
jocul cãluºarilor pe la vreo 10-12
ani, de la niºte bãtrâni ai satului:
ªtefan Grãbilã ºi Grasu: Astãzi, nu zic cã nu se mai joacã, dar nu
mai este ce-a fost odatã Cãluºul nu înseamnã cã pui pe tine un
port popular ºi începi sã sari de nebun! Eu am fesul ãsta roºu,
specific costumului de cãluºar din Giurgiþa, de când eram copil. La
noi nu se poartã pãlãrie la costum, ca în alte pãrþi. Fesul roºu
dãinuie de sute de ani De fapt, ºi jocul cãluºarilor este de-o vârstã
cu românii!. A fost cãluºar o viaþã, vãtaf al cetei din Giurgiþa, iar de
la el au deprins tainele jocului toþi
cei mai tineri care au vrut ºi au
putut sã înveþe. Eu am muncit la
viaþa mea din greu, dar mi-a
plãcut acest joc ºi, mai ales, portul
acesta pe care-l îmbrac cu
bucurie ºi, împreunã cu ceilalþi
cãluºari, pornim din casã-n casã
sã tãmãduim bolnavii ºi sã
aducem binele în viaþa celor care
ne primesc. Mã doare-n suflet cã
tinerii ãºtia nu vor sã mai înveþe
dansul sau poate cã nu pot Te
întreabã toþi dacã te îmbogãþeºti
de pe urma Cãluºului Doamne,
cum sã te îmbogãþeºti, când se
joacã doar o datã pe an?! ªi, dacar fi aºa, joci Cãluºul numai
pentru procopsealã sau îl joci cã
îþi place ceea ce faci?! www.sibiul.ro
(Cuvântul libertãþii)

Nicolae Piþiº sau Moº Nicolae din
Þara Lãpuºului, cum îl ºtie lumea,
a uimit Europa cu vocea lui
înnodatã. În 2011, la vârsta de
80 de ani, a intrat în galeria celor
mai mari valori culturale din
lume, în patrimoniul imaterial al
omenirii. Moº Nicolae este
considerat ultimul pãstrãtor al
doinei maramureºene. A învãþat
tainele cântãrii de la tatãl sãu,
care, la rândul sãu, a deprins
secretele glãsuirii de la pãrinþi.
Vocea lui Moº Nicolae parcã a
fost aleasã sã ducã mai departe
tradiþia neamului.

Îmbrãcat în costum mândru de
moroºan, Valer Burzo, din Lãpuº, are
77 de ani. Este monument
UNESCO pentru cã ºtie a doini. A
învãþat de mic tainele cântecului
popular ºi nu s-a lãsat niciodatã de
cântat, nici când l-a mai lãsat vocea.
Omul nu poate a cânta dacã nu simte
o durere, ceva. Aºa ºi eu eram singur
cuc prin pãdure. ªi mi se fãcea dor ºi
cântam, mãrturisea septuagenarul.

Olivia Tima:
Tot ce am fãcut,
am fãcut din plãcere
Olivia Tima, comuna
Sãlciua, din Mocãnimea
Munþilor Apuseni, are 63 de
ani, a fost învãþãtoare ºi
toatã viaþa ei a þesut. Iar
munca ei a devenit molipsitoare ºi pentru copiii de
la ºcoala ºi pentru colegi.
Eu aº putea zice cã la mine îi o patimã, mai mare decât
pasiunea: e o patimã. Aºa cum e la beþivi patima pentru bãut,
aºa e la mine patima pentru lucru. ªi dacã-s bolnavã, când îmi
trece, primul gând e sã mã apuc de lucru, sã lucrez. ªi la beþiv,
când s-o sculat, primul gând e sã meargã sã bea. Gândul meu e
sã merg sã lucru ºi sã fac ceva mai bun, mai frumos decât am
fãcut, spune Olivia Tima. În casa Oliviei Tima tot ce se vede
este þesut de mâinile ei. Tors, vopsit, þesut, cusut, pe toate le
face ºi le stãpâneºte. Tot ce am fãcut, am fãcut din plãcere.
Nu m-o obligat nimeni, n-am fãcut sã-mi dea cineva ceva, nici
bani, nici diplome, spune þesãtoarea.

Dumitru Sofonea: De când mã ºtiu, m-am þinut de ac ºi de aþã
Dumitru Sofonea este cojocarul satului Drãguº, în Þara Fãgãraºului.
Are 77 de ani ºi toatã viaþa lui a lucrat cheptare.. A învãþat meserie de
la Petru Mincinosu, un stãpân de peste Olt, care avea patru ucenici ºi
12 calfe. În anul 1929, când Dimitrie Gusti ºi echipa lui de sociologi au
ales Drãguº pentru un studiu etnologic, Dumitru Sofonea era deja
recunoscut pentru meºteºugul sãu. Dumitru Sofonea a împlinit 77 de
ani ºi lucreazã ºi acum, numai cu mâna lui. Unul dintre cei mai mari
meºteri cojocari ai României le împãrtãºeºte celor care vor sã-l asculte
secretul mãiestriei sale: Toate-mi plac. Dacã ceva nu-þi place, nu iese
cum se cade. Îmi place ºi sã le brodez, ºi sã le argãsesc. Eu de când iau
pielea de pe oaie ºi o curãþ, pânã se rupe pieptarul, toate le fac.
( )ªi tata o cusut bine ºi eu încã nu l-am fãcut de ruºine. De când a
fãcut Dimitrie Gusti filmul etnografic ºi pânã acum, multe lucruri s-au schimbat în Drãguº. Lumea nu mai
poartã cheptare .Eu, de când mã ºtiu, m-am þinut de ac ºi de aþã. Am cusut cu mâinile la fiecare cojoc în
parte. Nu poþi folosi maºini sau orice altceva pentru a face modelele de pe piei. ªi, valoarea unui exemplar,
sã ºtiþi, e datã de munca manualã ºi de atenþia corespunzãtoare, mai mult decât pentru frumuseþea în sine.

Adela Petre: Eu cred cã mai este loc de tradiþii
Arta ei a fost deseori admiratã de cãtre oficialitãþi din toate þãrile
lumii, ajungând sã primeascã felicitãri de la Hilary Clinton ºi Laura
Bush. Unul dintre cei mai importanþi meºteri populari din România,
Adela Petre, nãscutã în satul Valea Sibiciului, comuna Pãtârlagele,
judeþul Buzãu, este recunoscutã pentru valoarea ºi autenticitatea
creaþiilor: piese de port popular, feþe de masã, covoare de lânã,
carpete din pãr de caprã. Este membru al Academiei Artelor
Tradiþionale. Multe dintre creaþiile ei, expuse în colecþii muzeale
din þarã ºi strãinãtate, au fost distinse cu numeroase premii. A
expus lucrãri în Franþa, Italia, Olanda, Grecia etc. Mã mândresc
cã am avut ocazia sã predau meºteºugul þesutului începând de la medici, pânã la simpli muncitori.
Mulþi dintre foºtii mei elevi au plecat din þarã ºi au promovat þesãturile unice din pãr de caprã în lumea
întreagã. Deºi lumea de astãzi este în plinã schimbare, eu cred cã mai este loc de tradiþii. Depinde doar
ca noi sã vrem. Iar eu vreau ºi sunt dispusã sã pun la bãtaie tot ce ºtiu. Am eu o vorbã: Nu þine numai
pentru tine / Dã ºi altora ce ºtii / Sã aibã cin-te pomeni.

Floare Finta - propria-i casã este
un mini muzeu

Negreºti Oaº se mândreºte cu mãtuºa Floare
Finta, sau Flore Codroii, aºa cum o cunosc
vecinii, în vârstã de 80 de ani. Este o fiicã de
oºan, care continuã cu mare drag tradiþiile din
vechi timpuri. Încã de la vârsta de 12 ani a avut
diverse îndeletniciri: a þesut la rãzboi, a cusut feþe
de masã, peretare, a fãcut pâine în cuptor. A
deprins de la mama sa, practica vindecãrii cu
plante, fiind recunoscutã în zonã ca ºi
tãmãduitoare, leacurile ei constituind o alternativã la medicina tradiþionalã. A strâns
ani de-a rândul lucruri cu valoare sentimentalã, simbolicã sau de dragul conservãrii. A
adunat sute de obiecte tradiþionale. A reuºit sã creeze din propria-i casã un mini
muzeu. Farfuriile pictate agãþate împreunã cu prosoapele tradiþionale pe pereþi, patul
în care dormea pe timpuri este acoperit cu lipideuri þesute de mâna ei, laiþa unde
sunt înºirate pãpuºile îmbrãcate în straie de sãrbãtoare create de ea, toate acestea sunt
desprinse parcã dintr-o altã lume. Mãtuºa Floare este renumitã prin îndeletnicirile ei
confecþioneazã încã podoabe populare, clopuri ºi straiþe miniaturale, zgãrzi ºi zgãrdane.

