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Se spune: Câte limbi cunoºti, de-atâtea ori eºti om. Cunoaºterea cel puþin a unei limbi strãine, evident, dupã cunoaºterea la nivel
cât mai înalt a limbii materne, este o necesitate care nu mai trebuie demonstratã. Învãþarea mãcar a unei limbi strãine deschide noi
orizonturi culturale, are o funcþie pragmaticã puternicã în contextul deschiderii pieþei muncii europene ºi nu numai. Acesta este
ºi motivul pentru care, în toatã Europa, instituþiile de învãþãmânt superior acordã o atenþie sporitã studiilor limbilor strãine.

Studiul limbilor strãine
 o preocupare la nivel european
Vã prezentãm un articol apãrut în ACA Newsletters Education
Europe, ediþia 150, octombrie 2013, care trage un semnal de
alarmã asupra scãderii continue a cursurilor de limbi strãine
în universitãþile britanice, tendinþã care a condus Academia
Britanicã la a avertiza despre un cerc vicios de monolingvism.

Scãdere continuã a cursurilor
de limbi strãine
în universitãþile britanice
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Venerabilul Jampa Lungtog,
la Universitatea Spiru Haret,în cadrul conferinþei

Educaþie ºi cunoaºtere în est ºi în vest

Vineri, 8 noiembrie, sala Studio, din sediul
central al Universitãþii Spiru Haret, a fost
arhiplinã pentru conferinþa internaþionalã
Educaþie ºi cunoaºtere în est ºi vest, care la avut ca invitat special pe Venerabilul Jampa
Lungtog, de la Centrul de Înalte Studii
Tibetane Rabten Choeling, Elveþia. Alãturi
de Venerabilul Jampa s-au aflat pe podiumul
conferinþei prof. univ. dr. Carmen Costea,
prorector, Universitatea Spiru Haret, Irina
Szasz, jurnalist si scriitor, dr. Ionel Mohîrþã,
director executiv al Asociaþiei Române de
Psihologie Transpersonalã, Mihai PopaRadu, fondator al Centrului Seeds for
Happiness, Aurelian Scrima, directorul
editurii Herald, ºi conf. univ. dr. Matei
Georgescu, Universitatea Spiru Haret.
Evenimentul a fost co-organizat de
Facultatea de Sociologie-Psihologie a
Universitãþii Spiru Haret, Asociaþia Românã
de Psihologie Transpersonalã, Editura
Herald, Centrul Seeds for Happiness ºi
Asociaþia Compassionate Wisdom.
Dupã discursul plin de savoare ºtiinþificã
al dr. Ionel Mohîrþã, scriitoarea Irina Szasz a
evocat cu multã emoþie întâlnirea destinalã
cu Sanctitatea Sa Dalai Lama, din care a
rezultat, atât excepþionala cartea CuMinte la
Dalai Lama, publicatã de Curtea Veche, cât
ºi binecunoscutul documentar tv. Prezenþa
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Foto Ilzy ZANCA
EUROPEAN PARLIAMENT
STRASBOURG, 9-11 MAY 2014

La invitaþia prof. univ. dr. Carmen Costea,
Venerabilul Jampa a scris în
Cartea de onoare a Universitãþii Spiru Haret
Venerabilului, greu descriptibilã prin cuvânt 
umor, profunzime, blândeþe, tact, compasiune
 a fost memorabilã pentru toþi cei peste 300
de participanþi. Dupã o remarcabilã incursiune
în universul fenomenologiei ºi al psihologiei
budiste a Venerabilului Jampa, seara s-a
încheiat, exclusiv sub presiunea timpului,
printr-o sesiune de întrebãri ºi rãspunsuri.
Matei GEORGESCU
(Continuare în pag.3)






La Universitatea
Spiru Haret, studiul limbilor
strãine este o constantã
de anul acesta, pe lângã programele
deÎncepând
licenþã ºi masterat, Facultatea de Litere

organizeazã programe postuniversitare de
formare ºi dezvoltare profesionalã continuã
pentru domeniul de calificare Limbã ºi literaturã
modernã (englezã/francezã).
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.
Centrul de Limbi Strãine al Universitãþii Spiru
Haret organizeazã, în prezent, CURSURI de
LIMBI STRÃINE intensive ºi specializate englezã, francezã, germanã, spaniolã, italianã,
rusã, japonezã, arabã.



ATENÞIE
la singurul

În 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

O nouã analizã, efectuatã de Education Guardian, aratã cã
tendinþa de a închide departamentele de Limbi Moderne (ML)
în universitãþile din Marea Britanie continuã. Analiza
demonstreazã cã multe universitãþi au închis departamentele
lor de Limbi Moderne în ultimii 15 de ani ºi cã aceastã tendinþã,
din 2007, chiar s-a accelerat. Comparativ cu ºase ani în urmã,
în prezent, existã 29 % mai puþine universitãþi care oferã
cursuri de francezã ºi germanã, cu 15% mai puþine pentru
italianã, ºi chiar numãrul de cursuri de limba spaniolã, care sau descurcat bine între 1998 ºi 2007, a scãzut în mod
semnificativ. Ca parte a acestei tendinþe, studiile/diplomele
pentru limbile de specialitate devin, de asemenea, din ce în ce
mai elitist concentrare la universitãþile Russell Group din
Marea Britanie. Ca urmare, devin mai puþin accesibile pentru
studenþii înscriºi la instituþiile mai puþin selective.

COLEGIUL NAÞIONAL
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ELENA CUZA

Mii de tineri, între 16 ºi 30 ani, din întreaga
Uniune Europeanã sunt invitaþi sã participe, în
cadrul EYE 2014,la manifestãrile cultural-artistice
ºi la dezbaterile pe teme europene de interes.
Evenimentul are loc în perioada premergãtoare
alegerilor pentru Parlamentul European,
programate la finalul lunii mai 2014, fiind o
componentã importantã a campaniei instituþionale de informare (neutrã din punct de vedere
politic), derulatã de Parlamentul European
pentru a sublinia importanþa participãrii la vot.
Dacã doriþi sã participaþi, informaþii utile,
precum ºi formularul de înregistrare
se gãsesc la: www.europarl.europa.eu/eye2014.
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show!
Mioara VERGU-IORDACHE

Aºa-i cã nimic nu vã mai mirã? Aºa-i cã, luaþi de marile
miºcãri planetare, nu mai dãm atenþie amãnuntelor? Chiar
dacã amãnuntele înseamnã viaþã ºi moarte? Otrava de departe
este mai importantã decât otrava de lângã noi!
Cumpãrãm carne de pui, sau de orice altceva, infestatã. ªi
nimeni nu este pus la zid! Alimentele, în general, sunt pline de
agenþi nocivi pentru sãnãtate. Legumele ºi fructele sunt alþi
purtãtori de boli ºi, în final, de moarte. Consumãm sucuri
alimentare cu conþinut industrial. ªi nimeni nu este pus la zid.
Ni se vând la preþuri exorbitante  deºi preþul, în acest caz,
nu are importanþã  medicamente falsificate. ªi nimeni nu este
pus la zid.
Obscenitatea abundã ºi inundã media ºi strada, universul
copiilor ºi tinerilor. ªi nimeni nu este pus la zid.
Injuria, calomnia, minciuna, nedreptatea au devenit limbaj
politico-diplomatic. ªi nimeni nu este pus la zid
Pentru toate se constituie o comisie de cercetare ºi analizã.
ªi problemele mor, odatã cu noi, lãsând în urmã acelaºi
marasm. Suntem demoralizaþi, descurajaþi, vlãguiþi de o realitate
pe care nu o mai controlãm.
De ce? Pentru cã nimeni nu este pus la zid pentru legi ºi
fãrãdelegi ce atenteazã la viaþa noastrã, singura noastrã viaþã.
Pentru cã noi înºine pãrem a fi incapabili sã proptim tsunamiul
ce se prãvãleºte peste noi. Îl recunoaºtem, de-acum, de la
distanþã. Dar am cãpãtat o resemnare dureroasã, ne amuzãm
vinovat. Umorul  negru  încã nu ne-a pãrãsit!
Apare câte o razã de speranþã. Sunt grupuri dintre noi care
par sã se miºte. Care par cã înþeleg ºi se manifestã. Ceilalþi?
Cãutãm un loc în public ºi aplaudãm sau huiduim. Aruncãm
replici spumoase de care se amuzã vecinii de peluzã. Spectatorii
unui show ai cãrui actori suntem noi înºine. Trãim de parcã am
face repetiþie pentru o viaþã viitoare, în care sã fim mai buni, mai
înþelepþi, mai frumoºi. Uitãm cã acesta este singurul show.
Ce putem face? Ne-a spus savantul Anghel Ruginã: Sã ne
facem viaþa frumoasã în jurul nostru. Sã lãsãm gândurile mari,
la scarã internaþionalã, cã acolo jocurile sunt fãcute ºi echilibrele
nu trebuie rupte. Nu avem nici informaþiile, nici competenþa,
nici resursele ºi nici mijloacele necesare sã acþionãm la un nivel
atât de înalt. Putem, în schimb, sã ne comportãm civilizat, sã
ne educãm bine copiii, sã ne conservãm ºi sã ne protejãm
mediul în care trãim, sã ne respectãm ºi sã ne ajutãm, pe scurt,
sã ne trãim viaþa liniºtiþi.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lector univ. dr. Sorin BEJAN, Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii
În numãrul 588 al revistei, v-am prezentat caracteristicile talk-show-ului ºi ale dezbaterii de televiziune. Continuãm seria prezentãrii genurilor jurnalistice de televiziune cu:

JURNALUL DE ªTIRI

1

Ce este jurnalul de ºtiri?
Jurnalul TV este un program
dominant informativ. Orice idee
de televiziune trebuie sã aibã douã
funcþii:  de a informa  de a distra.
În cazul televiziunii publice,
apare ºi un al treilea rol, acela  de
a educa. A distra înseamnã, prin
extensie semanticã, tot ceea ce
telespectatorului i-ar crea o stare
plãcutã; nu numai cântec ºi dans,
dar ºi informaþie care sã-1 amuze,
sã-1 intereseze, sã-l ºocheze, cu
scopul vãdit de a-l interesa. ªtirile
bune ºi ºtirile rele realizeazã un
echilibru informaþional, un tablou
al realitãþii, aºa cum este ea.
Publicul este interesat de spectacol, de aceea, din ce în ce mai
mult, jurnalul de televiziune a
devenit spectacolul informaþiei.

2

Jurnalul de televiziune realizeazã
ºi un spectacol al vitezei: el oferã
maximum de informaþie într-un
interval de timp cât mai scurt. În
acest sens, realizatorii de televiziune au creat spectacolul
informativ cu douã formate:
jurnalul clasic, cu prezentatori ºi
jurnalul tout-images. În menu-ul
unui post de televiziune,
actualitatea, ilustratã prin jurnalul
de ºtiri, informaþii sportive,
emisiunile magazin ºi dezbateri,
ocupã aproximativ 30% din grilã.
Jurnalul de ºtiri dureazã aproximativ 30 de minute, este plasat
în intervalul de prime time, adicã
între 18.30 ºi 22.30, când mai
mult de 60% din public urmãreºte
programele propuse, în special

Cum identificãm tipurile de jurnal?
Jurnalul clasic, cu prezentator, care este stãpânul
absolut al jurnalului, impune ritm ºi garanteazã
veridicitatea ºtirilor. Prezentatorul citeºte lansãrile
materialelor (intro-urile sau capete video) de pe un monitor
plasat în faþa obiectivului camerei, numit Prompter,
AutoQ sau AutoScript. Pe monitor, rândurile lansãrilor
curg în ritmul de lecturã al prezentatorului, astfel încât el
dã impresia cã se adreseazã liber, direct telespectatorului.
De rezervã, existã pe pupitru coli de hârtie, pe care sunt
imprimate intro-urile, în ordinea apariþiei lor pe prompter.
Intro-ul oferã telespectatorului exact atâta informaþie cât
sã-i trezeascã curiozitatea de a urmãri ºtirea. Nu numai
conþinutul lansãrii, dar ºi tonul ºi mimica prezentatorului
au rolul de a menþine treazã atenþia publicului. În ultima
vreme, punerea în scenã a informaþiei a devenit mai
importantã decât informaþia în sine ºi, astfel,
prezentatorul devine star, animatorul unui spectacol, nu
de varietãþi, ci al informaþiei cotidiene. În jurnalul toutimages, informaþia este starul. Informaþia este stãpân
absolut prin comentariu, imagine ºi ambianþã. Pentru a
transmite maximum de informaþie în minimum de timp,
prezentatorul este înlocuit de flash-uri, adicã materiale
înregistrate cu imagini, comentariu, sincroane. Jurnalul
tout-images, de tip Euronews, este în plin avânt, deoarece
satisface gustul publicului pentru informaþie.
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Jurnalul este rezultatul unei munci
individuale?
Nu. Indiferent de postul de televiziune unde
sunt difuzate, toate jurnalele sunt rezultatul
unei munci în echipã. Jurnalele de televiziune
au în comun procesul de producþie, pregãtirea,
realizarea ºi difuzarea. În acest proces sunt
angrenaþi o mulþime de jurnaliºti ºi tehnicieni,
grupaþi în echipa redacþionalã ºi echipa tehnicã.
Stãpânul absolut al Departamentului de ºtiri
este directorul de ºtiri, în faþa cãruia rãspund
atât echipa redacþionalã, cât ºi cea tehnicã. El
gestioneazã bugetul ºi mijloacele de producþie
ºi hotãrãºte orientarea jurnalului, formatul ºi
organizarea lui. Directorul are ultimul cuvânt
în selectarea, ierarhizarea ºi durata emisiei,
precum ºi în selectarea invitaþilor în jurnal, a
construirii decorului, în planificarea campaniilor
de promovare sau în realizarea ediþiilor speciale.
O parte dintre atribuþiile directorului de ºtiri
sunt preluate de redactorul ºef, care
supervizeazã selectarea ºi ierarhizarea ºtirilor,
în funcþie de politica editorialã a postului ºi a
stilului jurnalului. De asemenea, cei doi stabilesc
necesarul de resurse umane ºi tehnice pentru
acoperirea filmãrilor din ziua respectivã.

Care este componenþa echipei redacþionale?
Pentru a înþelege mai bine culese informaþiile, în funcþie de
activitatea în cadrul unui depar- importanþa fiecãrui material în jurnal
tament de ºtiri, vom face o scurtã (cine va fi intervievat, ce întrebãri
prezentare a echipei redacþionale, ar trebui puse, ce elemente trebuie
care se împarte în:  redacþia ºtiri atinse în culegerea informaþiilor). Ei
interne,  redacþia ºtiri externe coordoneazã reporterii de pe teren
 redacþia sport. Fiecare dintre ºi le comunicã modificãrile de ultimã
acestea are câte un editor coordo- orã. Ei pot cere întreruperea unei
nator, care stabileºte un presumar filmãri pentru a merge la o alta mai
al evenimentelor din domeniul din importantã. Dupã ce reporterii se
subordine, adunã propunerile de întorc de pe teren, editorii primesc
subiecte cu corespondenþii interni scripturile, editeazã ºi stabilesc
sau externi ºi le propune în ºedinþele structura materialului, adaugã
redacþionale. Producãtorul jurna- informaþii suplimentare de ultimã
lului este cel care manageriazã orã pentru cã urmãresc permanent
informaþia ºi realizarea tehnicã a agenþiile ºi fluxurile de ºtiri.
jurnalului pe care îl produce, cu ºtiri Producãtorul de package este
interne, externe, meteo, sport ºi responsabil cu împachetarea
corespondenþe. El împarte sarcinile materialelor din jurnal, adicã dã
reporterilor, în funcþie de subiectele forma finalã a reportajelor care apar
propuse de aceºtia sau de agenda pe post, din punct de vedere al
zilei, ºi urmãreºte îndeplinirea lor. imaginii ºi al sunetului. El selecteazã
El întocmeºte desfãºurãtorul, imaginile care compun materialele
documentul fundamental care la montaj, sincroanele cele mai
indicã ordinea, durata ºi formatul reprezentative, cautã secvenþe de
materialelor. El, împreunã cu ambianþã potrivite ºi hotãrãºte
editorul coordonator, redactorul ºef durata ºi ordinea lor. În funcþie de
sau ºeful de departament, face conþinutul materialelor, hotãrãºte
ierarhizarea jurnalului, stabileºte structura graficelor, hãrþilor,
ordinea ºi durata materialelor care animaþiei etc ºi lucreazã la realizarea
intrã în jurnal. ªeful departa- lor împreunã cu graficianul de
mentului are ultimul cuvânt în cazul serviciu. De asemenea, realizeazã
renunþãrii la anumite materiale sau headlines-urile de la începutul
introducerii unor ºtiri de ultimã orã jurnalului, tease-urile ºi billboardîn timpul emisiei jurnalului. Editorii urile/jingle-urile folosite în cazul
sunt la curent cu tot ce se întâmplã evenimentelor speciale (inundaþii,
pe domeniile intern, extern ºi cutremur, alegeri). Sub presiunea
corespondenþi. Ei stabilesc agenda deadline-ului, hotãrãºte ordinea în
zilei ºi propun subiecte. Totodatã, care intrã materialele la montaj, în
editorii sugereazã modul în care sunt funcþie de prioritãþi. Reporterii fac
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ºtirile de searã. Radiografiind
cotidianul prin 20-25 subiecte de
actualitate, jurnalul creeazã
realitatea unei zile. În cazul
jurnalului de ºtiri, ca ºi în cazul
altor programe, publicul iubeºte
ideea de gen care aduce promisiunea unei repetiþii, dar ºi a unei
permanente noutãþi. Beneficiarii
acestui concept sunt: a) publicul,
pentru cã experimenteazã repetat
aceeaºi plãcere; b) realizatorul,
pentru cã a gãsit formula de
succes; c) instituþia de presã,
pentru cã nu are bãtãi de cap în
alcãtuirea planului de buget. Un
astfel de format creeazã, la un
moment dat, stereotipii prin
generic, graficã, imagine ºi mai ales
prezentator.
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munca de teren, vin cu idei de
subiecte sau acoperã subiectele
indicate de editori ºi hotãrâte de
producãtor. Ei fac transmisii în
direct de la evenimentele la care
participã  reporter de stand-up ºi transmit în redacþie informaþiile
ºi imaginile. Când se întorc de la
filmare, redacteazã scriptul
materialului. Dupã ce scriptul este
vãzut ºi editat de editori, reporterul
merge la montaj, unde lucreazã
împreuna cu editorul de imagine ºi
producãtorul de package la
montarea reportajelor. În cadrul
ºtirilor externe ºi redacþiei de
corespondenþi teritoriali, redactorii
sunt cei care preiau ºi redacteazã
corespondenþele( teritoriale) sau
redacteazã ºtirile apãrute pe
agenþiile internaþionale (externe).
Prezentatorul reprezintã imaginea
jurnalului, asigurã coerenþa ºtirilor
ºi este purtãtorul de cuvânt al
muncii unei armate de oameni, deci,
are pe umeri o mare responsabilitate. El primeºte video-urile sau
intro-urile materialelor din jurnal,
ºi le editeazã în funcþie de stilul sãu
de prezentare. Aproximativ
2-3 puncte din rating-ul de audienþã
sunt câºtigate (sau pierdute, dupã
caz) de personalitatea ºi profesionalismul prezentatorului. În
prezentarea ºtirilor, se respectã
întocmai sumarul stabilit de
producãtor ºi se adapteazã
modificãrilor pe care acesta le face
în ierarhizare, în timpul jurnalului.
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Cine alcãtuieºte echipa tehnicã?
Operatorii de imagine fac muncã de teren, împreunã cu reporterii,
ei fiind responsabili de imagine. Cei care filmeazã prezentatorul la
emisia în direct, sunt operatorii de platou sau cameramanii care ascultã,
întotdeauna, comenzile regizorului de montaj, în ceea ce priveºte
încadraturile. Editorul de imagine este cel care asigurã montajul
materialului, forma finalã în care acesta ajunge pe post, prin lipirea
imaginilor, a comentariului ºi a sincroanelor. Regia de emisie asigurã
transmisia în direct a jurnalului ºi este formatã din regizorul de emisie,
care are rolul unui cãpitan de navã, pentru cã el coordoneazã
cameramanii, sunetiºtii, inginerii de emisie, vtr-iºtii (cei care introduc
casetele în emisie), operatorii PC (M.E.S.), regizorii de platou,
scenografii ºi asistenþii tehnici. Tot în cadrul echipei tehnice sunt
încadraþi ºi documentariºtii, cei care se ocupã de arhivarea imaginilor
importante ºi furnizarea lor în momentul în care reporterul le cere
pentru ilustrarea anumitelor materiale. În cazul jurnalelor care au subiecte
din strãinãtate, o categorie aparte o formeazã reporterii speciali, care
au accepþiune diferitã în Anglia ºi Franþa. La noi, posturile comerciale
au împrumutat termenul de corespondent special, folosit cu sensul de
trimis special într-o zonã în care se întâmplã lucruri de mare interes. În
Franþa, reporterul special face toatã munca de teren. În Anglia ºi Statele
Unite, reporterul special poartã denumirea de free-lancer. El nu este
angrenat în structura unui post de televiziune anume. El vinde materialul
finit postului care oferã cel mai mult. Nici un jurnal de televiziune nu
poate funcþiona fãrã desfãºurãtor, care reprezintã documentul esenþial
pentru buna desfãºurare a emisiei. În desfãºurãtor sunt precizate: ordinea
ºtirilor, durata fiecãreia dintre ele, formatul ºi natura suportului.
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Din ce se compune un jurnal?
ªtirea este cel mai scurt mesaj implicatã, cu atât ºtirea este de mai
audio vizual, 15-20 secunde. Este mare interes). Senzaþionalul
un text scurt citit de prezentatorul (întâmplãrile senzaþionale din viaþa
Jurnalului ºi reprezintã prima oamenilor au stârnit întotdeauna
informaþie despre un eveniment, interesul publicului, care vrea sã se
înainte sã aparã imaginile ºi inter- identifice cu persoanele în cauzã).
viurile. Rãspunde la întrebãrile Drama (atentate, epidemii, rãzfundamentale (cei cinci w ºi un h): boaie, cutremure devastatoare).
cine (who)? ce (what)? când Interesul uman (eveniment în viaþa
(when)? unde (where)? de ce unui om obiºnuit). Sport (rezultate
(why)? cum (how)? Ierarhizarea excepþionale sau scandal).Vremea
informaþiei în cadrul ºtirii se face (fenomene extreme: ninsori abundupã regula unitãþii dramatice: punct dente, inundaþii cu victime ºi
culminant  efect-cauzã în aºa pagube, temperaturi neobiºnuite
numita piramidã inversatã. Orice pentru perioada respectivã, prea
informaþie este o potenþialã ºtire,
ridicate sau prea scãzute). Divertisdacã respectã anumite criterii.
Potrivit Oxford Dictionary, ºtirile ment (se foloseºte de obicei în finalul
sunt informaþii noi ºi interesante, jurnalului, pentru a termina într-o
evenimente proaspete. Criterii de notã amuzantã sau relaxantã). David
selecþie sau calitãþile unei ºtiri: ºi Goliat (victorie neaºteptatã într-o
Proximitatea temporalã (evenimen- competiþie). Jurnaliºtii de la postul
tul s-a petrecut cât mai aproape de de televiziune BBC au stabilit
momentu! transmiterii informaþiei) 10 criterii de urmrit înainte de difu- acum o orã, azi, acum câteva zarea ºtirii:  e relevant?  e important?
minute. Proximitatea spaþialã  e tragic/amuzant?  e neobiºnuitã?
(intereseazã ce se întâmplã în oraºul  e ultima/ prima/ cea mai mare/ rea/
tãu, în þara ta). Relevanþa (ce îi frumoasã?  e imediatã?  e
afecteazã direct pe telespectatori: iminentã?  e controversatã?  îi face
taxe, impozite, preþuri, legi). pe oameni sã urmãreascã Jurnalul?
Proeminenþa personalitãþii (cu cât  se va vorbi despre ea? ( la coafor,
este mai cunoscutã persoana la restaurant, la magazin)?

7

Care este structura ºtirii?
O ºtire are un singur unghi de abordare. Secretul de a avea o ºtire cu
impact la public este sã spui exact ce s-a întâmplat, sã fii clar, concis,
stãpân pe tine, încredere pe care o transmiþi ºi telespectatorului. Alte
elemente care trebuie respectate sunt urmãtoarele:  folosim abrevieri
numai în cazuri cunoscute  în cazul personalitãþilor, spunem întâi funcþia,
apoi numele, fãrã apelativul domnul, doamna etc.  numerele se rotunjesc,
cifrele rãmân neschimbate  începem cu cifrele, în cazul bilanþurilor de
vieþi omeneºti  sursa se menþioneazã la final  evitãm diateza pasivã,
gerunziile, negaþiile. Jurnalistul irlandez Tom Me Guire, de la RTE, a
stabilit ºase elemente de autonomie a ºtiri:  care este informaþia
esenþialã?  de unde vine informaþia?  ce este nou?  sunt verificate
faptele? (încruciºarea a cel puþin trei surse)  care sunt personajele?
 ce spun ele?  care sunt posibilele efecte ºi consecinþe?

8

Ce înþelegem prin piramida inversatã?
În teoria ºi practica jurnalisticã, piramida inversatã este o tehnicã
de redactare, aplicatã în special ºtirilor, prin care informaþiile esenþiale
sunt prezentate la începutul articolului. Celelalte detalii sunt redate
descrescãtor, în ordinea importanþei lor. Lead  (prima frazã/paragraful
iniþial, introducere, capul ºtirii) conþine mesajul esenþial ºi are rolul
principal de a incita cititorul la lecturã; paragrafe de susþinere  conþin
date care explicã ºi aprofundeazã introducerea. Ajutã la situarea
evenimentelor în context. Conþin o serie de date secundare care întregesc
imaginea faptului. Background-ul îºi are locul tot în aceastã zonã; final
 este aproape la fel de important ca lead-ul. El trebuie sã fie memorabil,
sã fixeze în mintea cititorului informaþia esenþialã.

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.

REVISTA OPINIA NAÞIONALÃ
este editatã de
FUNDAÞIA ROMÂNIA DE MÂINE
Tiparul executat de
TIPOGRAFIA FUNDAÞIEI
ROMÂNIA DE MÂINE
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De unde se informeazã ziaristul?

Fiecare redacþie de ºtiri are
o agendã zilnicã de
evenimente, astfel încât
producãtorii sã facã planificãri
ºi sa repartizeze sarcinile
echipelor care pleacã pe teren.
Agenda este alcãtuitã din
informaþii proaspete primite la
redacþie sau din dosarele
ºtirilor în desfãºurare.
Subiecte anunþate, tipice ale
agendei
zilnice,
sunt
evenimentele din Parlament,
vizite oficiale, lansãri etc.
Contactele sunt o sursã
valoroasã de subiecte, pentru
ca depãºesc agenda, care poate
deveni plictisitoare ºi la
îndemâna celorlalte posturi de
televiziune. Contactele pot
furniza jurnaliºtilor ºtiri în
exclusivitate. În aceste cazuri,
reporterii au construit o relaþie
cu un grup de persoane, un
politician sau reprezentantul
unei companii, care pot furniza
primele informaþii despre o
ºtire de senzaþie. Contactele
personale, chiar prietenii ºi
familia, pot fi o sursã bunã de
idei, de aceea este folositor ca
reporterii sã fie la curent cu
tot ce se întâmplã în jurul lor.
O relaþie bunã cu purtãtorii de
cuvânt mãresc ºansele
reporterilor de a avea ºtiri bine
documentate ºi balansate.
Serviciile de urgenþã sunt surse
importante de subiecte în cazul
incidentelor majore, de tipul
accidentelor de circulaþie,
incendiilor sau a cazurilor
medicale grave. Comunicatele
de presã pot deveni surse de
ºtiri atunci când reporterul
porneºte de la informaþia
furnizatã ºi face o investigaþie
proprie pentru a realiza
reportajul. Fiecare redacþie de
ºtiri primeºte zilnic telefoane
de la tot felul de cetãþeni care
le dau ponturi despre diverse
evenimente. În aceste cazuri
este esenþial ca jurnalistul sã
verifice informaþia prin
încruciºarea a trei surse de
informaþie. Agenþiile de presã
sunt o sursã esenþialã de
informaþii ºi imagini, mai ales
în cazul evenimentelor
internaþionale; ele trebuie
urmãrite în permanenþã,
pentru cã. de cele mai multe
ori, sunt primele care anunþã
apariþia unei ºtiri de senzaþie.
Celelalte media sunt o sursã
constantã de informaþie.
Ziarele ºi posturile de radio ºi
de televiziune obiºnuiesc sã ia
ºtiri unele de la altele. Datoria
jurnalistului de televiziune
este sã iasã primul pe post cu
ºtiri corecte ºi echilibrate.
Verificarea informaþiilor pe
cont propriu este esenþialã,
pentru cã, dacã posturile
concurente au greºit ºi
jurnalistul preia întocmai
informaþiile lor, ºi picã de douã
ori mai prost. Conferinþele de
presã nu sunt subiecte de ºtiri
în sine, dar pot furniza
informaþii pe baza cãrora
reporterul poate sã dezvolte
un reportaj, în urma
investigaþiilor proprii ºi prin
încruciºarea surselor.
Solicitãri de abonamente,
cu plata prin mandat
poºtal sau dispoziþie
de platã, se pot adresa
serviciului de difuzare.
Strada Fabricii nr. 46 G,
sectorul 6, Bucureºti.
Telefon 021.316.97.88/
int.108.
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UNIVERSITARIA
Conferinþa

Lansarea competiþiei

Premierea
rezultatelor
cercetãrii ARTICOLE
A fost lansatã competiþia 2013
pentru Premierea rezultatelor
cercetãrii - ARTICOLE din cadrul
Programului Resurse Umane.
Competiþia se adreseazã cercetãtorilor afiliaþi unor instituþii
din România, autori de articole
ºtiinþifice publicate în reviste
indexate de Thomson Reuters în
Science Citation Index Expanded
(Science), Social Sciences
Citation Index (Social Sciences)
sau Arts & Humanities Citation
Index (Arts & Humanities).
Se premiazã doar articolele
publicate în reviste indexate
ISI, care au încadrarea document
type ca (1) article; (2) review. În
cazul Social Sciences se vor lua în
considerare pentru premiere ºi
articole având încadrarea Article;
Proceedings Paper.
Pentru premiile acordate din
bugetul anului 2013 se primesc
cereri de finanþare în regim
continuu, pânã la data de 29 noiembrie 2013.
Cererile vor fi analizate ºi admise
/ respinse în ordinea primirii lor.
Cererile admise vor fi plãtite în
ordinea admiterii lor, în limita
fondurilor disponibile.
Pachetul de informaþii este
disponibil la:
http://uefiscdi.gov.ro/articole/
3324/Pachet-de-informatiiArticole-2013.html

Interacþiune între universitãþi ºi întreprinderi Congresul

Între 23 ºi 25 aprilie 2014, University Industry fost preºedinte ºi CEO al Fundaþiei Ewing Marion
Innovation Network (UIIN) ºi Asociaþia Catalanã Kauffman, autor al lucrãrii Good Capitalism  Bad
a Universitãþilor Publice ( ACUP ) gãzduiesc Capitalism, ºi Bob Cryan, vice-cancelar al
Conferinþa Interacþiune între universitãþi ºi Universitãþii din Huddersfield (universitate
întreprinderi - Provocãri ºi soluþii pentru antreprenorialã din Marea Britanie din anul 2012).
stimularea universitãþii antreprenoriale ºi
Cei care doresc sã participe sunt aºteptaþi sã
inovarea colaborativã, în Barcelona, Spania.
transmitã, pânã la 2 decembrie 2013, rezumatele
Cu mai mult de 300 de participanþi, conferinþa va pentru prezentãri, lucrãri, postere, direcþii pentru
fi cel mai important forum internaþional de discuþii mesele rotunde pe temele conferinþei. Sunt
pentru mediul academic, cercetãtori, practicieni ºi încurajate propunerile în urmãtoarele subteme:
reprezentanþii mediului de afaceri cu privire la  Inovaþie în practicã  Afacerile ºi rolul lor în
interacþiunea dintre universitãþi ºi industrie; teoria ºi interacþiunea universitate - industrie  Student ºi
practica vor avea o importanþã egalã în program, antreprenoriat academic / educaþia antreprenorialã
care constã în prezentãri, sesiuni, ateliere de lucru ºi  Universitãþile antreprenoriale  Cooperarea
vizite de documentare. Pe durata celor trei zile de Universitate - Business (UBC)  Cunoºtinþe ºi
conferinþã, accentul va fi pus pe oportunitãþi de transfer de tehnologie etc
networking ºi spaþiu creativ, precum ºi pe ateliere
Toate lucrãrile vor fi revizuite dublu  orb ºi
de dezvoltare a abilitãþilor (Executive Education), publicate în volumul conferinþei (cu numãr ISBN),
livrate prin EADA Business School, una dintre ºcolile lucrãrile selectate fiind publicate în reviste asociate
de afaceri din Europa. Printre vorbitori se vor afla (de exemplu: Industry & Higher Education Journal
Carl Schramm - economist american, antreprenor, ºi International Journal of Technology Marketing).
* Informaþii cu privire la cererea de rezumate la: http://www.call.university-industry.com/
** Pentru cele mai recente ºtiri despre participanþi, parteneri ºi paneluri de discuþii, urmãriþi
http://www.university-industry.com/

Congresul Asociaþiei Medicilor Veterinari pentru Animale de
Companie (AMVAC) a avut loc între 31 octombrie ºi 2 noiembrie
la Centrul de Conferinþe International Casino Palace Sinaia.
Prezentãrile ºtiinþifice au acoperit domenii variate ale medicinei veterinare, precum Anestezilogie (lector: dr. Charlie Short, USA), Imagisticã (lector: dr. Audrey Petite, Marea Britanie), Chirurgie (lector:
dr. Laurent Findji, Marea Britanie), Medicinã internã (lector: dr. Michael
Willard, USA), Oncologie (lector: dr. Zoe Belshaw din Marea Britanie)
precum ºi multe alte teme prezentate de lectori români de prestigiu.

Scrierea ºtiinþificã
 Conferinþa privind scrierea ºtiinþificã 2014 ºi ªcoala de cercetare privind scrierea ºtiinþificã,
Amsterdam & Utrecht, organizate de Universitatea din Amsterdam ºi Universitatea Utrecht vor avea loc în
perioada 25-29 august 2014
Între 27 ºi 29 august 2014, Universitatea din Amsterdam ºi Universitatea Utrecht vor gãzdui Conferinþa
privind scrierea ºtiinþificã 2014 (CoWR), în Amsterdam. Conferinþa este precedatã de ªcoala de
Alãturi de standurile companiilor importatoare, producãtoare ºi
cercetare privind scrierea ºtiinþificã, destinatã cercetãtorilor aflaþi la început de carierã, pe distribuitoare de produse de uz veterinar, s-a aflat ºi standul
25 ºi 26 august 2014, la Utrecht. Tema ºcolii de cercetare este conceptualizarea scrierii: probleme Asociaþia Studenþilor de Medicinã Veterinarã Spiru Haret.
urgente ºi soluþii. ªcoala de cercetare oferã o oportunitate unicã de întâlnire cu experþi, de discutare
a problemelor legate de cercetare ºi de a obþine opinii valoroase.
Cercetãtorii sunt invitaþi sã trimitã lucrãri, pânã la data limitã: 15 decembrie 2013.

Sesiune de instruire

 Acces electronic la literatura ºtiinþificã pentru susþinerea ºi promovarea
sistemului de cercetare ºi educaþie din România
Joi, 7.11.2013, Institutul Central de Cercetare ªtiinþificã, în colaborare cu
S.C. E-nformation S.R.L, a organizat, la Sala Studio, str. Ion Ghica nr. 13, o
sesiune de instruire despre conþinutul, modul de utilizare ºi instrumentele
oferite de noile resurse de documentare electronicã, la care au acces cercetãtorii
ºi studenþii Universitãþii Spiru Haret din incinta facultãþilor: bazele de date
ºtiinþifice Proquest Central ºi Thomson Reuters. Aceste baze de date se alãturã
JSTOR ºi Legalis, ca baze de date la care, deja, Universitatea Spiru Haret oferã
acces cercetãtorilor ºi studenþilor.
La aceastã prezentare interactivã au participat cercetãtori, masteranzi ºi
bibliotecari din cadrul Universitãþii Spiru Haret.

Facultatea
de Geografie

Cristina DINU

Dialog între studenþii
Facultãþii de Medicinã Veterinarã
ºi specialiºti la INDAGRA

În perioada
16-17 noiembrie 2013,
Facultatea de Geografie
organizeazã
prima aplicaþie de teren din
anul universitar 2013-2014,
la Vulcanii Noroioºi,
Berca, judeþul Buzãu.
Profesor coordonator:
lector univ. dr.
Cezar Gherasim.

Venerabilul Jampa Lungtog, la Universitatea Spiru Haret,în cadrul conferinþei

Educaþie ºi cunoaºtere în est ºi în vest

În perioada 30 octombrie  3 noiembrie 2013, Complexul Romexpo
Bucureºti a gãzduit Târgul internaþional de produse ºi echipamente
în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii ºi zootehniei 
INDAGRA, ajuns la a XVIII-a ediþie.
Aceastã manifestare a fost prilejul cu care studenþii Facultãþii de
Medicinã Veterinarã au putut discuta cu specialiºtii despre elemente
noi din domeniu. Schimbul de experienþã a fost dublat de un schimb
de contacte, extrem de folositor viitorilor medici veterinari.

Practica de specialitate
a studenþilor de la Facultatea
de Drept ºi Administraþie Publicã
Craiova

(Urmare din pag.1)
Venerabilul Jampa Lungtog a vizitat România de mai
multe ori, în calitate de invitat al Centrului Seeds for
Happiness, cu susþinere din partea editurii Herald ºi a
Centrului Compassionate Wisdom. Este una dintre
prezenþele buddhiste care întreþin o continuã predare a
învãþãturii tibetane în România ºi în întreaga Europã.
Absolvent de studii superioare tehnice la Zurich, în 1977
îºi începe cursurile de limba tibetanã la mãnãstirea budistã
situatã în apropierea lacului Geneva, sub îndrumarea lui
Geshe Rabten. A desfãºurat activitate de traducãtor pentru
o serie de importanþi lama, inclusiv pentru Sanctitatea sa
Dalai Lama, în perioada 1979-1995. În 1981 este implicat
în deschiderea Mãnãstirii Budiste Tashi Rabten din Austria.
În prezent, este traducãtorul ºi unul dintre discipolii
apropiati ai Maestrului Gonsar Tulku Rinpoche.
 Venerabilul JAMPA LUNGTOG este un exemplu special al
îmbinãrii a ce are mai bun de oferit Orientul ºi Occidentul:
o minte foarte lucidã, un discernãmânt impecabil, o logicã
de fier, toate înfãºurate ºi oferite cu compasiune, modestie
ºi dorinþa de a ajuta. (Mihai Popa Radu, Centrul Seeds for
Happiness)
 Venerabilul Jampa Lungtog este un amestec de bunãtate ºi
de claritate în gândire, astfel încât orice întâlnire cu el devine
memorabilã. (Adevãrul)

La aceastã festivitate anualã, au participat conf. univ. dr. Carmen
Bergheº, decanul Facultãþii de Medicinã Veterinarã Spiru Haret,
conf. univ. dr. Cristina Andronie, ºef lucrãri dr. Dan Condur,
împreunã cu studenþii ºi absolvenþii noºtri.

Foto George NIÞÃ
* Urmãtorul eveniment, programat pentru 2 decembrie, va fi organizat
de Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universitãþii Spiru Haret în
parteneriat cu Editura Herald ºi îl va avea ca invitat special pe Maestrul
Zen, Yvon Myoken Bec, cu o temã care pune în relaþie tradiþia Zen cu
educaþia. Maestrul Zen, Yvon Myoken Bec, trãieºte în Budapesta, în
Templul Taisen-ji, ºi conduce cu regularitate sesiuni de practicã intensivã
în Templul Hobo-ji din Ungaria cât ºi în Templul Mokushozen-ji din
Bucureºti. Vã aºteptãm!

Coordonatã de cãtre conf.univ. dr. Costache Gheorghe ºi de responsabilii de an, practica de specialitate a studenþilor de la Facultatea de
Drept ºi Administraþie Publicã Craiova se desfãºoarã, în stagii, în
cadrul instituþiilor partenere - baze de practicã, potrivit opþiunilor
exprimate de fiecare în parte. Practica de specialitate are loc potrivit
programei ºi structurii anului universitar, comunicate studenþilor ºi
afiºate pe site-ul Universitãþii. Anul acesta, studenþii pot efectua
practica, în funcþie de specializare, la: Primãria Municipiului Craiova,
Consiliul Judeþean Dolj, Serviciul de Probaþiune de pe lângã Tribunalul
Dolj, ªcoala Specialã Sfântul Mina Craiova - Administraþie Publicã;
Juridic, Penitenciarul Craiova, Institutul Român pentru Drepturile
Omului, Penitenciarul Pelendava, Penitenciarul de Minori ºi Tineri
Craiova, Inspectoratul de Poliþie al Judeþului Dolj, Camera Executorilor Judecãtoreºti de pe lângã Curtea de Apel Craiova, Parchetul de pe
lângã Curtea de Apel Craiova, Unitatea Militarã 01083 Craiova, Curtea
de Apel Craiova ºi instanþele din subordine, Baroul Dolj - Juridic,
Academia Românã- Institutul de Cercetãri Socio-Umane
CS Nicolaescu Plopºor - cercetare ºtiinþificã în domeniul administraþiei
publice, Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman (bazã de
practicã de rezervã) - cercetare ºtiinþificã.
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Colegiul Naþional Elena Cuza

PREUNIVERSITARIA

Singura unitate de învãþãmânt preuniversitar cu profil pedagogic din Bucureºti
Unitate reprezentativã, atât
pentru Sectorul 6, cât ºi pentru
municipiul Bucureºti, Colegiul
Naþional Elena Cuza îºi continuã
nobila misiune de a pregãti
viitoarele educatoare ºi învãþãtori. Povestea acestei unitãþi de
învãþãmânt începe în urmã cu
mai bine de 150 de ani, când,
aflând de iniþiativa doctorului
Carol Davila de a creºte ºi educa
un grup de orfane, Doamna
Elena Cuza a hotãrât întemeierea unei instituþii publice,
îºi începe prof. Carmen Ticã
incursiunea prin istoria unitãþii
de învãþãmânt pe care o conduce.
Printre obiectivele liceului se
numãrã consolidarea pregãtirii

ºcolare a elevilor la nivelul
liceului, întãrirea competitivitãþii
calificãrilor obþinute prin profilurile: pedagogic, matematicãinformaticã intensiv informaticã
ºi filologie (pregãtirea elevilor
în clase cu predare bilingvã 
englezã, în vederea obþinerii
atestatelor de limbi strãine),
formarea de individualitãþi cu o
bunã pregãtire profesionalã,
apte sã judece autonom, sã
elaboreze proiecte de schimbare
ºi sã coopereze argumentativ în
medii diferite. Toate aceste
lucruri sunt realizate graþie
corpului profesoral de elitã,
precizeazã prof. Carmen Ticã.
Astfel, în cadrul Colegiului

Naþional Elena Cuza activeazã
inspectori ai Inspectoratului
ªcolar al Municipiului Bucureºti,
profesori metodiºti cu titlul de
doctor în ºtiinþe, profesori

formatori la nivel naþional,
experþi POSDRU, precum ºi
autori de manuale ºi lucrãri de
specialitate. Promovabilitatea
elevilor este iarãºi un lucru
care face cinste unitãþii noastre
de învãþãmânt, a precizat
directoarea Carmen Ticã. Suntem
un liceu unde media de admitere
conteazã într-o proporþie
covârºitoare. Astfel, ultima
medie cu care s-a intrat anul
acesta în clasa a IX-a a fost
de 9,19. Promovabilitatea
de la examenele de Evaluare
Naþionalã (unitatea de învãþãmânt are ºi clase I-VIII  n.a.)
a fost de 100% ºi de 99% la
Bacalaureatul de anul acesta.

Repere ale succesului
În ceea ce priveºte punctele
forte ale colegiului, prof. Carmen
Ticã menþioneazã doar câteva
dintre rezultatele din palmaresul
unitãþii de învãþãmânt: ªcoalã
Europeanã în anul 2011, centru
de testare ECDL din 2011 ºi
centru Cambridge din 2012. În
materie de parteneriate, Colegiul
Naþional Elena Cuza este
implicatã într-o serie de proiecte
ºi programe dintre care
amintim: programul Adobe
Youth Voices al Fundaþiei
Adobe, lEearm  program
extins în 32 de þãri, ce angajeazã
peste 27.000 de tineri ºi 1.500
de profesori, ºi Realizarea
obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Implicare elevilor ºi a cadrelor
didactice din licee în programe ºi proiecte de educaþie pentru
dezvoltare. Totodatã, liceul nostru este implicat ºi în Strategia
Naþionalã de Acþiune Comunitarã, în acest sens existând ºi
un parteneriat cu ªcoala specialã nr. 11 pentru elevii cu dizabilitãþi.
Prof.Ionelia Nenea precizeazã: În acest an, mai exact pe
25 aprilie 2013, Colegiul Naþional Elena Cuza s-a alãturat altor
peste 1.000 de unitãþi de învãþãmânt din þarã care au marcat

Strada Peºtera Scãriºoara nr. 1, sector 6
Profil:  Pedagogic (Învãþãtori - Educatoare)  Uman
(Filologie bilingv englezã, Filologie)  Real
(Matematicã - Informaticã intensiv Informaticã)
Dotãri: 20 sãli de clasã, 3 laboratoare (fizicã,
chimie, biologie), 2 cabinete de informaticã,
2 cabinete de limbi strãine, bibliotecã, salã de muzicã,
salã de sport ºi club european.

Sãptãmâna Globalã de Acþiune, alãturi de Organizaþia Salvaþi Copiii
ºi Federaþia Sindicatelor Libere din Învãþãmânt. Astfel, în cadrul
Clubului European al colegiului s-a desfãºurat dezbaterea Fiecare
copil are nevoie de un profesor. Profesori bine calificaþi pentru toþi
copiii, eveniment ce a avut drept scop combaterea crizei globale din
domeniul educaþiei. Dreptul la educaþie este un drept fundamental al
omului, iar misiunea acestei campanii a fost de a se asigura cã
autoritãþile iau mãsuri pentru a respecta dreptul fiecãrei persoane

la o educaþie publicã gratuitã ºi de calitate. Elevii au
fost invitaþi sã rãspundã cu sinceritate la o serie de
întrebãri ºi probleme lansate de organizatori: Câþi
îºi doresc sã urmeze o carierã didacticã?, Câþi se vãd
profesori?, Ce i-ar împiedica?, Ce i-ar ajuta sã-ºi
urmeze dorinþa?, Ce eventuale mãsuri/schimbãri
adoptate de autoritãþi i-ar determina sã aleagã cariera
de cadru didactic?, Ce mãsuri/schimbãri ºi-ar dori de la
profesorii lor pentru ca educaþia primitã la ºcoalã sã fie
mai bunã? Concluzia finalã a fost: Cadrele didactice
sunt cele care transformã copiii care doar merg la ºcoalã
în copii care învaþã. Pentru a se asigura accesul fiecãrui
copil la educaþie este nevoie ca profesorii sã fie
recrutaþi, formaþi, plãtiþi, perfecþionaþi ºi coordonaþi
ca adevãraþi profesioniºti. Tratarea profesorilor ca
funcþionari inferiori conduce la un act didactic lipsit
de calitate ºi încalcã dreptul la educaþie al copiilor.

Elevii despre pasiuni, viaþa de liceu, examenul de bacalaureat ºi la ce facultãþi vor sã se înscrie

Maria Vasilicã

Mocanu George

Roxana Popescu

Andrei Cãlmãþoi

Maria Vasilicã, clasa a IX-a: Am ales sã vin la
profilul pedagogic pentru cã, încã din copilãrie,
am avut o pasiune aparte pentru copii ºi doamna
învãþãtoare a fost un model pentru mine, mi-a
dezvoltat aceastã laturã. De asemenea, îmi place
sã scriu poezii, compuneri, melodii ºi sã
desenez. Aºa cum au spus ºi colegii mei mai
mari, anii de liceu sunt cei mai frumoºi ani din
viaþa oricãrui adolescent. Deºi este încã devreme
sã mã pronunþ în ceea ce priveºte ce voi face
dupã terminarea liceului, totuºi încerc: doresc
sã urmez facultatea de litere, iar ca profesie
mi-aº dori sã devin profesoarã de limba românã
sau de limba francezã, însã principalul meu
vis din copilãrie este sã îmi deschid o grãdiniþã.
Mocanu George, clasa a XII-a: Viaþa de liceu
se caracterizeazã prin douã pãrþi: esenþã ºi
aparenþã. Aparenþa  note, profesori, examene,
iar esenþa  maturitatea de care vorbea ºi colegii
mei, dar nu acea maturitate care înseamnã nota x
sau y, ci responsabilitatea ta ca individ. Sã ai
responsabilitatea sã înveþi un an întreg pentru un
examen atât de important necesitã un spirit
interior foarte puternic. Nu mulþi pot sã facã acest
lucru. Majoritatea învaþã pe ultima sutã de metri
însã nu este bine. Trebuie sã te responsabilizezi,
sã vezi înainte de ce ai nevoie, sã-þi mãsori paºii
ºi sã fii sigur pe tine însuþi. Acesta este cu
adevãrat scopul liceului. Dupã absolvirea liceului,
doresc sã merg la teatru, pentru cã este o artã
nobilã, care nu îþi ia nimic, dar îþi dã totul. Vreau
ca viitorii profesori sã fie exigenþi, pentru cã dacã
sunt niºte profesori care spun din prima Bravo!,
nu îþi este de nici un folos, deoarece câºtigi
prea multã încredere în tine ºi apoi te laºi,
însã în viaþã trebuie sã te lupþi mereu. Vreau ca
profesorii sã mã provoace în continuu pentru cã
numai aºa pot sã devin cu adevãrat cel mai bun.

Mãdãlina Popescu

Radu Dobre

Roxana Popescu, clasa a XI-a: Viaþa de liceu? Nu pot sã
spun cã este mai bunã sau mai rea, adicã nu ºtiu, odatã ce
trece timpul crezi cã ceea ce este în prezent este cel mai
bun. Dupã absolvirea liceului aº dori sã mã
îndrept spre domeniul arhitecturii, pentru cã îmi doresc
sã practic în acest domeniu. De micã am fost atrasã
de desen. Acum mã pregãtesc serios pentru a intra
la o facultate de arhitecturã pentru a-mi continua visul.
Andrei Cãlmãþoi, clasa a XII-a: Deºi curentul este
înclinat spre tehnologie, mai sunt tineri care sunt pasionaþi
de literaturã sau de ce a fost cândva, nu de ce va veni.
Sunt pasionat de muzicã  scriu versuri ºi realizez piese
ca un mic hobby, de sporturile extreme ºi jocurile
video. În ceea ce priveºte viaþa de liceu, pentru mine, cel
puþin, aceasta a reprezentat o schimbare în sensul
cã m-am maturizat mult în aceºti ani petrecuþi aici.
Pot sã spun de asemenea, cã liceul mi-a oferit ºi
câteva oportunitãþi, în sensul cã am cãlãtorit în câteva
þãri, prin intermediul diverselor proiecte dedicate
drepturilor omului ºi problemei rasismului. Pentru
viitor, aº dori sã urmez o facultate de drept,
pentru cã doresc sã practic dreptul comercial; sunt
convins cã acesta este mediul cel mai propice pentru mine.
Radu Dobre, clasa a XII-a:
În clasa a XII-a, din prima
zi de ºcoalã, profesorii au
început sã ne pregãteascã
pentru examenul de bacalaureat. Nu este un examen
care are menirea sã te sperie,
ci este un examen care trebuie
sã te mobilizeze sã înveþi.
Numai aºa poþi sã faci
performanþã. Dupã bac,
vreau sã merg la ºtiinþe
politice sau la relaþii internaþionale, pentru cã îmi doresc
sã urmez o carierã în politicã.

Mãdãlina Popescu, clasa
a XI-a: Pasiuniile mele sunt
cele care þin de vocaþie: dans,
muzicã, desen, dar ºi copiii.
Pot sã spun cã cea mai mare
pasiune a mea sunt copiii mici,
între 1 ºi 3 ani. Sunt fascinatã
de ei pentru cã îi consider un
miracol, sunt superbi. Din
acest motiv sunt atrasã sã devin educatoare sau învãþãtoare,
nu profesoarã. Prefer sã am
clasa mea ºi sã îi formez eu,
sã ºtiu cã mi-am pus amprenta
asupra personalitãþii lor.

Iulia Adelina Adamescu

Cleopatra Nestor, clasa a XI-a:
Pasiunile mele sunt muzica,
dansul ºi sportul, în general.
Practic echitaþia de performanþã
ºi mai nou, de aproximativ doi ani,
sunt pasionatã sã mã implic în
activitãþile de voluntariat, în tot
felul de activitãþi sociale, culturale
pentru tineri. Consider cã
examenul de bacalaureat în sine
este un examen de maturizare, însã
mai trebuie perfecþionat, atât
examenul în sine, cât ºi structura
învãþãmântului înainte de examen,
mã refer la cei patru ai de liceu în
care se pregãteºte teoretic acest
examen. Ar trebui sã fie fãcutã o
reformã de la bazã, în care sã se
schimbe ºi programa ºi materia ºi
apoi sã avem un examen de
bacalaureat cu subiecte pe
mãsurã, în care elevii sã poatã sã
demonstreze abilitãþile dobândite
în cei patru ani de liceu, nu doar
în ultimul an, când încep sã se
pregãteascã intens. Pentru viitor,
m-am gândit sã aplic pentru o
facultate în America. Am în plan
sã urmez acolo una dintre
facultãþile de top, pentru cã vreau
sã îmi aleg ceva foarte specializat.
Consider cã planul de învãþãmânt
de peste ocean mi se potriveºte
mai mult, însã doresc sã mã întorc
dupã terminarea studiilor pentru
cã simt cã România are foarte mult
potenþial ºi, prin experienþa pe
care o sã o capãt în America, aº
putea sã schimb niºte lucruri aici.

Iulia Adelina Adamescu, clasa a XI-a: Sunt o fire cãreia
îi place sã se implice în orice se poate ºi sã ajut, nu
neapãrat sã am vreun câºtig material de pe urma asta. Pur
ºi simplu, îmi place sã mã implic. Referitor la viaþa de
liceu, mi-o imaginam altfel, sincerã sã fiu. Asta ºi
datoritã filmelor pe care le-am vãzut ºi care aveau ca
subiect liceul american. Nu zic sã copiem sistemul
american, însã cred cã se pot face schimbãri acolo unde
vremurile o cer. Astfel se pot scrie manuale mai prietenoase ºi se mai pot aerisi programele ºcolare. Consider cã
ar trebui sã se punã un accent mai mare pe aptitudinile
fiecãrui elev în parte, nu sã fie constrâns sã înveþe
la anumite materii, pentru cã nu va face performanþã.

Cleopatra Nestor

Rãzvan Iancu
Rãzvan Iancu, clasa a XI-a:
Viaþa de liceu mi se pare
cea mai frumoasã perioadã din viaþa unui om,
deoarece în liceu începi sã
faci conexiuni, sã legi
prietenii Ceea ce învãþãm
acum ne va fi de folos
mai târziu, dupã examenul
de bacalaureat. Personal,
consider cã fãrã acea
diplomã nu poþi sã faci
nimic în viaþã. Este drept,
trebuie sã mai ai ºi un gram
de noroc. În ceea ce priveºte
facultatea, încã nu m-am
hotãrât, însã oscilez între
o facultate de construcþii
ºi Politehnicã, pentru
cã a fãcut-o ºi fratele meu
ºi am vãzut ce presupune
o astfel de facultate.

Text ºi foto:
Mihãiþã ENACHE

642  11 noiembrie 2013

OPINIA NAÞIONALÃ

CAFENEAUA COMPLEXITÃÞII

Valori româneºti

Peisajul, instrument al memeticii
ºi metaeticii în Societatea Cunoaºterii

 11 noiembrie, ora 19:30,
Club 24/ Regie/ Bucureºti,
în deschiderea sezonului IV
al Cafenelei Complexiãþii,
conf. dr. arh. Cerasella
Crãciun va vorbi despre
habitat ca o conºtiinþã
colectivã, peisaj ºi
arhitecturã organicã pentru
Societatea Cunoaºterii.
Reevaluarea termenului peisaj genereazã, în prezent, domenii noi de cercetare
holistã ºi studii la graniþa cunoaºterii. Prin
abordarea transdisciplinarã  integrare,
transgresie ºi metamorfozã  termenul
iniþial, peisaj, ºi noile domenii de cercetare
se apropie de o limitã misticã  filosoficã
ºi semioticã. Observãm peisajul de azi ca
o evoluþie care metabolizeazã culturile locale, ºi integreazã elemente fundamentale ale tradiþiilor vechi culturale ºi sociale, cu cele ale ºtiinþei contemporane. În
contextul acestor transformãri, nivelul
conceptual se modificã iar vorbirea capãtã un nou vocabular. Prin conexiunile filosofice ºi epistemiologice, ºi prin diversificarea cercetãrii în sens transdisciplinar,
s-au dezvoltat tipologii specifice de peisaj:

natural/antropic, urban/rural, cultural,
material/imaterial, efemer/perpetuu. Tipologiile se observã la nivel macro, mezzo ºi
micro, printr-o multitudine de sensuri ce
depind de nivelul domeniului de cercetare ºi de interdependenþa domeniilor cu
ramuri ºtiinþifice hibrid. Peisajul devine,
astfel, un termen folosit în sens holist, ca
o legãturã terminologicã între domenii
diferite, ºi se transformã într-o preocupare majorã în societatea în care trãim.
Pentru domenii ca arhitecturã, peisagisticã,
urbanism, culturã, antropologie, etnografie ºi etnologie, peisajul este un termen
indispensabil pentru definirea modernitãþii în sens contemporan ºi pentru
moºtenirea naturalã ºi antropicã, în
context european.

*
Cafeneaua Complexitãþii este un proiect al Centrului pentru Studii Complexe (CSC),
organizaþie neguvernamentalã ºi nonprofit. Cafeneaua Complexitãþii este un eveniment
public, organizat pentru comunitatea CSC ºi cu sprijinul ei. Fondurile colectate din donaþiile de participare permit continuarea acestui proiect ºi asigurarea independenþei lui.

Noaptea
devoratorilor
de Publicitate

la Cinema Patria
În 2013, Noaptea Devoratorilor de
Publicitate va fi câmpul de luptã al zombiilor.
Pe 15 ºi 16 noiembrie, peste 300 spoturi vor fi
devorate timp de opt ore la Cinema Patria, în
cadrul ediþiei cu numãrul 18 a evenimentului.
Noaptea Devoratorilor de Publicitate este un
eveniment internaþional, creat în 1981 de cãtre
Jean-Marie Boursicot, care, fascinat fiind de
reclame, a început sã colecþioneze spoturi publicitare din toatã lumea pentru a le prezenta
publicului larg, într-un spectacol ce îºi propune sã transmitã publicului emoþiile, artisticul ºi caracterul transcendent faþã de limitele culturale ale spoturilor publicitare. Cel
care a adus acest show în România este Dan Chiºu, producãtorul general al spectacolului.
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Dan Berindei unul dintre marile
spirite ale acestei þãri
Valeriu RÂPEANU
Cea de a 90 aniversare a istoricului
Dan Berindei (n. 3 noiembrie 1923)
nu reprezintã doar o biruinþã biologicã, prin care au fost înfrânte toate
relele care se abat asupra trupului,
ci triumful spiritului, care, la aceastã
vârstã, nu a dat ºi nici nu dã semne de
obosealã, nici de satisfãcutã contemplare a ceea ce a lãsat în urma sa.
Viaþa nu a fost clementã pentru tânãrul
Dan Berindei, nãscut dintr-o familie cu frumoase tradiþii intelectuale
înscrise în istoria þãrii noastre, dar
asupra cãreia avea sã se abatã în
cadenþa anilor ce vin - cum spunea
un poet al epocii de dupã 1944 - toate
furtunile epocii. Nu le vom reaminti
aici, cunoscând decenþa sa, care respinge orice tentaþie de a-ºi crea o
aurã de victimã, de a pune în exergã
suferinþele, statutul de persecutat. Dar
câteva trebuiesc spuse, deoarece Dan
Berindei a cunoscut, încã din prima
tinereþe, toate avatarurile societãþii
româneºti de dupã 1944. Un doctorat
pregãtit cu temeinicie este amânat prin
directivã ministerialã chiar în ziua
când trebuia susþinut. Amânarea a
durat zece ani! A fãcut parte din
acea generaþie care a fost lovitã în fiinþa
ei moralã ºi intelectualã de cavalcada
de legi ºi reforme datoratã tripletei
ucigaºe a culturii româneºti: Iosif
Chiºinevschi, Leonte Rãutu, Mihai
Roller. Printre instituþiile desfiinþate
în 1948 se afla ºi Institutul de Studii
ºi Cercetãri Balcanice unde Dan
Berindei funcþiona din 1946, chemat
de profesorul sãu, Victor Papacostea.
Pe plan personal, o cãsãtorie cu Ioana,
fiica istoricului ºi omului politic
naþional þãrãnist Ioan Hudiþã, împlinitã
în momentul când socrul sãu, ministru
al agriculturii din partea Partidului
Naþional-Þãrãnesc în cel de al doilea

guvern C. Sãnãtescu ºi, apoi, în cel
condus de Nicolae Rãdescu, era þinta
unor atacuri furibunde din partea
propagandei comuniste, fiind denunþat
ca duºman al reformei agrare, pe
care Ioan Hudiþã ºi ceilalþi fruntaºi
naþional þãrãniºti o vedeau întemeiatã
pe riguroase temelii sociale, ºtiinþifice,
economice ºi nu electorale, aºa cum
adversarii sãi au împlinit-o dupã
6 martie 1945. Au trecut doi ani ºi
familia Berindei avea sã cunoascã tot
ce a avut mai rãu regimul comunist:
socrul sãu este arestat, rãmânând opt
ani în închisoare (ultima fiind cea de
la Sighet). În acest timp, soþia lui Dan
Berindei va sta timp de doi ani la
Jilava, unde naºte unul dintre cei doi
copii al cuplului. Ne închipuim ce a
urmat pentru o familie stigmatizatã
ºi în ce împrejurãri ºi-a început cariera
de istoric Dan Berindei, care a fost
viaþa, adevãrata lui viaþã. A avut
tenacitatea sã alcãtuiascã ºi sã
tipãreascã volume de documente,
care constituie temelia studiilor
istorice. ªi-a continuat drumul, care
n-a fost jalonat de onoruri - porþile
Universitãþii ºi ale Academiei i s-au
deschis când avea aproape 70 de
ani!, Dan Berindei devenind, pe
mãsura publicãrii studiilor sale, nu
doar un nume, ci o competenþã ºi
o referinþã ºtiinþificã. ªi-a axat
cercetãrile asupra perioadei istorice
care a dus la fãurirea României
moderne. S-a dovedit a fi istoricul
total, care a îmbrãþiºat aceastã epocã
tumultoasã, constructivã, cu oameni
dãruiþi ºi pasionaþi pânã la jertfã
pentru ideea României unite, moderne
din toate punctele de vedere, cu
oameni care au avut simþul realitãþilor
ºi au construit o þarã, scoþând-o din
letargia orientalã, cu intelectuali ce au

Simte
Matematica!
la Muzeul
Naþional
Tehnic

Invitaþii în lumea picturii

Rezidenþe artistice
vizuale la Arcuº
Carola FREY
Despre tabãrã de picturã de la Arcuº, din judeþul Covasna, se
poate spune cã s-a dus vestea în rândurile celor implicaþi,
direct sau indirect, în viaþa culturalã, artisticã a fenomenului
plastic vizual de la noi ºi nu numai. Am admirat ºi un album
de artã, editat în condiþii grafice de excepþie, referitor la istoricul
acestor întâlniri anuale ale artiºtilor din cadrul taberei de creaþie.
Ion Lazãr, cadru didactic la Universitatea
Naþionalã de Arte din Bucureºti, ne-a vorbit,
în calitate de coordonator al acestor întâlniri, despre semnificaþia lor:
Odatã cu numirea de cãtre Ministerul
Culturii ºi Patrimoniului Naþional a
actualului director  Kopacz Atilla, în 2007,
la sugestia fostului director al Centrului
Cultural Arcuº - Petre Strãchinaru,
dinamica activitãþilor a sporit considerabil:
aici se desfãºoarã acum variate concerte de camerã ºi recitaluri interpretative, concursuri naþionale de dezbateri ale
tinerilor, simpozioane de literaturã,
montaje teatrale ale actorilor de la Teatrul
de Stat Andrei Mureºanu din Sfântu
Gheorghe, tabere de creaþie ºi expoziþii de
artã plasticã. Luna august a fiecãrui an
este dedicatã artelor vizuale  de la picturã,
graficã ºi sculpturã, pânã la restaurare
de icoane ºi artã fotograficã. Prin tabãra
de picturã ºi expoziþiile din Galeria de artã
Stable Gallery (personale ºi de grup) s-a
creat, de-a lungul anilor, prin donaþiile
artiºtilor rezidenþi ori expozanþi, o diversã,
valoroasã ºi unicã pinacotecã de artã

pus temelia unui culturi izvorâte din
profunzimile populare ºi legatã de
curentele novatoare ale spiritualitãþii
europene. În primul rând romantismul.
De aceea, cei care vor sã cunoascã
aceastã epocã a secolului al XIX-lea au
ca reper ºtiinþific opera lui Dan Berindei.
Am spus opera ºinu operele sale,
deoarece scrierile lui Dan Berindei
alcãtuiesc un sistem coerent, unitar,
structurat ºtiinþific.
S-a remarcat, mai de mult, prezenþa
istoricului în Cetate. Într-adevãr, Dan
Berindei a fost ºi este la televiziune,
radio, în ziare ºi reviste. Fie evocând
personalitãþi ale civilizaþiei româneºti
, momente din trecutul nostru, fie
consemnând meditaþii asupra contemporaneitãþii - însemnãrile lui Dan
Berindei aparþin deopotrivã unui
istoric ºi unui moralist. Excluzând
orice partizanat politic, orice tentaþie
de a servi interesele acelor care vor
sã impunã adevãrul pritocit în
laboratoarele dezinformãrii, Dan
Berindei desfãºoarã o tinereascã
activitate publicisticã. ªi în acelaºi
timp este oaspetele totdeauna
aºteptat, mereu ascultat al unor
colocvii, reuniuni ºtiinþifice, dezbateri
publice. Aceastã dimensiune a personalitãþii sale nu a diminuat odatã
cu vârsta, deoarece face parte din fibra
sa intelectualã ºi moralã.
La începutul lunii noiembrie,
când Dan Berindei, istoricul de largi
deschideri culturale, omul care a slujit
cu devotament, dãruire, fãrã emfazã
ºtiinþa româneascã, priveºte înapoi cu
mulþumirea datoriei împlinite, noi toþi
îi dorim sã priveascã înainte, fiindcã
îi aºteptãm cuvântul scris ºi rostit cu
bucuria de a ne afla alãturi de unul
dintre marile spirite ale acestei þãri.

Ion Lazãr ºi Kopacz Atilla la expoziþia de la Arcuº

vizualã, numãrând la ora actualã
circa 400 de lucrãri.
În ce constau, mai exact, activitãþile de
restaurare a icoanelor?
La baza acestei acþiuni stã o propunere
de colaborare a Catedralei Ortodoxe din
Sfântu Gheorghe, unde abundã raritãþi
precum icoane pe lemn, pânzã ºi sticlã,
evanghelii vechi ºi veºmânt preoþesc), cu
Universitatea Naþionalã de Arte din
Bucureºti, pentru recondiþionarea pieselor
aflate în Muzeu. Mi-a revenit cinstea de a
contribui la restaurarea icoanelor,
împreunã cu studenþii ºi absolvenþii
departamentului de Picturã, fapt pentru care
am fost rãsplãtiþi  nu numai pe pãmânt 
cu împrejurarea de a fi pomeniþi la fiecare
slujbã de Liturghie. În urma binecuvântãrii acordatã de Î.P.S. Ioan Sãlãjan,
arhiepiscopul Covasnei ºi Harghitei, dupã
ce a urmãrit procesul de restaurare, Centrul
de Culturã Arcuº (localitate aflatã la 5 km.
de reºedinþa de judeþ Sfântu Gheorghe) s-a
dovedit a fi gazda idealã, punând la
dispoziþie spaþiul necesar lucrãrilor. Astfel,
încetul cu încetul, restaurându-se 5-6 icoane

în fiecare an, începând din anul 2008,
depozitul de artefacte al Muzeului se mutã,
piesã cu piesã, în spaþiul de expunere
destinat vizitãrii.
Cum au continuat, în anul 2013, aceste
frumoase tradiþii  atât de necesare, în peisajul
plasticii contemporane, prin consecvenþa lor
ºi prin calitatea expoziþiilor?
Desfãºurarea evenimentelor plastice a fost
marcatã, printr-o interesantã coincidenþã,
de semnul cifrei 4, reflectat, de altfel, inclusiv
în afiºele ori cataloagele manifestãrilor
artistice tipãrite prin amabilitatea Centrului de Culturã Arcuº: o primã expoziþie 
4 pictori ai artei moderne româneºti - a reunit
tablourile unei colecþii particulare prezentând
opere inedite, de tinereþe, ale unor maeºtri ai
discursului plastic vizual (Marius Cilievici,
Traian Brãdean, Rodica Lazãr ºi Iacob
Lazãr, colegi de generaþie ºi de convingeri
artistice), a urmat, apoi, cea intitulatã
4 artiºti ai familiei Crãciun  Constantin,
tatãl, Geta, mama, Simion, fratele mai mare,
ºi Oana, sora mai micã), pentru ca luna
august sã se încheie cu A 4-a ediþie a
Expoziþiei de final a taberei de creaþie.

Institutul Goethe, în parteneriat cu
Muzeul Mathematikum din
Giessen, Germania, cu sprijinul
Ministerului Afacerilor Externe al
Republicii Germania, a organizat
expoziþia Simte Matematica!, un
proiect interactiv prezentat în mai
multe þãri din Europa, America ºi
Asia. La Bucureºti, expoziþia este
gãzduitã de Muzeul Naþional
Tehnic Dimitrie Leonida, str.
Candiano Popescu nr. 2, (Parcul
Carol I), Bucureºti, pânã la
24 noiembrie, de marþi pânã duminicã, 10:30-18:00. Accesul
publicului este liber.
Expoziþia îºi propune o abordare
ineditã a unei ºtiinþe pe care mulþi
o considerã prea exactã pentru
a mai fi ºi distractivã. Vizitatorii
vor descoperi practic, prin joc,

informaþii utile despre concepte
abstracte. Exponatele nu doar cã
pot fi atinse, dar devin adevãrate provocãri pentru cei ce vor
sã-ºi punã mintea la încercare: sã
compunã un puzzle, sã construiascã
o replicã a podului Da Vinci, sã se
priveascã în oglinzi paralele,
sã redescopere legile simple ale geometriei asamblând diverse forme ºi
multe altele. Douãzeci de exponate
ingenioase îºi aºteaptã vizitatorii,
reprezentând o selecþie dintre cele
mai populare experimente ale
colecþiei Muzeului Mathematikum
din Giessen, Germania, primul
muzeu interactiv din lume dedicat matematicii. Expoziþia a fost
creatã acum 10 ani ºi s-a bucurat de
succes, înregistrând peste
1,5 milioane de vizitatori.

Grãdina dintre ape - expoziþie comunã,
ªtefan Câlþia ºi Ana Wagner

O colecþie extraordinarã de desene ºi porþelanuri pictate manual, semnate de
ªtefan Câlþia ºi Ana Wagner va fi expusã, începând cu 14 noiembrie, la
showroomul Wagner Maison de la Porcelaine, din Cotroceni. Expoziþia
intitulatã Grãdina dintre ape va putea fi vizitatã în perioada 14-28 noiembrie,
în intervalul orar 10-19, în timpul sãptãmânii, ºi 11-16, sâmbãta.
Grãdina dintre ape este o colecþie de porþelanuri care descriu armonia
redescoperitã într-un fragment de naturã. Este un spaþiu populat cu îngeri,
cu plante a cãror delicateþe este minuþios conturatã ºi creaturi închipuite pe
porþelan de ªtefan Câlþia, cunoscut pentru atenþia ºi dragostea de naturã,
ºi de Ana Wagner, artista cunoscutã în special prin pictura pe porþelan.
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OPINIA NAÞIONALÃ

Studiul limbilor strãine  o preocupare la nivel european

Scãdere continuã a cursurilor de
PROGRAME POSTUNIVERSITARE
limbi strãine în universitãþile britanice
DE FORMARE ªI DEZVOLTARE
 care sunt cauzele declinului ºi de ce existã un motiv de speranþã PROFESIONALÃ CONTINUÃ

pentru domeniul de calificare:
Limbã ºi literaturã modernã (englezã / francezã)

(urmare din pag.1)
Motivele pentru declin
Motivul pentru care este atât de dificil de
a inversa declinul departamentelor ML este
cã intrã în joc o gamã largã de factori. Iatã
unele dintre cele mai importante motive
pentru starea actualã a studiului limbilor moderne în Marea Britanie:  decizia guvernului laburist de a renunþa la studiul
limbilor moderne ca disciplinã obligatorie în
etapa cheie 4 (atunci când elevii sunt în
jur de 14 de ani ). Ca urmare, nivelul de
cunoaºtere a limbilor moderne în rândul
elevilor este la cel mai scãzut nivel de la
mijlocul anilor 1990 pânã în prezent. Acest
lucru are consecinþe imediate pentru departamentele de limbi strãine, la nivel universitar, care concureazã pentru mai puþini studenþi cu calificãri lingvistice de nivel post-A.
Departamentele lingvistice tind sã fie mai
scumpe
decât alte discipline umaniste, având
în vedere cã acestea presupun, de obicei, mai
multe ore de predare. Este nevoie, de asemenea, de niveluri relativ ridicate de personal se
lucreazã cu mai puþini studenþi, pe specificul
fiecãrei limbi, care au nevoie de personal de
specialitate.  Noul regim de taxe în Anglia,
introdus în anul universitar 2012/2013, care
permite universitãþilor sã perceapã taxe de pânã
la 9000 GBP, exacerbeazã problema. Dupã ce
departamentele ML au primit anterior fonduri
suplimentare, ca o recunoaºtere a faptului cã
funcþionarea lor este scumpã, acum genereazã,
din taxe, acelaºi venituri pentru universitãþi
ca ºi alte specializãri umaniste, în timp ce
presupun costuri mai mari. Acest lucru le face
o þintã uºoarã atunci când universitãþile sunt în
cãutarea unor posibile economii.  Studiul
limbilor moderne în Marea Britanie conþine,
de obicei, un an integrat în strãinãtate ºi, prin
urmare, dureazã patru ani. Acest an de studiu
descurajeazã potenþialii elevi de a studia limbi
moderne, din cauza costurilor suplimentare,
în special în lumina datoriilor considerabile
care se acumuleazã în conformitate cu noile
reglementãri ale taxei. Potrivit Consiliului
Universitãþii de Limbi Moderne (UCML),
limbile strãine s-au confruntat, de când a
fost introdus regimul de finanþare din 2012, cu
o scãdere cu 14 % în ceea ce priveºte recrutarea
studenþilor, mai mult decât orice altã disciplinã.
Semne pozitive
Deºi existã multe motive pentru declinul
departamentelor ML, acesta nu este, totuºi,
sfârºitul lumii în studiul limbilor moderne
din Marea Britanie, având în vedere creºterea

gradului de conºtientizare a problemei ºi o
serie de mãsuri, care au fost luate în ciuda
trendului.  Limbile au fost desemnate,
încã din 2005, ca subiecte de importanþã
strategicã ºi vulnerabile de cãtre Consiliul
de Finanþare a Învãþãmântului Superior din
Anglia ( HEFCE ). În scopul de a promova
studiul limbilor, HEFCE oferã fonduri pentru
iniþiativa de a studia limbi strãine, constând
dintr-un consorþiu de 80 universitãþi, pentru
a încuraja colaborarea între învãþãmântul
superior, ºcoli ºi angajatori.  În 2011, Academia britanicã a lansat un program de patru
ani, care are ca scop creºterea gradului de
conºtientizare ºi demonstrarea importanþei
limbilor strãine în ºtiinþele umaniste ºi
sociale.  Introducerea aºa-numitului bacalaureat în limba englezã(EBacc) oferã
ºcolilor un stimulent pentru a încuraja
studenþii sã aleagã o limbã strãinã. EBacc
este o mãsurã de performanþã, care recunoaºte cazul în care elevilor le-a fost asigurat un grad C sau mai bun pe o bazã de
subiecte academice, inclusiv o limbã strãinã.
În 2014, limbile strãine vor deveni o parte
obligatorie
a curriculum-ului ºcolilor primare,
copiii învãþând o limbã strãinã de la o vârstã
fragedã. Trebuie sã spunem, totuºi, cã,
pentru ca aceastã iniþiativã sã aibã un impact
durabil, dincolo de nivelul primar, este nevoie
de o politicã cuprinzãtoare, care asigurã o
legãturã eficientã între nivelul primar ºi
secundar cu privire la limbile oferite.
Concluzie
Starea Limbilor Moderne din Marea Britanie,
cu multe departamente de limbi strãine ale
universitãþilor care s-au închis ºi cu un sfârºit
al acestei tendinþe care încã nu se vede, a avut,
în mod clar, ºi zile mai bune. Aceastã tendinþã
îngrijorãtoare a condus Academia Britanicã
la a avertiza despre un cerc vicios de monolingvism. În acelaºi timp, aºa cum s-a arãtat,
existã unele semne încurajatoare, dar este nevoie
de timp pânã când unele dintre aceste mãsuri
vor avea un impact asupra universitãþilor.
Christian MOSSMANN,
lector Limbi Moderne,
Universitatea din Exeter, Marea Britanie

Începând cu anul universitar 2013-2014, în cadrul Facultãþii de Litere, funcþioneazã
programele postuniversitare de formare ºi dezvoltare profesionalã continuã avizate de cãtre MECTS, conform Adresei nr. 69436 din 7.12.2012, dupã cum urmeazã:
Programe de perfecþionare a limbii
1. Perfecþionarea deprinderilor de comunicare oralã în limba strãinã (engleza/ francezã)
40 de ore, 4 credite
2. Dezvoltarea abilitãþilor redacþionale în context profesional: corespondenþã comercialã în limba
strãinã (englezã/francezã), 40 de ore, 4 credite
3. Teorii ºi practici discursive, 40 de ore, 4 credite
4. Concepte fundamentale de gramaticã în limba englezã / francezã, 90 de ore, 10 credite
Programe de specializare: Traducere
5. Vocabularul instituþiilor europene (englezã/francezã), 90 ore,10 credite
6. Resurse informatizate pentru traducerea documentelor europene (englezã/francezã), 40 de ore,
4 credite
7. Reperajul dificultãþilor de traducere a programelor europene - studii de caz (englezã/francezã),
40 de ore, 4 credite
8. Perfecþionarea abilitãþilor de traducere în context editorial  studii de caz (englezã/francezã),
90 de ore, 10 credite
9. Erori frecvente în traducerea ºtirilor dintr-o limbã strãinã (englezã/francezã), 40 de ore,
4 credite
Programe pentru obþinerea de competenþe complementare
10. Integrarea deprinderilor lingvistice în predarea limbii engleze / franceze, ca limbã strãinã,
90 de ore, 10 credite
11. Metodologia cercetãrii ºtiinþifice în studiul limbii ºi literaturii, 40 de ore, 4 credite
Numãrul locurilor solicitate: formaþii de studiu de 15-25 cursanþi. Dupã depunerea dosarului de
înscriere la cursuri, candidatul va aºtepta pânã la întrunirea numãrului minim de cursanþi, urmând
ca responsabilul/ coordonatorul programului postuniversitar sã îi comunice data începerii cursurilor.
PRECIZARE: un program postuniversitar va începe în momentul în care se va completa grupa cu
cel puþin 15/20 cursanþi
Taxele
 Pentru programele postuniversitare de 90 de ore, taxele sunt în valoare de 800 RON
 Pentru programele postuniversitare de 40 de ore taxele sunt în valoare de 400 RON
Înscrierea la cursurile postuniversitare se realizeazã începând cu data de 15 octombrie 2013,
la sediul facultãþii din strada Ion Ghica nr. 13, etajul IV, cam. 404 (secretariatul facultãþii).
Program de lucru pentru înscrieri:
luni - joi: 8,00-16,00; vineri: 8,00-14,00; secretar pentru cursuri postuniversitare:
Gabriela Negru, etaj IV, camera 404, telefon: 021/4551506; e-mail: px_lls2@spiruharet.ro;
Secretar-ºef: Nicoleta Dumitru, telefon : 021/4551012; e-mail: nicol_dumitru@yahoo.fr
Adresa generalã de contact prin e-mail: literepostuniv@yahoo.com
Acte necesare la înscriere:
 fiºa de înscriere;  copia legalizatã a diplomei de licenþã sau echivalenta acesteia;  copia legalizatã
a foii matricole (suplimentului de diplomã) sau echivalenta acesteia  copia legalizatã a certificatului de naºtere  copia certificatului de cãsãtorie, în cazul candidaþilor care, dupã cãsãtorie, ºi-au
schimbat numele  copia cãrþii de identitate;  2 fotografii format 3/4, tip CI  Chitanþa care
dovedeºte achitarea tarifului de înscriere la una dintre casieriile Universitãþii Spiru Haret.
Informaþii privind conþinutul programelor postuniversitare sunt afiºate pe site-ul universitãþii (www.spiruharet.ro)  se deschide pagina Facultatea de Litere, iar din meniul
din partea stângã a paginii se acceseazã rubrica de Programe postuniversitare:
http://www.spiruharet.ro/facultati/facultate.php?id=18
Pentru orice alte informaþii utile referitoare la programele postuniversitare vã puteþi adresa
profesorilor coordonatori de program sau secretariatului facultãþii.
Coordonatori pentru programele postuniversitare:
Lector univ. dr. Elena Drãguºin; email: moisescu2001@yahoo.com;
Conf. univ. dr. Elisabeta Nicolescu; email: elisabetanicolescu@yahoo.fr;
Director al Departamentului de Filologie:
Conf. univ. dr. Ramona Mihãilã; email: ramona.mihaila@spiruharet.ro

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Somewhere Over the Rainbow

Silviu ªERBAN
Muzica lui Herbert Stothart,
adaptatã dupã compoziþiile lui
Harold Arlen, pe versurile lui E.Y.
Harburg, ºi, în particular, piesa
Somewhere Over the Rainbow, au
adus cele douã Oscar-uri pentru
transpunerea cinematograficã a
poveºtii lui Frank L. Baum,
publicatã în 1900. ªi, la fel cum
Vrãjitorul din Oz se va impune ca
unul dintre simbolurile culturii
americane, cântecul interpretat de
Judy Garland va deveni una dintre
cele mai populare melodii ale
tuturor timpurilor, ajungând, în
timpul celui de-al Doilea Rãzboi
Mondial, simbolul trupelor americane care luptau în Europa.
Nici filmul de care este rãspunzãtor,
în principal, directorul de producþie
al lui Metro-Goldwyn-Mayer,
Mervyn LeRoy, nu a fost mai puþin

apreciat, în ciuda unui succes reþinut
la lansare. Angajarea lui Victor
Fleming ca regizor a venit dupã
câteva alte încercãri, printre care
ºi George Cukor, cel care va lãsa
The Wizard of Oz pentru Gone With
the Wind, pentru ca, ulterior, acelaºi
Fleming sã-l înlocuiascã ºi la
filmarea peliculei Pe aripile
vântului, lãsându-l pe King Vidor
sã finalizeze Vrãjitorul din Oz. Sub
comanda acestuia din urmã sunt
filmate scenele în sepia din Kansas
(inclusiv secvenþa Somewhere
Over the Rainbow), însã regizorul
cu origini maghiare a refuzat sã
aparã pe generic. Toatã aceastã
mobilitate a regizorilor de la o producþie la alta este o caracteristicã
a perioadei hollywoodiene a studiourilor, în care cuvântul decisiv
în realizarea filmelor îl avea producãtorul. Ca ºi Selznick, LeRoy
schimbã rând pe rând scenariºtii,
versiunea finalã a poveºtii cinematografice purtând trei semnãturi
(Noel Langley, Florence Ryerson,
Edgar Allan Wolf), deºi mult mai
mulþi au avut variate contribuþii.
Scenariul include o serie de modificãri în raport cu cartea, însã, cea
mai importantã dintre ele este
aceea a reorientãrii poveºtii, a
resemnificãrii sale. În opoziþie cu
creaþiile fraþilor Grimm ºi ale lui
Andersen, Frank L. Baum nota, la
apariþia Vrãjitorului din Oz, cã a sosit
momentul unui nou tip de poveste,
din care sã fie eliminate elementele moralizatoare înfricoºãtoare,

educaþia modernã propunând o
moralã bazatã pe întâmplãri
amuzante. Cu acest gând în
minte, adãuga autorul, povestea
Vrãjitorului din Oz a fost scrisã doar
pentru a fi pe placul copiilor din
ziua de azi, o poveste care îºi
propune sã devinã un basm modernizat, din care copiii sã reþinã
mirarea ºi bucuria, lãsând deoparte
strângerile de inimã ºi coºmarurile. Scenariul comandat de
LeRoy reintroduce însã strângerile de inimã ºi coºmarurile,
împachetând basmul lui Baum

tãrâmul altinezilor, Dorothy se
întreabã dacã nu cumva s-a îndeplinit dorinþa sa de a ajunge over
the rainbow) ºi, totodatã, prilej
de a experimenta depãrtarea de
casã ºi remuºcãrile datorate unei
decizii regretate (revenind, dupã
îndepãrtata cãlãtorie, Dorothy
promite tuturor cã nu va mai pleca
niciodatã pentru cã nicãieri nu e
ca acasã). Apariþia deghizatã a
realitãþii la nivelul visului merge
pânã într-acolo încât personajele
din poveste nu sunt altele decât cele
din Kansas: fermierii Hank (Ray

The Wizard of Oz
(Victor Fleming1939)

într-un nou ambalaj, purtãtor de
noi sensuri. Sunt adãugate secvenþele din Kansas, care preced
tornada, ºi în care o aflãm pe
Dorothy ca parte a unui conflict în
urma cãruia decide sã plece de
acasã, departe de mãtuºa Em ºi
unchiul Henry. Un anume profesor-magician Marvel o întoarce
însã din drum, dar, între timp, tornada se porneºte ºi fata cu greu
ajunge acasã. În termeni freudieni,
cãlãtoria pe tãrâmul lui Oz (filmatã în Tehnicolor) ºi dorinþa lui
Dorothy de a se întoarce acasã,
prezentate sub forma unui vis,
devin astfel înfãptuiri deghizate
ale dorinþei refulate anterior (pe

Bolger), Hickory (Jack Haley) ºi
Zeke (Bert Lahr) devin SperieCiori, Omul de Tinichea ºi Leul cel
Laº; Miss Almira Gulch (Margaret
Hamilton) se transformã în Vrãjitoarea cea rea de la Miazãnoapte; profesorul Marvel (Frank
Morgan) îl întruchipeazã pe Marele
Oz. Modul sofisticat ºi plin de
subtilitãþi în care Vrãjitorul din
Oz este respus cinematografic se
transformã uneori în instrument
critic ale cãrui þinte sunt exprimate
cu claritate. Memorabilã, în acest
sens, este secvenþa în care Oz îndeplineºte dorinþele celor trei însoþitori ai lui Dorothy. Spre deosebire
de povestea lui Baum, creierul

112
lui Sperie-Ciori nu mai este
confecþionat dintr-un amestec de tãrâþe, ace ºi cuie,
ci este dovedit printr-o
diplomã de doctor în gândirologie (De unde vin eu,
spune Oz, sunt universitãþi, studii aprofundate, unde
oamenii merg sã devinã mari
gânditori. Când ies de acolo nu
au mai mult creier decât tine,
dar au o diplomã pe care tu
n-o ai); Omul de Tinichea
nu mai capãtã o inimã de
mãtase umplutã cu rumeguº, ci un ceas în formã de
inimã, o dovadã de stimã ºi
afecþiune (iar Oz adaugã: De
unde vin eu existã oameni care fac
numai fapte bune. Sunt numiþi
filantropi. Inimile lor nu sunt mai
mari decât a ta, dar au ceva ce tu nu
ai. Au o dovadã); în fine, Leul cel
Laº nu mai capãtã curajul bând
o licoare, ci primind o medalie

(De unde vin eu, explicã Oz,
existã oameni numiþi eroi, care îºi
scot o datã pe an uniformele de la
naftalinã ºi defileazã de-a lungul
strãzii principale. N-au mai mult
curaj decât tine, dar au o medalie,
pe care tu n-o ai).

* * *
Cu ecranizarea dupã romanul lui Emily Bronte, Wuthering Heights
(La rãscruce de vânturi), William Wyler obþinea o a doua nominalizare,
dupã Dodworth, trei ani mai devreme. Laurence Olivier, aflat la primul
sãu film la Hollywood, venise împreunã cu soþia sa, Vivien Leigh, în
speranþa distribuirii acesteia în rolul lui Catherine. Producãtorul Samuel
Goldwyn o refuzã, pe motivul lipsei de recunoaºtere în Statele Unite a
actriþei britanice. O invitaþie din partea lui Myron Selznick, impresarul
soþului ei ºi fratele lui David O. Selznick, la un eveniment special
datorat deschiderii filmãrilor la Gone With the Wind, va conduce la
descoperirea celei care o va interpreta pe Scarlett OHara, iar, ulterior,
la un Oscar pentru cea mai bunã actriþã în rol principal, în dauna lui
Merle Oberon, cea care va juca alãturi de Olivier în Wuthering Heights.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  11 noiembrie 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*
Film documentar 
Lumea tehnologiei
Universitaria*
Calitatea în educaþie.
Emisiune de prof.univ.dr.
Gheorghe Duda
Film documentar 
Medii extreme
Film serial  Destine furate
(ep. 44)
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
Film artistic 
Stan ºi Bran în armatã (r)
Obiectiv 2.0 (r)
Universitaria* (r)
Calitatea în educaþie (r)
Preuniversitaria* (r)
Film documentar 
Medii extreme (r)

MARÞI  12 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 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:00 Universitaria*
12:30 ªcoala, absolvenþii ei
ºi piaþa muncii. Emisiune
de Monica Avramescu
13:00 Film documentar 
Medii extreme
13:30 Film serial  Destine furate
(ep. 45)
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 Ce zici, te bagi?
Realizator Robert Tache
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)

SÂMBÃTÃ  16 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

MIERCURI  13 noiembrie 2013

JOI  14 noiembrie 2013

VINERI  15 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 Film documentar 
Lumea tehnologiei
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. 46)
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  Visul
unei nopþi de iarnã (1946)
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 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
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. 47)
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 - La porþile albastre ale oraºului (1975)
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 
Aventura spaþialã
08:00 Film serial  Destine furate (r)
09:00 Preuniversitaria*
10:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
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. 48)
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 
Racolarea (1985)
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)

DUMINICÃ  17 noiembrie 2013

14:00 Liceenii.
Emisiune de Tina Toma
15:00 Week-end show (r)
16:00 Film artistic  Suflete regãsite
(1999)
18:00 ªtiri
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
K.O. (1968)
00:00 Petrecere româneascã (r)
03:00 Ilinca Dumitrescu
ºi invitaþii sãi (r)
04:00 Liceenii (r)
05:00 IT Focus (r)

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

O nouã emisiune începe
marþi, 12 noiembrie,
ora 20:30

FILM ARTISTIC
ROMÂNESC
Vineri, 15 noiembrie,20:30

Racolarea (1985) - acþiune
Regia: Mircea George Cornea
Distribuþie: Florin Piersic,
Tora Vasilescu, Mircea Anghelescu,
Ion Besoiu
Ademenit de oferte iluzorii, un
tânãr geolog pleacã peste hotare
unde, între tentaculele unui trust
multinaþional de spionaj economic,
e silit sã joace dupã cum îi cântã
agenþii acestuia. Bine înzestrat
moral ºi fizic, geologul nostru
promoveazã cu succes testele de
perspicacitate, ba face faþã chiar ºi
farmecelor unei agente greu de
respins, numai pentru a reveni acasã
unde ºtie el ce-i rãmâne de fãcut.
Sâmbãtã, 16 noiembrie, 22:00

K.O. (1968) - comedie

CE ZICI, TE BAGI?
Emisiune de divertisment, în care muzica ºi provocãrile fac duetul perfect
pentru douã ore de distracþie. Gazdele emisiunii, Robert Tache ºi Adrian
Costin, aduc în faþa dumneavoastrã o nouã producþie TvH, cu invitaþi
speciali, lideri de echipã, care vor avea prioritatea de a-i alege pe cei opt
concurenþi ai seriei, ce vor fi supuºi provocãrilor. Realizator Robert Tache.

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

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

Regia: Mircea Mureºan
Distribuþie: Toma Caragiu,
Dem Rãdulescu, Carmen Galin
Pe lângã meseria sa, Tudor, un
inginer proaspãt angajat într-o
fabricã textilã, este boxeur amator
ºi are modeste înclinaþii de actor. El
se implicã în activitãþile extraprofesionale ale instituþiei, fiind
antrenat pentru selecþia la Jocurile
Olimpice, în paralel cu susþinerea
unui rol din Hamlet.

16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi
17:00 Bun venit în România.
Realizator Simona ªerban
18:00 ªtiri
19:00 Film artistic  Brazilia, þara
aventurilor (Brazilia)
21:00 Film artistic  Prietene, te-ai ars!
(SUA, 2004)
23:00 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:00 Gala cântecului românesc (r)
02:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
03:00 Film artistic  Brazilia, þara
aventurilor (Brazilia) (r)
05:00 Weekend show (r)

Duminicã

19:00

Brazilia, þara aventurilor
(Brazilia), animaþie

Regia: Mariana Caltabiano
Distribuþie: Eduardo Jardim,
Fernando Meirelles
Personajele principale sunt Stress
(un om de afaceri hulpav de bani ºi
mereu stresat) ºi Relax (un regizor
de film ºi un mare visãtor, care vede
mereu viaþa în roz). Relax îl convinge
pe Stress sã porneascã împreunã în
cãutarea celui mai bãtrân copac din
lume. La gândul cã va face o grãmadã
de bani de pe urma acestei comori,
Stress acceptã pe loc propunerea. În
final, cei doi descoperã ceva cu mult
mai frumos ºi mai interesant: Brazilia.

PROGRAMUL
R A D I O HFM

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

Tania MAMALI, director,

Biblioteca Universitãþii Spiru Haret

BIBLIOTECII

La patru ani
de la prima ediþie a
Zilelor Bibliotecii Universitare
ne simþim, mãcar într-un sens,
mai bogaþi ºi mai împliniþi.
Avem un privilegiu unic,
acela de a ne bucura de cãrþi
dintre cele mai frumoase ºi de
cititori ºi cititoare dintre cei
mai frumoºi ºi frumoase la
suflet ºi nu numai!
Acum un an spuneam
cã trãim vremuri de cumpãnã
în care bibliotecarii suferã
alãturi de toatã societatea
româneascã din pricina
neajunsurilor, deopotrivã
materiale ºi spirituale.
Din pãcate, a trecut un an
ºi întrebarea rãmâne retoricã:
lipsa valorilor morale ºi a
reperelor culturale i-a alienat
oare pe bibliotecari, cum a
fãcut-o, de altfel, cu
majoritatea meseriilor
vocaþionale?
Munca de bibliotecar
reprezintã un act de dãruire ºi
un ritual de împãrtãºire.
Dupã o viaþã petrecutã între
cãrþi minunate ºi oameni, care
au devenit mai buni ºi mai
frumoºi prin lecturã, pot
spune cã pentru mine munca
de bibliotecar este în egalã
mãsurã o tainã! Prin faptul cã
sprijinã accesul la informaþie,
prin înlãturarea barierelor de
tot felul, bibliotecarul a devenit
unul dintre apãrãtorii dreptului
la informare ºi promotorii
accesului la culturã, douã
drepturi fundamentale ale
omului. Iar, dincolo de toate
acestea, bibliotecarul este o
cãlãuzã magicã a cãrui prezenþã
discretã ºi înþeleaptã contribuie
la apariþia unui tip de revelaþie
în viaþa unui om: cã o anumitã
carte sau anumite cãrþi îi pot
schimba radical viaþa
cititorului! Radical în bine,
pentru cã mã întorc la
cuvintele fermecate ale lui
Borges, care vedea lumea ca pe
o imensã bibliotecã, imaginarã
ºi suspendatã, iar viaþa ca pe
cea mai înaltã literaturã
posibilã, care se rescrie în
fiecare zi de mii ºi mii de ani.
Pentru Borges, ºi eu îmi asum
aceastã idee, lectura este un
ritual divin, iar cãrþile ne pot
face pe toþi sã devenim mai
buni într-o lume în care a fi
bun, atât la minte, cât ºi la
suflet, devine, din pãcate, o
rara avis!
Astãzi, la a patra ediþie a
Zilelor Bibliotecii Universitare,
sunt mândrã ºi fericitã
cã reprezint Universitatea
Spiru Haret unde pot contribui
încã la ºlefuirea minþilor ºi
sufletelor tinerilor!
Astfel, atât biblioteca,
în particular, cât ºi
universitatea, în general,
sunt deja douã entitãþi
profund europene, deopotrivã
din punct de vedere vocaþional
ºi profesional!
Am spus-o ºi o mai spun:
o minte sclipitoare fãrã un
caracter luminos este ca o
bibliotecã fãrã bibliotecar.
Din fericire, aici, la
Spiru Haret,
le avem pe amândouã!

ZILELE

O minte
sclipitoare
fãrã
un caracter
luminos
este ca o
bibliotecã
fãrã bibliotecar
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Între 4 ºi 6 noiembrie au avut loc
ZILELE BIBLIOTECII UNIVERSITARE,
eveniment destinat studenþilor ºi
masteranzilor Universitãþii Spiru Haret.
Cu acest prilej, participanþii au fost
informaþi asupra fondului de carte care
le stã la dispoziþie pentru a-ºi întocmi
lucrãrile solicitate pe parcursul anului
universitar, pentru a se documenta în
scopul participãrii la sesiunile de
comunicãri ºtiinþifice, organizate
împreunã cu decanatul facultãþii, pentru
a-ºi fundamenta ºi completa cunoºtinþele
din domeniul studiat. Astfel de acþiuni au
fost organizate la bibliotecile facultãþilor
din cadrul Universitãþiui Spiru Haret din
Bucureºti ºi din provincie.

ARHITECTURÃ

642  11 noiembrie 2013

În mod obiºnuit, începând din anii III ºi
IV de studiu, studenþii de la Facultatea
de MEDICINA VETERINARÃ îºi
manifestã clar interesul pentru anumite
domenii clinice, ca: oftalmologie, neurologie, cardiologie ºi ortopedie. Informaþiile vin din partea cadrelor didactice, pe
parcursul expunerilor de curs sau lucrãri
practice dar totodatã sunt culese direct
de ei din cãrþile de specialitate sau din
pliantele cu produse farmaceutice de uz
veterinar pe specii de animale. Astfel,
prezenþa studenþilor în sala de lecturã sau
la bibliotecã este zilnicã, dar, mai ales, în
zilele de 4-6 noiembrie, când s-a
organizat o prezentare de cãrþi vechi de
specialitate alãturi de cãrþi ºi atlase noi.
(Cristina DINU)

SOCIOLOGIE-PSIHOLOGIE

Biblioteca Facultãþii de CONTABILITATE ªI FINANÞE
CÂMPULUNG MUSCEL a gãzduit un eveniment la care, alãturi de
cadrele didactice ºi studenþii facultãþii, au participat ºi agenþi economici
ºi reprezentanþi ai instituþiilor bancare, care îºi desfãºoarã activitatea în
zonã. Conf. univ. dr. Odi Mihaela Zãrnescu, decanul facultãþii, a vorbit
despre importanþa cãrþii ºi, implicit, importanþa bibliotecii, atât pentru
studenþi, cât ºi pentru noi toþi.
Bibliotecara Tolea Monica a prezentat titlurile de carte ºi a încurajat
studenþii ºi pe cei prezenþi sã apeleze cu încredere la biblioteca
Facultãþii de Contabilitate ºi Finanþe Câmpulung.
În continuare, a avut loc lansarea a douã volume, care vin în sprijinul
disciplinelor din planul de învãþãmânt parcurs de studenþii facultãþii.
Lect. univ. drd. Laurenþia Avram a lansat cartea MANAGEMENT
GENERAL, importantã îndeosebi pentru studenþii de la facultãþile cu
profil economic, oferind acestora o ºansã în plus de pãtrundere într-un
domeniu captivant pentru rezolvarea unor cazuri practice. Scopul
urmãrit prin aceastã lucrare este utilizarea într-o manierã creativã a
conceptelor ºi metodelor teoretice, propuse, de management. Lect.
univ. dr. Cristina Nãftãnãilã a lansat cartea MONEDÃ ªI CREDIT, ce
îºi propune sã prezinte într-o formã sinteticã ºi accesibilã aspecte
Biblioteca FACULTÃÞII DE LITERE i-a avut ca invitaþi pe conf. univ. dr. George privind moneda în cadrul sistemului economic în conexiune cu noþiunile
Volceanov, conf. univ. dr.Luiza Marinescu, conf. univ. dr. Ramona Mihailã ºi pe referitoare la credit ºi activitatea bancarã.
decanul facultãþii, conf. univ. dr. Tamara Ceban.
În încheiere, studenta Ioana Celoiu, anul III, a vrut sã profite de
ocazie ºi sã-ºi încurajeze colegii sã petreacã mai mult timp în
bibliotecã, sã creeze, împreunã cu cadrele didactice, mediul perfect
pentru îmbogãþirea individualã ºi profesionalã. (Laura AVRAM)

