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Universitatea Spiru Haret

participã, pentru a treia oarã consecutiv, la

Noaptea Muzeelor

Lector univ.dr. arhitect Maria Duda, Facultatea de
Arhitecturã, conducãtorul workshop-ului Scenarii Urbane
pentru Bucureºti (www.scenariiurbane.ro), ne spune care
este subiectul expoziþiei la care suntem invitaþi:
- Universitatea Spiru Haret este prezentã cu un subiect
legat de trãirea Bucureºtiului. În anii precedenþi, publicul
vizitator ne-a ajutat sã îi înþelegem aºteptãrile, dorinþele,
nemulþumirile legate de spaþiul public bucureºtean actual,
posibilele propuneri pentru reconstruirea zonei Buzeºti
- Berzei ºi revitalizarea bulevardelor centrale. În acest
an, continuãm dezbaterile ºi sondajele, propunând sã
alcãtuim împreunã o hartã a centrului bucureºtean folosit
ºi, respectiv, a blocajelor care transformã anumite zone
din teritoriul urban în spaþii de la neatractive la
inaccesibile.
(continuare în pagina 3)
NOAPTEA MUZEELOR (a zecea ediþie)  DE|BLOCARE, zona centralã a Bucureºtiului - un scenariu urban
Program de vizitare: 17/18 mai 2014, 19.00 - 01.00 // Acces: gratuit // Adresã: str. Ion Ghica 13, sect 3. Bucureºti

Cronica spectatorului

Festivalul internaþional
SHAKESPEARE
ediþia a IX-a, Craiova, 23 aprilie - 4 mai 2014
În pagina a opta, conf. univ. dr. George Volceanov de la
Facultatea de Litere ne face pãrtaºi la manifestãrile din
cadrul ediþiei a IX-a a Festivalul Internaþional Shakespeare:
Voi discuta succint spectacolele de pe afiºul festivalului.
Nu am pretenþii de cronicar dramatic, dar toatã viaþa am
fost un avid consumator de teatru ºi (fericitã coincidenþã
pentru cariera mea!) primul spectacol de teatru pentru
oameni mari, vizionat în copilãrie, a fost celebra
montare a lui David Esrig cu Troilus ºi Cresida, cu
memorabila ei super-distribuþie (Iurie Darie, Mircea
Albulescu, Constantin Rauþchi, Gheorghe Dinicã, Marin
Moraru, Sanda Toma, Grigore Gonþa, Valentin
Plãtãreanu, Irina Demian etc.). Aºa cã, asemenea lui
Samuel Pepys, care, prin anii 1660, ne-a lãsat un jurnal
secret în care, printre altele, figureazã ºi câteva
comentarii la spectacolele Shakespeare vizionate de el
în epocã, voi încerca sã recuperez câte ceva din
atmosfera sãlilor de spectacol ale festivalului. Am lipsit
motivat la manifestãrile din zilele de 23-24 aprilie, fiind
invitatul Muzeului Naþional de Literaturã din Bucureºti,
care ºi-a avut propriul eveniment dedicat sãrbãtoririi
a 450 de ani de la naºterea marelui dramaturg.

Rezistenþã ºi epuizare
Mioara VERGU-IORDACHE

Foto: Mihãiþã ENACHE
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Libertatea de a fi student: exerciþiu de responsabilitate în trei paºi
Viaþa este un joc halucinant, dar un joc dur. Acum, la ceasul din urmã, îi
recunoaºtem, cu toþii, duritatea, pentru cã ne aflãm în plinã crizã.
Discuþiile despre crizã acapareazã tot timpul românilor. Preocupaþi de
ceea ce ºtiu sã facã cel mai bine  criticã, emit pãreri. Despre toate:
discuþiile se poartã de la fotbal la agriculturã, de la medicinã la scenarii
de dezvoltare, ºi îi fac pe români sã uite de ei, sã uite sã trãiascã sau sã
munceascã cu adevãrat. În discuþii interminabile, noþiunile fundamentale
se dilueazã, pierzându-ºi valoarea fundamentalã. Astfel, ele ating apogeul
pericolelor reale ale vieþii ºi mai ales cele interioare, ale existenþei. Întrun demers purtãtor de succes - se spune despre crizã cã este cea mai
binecuvântatã situaþie ce se poate ivi în viaþa þãrilor ºi popoarelor
pentru cã focalizeazã pe creativitatea apãrutã din necesitate, ea va
atrage dupã sine, cu siguranþã, progresul. Dacã e binecuvântatã,
înseamnã cã meritã trãitã, nu? Dar cum? Aflaþi la rãscrucea a trei proiecte
dezvoltate de trei facultãþi  Facultatea de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale, Facultatea de Sociologie-Psihologie ºi
Facultatea de Litere -, studenþii din USH ne-au dat ieri, 8 mai 2014, o
triplã probã de cunoaºtere, determinare, dãruire.
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PREUNIVERSITARIA

Google împreunã cu Ministerul Educaþiei Naþionale,  Pentru învãþãmântul preuniversitar, primãvara
informeazã
Mediafax, au semnat un parteneriat la nivel reprezintã ºi perioada în care, pe lângã activitatea
naþional care are ca obiectiv facilitarea accesului elevilor ºi
profesorilor români la noi tehnologii, contribuind astfel la
creºterea calitãþii actului de învãþare.
Unitãþile de învãþãmânt din România interesate sã adopte
Google Apps for Education pot accesa site-ul Ministerului
Educaþiei Naþionale la adresa http://licente.edu.ro.

didacticã de zi cu zi, profesorii ºi elevii sunt angrenaþi
în sesiuni ºtiinþifice, simpozioane ºi concursuri pe
diferite teme. Totodatã, în luna mai, unele unitãþi de
învãþãmânt îºi sãrbãtoresc Zilele Liceului, prilej cu
care îºi deschid porþile pentru vizitatori.
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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 15.30-16.30: bacalaureat  de luni pânã joi evaluare naþionalã  vineri







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

Fiecare dintre noi are limite: fizice, psihice,
morale. Limitele depind de moºtenirea geneticã
ºi de educaþie.
În orice domeniu al existenþei noastre ne este
testatã ºi (uneori) apreciatã rezistenþa la obosealã,
supãrare, boalã. Trebuie sã fii puternic, tare, dârz,
neclintit sau orice altã stare sinonimã.
Îþi pierzi capacitatea de funcþionare în urma unei
solicitãri excesive, eºti extenuat, obosit, te-ai
uzat?! Eºti pe rãspunderea ta. Asta în general.
Cã sunt excepþii, este o altã discuþie.
Mã uit în jurul meu ºi vãd mulþi oameni  tineri ºi
bãtrâni  epuizaþi, cãrora le dispare rezistenþa.
Mulþi continuã sã tragã de ei ºi unii reuºesc sã-ºi
recapete vigoarea. Sunt oameni puternici, care se
epuizeazã în timpul unei acþiuni care le place, în
care cred. ªi de aceea îºi revin mereu ºi mereu.
Alþii ajung în pragul (sau chiar îl trec) depresiei,
de unde nu mai pot reveni.
Este foarte importantã atmosfera în care trãieºti,
colectivul din care faci parte, societatea în întregul ei.
În România, fericirea, confortul tãu domestic, pe
care încerci sã þi le construieºti cu propriile
resurse, sunt umbrite de violenþa cu care ºtirile,
întâmplãrile negative îþi sunt impuse. Permanentul
scandal, la care suntem obligaþi sã asistãm, ne
diminueazã rezistenþa, ne epuizeazã. Nu am
descoperit eu apa caldã! Tot ce spun ºtie toatã
lumea. Chiar ºi cei care tensioneazã, care fac ºi
transmit lucrurile rele. Dar ei au o rezistenþã ieºitã
din comun, o rezistenþã nesimþitã.
Cum aceºtia fac parte din clasa conducãtoare, cred
cã, de fapt, nu-ºi cunosc interesul. Sau sunt
convinºi cã rezistenþa noastrã este fãrã de mãsurã.
Sau sunt convinºi cã un popor epuizat este mai
uºor de manipulat. Uitã anecdota cu mãgarul ºi
calul. Vã aduceþi aminte! Mãgarul obosit de povarã
l-a rugat pe cal sã-i preia din greutate. Acesta a
refuzat ºi a zburdat voios. Însã, epuizat, mãgarul a
murit. Pe spatele calului a fost transferatã nu numai
povara mãgarului, ci ºi pielea acestuia!
N-are rost sã povestesc ce ºi-a zis calul
Se spune dã-i românului mintea cea dupã urmã!
ºi nu-i da omului cât poate duce!, dar în mintea
elitei sclifosite pare cã înþelepciunea popularã este
vetustã, caducã. Ea îºi adapã intelectul din alte zone,
mai înalte, la care noi, vulgul, n-am avea acces.
Cu cât suntem mai obosiþi psihic, cu atât mai bine.
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STUDENÞII ÎNTREABÃ. PROFESORII RÃSPUND
Astãzi, rãspunde lect. univ. dr. Nela MIRCICÃ de la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii

Factorii individuali care influenþeazã comportamentul consumatorului
5

În elaborarea strategiilor de marketing este necesarã cunoaºterea consumatorilor cãrora acestea
se adreseazã. Indivizii unei societãþi variazã în funcþie de vârstã, venit, ocupaþie, sex, preferinþe
ºi alþi factori. Cercetãtorii comportamentului consumatorului trebuie sã înþeleagã modul în
care o întreagã metodologie de elaborare a strategiilor de marketing, în practicã, se transformã
în mãsurarea reacþiilor pe care le manifestã consumatorii atunci când achiziþioneazã un bun de
larg consum ºi nu numai. Nu este de ajuns sã vorbim despre impactul pieþei asupra indivizilor
deoarece dacã nu investigãm trãsãturile de personalitate ºi procesul decizional atunci studiul
comportamentului se rezumã la o simplã descriere de fenomene. Ceea ce face, într-adevãr, sã
captiveze cercetãtorii din acest domeniu este relaþia de cauzã ºi efect care existã între variabilele
care rezumã obiectivul cercetãrii comportamentului consumatorului.

1

Cum sunt clasificaþi factorii care influenþeazã comportamentul consumatorului?
Toþi specialiºtii recunosc cã, în fapt, comportamentului consumatorului, care includ:
comportamentul consumatorului nu se poate nevoile ºi motivaþiile, personalitatea ºi imaginea
explica decât prin cunoaºterea sistemului de despre sine, stilul de viaþã, atitudinile ºi
factori ce acþioneazã în strânsã legãturã ºi preferinþele;  factori sociali, reprezentaþi de :
intercondiþionare reciprocã, dar, modul în care familie, grupuri de referinþã ºi lideri de opinie,
acþioneazã ºi, mai ales, locul ºi rolul pe care aceºtia rol ºi statut social, clase sociale;  factori
le au în sistem sunt privite în mod diferit ºi de culturali, reprezentaþi de convingerile ºi valorile
aceea întâlnim, în literatura de specialitate, comune pe care le au membrii unei societãþi.
diferite clasificãri ale acestor factori. De exemplu, Clasificarea lui Cãtoiu ºi Teodorescu clasificã
Ph. Kotler grupeazã factorii care influenþeazã factorii de influenþã în:  influenþe directe
comportamentul consumatorilor în:  factori exercitate de: a) factorii demo-economici b)
culturali, reprezentaþi de: cultura, subcultura ºi factorii specifici mixului de marketing c) factorii
clasa socialã;  factori sociali, care includ: grupuri situaþionali, cum sunt: - presiunea timpului de referinþã, familia, roluri ºi statusuri;  factori importanþa cumpãrãturii - ocazia cu care se
personali, care se referã la: vârsta ºi stadiul din realizeazã cumpãrarea  influenþe deduse
ciclul de viaþã, ocupaþia, stilul de viaþã, exercitate de: a) factori de naturã psihologicã
circumstanþele economice, personalitatea ºi (endogenã) reprezentaþi de: - percepþie pãrerea despre sine;  factori psihologici, motivaþie - învãþare - personalitate - atitudine
desemnaþi prin: motivaþie, percepþie, învãþare, b) factori de naturã sociologicã (exogenã) definiþi
convingeri ºi atitudini. Boier grupeazã aceeaºi prin : - familie - grupuri de apartenenþã - grupuri
factori în trei grupe: . factori individuali ai de referinþã - clasa socialã - subculturã  culturã.

2

Care sunt factorii individuali care
influenþeazã comportamentul
consumatorului?
În lucrãrile din ultimele decenii, se poate
constata predilecþia pentru analiza rolului
ºi modului de influenþã a factorilor psihologici ºi sociologici în explicarea comportamentului consumatorului. Specialiºtii de
marcã insistã, însã, în mod deosebit, asupra
rolului factorilor de naturã demo-economicã. Printre factorii individuali, care
influenþeazã comportamentul consumatorului, factorii psihologici ºi psihografici
constituie variabile endogene, care explicã
comportamentul consumatorului prin multiplele lor incidenþe asupra individului, care,
în bunã mãsurã, nu pot fi direct observabile
ºi, de aceea, sunt, de obicei, deduse. Dintre
numeroasele variabile de naturã psihologicã,
cu influenþã majorã asupra comportamentului consumatorului, evidenþiem: percepþia, motivaþia, învãþarea ºi atitudinea, iar,
dintre cele de naturã psihograficã, variabila
de personalitate.

3

Cum definim motivaþia?
Motivaþia este o stare interioarã a
consumatorului, care îl mobilizeazã pe acesta în
vederea îndeplinirii unui anumit scop. Motivele au
un caracter multidimensional. Aflându-se la confluenþa
dintre biologie ºi social, între pulsiunile interne ºi
cunoaºtere, între necesitate subiectivã ºi valoare ca
un sistem de referinþã, între raporturile cu produsele
ºi legãturile cu oamenii. Identificarea motivaþiei
consumatorului faþã de anumite produse ºi servicii
este extrem de dificilã, modelarea formãrii motivelor
în consumul unui anumit produs dat fiind de multe
ori înlocuitã cu reprezentarea spaþio-temporalã a
legãturii consumator-produs. Definiþiile motivaþiei au
o diversitate mare, de la definiþii care insistã pe
fundamentul tensiunilor interioare (act sau ansamblu,
sistem de impulsuri, presiuni interne, energizãri sau
activãri, stãri tensionale sau mobiluri ale acþiunilor ºi
conduitei; Popescu-Neveanu, 1994), la definiþii
cognitive (motivaþia este un proces cognitiv
guvernând alegerile fãcute de cãtre subiect între tipuri
alternative de activitate voluntarã, Vroom, 1964),
definiþii comportamentale (motivaþia apare atunci

când are loc o întãrire adecvatã, comportamentul fiind
dependent de consecinþe sale, Skinner, 1969) sau la
definiþii realizate în termeni de alegeri raþionale (un
proces care implicã douã sisteme psihologice
interdependente: alegerea scopului ºi efortul pentru
atingerea scopului, Rynes ºi alþii, 2002).
Motivaþia care stã la baza unei acþiuni de cumpãrare
este foarte importantã. Practic, toate intervenþiile
specialiºtilor se bazeazã pe identificarea acelor aspecte
care motiveazã un anumit comportament. Existã
numeroase studii care trateazã tema motivaþiei umane
ºi o serie întreagã de teorii care grupeazã rezultatele
acestor studii. Una dintre cele mai larg rãspândite teorii
ale motivaþiei este teoria lui Maslow. Prin studierea
mecanismelor motivaþionale, Maslow a revoluþionat
modul în care sunt analizate ºi înþelese nevoile umane.
Psihologul american descoperã o ierarhie a principalelor
trebuinþe. La baza piramidei se situeazã trebuinþele
fiziologice, urmate de trebuinþele de securitate, de
apartenenþã ºi dragoste, de stimã ºi respect ºi de
actualizare a sinelui. Premisa teoriei lui Maslow: fiinþele
umane sunt motivate de anumite nevoi nesatisfãcute.
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Un alt factor psihologic este atitudinea
Atitudinea reflectã starea (reacþia) consumatorului faþã de un anumit
produs. Ea este rezultatul interacþiunii dintre dimensiunea afectivã, adicã dispoziþia
favorabilã sau nefavorabilã faþã de un anumit produs, dimensiunea cognitivã,
respectiv cunoaºterea sau ignorarea produsului respectiv ºi dimensiunea conativã,
adicã intenþia fermã de a acþiona sau de a se comporta într-un anumit fel faþã de
acel produs. Atitudinile sunt predispoziþii învãþate de cãtre individ, care îi permit
acestuia sã reacþioneze coerent în faþa unui obiect sau a unei categorii de obiecte
(mãrci, produse, magazine), reacþia sa putând fi favorabilã sau defavorabilã.
Atitudinea este rezultatul evaluãrii efectuate de consumator asupra capacitãþii
unui produs, a unei mãrci sau a unui magazin de a-i satisface exigenþele de
cumpãrare ºi de consum exprimate prin criteriile de evaluare. Atitudinea se
produce în cadrul unei situaþii. Prin situaþie înþelegem evenimentele sau
circumstanþele care la un anumit moment în timp influenþeazã relaþia dintre
atitudine ºi comportament. O deosebitã importanþã în înþelegerea rolului
atitudinilor în comportamentul consumatorilor îl are aprecierea structurii ºi
compoziþiei unei atitudini. Conform acestui model, atitudinea constã din trei
componente majore: cognitivã, afectivã, conativã. Componenta cognitivã,
care constã în cunoºtinþele ºi opiniile pe care o persoanã le are despre un produs
sau o marcã. Cunoºtinþele ºi percepþiile care decurg din cunoºtinþe iau, de regulã,
forma convingerilor. Componenta afectivã se referã la emoþiile ºi sentimentele
pe care le resimte un consumator faþã de un anumit produs sau o anumitã marcã.
Aceste emoþii ºi sentimente sunt tratate în cercetarea academicã ca având o
natura pur evaluativã, adicã se considerã cã ele surprind aprecierea globalã ºi
spontanã asupra obiectului atitudinii. Componenta conativã (volitivã) este legatã
de probabilitatea sau tendinþa spre un anumit comportament sau spre o anumitã
acþiune faþã de obiectul atitudinii. Conform unei categorii de interpretãri teoretice,
aceastã componentã conativã include comportamentul efectiv. În cercetarea de
marketing ºi în studiul comportamentului consumatorului, componenta conativã
este tratatã frecvent ca ºi expresie a intenþiei de cumpãrare.
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La ce se referã
factorul învãþare?

Învãþarea este un proces de
modificare a comportamentului
consumatorului, care se desfãºoarã relativ permanent ºi
depinde de rezultatul unor
experienþe anterioare. La învãþare concurã publicitatea,
satisfacþia sau insatisfacþia
obþinutã ca urmare a utilizãrii
unui produs etc.
Se pot distinge douã niveluri
de învãþare. Primul, mai simplu,
constã în memorizarea informaþiei transmisã în mod
repetat de diferite surse
(inclusiv de mediul familial care
are un rol major în acest proces
de învãþare). Al doilea, mai
complex, este realizat prin
introspecþie, deci, consumatorul îºi poate reconsidera
poziþia sa faþã de un anumit
produs în condiþiile în care
cantitatea de informaþie pe care
o deþine a crescut ºi a acumulat
experienþe noi de utilizare
aprodusului respectiv.

Ce este percepþia?
Percepþia este un proces psihic prin care
obiectele ºi fenomenele din lumea obiectivã care
acþioneazã nemijlocit asupra organelor de simþ sunt
reflectate în totalitatea însuºirilor lor, ca un întreg
unitar. Imaginea rezultatã în urma acestei reflectãri
este denumitã tot percepþie.
Individul recepþioneazã, selecteazã, organizeazã ºi
interpreteazã stimulii din mediul înconjurãtor, conferindu-le o anumitã semnificaþie. Percepþia ºi comportamentul perceptual sunt influenþate la rândul lor de
experienþa trecutã a indivizilor, de apartenenþa lor la un
grup, la o culturã, la un stil de viaþã. Percepþia este
selectivã (îndeplineºte funcþia de selecþie a stimulilor
în conformitate cu nevoile); delimitatã în timp (ceea
ce presupune cã o informaþie care a trecut pragul perceptual va fi conservatã în memorie o perioadã limitatã,
iar mãrimea acestei perioade variazã în funcþie de
caracteristicile informaþiei ºi de cele ale consumatorului); cumulativã (ceea ce înseamnã cã orice informaþie
nouã se adaugã celor deþinute de consumator,
Unul dintre factorii de naturã psihograficã este reprezentat de variabila de personalitate.
contribuind la formarea unei percepþii globale, care
Trãsãturile care definesc personalitatea personalitatea fiecãrui consumator reprezintã o
exercitã o influenþã asupra modului în care informaþia
influenþeazã alegerea produsului, a mãrcii, a magazinului. combinaþie unicã de caracteristici. Cu toate acestea,
va fi stocatã în memorie.)
Cercetãrile de marketing care vizeazã personalitatea mulþi consumatori pot avea în comun o trãsãturã de
consumatorului au ca obiective: a. segmentarea pieþei personalitate, ei formând un segment asupra cãruia
Existã etape în procesul perceptual ?
pornind de la constituirea de segmente pe baza întreprinderea îºi poate orienta strategiile ºi tacticile de
Ca orice proces, percepþia poate fi faciliteazã acest proces. c. Înþelegerea: dupã trãsãturilor de personalitate; b. elaborarea de previziuni marketing. b) Personalitatea este consecventã ºi
descompusã în mai multe etape: expunerea, faza decodificãrii senzoriale intervine faza asupra comportamentului consumatorului;
durabilã. Aceastã proprietate aratã cã personalitatea
atenþia, înþelegerea, acceptarea, reþinerea. a. înþelegerii, a decodificãrii cognitive. Înþelegerea
Personalitatea este definitã ca ansamblu al trãsãturilor este stabilã, ceea ce implicã faptul cã întreprinderile nu
Expunerea este etapa în care se produce este un proces cognitiv care îi permite durabile ºi stabile ale consumatorului, care determinã trebuie sã încerce sã schimbe personalitatea, ci sã
contactul fizic între un consumator ºi un stimul consumatorului sã interpreteze stimulii prin anumite reacþii ale acestuia la stimulii proveniþi din realizeze produse care sã fie compatibile cu aceasta.
provenit din mediu, care determinã activarea intermediul confruntãrii acestora cu informaþiile mediu. Modalitatea cea mai potrivitã de definire a unei c. Personalitatea se poate schimba. Deºi personalitatea
unuia sau mai multor simþuri. Contactul fizic din memorie ºi sã ataºeze acestora anumite noþiuni atât de dinamice este prin intermediul este stabilã, ea se poate totuºi schimba în anumite
între consumator ºi stimul nu este suficient semnificaþii. Oamenii nu experimenteazã indentificãrii ºi descrierii proprietãþilor sale: a) circumstanþe sau ca efect al procesului de maturizare
pentru a declanºa procesul perceptual, acest stimulii pe care îi selecteazã din mediu ca pe personalitatea reflectã diferenþele individuale, adicã gradualã a consumatorului.
fapt producându-se numai atunci când niºte senzaþii disparate, ci tind sã îi organizeze
Ce este inovativitatea consumatorilor?
intensitatea stimulului depãºeºte un nivel în grupe ºi sã-i perceapã ca pe un tot. În
Inovativitatea consumatorilor este o trãsãturã consumatori care dovedesc toleranþã faþã de alegerile
minim denumit prag perceptual, prag care poate procesul de prelucrare ºi grupare a stimulilor,
fi evaluat pe cele trei dimensiuni ale sale: pragul consumatorul îi va asocia pe aceºtia unor de personalitate. Trãsãturile personalitãþii, care s-au eronate, ei fiind dispuºi sã accepte posibilitatea
minim (este intensitatea minimã pe care trebuie concepte verbale (de ex. scump-ieftin, etc.), dovedit extrem de utile în diferenþierea consumatorilor adoptãrii unei decizii nesatisfãcãtoare ºi de aceea au
sã o posede stimulul pentru a determina dar ºi unor imagini (prin intermediul formei si inovatori de cei neinovatori includ: a ) dogmatismul - tendinþa de a maximiza numãrul alternativelor din care
activarea simþurilor); pragul maxim (este gustului). d. Acceptarea reprezintã etapa în mãsoarã gradul de rigiditate pe care îl manifestã un vor alege. Alþi consumatori dovedesc o toleranþã mai
intensitatea stimulului de la care o creºtere care, dupã ce a înþeles informaþia ºi i-a atribuit individ faþã de lucrurile nefamiliare ºi faþã de informaþia redusã faþã de riscuri, motiv pentru care au tendinþa de
suplimentarã nu mai are efect asupra activãrii o semnificaþie, consumatorul o acceptã, ce este contrarã credinþelor sale stabilite. Trãsãtura minimizare a numãrului alternativelor din care vor alege;
simþurilor); Pragul diferenþial (reprezintã considerând-o compatibilã cu propriul sãu personalitãþii cunoscutã sub numele de caracter social c) nivelul optim de stimulare. Unii oameni, par sã
modificarea minimã a intensitãþii stimulilor, cadru de referinþã (cu credinþele, convingerile, este o trãsãturã a personalitãþii ce se ordoneazã într-un prefere o existenþã simplã, neconfuzã ºi calmã, în timp
modificare necesarã pentru a fi perceputã de atitudinea, personalitatea lui). De multe ori, ºir continuu, care începe de la direcþionarea consu- ce alþii, par sã prefere un mediu încãrcat cu noutãþi,
consumator). b. Atenþia este acea parte a chiar dacã informaþiile sunt conforme cadrului matorului din interior ºi se extinde pânã la direcþionarea complex ºi experienþe neobiºnuite. Cercetãtorii
resurselor de procesare a informaþiilor pe care de referinþã, consumatorul poate manifesta sa de cãtre alþii. Consumatorii direcþionaþi din interior consumatorului au început sã examineze modul în care
se bazeazã pe propriile standarde în evaluarea noilor astfel de variaþii (numite niveluri optime de stimulare)
consumatorul o utilizeazã în vederea prelucrãrii neîncredere în sursa care emite mesajul.
produse, motiv care îi face sã fie inovatori. Consumatorii pot fi influenþate prin selectarea trãsãturilor personastimulilor la care este expus. A fi atent înseamnã Acceptarea unui stimul este deci direct legatã direcþionaþi din exterior evalueazã produsele pe baza litãþii ºi cum, în schimb, niveluri specifice de stimulare
a te detaºa de mediul exterior pentru a te focaliza de noþiunea de credibilitate a sursei cãreia îi standardelor altor persoane, deci sunt dependenþi de pot fi înrudite cu comportamentul consumatorului.
pe ceea ce te intereseazã. Atenþia este prima aparþine stimulul. e. Reþinerea reprezintã aprecierile acestora; b) orizontul categoriei - face dife- Cercetãrile efectuate au relevat existenþa unei relaþii
etapã a transformãrii stimulãrii senzoriale în etapa care va permite consumatorului transferul renþa între consumatorii inovatori ºi cei neinovatori, între nivelul ridicat de stimulare ºi tendinþa persoanelor
concepte, imagini ºi sensuri. Atenþia nu informaþiei percepute în memorie pentru a putea trãsãturã ce pare sã abordeze dimensiunea fundamentalã în cauzã de a-ºi asuma riscurile, de a fi inovative ºi de
înseamnã procesarea informaþiei, ci doar fi reactivatã ulterior în situaþii similare.
a strategiei unei persoane faþã de risc. Astfel, existã accepta noi facilitãþi din partea vânzãtorilor.

8

4

9

Opinia

naþionalã

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

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

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

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.

665  12 mai 2014

OPINIA NAÞIONALÃ

SESIUNI DE COMUNICÃRI ªTIINÞIFICE

UNIVERSITARIA

Facultatea de Educaþie Fizicã ºi Sport

Facultatea de Litere

Vineri, 9 mai 2014, la sediul
Facultãþii de Educaþie Fizicã ºi
Sport din Soº. Berceni nr. 24, a
avut loc Sesiunea anualã de
comunicãri ºtiinþifice ale
studenþilor ºi masteranzilor, cu
tema Actualitãþi, tendinþe ºi
creativitate în ºtiinþele motricitãþii
umane. În cuvântul de deschidere,
decanul facultãþii, conf. univ. dr.
Georgeta Niculescu, a þinut sã
precizeze faptul cã: aceastã
sesiune de comunicãri ºtiinþifice
vine ca un test înaintea sesiunii ºi
examenelor de licenþã ºi de
disertaþie. La aceastã sesiune
s-au înscris o sutã de studenþi ºi
masteranzi de la programele de
licenþã Educaþie fizicã ºi sportivã
ºi Kinetoterapie ºi motricitate

Departamentul de Filologie al
Facultãþii de Litere a Universitãþii
Spiru Haret a organizat Conferinþa
ºtiinþificã anualã (sesiunea 2014)
a Facultãþii. Intitulatã Traseele
imaginarului, conferinþa a fost o
invitaþie la reflecþie ºi la o abordare
complexã a polimorfismului imaginarului, a câmpurilor teoretice ºi a
ipostazierilor lui textuale.
Pornind de la premisa definiþiei
lui Joël Thomas - cã imaginarul este
un sistem, un dinamism organizator
al imaginilor, care le conferã o
anumitã profunzime, asociindu-le
între ele... nu un corpus de imagini,
ci o reþea, în care sensul se aflã în
relaþie  organizatorii sugereazã
identificarea ºi comentarea (criticã)
a instanþelor fondatoare ale
imaginarului  prin abordãri de
teorie, retoricã, poeticã ºi semioticã;
circumscrierea termenilor unor
asemenea reþele textuale specifice 
prin studii de literaturã, literaturã
comparatã; cercetarea relaþiilor
structurale ºi de semnificaþii 
prin abordãri lingvistice ºi din
perspectiva comunicãrii.
Conferinþa ºi-a propus o totalã
deschidere spre diversitatea aspectelor subiectului ºi spre dinamica
lor, de la imaginarul social / naþional
(colectiv, cu specificul reprezentãrilor
identitare variabile în timp, cu
miturile, formele ºi formulele
proprii de mitizare) spre imaginarul
personal (subiectiv, profund
individualizat ºi individualizant).
Considerând imaginarul puntea
imaterialã între real(itate) ºi
imaginaþie / ficþiune, care mobilizeazã
forþele creatoare ale reprezentãrii
expresiei ºi expresivitãþii, sunteþi
aºteptaþi, deopotrivã, cu studii de
caz ºi cu abordãri teoretice, din
diverse perspective: fenomenologie
ºi hermeneuticã, mitocriticã,
antropologie structuralã, istoria
culturii / mentalitãþilor, gramatica
transformaþionalã etc.
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Actualitãþi, tendinþe ºi creativitate Traseele imaginarului  imaginaþie ºi creativitate în lingvisticã
 traductologie ºi didacticã
în ºtiinþele motricitãþii umane

specialã, precum ºi de la programele de masterat Educaþie
fizicã ºi antrenament sportiv
ºi Kinetoterapie în afecþiuni
locomotorii. În ceea ce priveºte
lucrãrile prezentate de studenþii ºi masteranzii haretiºti,
acestea sunt studii elaborate
cu o tematicã variatã, aleasã de
studenþi de comun acord cu
profesorii coordonatori. Meritã
sã precizãm faptul cã marea
majoritate a comunicãrilor
prezintã cazuri real,e întâlnite de
haretiºti în timpul practicii
desfãºurate în centrele de
recuperare pentru copii ºi adulþi,
precum ºi din activitatea de
voluntariat a studenþilor ºi
masteranzilor în clinici ºi spitale.

foto Mihãiþã ENACHE

Organizatorii au oferit câteva repere tematice orientative:
Teoria literaturii, literaturã ºi poeticã (Labirintul irealitãþii/ Biblioteca
imaginarului):  Imaginaþie ºi imaginar. Delimitãri ºi interferenþe teoretice.
Ieºiri (post)moderne din contur  Relaþia social-personal în reprezentarea
esteticã individualã  Canonul-expresie a imaginarului colectiv / clasicizat?
 Mit(izare)ºi demitizare  Realitatea ficþiunii ºi ficþionalizarea realului;
 Paradoxurile imaginarului: modernitatea clasicilor ºi clasicizarea (post)modernitãþii
 Lumi imaginare ºi imaginaþia lumii  Celãlalt: imagine ºi reprezentare în timp
ºi spaþiu sau mesaj (de)spre sine ?  Voiajul fictiv ºi cãlãtoriile interioare
 Memorialistica trucatãºi ficþionalizarea eului  Elemente pentru o poeticã
a imaginarului: alte locuri ale imaginarului  Retorica imaginarului: regimurile
antropologice, ºi (re)structurãri mitocritice;
Comunicare. Lingvisticã ºi semioticã (Muzeele imaginarului):  Privire ºi
imagine  Imaginar colectiv / personal: modã, modele, modernitate  Imaginarul ºi
impactul social: de la sugestie la manipulare  Provocãrile comunicãrii asupra
imaginarului tradiþional, modern / contemporan  Competenþã ºi performanþã /
imaginaþie lingvisticã  Dinamica ºi mobilitatea creatoare a structurilor lingvistice
 Tendinþele limbii  repere ale reprezentãrii imaginarului contemporan;
Didactica imaginativã ºi studii interdisciplinare:  Didactica / metodica predãrii
limbilor strãine-între principii, norme ºi creativitate  Form(ul)e creative de predare /
învãþare a limbilor strãine  Portofoliul ºi jocul didactic  Studii interdisciplinare.

foto Mihãiþã ENACHE

Universitatea
Spiru Haret

Emoþiile ºi rolul lor
Întâlnirea Cercului studenþesc Îndrãzneºte sã
fii înþelept! ºi-a consumat luni, 5 mai, ºi cea de-a
doua ediþie. Am avut o altã frecvenþã, am avut un
nou tip de rezonanþã, întâlnirea a pulsat în matricea
de tip TEDtalks.
Dacã subiectul a fost Emoþiile ºi rolul lor, debutul
nu putea fi decât generator de emoþie. A vorbi este de
multe ori limitativ. Nu este nimic mai simplu în a
exemplifica o emoþie decât prin a o crea. A începe o
discuþie despre emoþii, îmbibaþi de voci calde ºi sensibile
(Mihaela Pamfil ºi Constantin Traºcã, studenþi
la Facultatea de Arte) ºi acorduri de pian (prof. dr.
Andrei Racu, de la Colegiul Naþional de Arte Dinu
Lipatti), nu poate fi decât fundaþia perfectã. Emoþiile
tuturor au fost reale, autentice ºi chiar mãrturisite. ªi
am construit, cu toþii, un sentiment comun de bucurie.
Antrenorul de patinaj artistic ºi fost sportiv olimpic,
Cornel Gheorghe, ne-a împãrtãºit, cu emoþie ºi
sinceritate, ce înseamnã sã fii sportiv, ce înseamnã sã
performezi sub presiune, ce înseamnã sã ai emoþii
pentru tine, ca sportiv, pentru cei care ºi-au pus
speranþele în tine, pentru steagul þãrii tale, pentru cei
în care þi-ai pus speranþele, ca antrenor. Ani de sudoare
ºi tensiune, ani de încercare ºi repetãri, ani mulþi
patronaþi de emoþia succesului ºi a eºecului, lupta cu
propria persoanã. ªi am simþit cu toþii o fracþiune din
sentimentul acela al competiþiei ºi al dorinþei de succes.
Am avut plãcerea sã avem invitaþi de la ANCAR.
Georgeta Criºu, preºedinte ANCAR, ne-a povestit,
din nou, despre emoþia de a ajuta copiii cu deficienþe
din spectrul autist, despre strãduinþa în a-i ajuta sã-ºi
manifeste ºi sã-ºi recunoascã emoþiile. Am avut ocazia
sã admirãm obiecte lucrate de copiii centrului ºi mai
ales tablouri pictate de aceºtia. Am vãzut cu toþii
tablouri în care copiii cu aceste deficienþe au reuºit sã
reþinã ºi sã ne transmitã tristeþea toamnei ºi bucuria
verii. A ajuta un astfel de copil sã recunoascã ºi sã redea,
de exemplu, bucuria verii, cu soarele ºi jocurile în apã,
cu iarba cea verde ºi cerul cel albastru este un demers
emoþionant în sine. Efortul ºi reuºita tuturor celor din
centrul ne umplu de admiraþie sincerã ºi de respect.
Colegul nostru, Alexandru Dociu, student în anul III
al Facultãþii de Sociologie-Psihologie, a adus mesajul

emoþionant al celui ce lucreazã
voluntar în mijlocul copiilor
abandonaþi ºi purtãtori de virus HIV,
aflaþi în centrul din comuna Vidra.
Prin intervenþia sa ne-a transpus,
pentru câteva minute, în lumea în care
emoþiile pozitive, emoþiile calde,
constructive au uitat sã mai revinã.
Ne-a adus aminte cã emoþiile sunt nu
numai ceva ce observãm, ci sunt ºi
ceva ce putem sã stârnim prin fapte,
poate mãrunte pentru noi, dar
realmente importante pentru alþii. Emoþia care s-a
resimþit în intervenþia sa ar trebui sã ne spunã cã toþi
trebuie sã descoperim în noi resorturile pe care Alex
le are activate ºi sã îi urmãm exemplul, în numele
emoþiilor pozitive, încã nenãscute, din piepturile
orfanilor. Alex ne-a vorbit parcã despre speranþã.
Am ascultat intervenþia prof. univ. dr. Luminiþa
Pistol, decanul Facultãþii de Marketing ºi Afaceri
Economice Internaþionale. Subiectul abordat: Rolul
emoþiilor în publicitate, un subiect de larg interes.
Dezbaterea a fost pe mãsurã. Marketingul lucreazã
deja de decenii cu emoþiile drept unelte de bazã pe
câmpul de influenþare a consumatorului. Mesajele sunt
emoþie, de când ne trezim ºi pânã la culcare, brand-urile
asociate cu emoþii ne preseazã, ne îndeamnã, ne învãluie.
Sunt greu de sintetizat în cuvinte intervenþiile
doamnei profesor Laura Goran, prorector al
Universitãþii Spiru Haret! Gazdã, organizator ºi
moderator, domnia sa a împãrtãºit emoþii ºi
experienþã, a fost liantul întregii sesiuni. ªtim cã
oamenii nu se hrãnesc doar cu vorbe, mai ales când
discutam despre emoþii. Oamenii se hrãnesc cu
energia celui care vorbeºte, oamenii oglindesc emoþia
celui care vorbeºte, oamenii rezoneazã, mai ales în
grup, cu dorinþa celui care îi adunã sub umbrela unei
emoþii comune. Cu un cadru adecvat ºi cu energie
autenticã, doamna profesor Laura Goran a reuºit sã
ne conecteze, pe toþi, într-un grup, într-un moment,
într-o stare comunã: emoþia de a fi împreunã.
Gabriel NEGOESCU, student, anul I,
Facultatea de Sociologie-Psihologie

participã, pentru a treia oarã
consecutiv, la

Noaptea Muzeelor
(Urmare din pag.1)

foto Mihãiþã ENACHE

DE|BLOCARE, zona centralã a
Bucureºtiului este subiectul celei de-a
cincea ediþii a workshop-ului Scenarii
Urbane pentru Bucureºti adresat
studenþilor arhitecþi. Bazându-ne, ca
arie de intervenþie, pe studiul lui Robert
C Stoiculescu ºi Alina E. Huzui, Unde
este centrul Bucureºtiului? Aceeaºi
întrebare, din anii 70 pânã în prezent,
publicat în revista Arhitectura nr 4/
2013, ne propunem sã analizãm
interiorul þesutului urban, adiacent
marilor bulevarde, cuprins în harta
mentalã a centrului Bucureºtiului.
Împreunã cu cei 12 studenþi participanþi ne vom concentra pe identificarea
blocajelor din teritoriu: Întreruperi 
Disfuncþionalitãþi  Ocoliri  Abandon
 Limite  Dezarticulãri Fragmentãri
-Demolãri, având ca scop final
propunerea de soluþii tipologice, care
rãspund necesitãþilor ºi aºteptãrilor
reale, pentru reconectarea situaþiilor
respective la traseul ºi utilizarea
publicului: Conectare - Ramificare 
Fragmentare  Capilaritate - Fluiditate.
Precum în evenimentele trecute,
expunerea rezultatelor workshop-ului
în spaþiul public este o etapã foarte
importantã în concretizarea dialogului
dintre utilizatorii urbani ºi specialiºti,
fiind un pas important al metodologiei
de abordare a studiilor urbane,
urmând ca, într-o etapã succesivã,
sã fie implicaþi ºi investitorii ºi
administraþia publicã.
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Pentru învãþãmântul
preuniversitar,
primãvara reprezintã
ºi perioada în care,
pe lângã activitatea
didacticã de zi cu zi,
profesorii ºi elevii
sunt angrenaþi în
sesiuni ºtiinþifice,
simpozioane
ºi concursuri pe diferite
teme. Totodatã, în luna
mai, unele unitãþi de
învãþãmânt îºi sãrbãtoresc
Zilele Liceului,
prilej cu care îºi deschid
porþile pentru vizitatori.

Colegiul Tehnic Carol I



Miercuri, 14 mai 2013, începând cu ora 10,00,
Colegiul Tehnic Carol I organizeazã concursul
Noi suntem în pas cu evoluþia ºtiinþei ºi tehnicii.
Gândit sã fie un concurs între douã echipe,
evenimentul are ca obiectiv principal promovarea
învãþãmântului tehnic ºi, în mod special,
promovarea specializãrii de Tehnician proiectant
CAD în rândul agenþilor economici.
Concret, cele douã echipe vor realiza, rând pe
rând: un desen în 3D cu ajutorul programului de
desenare SOLID EDGE, un desen în 2D cu
ajutorul programului de desenare AUTOCAD, un

Colegiul Naþional Octav Onicescu



9 Like Europa!

Vineri, 9 mai 2014, elevii Colegiului Naþional Octav
Onicescu au participat cu un program artistic la
evenimentul 9 Like Europa!, desfãºurat în
Esplanada cu statui din Piaþa Universitãþii.
Evenimentul a fost organizat de Centrul de
Informare Europe Direct Bucureºti (CIED) în
colaborare cu Institutul European din România
(IER) ºi a avut loc în contextul unui an european
dedicat cetãþenilor ºi alegerilor europarlamentare,
ce vor avea loc pe 25 mai 2014, dar ºi din dorinþa de
a stimula o cetãþenie activã în comunitatea localã.
9 Like Europa! a fost un eveniment plin de culoare,
al cãrui obiectiv principal l-a reprezentat
promovarea spiritului ºi valorilor europene. Astfel,
într-un program de aproximativ trei ore, au avut
loc momente artistice susþinute de elevi, jocuri ºi
concursuri cu premii în cadrul atelierelor de
creativitate:Ce ºtii ºi despre Uniunea Europeanã?,
Europa mea... cum vãd eu Europa?



Concurs
Certamen Ovidianum Ponticum

Sâmbãtã, 10 mai 2014, la Colegiul Naþional Octav
Onicescu a avut loc etapa pe municipiu a concursului
dedicat lui Ovidius ºi limbii latine Certamen
Ovidianum Ponticum (Întrecerea ovidienilor la
Pontul Euxin). Organizat cu sprijinul constant al
profesorilor Constantin Daba (ICHC Constanþa) ºi
Elena Crãcea (Liceul Teoretic George Cãlinescu,
Constanþa), concursul îºi desfãºoarã etapa naþionalã

Concurs: Noi suntem în pas
cu evoluþia ºtiinþei ºi tehnicii

anual, la sfârºitul lunii mai, în oraºul Constanþa,
Tomisul de odinioarã, unde Ovidius a fost surghiunit
ºi unde îºi doarme somnul de veci. Cei mai buni
dintre elevii foarte buni ai României se calificã la
concursul internaþional Certamen Ovidianum
Sulmonense, care se desfãºoarã la Sulmona (Italia).



ICONS TODAY Iconologii moderne ºi postmoderne

Tot pe 10 mai 2014, la sediul Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România a avut loc sesiunea de
comunicãri ºtiinþifice ICONS TODAY - Iconologii
moderne ºi postmoderne. Organizat de Asociaþia
Culturalã Irina Izverna Tarabac ºi Irina
Mavrodin, Biblioteca Centralã Universitarã Carol
I, Filiala Litere, Editura Minerva, Facultatea de
Litere, Universitatea Bucureºti, Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România ºi Colegiul
Naþional Octav Onicescu, evenimentul a fost
dedicat profesorilor Dan Grigorescu, Romul
Munteanu ºi Irina Mavrodin.
Tema evenimentului a fost foarte generoasã,
dovedind, astfel, deschiderea domeniului cãtre
estetica vizualului postmodern, cãtre mass-media,
cãtre publicitate, cãtre fotografie, cãtre grafica
computerizatã, cinematografie ºi întregul spectru
al semioticii. Vorbim astfel astãzi de iconologie ca
despre studiul întregului fenomen al vizualului. În
cadrul sesiunii a avut loc ºi un recital de poezie din
creaþia Irinei Mavrodin, precum ºi o serie de lansãri
de carte ºi proiecte susþinute de cãtre participanþi.

Colegiul Tehnic Media



Ziua liceului

Joi, 15 mai 2014, Colegiul Tehnic Media
sãrbãtoreºte Ziua liceului. Cu acest prilej are loc
ºi Ziua Porþilor Deschise, când elevilor de clasa a
VIII-a le va fi prezentatã ºi oferta educaþionalã a
liceului. Evenimentul va fi deschis cu un Te Deum,
dupã care va avea loc premierea elevilor cu
rezultate deosebite la învãþãturã ºi la concursurile
ºcolare. Va urma apoi un program artistic de teatru,
muzicã ºi dans, ulterior, elevii continuând
activitãþile pe grupe, în cadrul urmãtoarelor ateliere
de lucru: Sesiune de comunicãri ºtiinþifice - catedra
de ºtiinþe; Concurs Turneul de istorie ºi geografiecatedrele de istorie ºi geografie; Expoziþii de

Colegiul Tehnic Material Rulant pentru Transporturi Feroviare



Simpozion
Managementul mediului înconjurãtor.Calitatea vieþii
noastre depinde de calitatea mediului. Respectã mediul!

La sfârºitul lunii aprilie, la Colegiul Tehnic Material Rulant pentru
Transporturi Feroviare a avut loc simpozionul Managementul mediului
înconjurãtor, care a avut ca temã educaþia pe probleme de mediu: Calitatea
vieþii noastre depinde de calitatea mediului. Respectã mediul! Evenimentul
s-a desfãºurat pe douã secþiuni: elevi  Planeta are nevoie de tine, în cadrul
cãreia tinerii au prezentat lucrãri power-point, ºi secþiunea profesori, care
a implicat prezentarea unor lucrãri metodico-ºtiinþifice. Obiectivele
organizatorilor au fost atât de a conºtientiza elevii despre îndatoririle pe
care le au faþã de naturã ºi societate, în contextul dezvoltãrii durabile, cât ºi
de încurajare a unei educaþii ecologice, prin implicarea în activitãþi de
voluntariat ºi prin oferirea de alternative de petrecere a timpului liber.
Conducerea liceului îºi doreºte ca acest proiect sã continue, deoarece considerã
cã educaþia de succes, pentru viitor, va fi una ecologicã, civicã ºi de cooperare.
Într-o lume în care resursele naturale se diminueazã, avem nevoie de generaþii
capabile sã rezolve problemele de mediu.

Foto Mihãiþã ENACHE



desen pe un format de hârtie, utilizând
instrumentele specifice desenului tehnic, ºi
ansamblul propriu-zis, urmãrind procesul
tehnologic, precum ºi desenul. Prin acest
eveniment, organizatorii urmãresc îmbinarea
activitãþii practice cu partea de proiectare a unei
piese (ansamblu), subliniind importanþa
cunoaºterii de cãtre elevi a programelor de
desenare pe calculator.
Totodatã, conducerea Colegiului Tehnic Carol I
doreºte încheierea unui parteneriat cu angajatorii
ºi alþi factori interesaþi, pentru a oferi un profil al
absolvenþilor cerut de sectoarele economice ºi de
servicii. Prin competenþele pe care absolvenþii le
dobândesc de-a lungul celor patru ani de liceu,
aceºtia, ca viitor angajaþi, vor putea desfãºura
sarcini non-rutiniere care implicã colaborarea în
cadrul unei echipe. De asemenea, în timpul anilor
de liceu, elevul este solicitat în multe activitãþi
practice, care îi stimuleazã ºi creativitatea.
Potrivit reprezentanþilor colegiului, absolventul
specializãrii Tehnician proiectant CAD este capabil
sã utilizeze comenzi precum ºi fiºiere CAD: sã
creeze ºi sã utilizeze desene tehnice; sã
interpreteze ºi sã modifice desene în 2D ºi 3D; sã
realizeze scheme electrice pe calculator ºi sã
genereze prezentãri multimedia. Oportunitãþile de
angajare pentru absolvenþi sunt: centre de
proiectare; agenþii de publicitate; arhitecturã;
construcþiil civile ºi industriale, precum ºi firmele
de construcþii de maºini etc.

Din toamnã, cu o nouã identitate

Dorind sã rãspundã cerinþelor angajatorilor ºi sã faciliteze
inserþia absolvenþilor pe piaþa muncii, Colegiul Tehnic
Material Rulant pentru Transporturi Feroviare ºi-a regândit
oferta educaþionalã pe termen scurt ºi mediu, realizând
demersurile necesare pentru autorizarea pe domenii ºi
calificãri noi. Astfel, începând cu anul ºcolar 2014  2015, va
fi introdus pentru nivelul liceal un nou domeniu  Turism ºi
alimentaþie  cu specializarea Organizator banqueting, iar,
pentru nivel postliceal, specializarea Tehnician diagnostic
auto. Totodatã, reprezentanþii liceului precizeazã faptul cã
au fost autorizate specializãrile lucrãtor hotelier ºi ospãtar
(chelner), vânzãtor în unitãþi de alimentaþie pentru domeniul
Turism ºi alimentaþie, precum ºi specializarea de Tehnician
tehnolog mecanic a ºcolii postliceale.
Având în vedere aceste aspecte, conducerea liceului a decis
cã schimbarea denumirii unitãþii de învãþãmânt în Colegiul
Tehnic Dinicu Golescu, începând cu anul ºcolar 2014  2015.
Este un lucru necesar ºi reprezintã un pas important ºi
necesar, întrucât denumirea actualã nu mai reflectã oferta
educaþionalã propusã a fi ºcolarizatã, au precizat
reprezentanþii liceului. Totodatã, prin noul nume al unitãþii,
se doreºte, atât omagierea, cât ºi oferirea unui imbold pentru
elevi de a continua învãþãturile lui Dinicu Golescu, acesta
fiind primul român modern, un mare boier reformator, care
n-a avut în toata viaþa decât o þintã, o aspiraþie: sã-ºi vadã
compatrioþii pe calea progresului ºi civilizaþiei! Mai mult,
sediul Colegiului Tehnic de Material Rulant pentru
Transporturi Feroviare se aflã pe fosta moºie a lui Dinicu
Golescu ºi în proximitatea unui alt reper, amplasat pe
terenurile aceluiaºi boier, Gara de Nord, aceasta fiind în
strânsã legãturã cu istoricul ºcolii, care a funcþionat peste 80
de ani sub patronajul C.F.R.

fotografie ºi proiecþii de filme ale elevilor  catedra
de producþie media; Sãnãtate prin miºcare- joc
demonstrativ  catedra de educaþie fizicã ºi sport;
Teatru ºi poezie  catedra de Limba românã;
prezentarea unui flux tehnologic de producþie 
catedra de poligrafie. Potrivit conducerii ºcolii,
elevii de clasa a VIII-a, care vor rãspunde prezent
invitaþiei fãcute, vor fi antrenaþi în aceste activitãþi,
mai ales în cele care vizeazã specificul liceului.
Astfel, aceºtia vor filma împreunã cu elevii liceului,
vor serigrafia iar, la final, vor primi cadou un tricou
imprimat chiar de ei. De asemenea, tot cu prilejul
Zilei liceului va fi lansatã ºi noul numãr al revistei
Litere ºi pixeli, premiatã la concursurile revistelor
ºcolare cu importante premii.

ªcoalã Europeanã 2014
În contextul continuãrii susþinerii de cãtre Uniunea Europeanã
a programelor din domeniul educaþiei, formãrii profesionale,
tineretului ºi sportului prin lansarea noului program Erasmus +,
Ministerul Educaþiei Naþionale a organizat cea de a XI-a ediþie a
Competiþiei pentru obþinerea certificatului ªcoalã Europeanã.
Competiþia s-a adresat tuturor unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar, care au fost ºi sunt implicate în programele europene din
domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale ºi constã în evaluarea
calitãþii ºi coerenþei managementului ºcolii, reflectat în documentele
manageriale, precum ºi a impactului pe care activitãþile derulate în
cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaþionale
ºi a ethosului ºcolii.
Pe baza rezultatelor obþinute la evaluarea candidaturilor ºcolilor
înscrise, Ministerul Educaþiei Naþionale a stabilit ºcolile declarate
câºtigãtoare ale competiþiei pentru obþinerea certificatului ªcoalã
Europeanã- ediþia 2014. Din 117 ºcoli participante, cele mai mari
punctaje au fost obþinute de:  ªcoala Gimnazialã Constantin
Parfene, Vaslui  Seminarul Teologic Ortodox Chesarie Episcopul,
Buzãu  Vaslui ªcoala Gimnazialã Mihai Eminescu, Vaslui  Liceul
cu Program Sportiv, Roman  Liceul Tehnologic Special pentru
Deficienþi de Auz, Cluj-Napoca  Colegiul Economic al Banatului
Montan, Reºiþa  Colegiul Naþional Traian Lalescu, Reºiþa  Colegiul
Economic Nicolae Titulescu, Baia Mare  Colegiul Tehnic Marcel
Guguianu, Zorleni, jud. Vaslui  ªcoala Gimnazialã nr. 2, Reºiþa.
Lansatã în 2004 ca semn al recunoaºterii contribuþiei ºcolilor
româneºti la sprijinirea eforturilor României de integrare în
Uniunea Europeanã, competiþia este recunoscutã de instituþiile
europene ca un bun exemplu de susþinere ºi valorizare a
parteneriatelor ºcolare dezvoltate în cadrul programelor europene
din domeniul educaþiei ºi formãrii profesionale.
Odatã obþinut, certificatul ªcoalã Europeanã este valabil
pentru o perioadã de trei ani, dupã care ºcoala trebuie sã candideze
din nou pentru a reconfirma titlul obþinut.

OPINIA NAÞIONALÃ

665  12 mai 2014

Lector univ. dr.
Fernanda Romila 
în concert, la Londra

În data de 5 mai 2014, românii din Londra
au avut frumoasa surprizã ºi bucurie sã
asiste la concertul susþinut de lector univ.
dr. Fernanda Romila, Facultatea de Arte,
Universitatea Spiru Haret ºi Dan
Racoveanu, Universitatea Naþionalã de
Muzicã, la St Martin in the Fields, lângã
Trafalgar Square, în Covent Garden. Locul
este binecunoscut, atât britanicilor, cât ºi
turiºtilor sau românilor care trãieºte acolo.
St Martin in the Fields primeºte cu braþele
deschise omenii talentaþi ºi le pune la
dispoziþie logistica Bisericii St Martin in the
Fields pentru concerte, expoziþii dezbateri
publice. Se încurajeazã, astfel, cunoaºterea
ºi dialogul prin muzicã ºi creaþie, se
impulsioneazã comuni-carea transculturalã
ºi se susþin eforturile comunitãþilor care

Denisa Curte
Viitor Perfect
(Perfect Future)

- Uite ce vom face! s-a decis 030701,
fãcându-i-se dor de casã, dupã lunga lor
cãlãtorie. Vom poposi aici. Pare perfect!
- Aici? zâmbi 010307 Este perfect! Un
viitor perfect pentru noi doi.
Curtea micã, casa româneascã de pe Lirei
21 ºi un corp ciudat de femeie pe acoperiºul
casei, pãreau perfecte pentru cãlãtorii
030701 ºi 010307. Ajunseserã într-un viitor
perfect, exact aºa cum îºi dorise pentru
cãlãtorii ei albi, creatorul Denisa Curte.
Am construit aceastã lume pe parcursul
mai multor ani ºi, involuntar, fiecare formã
nouã pãrea sã o completeze pe cea de dinainte
ºi sã o prevesteascã pe cea care urma sã-i
succeadã. Aici, toate lucrurile se petrec în
liniºte, într-un timp sideral, cu încetinitorul,
prin alunecare sau zbor, în absenþa noþiunii
de conflict, în atmosfera solarã, asepticã a
unui sanatoriu uneori gigantic, alteori
minuscul, în funcþie de obiectul cu care este
pus în relaþie. (Denisa Curte)
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contribuþie prin voluntariat la dezvoltarea
culturii, la susþinerea talentului.
În cadrul programului organizat sub egida
Institutului Cultural Român, Fernanda
Romila ºi Dan Racoveanu au susþinut un
concert For Two to Play Romantic (orgã)
Music for Four Hands, cu lucrãri de F. Hesse
 Fantasie in D minor Op. 87, C. G. Höpner
 Choral Prelude Op. 19 no. 1 Now all the
woods are sleeping, J. N. W. Kühne 
Fantasie in F minor Op. 48, C. G. Höpner 
Choral Prelude Op. 19 nr. 3 O God, what
manifold distress, F. Mendelssohn  A
Midsummer Nights Dream Overture
Op. 21. Concertul, ovaþionat de britanici ºi
români din diaspora în egalã mãsurã, a
dovedit, încã o datã, cã profesorii de la
Facultatea de Arte din USH ºtiu nu numai
sã munceascã, dar sã ºi primeascã aplauzele
bine meritate, spre bucuria tuturor. (http://
www.stmartin-in-the-fields.org/event/freelunchtime-concert-dan-racoveanu-andfernanda-romila/).

Larisa MIHOREANU,

studentã la Facultatea de MAEI, USH,
ºi cercetãtor la Kings College London

Sculpturã în plein airla Aiurart/
Sculpture en plein air at Aiurart
Curator: Ioana CIOCAN

Valori româneºti
ur
rat
ã
azz ºi lite
Elvira
Bucureºti, capitala
jazz-ului mondial
POPESCU
Între 17 ºi 24 mai Bucureºtiul, Bucharest
International Jazz Competition, desfãºurat
sub egida EUROPAfest, aduce, pe scenele
din Bucureºti, 22 de trupe din 21 de
þãri: Bulgaria, Canada, Cipru, Columbia,
Estonia, Finlanda, Franta, Germania,
India, Israel, Italia, Marea Britanie, Mexic,
Olanda, Polonia, Portugalia, Romania,
Rusia, Spania, SUA, Ungaria. 100% jazz
and more - evenimentul prezintã concerte
de excepþie, jam sessions ºi workshopuri.
Sub sloganul Its all about live-qualitymusic!, EUROPAfest 2014 se deruleazã
între 8 ºi 24 mai, oferind concerte de jazz,
blues, pop ºi clasic cu peste 300
muzicieni din 45 þãri. Agenda sa cuprinde:
Europes Day Concert, concerte live de
jazz, blues, pop concursuri internaþionale,
jam sessions, workshop-uri, caffe festival,
festivals corner ºi Gala. Agenda completã
a festivalului ºi informaþii despre bilete
pot fi gãsite pe site-ul www.jmevents.ro
sau urmãrind pagina de facebook
EUROPAfest.

Festivalul Alba Jazz 2014

Cea de-a treia ediþie a festivalului Alba Jazz
2014 se va desfãºura în perioada
16  18 mai, la Alba Iulia. În fiecare zi,
au loc workshop-uri de jazz ºi chitarã
clasicã pentru cei tineri, conferinþe de presã,
lansãri de albume, întâlniri informale
între artiºti ºi public ºi, nu în ultimul
rând, party-uri ºi jam-sessions.

Maratonul
de Poezie ºi Jazz

7 mai - 5 iulie 2014 | Spaþiul Aiurart |
Bucureºti, Lirei 21
Din aceastã lume s-au desprins 030701
ºi 010307, cele douã creaturi antropomorfe,
adevãratele fructe ale Planetei Nedescoperite. Aceste fructe cibernetice, maturate,
cu roluri bine stabilite în echilibrul ecosistemului Planetei, vor rãmâne o perioadã
în curte la Aiurart sã sãrbãtoreascã, printrun dialog perfect descifrabil, un an de
Sculpturã în plein air la Aiurart.
Denisa Curte (n. 1979, Cluj-Napoca) a expus
la Pecsi Galeria (Ungaria), Muzeul de Artã din
Bratislava (Slovacia), Muzeul de Artã din ClujNapoca, Muzeul de Artã din Arad, Galeria
ArteBronce dinAGuarda (Spania) etc. Din 2010,
este doctor în arte vizuale (Facultatea de Arte
Plastice ºi Design din Timiºoara).
Denisa Curte trãieºte ºi lucreazã la
Cluj-Napoca. Creeazã special pentru programul Sculpturã în plein air la Aiurart
un Viitor perfect, alcãtuit din 030701 ºi
010307.
Ioana CIOCAN

Sâmbãtã, 17 mai 2014, începând cu
ora 21,00, timp de peste cinci ore
neîntrerupte, la Muzeul Naþional al
Literaturii Române din Bucureºti
(B-dul Dacia nr.12), va avea loc cea
de-a VI-a ediþie a evenimentului multiart 
Maratonul de Poezie ºi Jazz. Evenimentul
este inclus în Târgul Naþional al Cãrþii
de Poezie (ediþia a V-a, 14-18 mai 2014)
ºi este unul dintre programele culturale
importante ale Bucureºtiului în cadrul
Nopþii Europene a Muzeelor. 34 de poeþi
români contemporani, din generaþii ºi
geografii literare diferite, vor susþine lecturi
publice, într-un dialog artistic cu Mircea
Tiberian (pian), Nadia Trohinvoce,
Cãtãlin Milea saxofon. Amfitrionii
Maratonului sunt Dan Mircea Cipariu
ºi Ioan Cristescu. Producãtor: Anamaria
Spãtaru. Organizatori: Euro Culturart,
Muzeul Naþional al Literaturii Române
din Bucureºti, Teatrul Naþional de Operetã
Ion Dacian. Coorganizatori: APLER,
USR- Filiala Bucureºti USR - Filiala
Bucureºti Poezie, Opera Scrisã.RO.
Coproducãtor: Radio România Cultural.
Parteneri media: Cultura, Observator
Cultural, AgenþiadeCarte.ro. Proiect
cultural finanþat de Administraþia
Fondului Cultural Naþional.

Invitaþii în lumea artei

Aºteptând cãldura cu Florin Bârzã
Aristotel BUNESCU
Primãvara mea nu a venit încã. Deºi calendarul mã contrazice, printre culorile lui
tot nu mi-a ieºit frigul din oase, mai port încã fular, iar rãceala face Florin Bârzã, care îmi
ravagii printre prieteni ºi rude. Pânã dã cãldura mai bine, mã refugiez fac bine tot anul
calendaristic.
Nãscut la 30 aprilie
1956 la Bucureºti,
Florin Bârzã a absolvit
Institutul de Artã
Nicolae Grigorescu în anul 1988. Aici a fost la clasa profesorilor
Marius Cilievici ºi Ion Sãliºteanu.
Prin intermediul tablourilor sale, eu mã vãd deja pe malul
Mãrii Negre. Iatã tabloul alãturat, care prezintã chiar Casa cu
lei din Constanþa. Soarele bate puternic, plaja este aproape, iar
iarna a rãmas mult în urmã sau mai are multe luni pânã sã ne bage
iar frigul în oase.
Rememorez cu mare plãcere expoziþia sa de la Galeria
bucureºteanã Irecson. Fori, peisaje, portrete pline de color calde,
care fac mereu bine privitorilor, ori criticilor de artã. Cred cã
dacã ar veni o sumã de bani în bugetul familie, dupã prioritãþile
afective, cred cã, prima datã, gândul ar merge rapid la
achiziþionarea unor lucrãri semnate, inconfundabil, Florin Bârzã.
Membru al Uniunii Artiºtilor Plastici din România, pictorul
Florin Bârzã face cu adevãrat cinste breslei sale.

Notre
Dame
du Théâtre
Elvira Popescu (Popesco) (10 mai 1894, Bucureºti 11 decembrie 1993, Paris) a fost actriþã româncã de teatru ºi film,
directoare de scenã, care a fãcut o strãlucitã carierã în Franþa.
Elvira Popescu, devenitã prin cãsãtorie contesã De Foy, a dat dovadã,
încã din copilãrie, de talente scenice: graþie în miºcãri, prestanþã la mers,
vioiciune ºi limpezime în grai, un dar de imitaþie ascuþit ºi plin de haz. A
absolvit cu brio Conservatorul de Artã Dramaticã din Bucureºti ºi a
fost angajatã la Teatrul Naþional, unde i s-au dat, încã de la începutul
carierei sale, roluri principale. Întemeiazã Teatrele Mic ºi Excelsior,
împreunã cu actorii Ion Manolescu ºi, respectiv, Ion Iancovescu. Autorii
francezi au ocupat un loc de predilecþie în repertoriul ei. Louis Verneuil,
la vremea aceea unul dintre cei mai spirituali ºi în vogã autori de
vodeviluri, a fost favoritul ei.
Louis Verneuil, care va scrie, mai târziu, numeroase piese de
teatru special pentru Elvira Popescu, va juca un rol decisiv în viaþa
ºi cariera talentatei actriþe. El a angajat-o, pentru prima datã,
în 1923, la Teatrul De la Michodière din Paris. Protagonista titularã
fiind bolnavã, a distribuit-o în rolul principal din piesa Ma Cousine
de Varsovie, în care a debutat cu un succes extraordinar, deºi nu
stãpânea perfect limba francezã. Aproape instantaneu, Laccent
dElvira Popescu a devenit proverbial. Critica a elogiat-o in corpore,
fapt care este foarte rar întâlnit în Franþa, supranumindu-o Reine
du Boulevard, Notre Dame du Théâtre, Monstre Sacré etc.
Cariera teatralã a Elvirei Popescu a durat, neîntrerupt, timp de 65 de
ani. Pentru o atât de lungã perioadã de timp, repertoriul pieselor interpretate
de ea a fost, totuºi, relativ restrâns. În afarã de piesele lui Louis Verneuil,
a mai jucat în creaþiile lui Henry Bernstein, André Roussin, Sacha Guitry.
Explicaþia repertoriului relativ redus este simplã, toate piesele în care
Elvira Popescu era protagonistã þineau afiºele cu anii, fiind extrem de
solicitatã de public. Unele dintre ele au depãºit 2000 de spectacole, ceea
ce rãmâne o performanþã rareori egalatã de alþi actori ºi/sau actriþe.
Cariera cinematograficã a actriþei se întinde pe o perioadã cuprinsã
între anii 1920 ºi 1970, cu o activitate mult mai intensã în
anii 1930 ºi 1940. Chiar dacã Elvira Popescu a fost consideratã de
criticã ca neegalând, în calitate de protagonistã a ecranului, triumfurile
teatrale, actriþa a creat totuºi ºi pe memoria de celuloid personaje
remarcabile. A jucat în filmele La Présidente, Ils étaient neuf
célibataires, Austerlitz, Plein Soleil º.a.m.d.
În schimb, ca actriþã pe scenã, Elvira Popescu era realmente
inegalabilã, posedând toate atuurile, subtilitãþile, nuanþele profesiunii.
Elvira Popescu ºi-a asumat ºi rãspunderea conducerii unor
companii teatrale, fiind co-directoare, alãturi de actorul Hubert de
Malet, la Théâtre de Paris ºi Théâtre Marigny.
La o vârstã foarte înaintatã, fãrã sã-ºi piardã farmecul, a continuat
sã þinã un salon deschis în apartamentul sãu din Avenue Foch, frecventat
de toatã protipendada literarã, artisticã, financiarã ºi politicã (de toate
nuanþele) a Parisului. André Roussin, Guy de Rothschild, Jacques
Chirac, Pierre Cardin, Valéry Giscard dEstaing, precum ºi mulþi alþii,
se numãrau printre cei care o priveau ºi o ascultau fermecaþi.
A fost distinsã cu premiul Moliere pentru cea mai bunã actriþã,
decernat de asociaþia actorilor francezi, ºi de douã ori cu ordinul Legiunea
de Onoare, una dintre cele mai înalte distincþii ale statului francez.
A încetat din viaþã la venerabila vârstã de 99 de ani, la Paris. Este
înmormântatã într-un splendid cavou în marmurã (no. 119), pe o alee
lãturalnicã, aproape de ieºirea din Cimitirul Pere-Lachaise din Paris.

Concurs
de fotografie

Ochiul Magic
Bucureºti 2014
- prima ediþie,
17-25 mai
Detalii:
http://www.ochiul-magic.ro/

Spectacol caritabil
Actorul Dan Puric ne invitã marþi,
20 mai - ora 19.00, la Palatul Copiilor din
Bucureºti, la spectacolul caritabil în
sprijinul Teodorei ªerbãnescu - DIN
SUFLET PENTRU TEODORA - SUFLET
ROMÂNESC.
Existã în sufletul acestui neam o
timiditate în faþa lumii. ªi cum lumea
de astãzi e arogantã, obraznicã ºi îngâmfatã,
ai sentimentul cã, în intimitatea lui,
sufletului românesc îi e ruºine sã participe la ea. Dar asta nu dintr-o
resemnare, ci dintr-un fel de <zare interioarã>, care spune cã veºnicia
nu poate fi atinsã de istorie (Dan Puric)
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Libertatea de a fi student: exerciþiu de responsabilitate în trei paºi

(Urmare din pag. 1)

ªcoala Altfel

Cum îþi pregãteºti viitorul ca tânãr absolvent

Episodul 3 din ciclul Lets Talk Business s-a intitulat Cum
începi o carierã de succes în România sau altfel spus Cum îþi
pregãteºti viitorul ca tânãr absolvent. Invitaþii evenimentului au
fost Alina Rãdulescu, director de Resurse Umane la Scandia Food
Sibiu, ºi dr. Nicolae Oacã, profesor la Universitatea Politehnica ºi
consultant de telecomunicaþii pentru Orange. Conferinþa a fost
sub forma unei discuþii interactive 2.0, cu un schimb de idei ºi
întrebãri din ambele pãrþi: atât din partea invitaþilor, cât ºi din
partea tinerilor prezenþi. Informaþiile ºi subiectele au fost de real
interes pentru cei din salã. Cele 90 de minute nu au fost de ajuns
pentru a afla tot ce ne doream sã aflãm de la cei de pe scenã.

Dr. Nicolae Oacã, a conferenþiat despre tehnologie ºi
telecomunicaþii, proiectând o scurtã analizã a pieþei de
telecomunicaþii, dorind sã arate cât de importante sunt aceste
aspecte în viaþa economicã ºi socialã. Un aspect important pentru
tinerii absolvenþi este faptul cã un student de studii economice
are ºanse foarte mari de angajare în piaþa de telecomunicaþii. O
treime dintre posturile disponibile se adreseazã tinerilor
economiºti, salariile din telecomunicaþii clasându-se pe locul 3, în

anul 2012. În analiza realizatã, a corelat evoluþia marilor companii
din domeniu cu revoluþia tehnologicã versus digitalã. Totodatã, a
arãtat cât de important este managementul companiilor sã conducã
spre succes ºi cum, prin marketing, reuºesc sã se impunã în
piaþã. Interesant este cum consumatorul de tehnologie a trecut de
la fix la mobil, cum viteza internetului poate conduce la creºterea
economiei. Interesant a fost exemplul dat de China, în cazul
cãreia creºterea conexiunii la internet cu 10 % se traduce cu
creºterea PIB-ului cu aproximativ 1,5 %.
Alina Rãdulescu a avut o intervenþie de tip 2.0, presãratã cu
sfaturi ºi secrete din spatele cortinei. O prezenþã vioaie, o discuþie
cu multe schimburi de opinii, iar studenþii au descoperit trucuri
utile în construirea carierei noastre. De ce crezi cã e important sã
ºtii cum o sã fii peste 5 ani? Alina a venit cu idei practice ºi a fãcut
corelaþie cu necesitãþile ºi întrebãrile tinerilor. Este important sã fii
determinat, sã lupþi pentru ceea ce îþi doreºti ºi sã te perfecþionezi.
Alina ne-a împãrtãºit pas cu pas cum se face selectarea candidaþilor
potriviþi, cum din 4000 de CV-uri primite doar 5 ajung sã fie alese.
Aceastã alegere se face, în primã fazã, printr-un screening al CVurilor, urmãtoarea etapã fiind punctarea acestora ºi abia 150 de
CV-uri cu scoruri bune vor fi analizate în continuare. ªi, totuºi,
cum se poate face aceastã alegere? Ce conteazã în acest screening
al CV-ului? Cum se face selecþia mai departe?
Unul dintre criteriile importante în punctarea unui CV-ul:
poate fi experienþa Work and Travel, Bursele Erasmus sau
Voluntariatul. Totuºi, de ce sunt importante aceste aspecte în
alegerea candidatului potrivit? Prin existenþa acestora,
candidatul dovedeºte faptul cã este independent, poate lua
decizii pe cont propriu, se poate descurca de unul singur, e
determinat ºi cã îºi doreºte mai mult de la cariera lui. Am aflat,
apoi, cã seria evenimentelor Lets Talk Business oferã tinerilor
oportunitatea de a cunoaºte piaþa muncii, le dã perspectiva
angajatorului ºi le asigurã oportunitatea de a se bucura de
sfaturi avizate. Studenþii prezenþi la minim trei întâlniri primesc
ºi certificat de participare, pot aplica pentru joburi la
partenerii noºtri de dialog. Lets Talk Business, joi, 15 mai,
ora 18:00, ultima ediþie.

Proiectul ºtiinþific Spiritualitatea în serviciul educaþiei
a ajuns la al doisprezecelea eveniment: Libertate ºi împlinire în
viziunea tradiþiei spirituale hinduse. Dialogul a fost creat în jurul
lui Sri Yogeshvar Karthik (India) invitat special al Ministerului
Culturii ºi Cultelor în România, lect. univ. dr. Diana Meþiu,
Universitatea Hyperion, prof. Teodor Ghiondea, coordonatorul
colecþiei Filosofia Perenis a Editurii Herald. Au fost prezenþi ºi
colegii de la Facultatea de Sociologie-Psihologie, alãturi de
studenþii din USH ºi ASE Bucureºti. Evenimentul a fost organizat
în parteneriat cu Asociaþia Vedic Dharma, având drept parteneri
media Centrul Seeds for Happyness ºi Editura Herald.
Dupã o incursiune de mare rezonanþã în cultura hindusã ºi
contextele acesteia, prin cuvântul profesorului Teodor Ghiondea,
lect. dr. Diana Meþiu a prezentat întâlnirea sa cu marea culturã ºi
civilizaþie Indianã, cât ºi figura Maestrului Yogeshvar Karthik.
Prelegerea susþinutã de Sri Yogeshvar Karthika fost de o rarã
claritate, nuanþã ºi profunzime, din care nu a lipsit umorul ºi
certitudinea armoniei transcendente a prezenþei maestrului. Toate
acestea au fãcut ca sesiunea de întrebãri ºi rãspunsuri sã se
prelungeascã peste programul anticipat.
Yogeshvar Karthik este expert Yoga ºi a studiat Vedanta cu
Swami Dayananda Saraswati în Arsha Vidya Gurukulam, precum
ºi cu Swami Ananda Chaitanya. Yogeshvar Karthik are o bogatã
experienþã în transmiterea tradiþiei din India, într-un stil unic,
non-linear, flexibil ºi ºtiinþific, cu o mare claritate, adaptat

actualitãþii. Experienþa sa în a susþine cursuri, programe ºi seminarii
în multiple þãri, acoperã o arie largã de auditoriu, cu un ambitus
larg de problematici. Ca urmare a emisiunii TV, Yoga Kalai, pe
care o gãzduit-o zilnic peste 12 ani (1999 - 2011), este cunoscut
nu numai în India, dar ºi în Canada, USA, Marea Britanie, Sri
Lanka ºi Malaysia.
Urmãtorul eveniment, 22 mai, ora 19, va fi dedicat artei vizionare
specifice tradiþiei amazoniene ºi va fi susþinut de exploratorul britanic
Howard G. Charing, alãturi de prof. univ. dr. Vintilã Mihãilescu,
antropolog ºi prof. univ. dr. Mihaela Minulescu, analist jungian.

Libertate ºi împlinire
în viziunea tradiþiei spirituale hinduse

Filmul de pe Bulevardul Capucinilor

Nu existã scurtãturi cãtre locurile spre care meritã sã mergi.
Beverly Sills
ªcoala Altfel. Dezvoltarea ºi succesul izvorãsc din abilitatea conectorilor de
a pãtrunde în lumi cât mai diferite, stârnind curiozitatea ºi încrederea prin
dinamismul ºi gradul lor de socializare, din capacitatea ºi abilitatea de utilizare
a noilor resurse, reînnoibile ºi regenerabile, de genul informaþiei. Experienþa ne
învaþã cã avem nevoie de foarte puþin ca sã fim fericiþi ºi sã ne simþim cu adevãrat
împliniþi [Marcus Aurelius]. În ãst rãstimp, realitatea din jurul nostru ne oferã
o altã lecþie. La USH, lecþia a fost plãmãditã la Facultatea de Litere, sub
coordonarea prof. dr. Valeriu Marinescu ºi a neobositului sãu coleg, prof.dr.
Sorin Gãdeanu, împreunã cu un larg grup de cadre didactice, dar mai ales studenþi
din USH, ASE ºi de la Universitatea din Viena. Lansarea unei noi expoziþii de
fotografii, desene ºi picturi s-a finalizat cu premierea studentului Trinh Duc
Cuong din Vietnam, pentru contribuþia sa la acþiunea Realitãþi Creative.

Constatãm, astfel, cã privirile noastre
sunt atrase de lucruri capabile sã ne
fascineze, demn de reþinut, demn de
interes. De fapt imaginea lor, fotografiatã
instantaneu, programatã sau neplanificatã
se dezvoltã în funcþie de simþul estetic al
fiecãruia, de capacitãþile creatoare ºi
artistice personale, generatoare de elevaþie
spiritualã care, în baza unei zestre
culturale, sociale, dominate de atractori
de ordin psihologic, ajutã la perceperea,
reþinerea imaginilor sau lucrurilor de
interes. Constatãm cã încet-încet în
USH se impune o nouã mentalitate
educaþio-nalã construitã printr-un efort
de întreþinere la vedere, a unui show
informaþional ºi educaþional trecut prin
toate simþurile înainte de a ajunge la
reþetele de succes ºi de optimizare a potenþialului: gândirea pozitivã, cultura
igienicã, sportivã, dieteticã. Noua filosofie
a plãcerii în viaþã ºi în muncã asociatã cu
informaþia multi-service ºi tehnica
raþionalizãrii plãcerilor prin gestionare
homeopatã amplificã deplasarea
informaþiei ºi imaginii ei în sfera unor noi
atitudini ºi deprinderi de viaþã generând, în final, echilibrul necesar asimilãrii
unei etape de dezvoltare sau armonia
detaºãrii pentru a atinge alte culmi.
Instituþionalizarea, pe cale practicã, a
noilor obiceiuri permit reconceptualizarea datelor manageriale ºi eliminarea
elementelor necorespunzatoare destinate pieþei educaþionale, aducând cu sine

prof. univ. dr. Carmen COSTEA , prorector al Universitãþii Spiru Haret

O apariþie ciudatã a cinemaului Republicii de la Weimar

Silviu ªERBAN
În genere, cinemaul Republicii
de la Weimar este dominat de
producþiile expresioniste ºi,
în contraponderea acestora, de
Kammerspielfilm
ºi
Neue
Sachlichkeit. Lansat în 1930, de
cãtre Filmstudio 1929, o companie
nouã pe piaþa cinematograficã
germanã, Menschen am Sonntag
(Oameni, duminica) este o apariþie
ciudatã printre filmele vremii, care,
deºi a fost apropiatã de cãtre unii
autori de Noua Obiectivitate sau
chiar de avangarda parizianã, prin
stilul ºi construcþia sa, nu se
încadreazã, totuºi, în niciuna dintre
ºcolile amintite, ci, mai degrabã,
anticipeazã neorealismul italian sau
Noul Val francez. Atmosfera grea a
sfârºitului anilor 20 ºi începutul
anilor 30 dintr-o Germanie
prehitleristã este îndepãrtatã
complet în Menschen am Sonntag,
fiind înlocuitã cu una relaxantã,

uºoarã, a micilor bucurii ale unei
vieþi comune. Cele cinci personaje
principale nu sunt jucate de actori
profesioniºti (aºa cum suntem
înºtiinþaþi încã din subtitlu - ein
Film ohne Schauspieler), iar
naraþiunea este mai puþin
importantã decât contextul.
Secvenþa de început tinde sã indice
faptul cã, în captarea atmosferei
strãzilor Berlinului, aparatul de
filmat se întâmplã sã surprindã
frânturi dintr-o poveste. O tânãrã,
Christl Ehlers, figurant în filme,
aºteaptã într-o staþie de autobuz pe
cineva care nu mai vine. Un tânãr,
Wolfgang von Walterschausen,
prezentat ca funcþionar, fermier,
negustor de antichitãþi, gigolo ºi
comerciant de vinuri, dupã câteva
ezitãri, o acosteazã pe fatã ºi, în
cadrul urmãtor, îi descoperim pe cei
doi la o terasã. Imaginile sunt
surprinse în planuri de ansamblu
plonjate, în care spectatorul trebuie
sã caute cu privirea personajele
printre mulþimea de trecãtori,
tramvaie, automobile, autobuze.
Camera se mutã iarãºi pe stradã ºi,
accidental, se fixeazã asupra unei
alte tinere, Brigitte Borchert, în faþa
unui magazin de discuri, apoi, întro parcare, unde îl descoperim pe
taximetristul Erwin Splettstösser.
Printre alte imagini neutre cu
priveliºti din Berlin, Wolfgang îºi
ia rãmas bun de la Christl, iar Erwin

se întoarce acasã la prietena sa,
Annie Schreyer, model. Povestea
de duminicã a celor cinci oameni
este una simplã: cei doi nou
împrieteniþi îºi propun sã-ºi
petreacã ziua liberã împreunã, întro ambianþã relaxantã pe plaja ºi în
parcul din Nikolassee. Christl vine
însã însoþitã de cea mai bunã
prietenã a sa, Brigitte, iar Wolfgang
împreunã cu Erwin, în timp ce
Annie preferã sã leneveascã în pat

Millionen/ warten/ auf/ den
nächsten/ Sonntag (ºi apoi lunea,
din nou la muncã, din nou
monotonie, din nou o sãptãmânã;
4 milioane de oameni aºteaptã
urmãtoarea duminicã).
Menschen am Sonntag are un
statut unic în cinematografia
Republicii de la Weimar, nu doar prin
stilul ºi personajele aflate în faþa
camerei de luat vederi, ci ºi prin
personajele din spatele acesteia.

Menschen am Sonntag

(Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer, 1930)
întreaga zi. Printre scãldatul,
picnicul, ascultatul muzicii la
gramofon, plimbatul prin parc sau
cu barca al celor patru distingem ºi
jocul erotic al triunghiului ChristlWolfgang-Brigitte, încheiat, pânã
la urmã, cu alegerea tinerei de la
magazinul de discuri de cãtre bãrbat.
Secvenþa-epilog a filmului, cu
imagini înfãþiºând oameni grãbiþi pe
strãzi, într-o atmosferã parcã mai
mohorâtã, anunþã prin intertitluri,
care taie cadrele, venirea zilei de
luni, dar ºi speranþa unei noi
duminici, singurul þel luminos pentru
care meritã sã înduri munca
celorlalte ºase zile cenuºii: und
dann am Montag/ wieder Arbeit/
wieder Alltag/ wieder Woche/ 4/

avantajul economiei de timp ºi a valorii
capitalului uman. Recunoaºterea
prioritãþilor ºi a valenþelor de calitate
sunt evidente. Prin eforturi de eliminare
a ceea ce este nefolositor ºi luarea în
considerare a valorilor eprene, studeþi ºi
profesor apreciazã acurateþea ºi calitatea
noilor valenþe îºi dedicã timpul ºi
motivaþia spre construirea unui program
educaþional consistent, finalizat prin
excelenþã în calitate ºi costuri reduse.
Susþinem astfel ideea cã sursa de putere
din noua societate informaþionalã, sau
societatea bazatã pe cunoaºtere nu o mai
reprezintã banii, ci pur ºi simplu
modalitãþile noi de implementare a
cunoaºterii, prin creºterea interactivitãþii
dintre oameni (nu a omului cu natura).
Cu cât o idee sau un produs vine mai
mult în contact cu un conector, cu atât
devine mai puternic (ã), mai prosper sau
capãtã acces la mai multe oportunitãþi. Dezvoltarea ºi succesul izvorãsc
din abilitatea conectorilor de a pãtrunde
în lumi cât mai diferite, stârnind
curiozitatea ºi încrederea prin dinamismul ºi gradul lor de socializare,
din capacitatea ºi abilitatea de utilizare a
noilor resurse, reînnoibile ºi regenerabile,
de genul informaþiei. În prezent clãdim o
societate dincolo de ea care a creat ºi
conºtientizat valoarea informaþiei;
avuþia sa va sta de acum înainte în modul
în care oamenii vor ºti sã o foloseascã,
în sensul creºterii propriei lor valori.

Pe genericul filmului figureazã ca
regizori Robert Siodmak ºi Edgar G.
Ulmer, însã, conform legendei,
încã cel puþin douã nume au contribuit
la regia filmului: fratele lui Robert,
Curt Siodmak, ºi, pe atunci, un tânãr
student la drept ºi fotograf cu
experienþã, Fred Zimmerman. Alte
douã nume importante (pe viitor)
sunt implicate: tânãrul jurnalist din
Viena, Billie Wilder (pe numele sãu
german) participã, alãturi de Curt
Siodmak, la realizarea scenariului, iar
camera este mânuitã de cel care mai
târziu va breveta un procedeu pentru
efecte speciale, care îi va purta
numele, Eugen Schüfftan. Dacã de
cei cinci non-actori de pe ecran

131

nimeni nu va mai auzi vreodatã în
istoria cinematografiei, cei ºase din
spatele aparatului de filmat, fraþii
Siodmak, Ulmer, Zimmerman,
Wilder ºi Schüfftan, vor ajunge toþi
la Hollywood, evadând din
Germania nazistã, ºi vor lãsa urme
serioase în cinematografia
americanã. Aºa cum observã ºi Lutz
Koepnick în An Essential Guide to
Classic Films of the Era Weimar
Cinema (editat de Noah Isenberg),
niciunul dintre ei nu a mai continuat
stilul filmic din Menschen am
Sonntag, ci, dimpotrivã, au excelat
în conceperea unor pelicule cu totul
ºi cu totul diferite, genul filmelor
noir, care au dominat ecranele
hollywoodiene în anii 40-50.
Cine ar fi putut prezice în 1929,
se întreabã autorul, cã întreaga
echipã a Menschen am Sonntag se
va transforma în principalii
ingineri aientertainment-ului de
la Hollywood? Si cine ar fi
putut sã prevadã cã Siodmak
ºi echipa sa vor transpune
sensibilitãþile lor avangardiste,

dintre toate lucrurile, într-un
inventar narativ ºi vizual al unui
gen filmic adesea asociat cu lumea
plinã de cliºee a filmelor de
amuzament de categoria B? Nimic
din imaginea idilicã a unei duminici
la Nikolassee, din Menschen am
Sonntag, nu se va mai regãsi în
absurdul, înstrãinarea, corupþia,
violenþa ºi cinismul existenþei
urbane din filmele de mai târziu ale
lui Siodmak, Ulmer, Wilder sau
Zimmerman.

* * *
Una dintre primele producþii cinematografice importante ale
Republicii Federale Germane, apãrute în urma celui de-al Doilea
Rãzboi Mondial, este filmul din 1959 al lui Bernhard Wicki, Die
Brücke (Podul). Pelicula a câºtigat titlul pentru cel mai bun
film strãin la Globurile de Aur ºi a fost nominalizatã la aceeaºi
secþiune în cadrul celei de-a 32-a ediþii a Premiilor Academiei.
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PROGRAMUL TVH
LUNI  12 mai 2014

MARÞI  13 mai 2014

MIERCURI  14 mai 2014

JOI  15 mai 2014

VINERI  16 mai 2014

06:00 Ecumenica (r)
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de
limba francezã. Realizator
lector univ. dr. Dan Sterian
09:30 Universitaria*. De fapt ºi ...de
drept. Realizator lector univ. dr.
Diana Artene
10:30 Universitaria*. România 2.0.
Realizator Ariel Constantinof
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
15:00 Stil ºi tendinþe (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi.
Muzica clasicã prezentatã
pe înþelesul tuturor.
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar 
Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc 
Baltagul (1970)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Baltagul
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de
limba francezã. Realizator
lector univ. dr. Dan Sterian
09:30 Universitaria*. Despre oameni ºi
locuri. Realizator lector univ.dr.
Alexandru Lucinescu
10:30 Universitaria*. Justiþia sub lupã.
Realizator Matei Stoenescu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar - Discovery (r)
13:30 Film serial 
Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
15:00 Curs de limbi strãine (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar 
Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc 
Asediul (1970)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cinefilia (r)
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial
 Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Asediul
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de
limba englezã. Realizator
lector univ. dr. Sebastian Chirimbu
09:30 Universitaria*. Academia veterinarã. Realizator conf.univ.dr.
Violeta Simion
10:30 Universitaria*. ONGmania.
Realizator Ana Maria Stancu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar 
Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Film documentar 
Aventura spaþialã
15:00 Limbajul imaginii filmate (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Cinefilia (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc 
Racolarea (1985)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Doctor H (r)
00:30 Film documentar 
Lumea tehnologiei (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial 
Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Racolarea
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Curs de limba
englezã. Realizator lector
univ. dr. Sebastian Chirimbu
09:30 Universitaria*. Pro Memoria.
Realizator Corneliu Toader
10:30 Universitaria*.Univers
Shakespeare. Realizator
conf.univ.dr. George Volceanov
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc 
Directorul nostru (1955)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Cafe-concert.
Realizator Sorin Petre
23:30 Oameni aproape invizibili (r)
00:00 Film serial  Grachi
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

06:00 Film documentar (r)
Minuni ale lumii
06:30 Film artistic românesc (r)
Directorul nostru
08:00 Preuniversitaria* (r)
09:00 Universitaria*. Kinetoterapie
Realizator lector univ. dr.
Elena Buhociu
09:30 Universitaria*.
Dicþionar cultural. Realizator
prof. univ. dr. Ioan Roºca
10:00 Universitaria*. Ce citim astãzi?
Realizator lector univ. dr.
Florin Pîtea
10:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator conf. univ. dr.
Valeriu Marinescu
11:00 Film documentar 
Lumea tehnologiei
11:30 Film serial  Grachi
12:15 Film documentar  Discovery (r)
13:00 Ochiul de veghe (r)
13:30 Film serial  Umbrele trecutului
14:30 Curs de limba francezã (r)
15:00 Laboratorul emoþiilor (r)
15:30 Preuniversitaria*
16:30 Pro Memoria (r)
17:30 Ochiul de veghe.
Realizator de Ciprian Vasilescu
18:00 Jurnal TVH*
19:00 Film documentar  Discovery
20:00 Film documentar 
Minuni ale lumii
20:30 Film artistic românesc - Instanþa
amânã pronunþarea (1976)
22:00 Night show.
Realizator Robert Emanuel
22:40 Analiza zilei.
Realizator Simona ªerban
23:00 Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi (r)
00:00 Medicina Live (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Film serial  Umbrele trecutului (r)
03:00 Night show (r)
04:00 Universitaria* (r)
05:30 Analiza zilei (r)

SÂMBÃTÃ  17 mai 2014

06:00 Film documentar (r)
Gândeºte ecologic
06:30 Film artistic românesc (r)
Instanþa amânã pronunþarea
08:00 Film documentar 
Animalia
09:00 Laboratorul emoþiilor.
Emisiune de Andreea Deneº
09:30 Ghiozdanul cu surprize.
Emisiune de Carmen Fulger
10:30 Film documentar  Spectaculoasa lume a automobilelor
11:30 Interviurile TVH (r)
12:30 Film documentar  Superstaruri
13:00 Curs de limba francezã. Realizator lector univ. dr. Dan Sterian

13:30 Limbajul imaginii filmate.
Realizator Ion Bucheru
14:00 Liceenii. Emisiune de Tina Toma
15:00 Night show (r)
16:30 Haideþi la show!
Realizator Irina Haideþ
18:00 Jurnal TVH
19:00 Petrecere româneascã.
Emisiune de Georgel Nucã
22:00 Film artistic românesc 
Celebrul 702 (1961)
23:30 Cafe-concert (r)
00:00 Film serial  Grachi (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Petrecere româneascã (r)
05:00 Film documentar  Superstaruri (r)

DUMINICÃ  18 mai 2014

05:30 Gala cântecului
românesc (r)
08:00 Film documentar 
Enciclopedia animalelor
09:00 Oameni aproape invizibili.
Realizator Iustina Radu
09:30 Ecumenica.
Realizator Sorin Bejan
11:30 Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
12:30 Liceenii (r)
Emisiune de Tina Toma
13:30 Gala cântecului românesc.
Emisiune de Georgel Nucã
16:00 Doctor H.
Realizator Teodora Pop Drãgoi

FILM ARTISTIC
ROMÂNESC
Joi, 15 mai, 20:30

Directorul nostru

OAMENI APROAPE INVIZIBILI
Ni se întâmplã de prea puþine ori sã fim atenþi la oamenii pe
lângã care trecem în fiecare zi ºi sã ne pese.
Oameni aproape invizibili este o emisiune despre cei mai curajoºi
dintre noi, oameni care, înfruntându-ºi destinul, vor sã urmeze
calea cea mai dreaptã. Oameni atinºi de un handicap sever sau cu
probleme grave de sãnãtate încearcã sã îi obiºnuiascã pe cei din
jur cu ideea cã au propriul lor loc în societate. Echipa emisiunii
doreºte sã rezolve problemele acestora, prin implicare ºi
transmiterea de semnale clare autoritãþilor. Rezultatele pozitive
sunt obþinute datoritã tenacitãþii ºi determinãrii, cu care luptã
realizatorul emisiunii  Justina Radu (director executiv al
Consiliului Naþional al Dizabilitãþii din România).
Cele mai multe dintre poveºtile oamenilor noºtri aproape
invizibili vor avea continuitate. Emisiunea doreºte sã devinã
reperul celor care au cea mai mare nevoie de ajutor: persoanele
cu dizabilitãþi ºi probleme de integrare.
Sunt multe de fãcut pentru a-i apropia pe oamenii cu dizabilitãþi
de facilitãþile oferite restului societãþii. Aceºti oameni îºi doresc cu
încãpãþânare sã fie priviþi ca cetãþeni activi, sã fie trataþi ºi rãsplãtiþi
ca atare. Într-o societate oarbã ºi surdã, poveºtile lor vorbesc despre
curaj. Ei vor ca statul sã le respecte drepturile. Sperã ca semenii lor
sã le înþeleagã viaþa. Ei îºi înfruntã în fiecare zi destinul.
Oamenii aproape invizibili pentru noi vorbesc la TVH, în fiecare
duminicã, dimineaþã de la ora 9:00, iar Justina Radu e vocea lor.

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

(1955), comedie
Regie: Jean Georgescu
Distribuþie: Alexandru Giugaru, Grigore
Vasiliu-Birlic, Constantin Ramadan
Într-o întreprindere liniºtitã în care
viaþa se desfãºoarã domol, fãrã
zguduiri, are loc totuºi o zguduire: în
ºedinþa de împãrþire a fondului premial,
un funcþionar refuzã sã primeascã
recompensa bãneascã, cerând sã se
facã o a analiza a modului în care se
desfãºoarã activitatea profesionalã a
angajaþilor. Directorul acceptã propunerea ºi cautã sã se apropie mai mult
de angajaþi, sã înþeleagã problemele cu
care aceºtia se confruntã.

Vineri, 16 mai, 20:30

Instanþa amânã
pronunþarea (1976) - dramã
Regie: Dinu Cocea
Distribuþie: Draga Olteanu Matei, Radu
Beligan, Valeria Seciu, Ion Caramitru
În urma producerii unui accident la o
minã, judecãtorul Moga este însãrcinat
cu anchetarea cazului. Pãrându-i-se
suspect comportamentul directorului
minei, el întârzie sã se pronunþe asupra
vinovãþiei unui inginer din cauza cãruia
se presupunea cã a avut loc accidentul.

17:30 Stil ºi tendinþe.
Realizator Cristina Matei
18:00 Jurnal TVH
19:00 Seara cântecului popular.
Realizator Georgel Nucã
22:00 Film artistic  Suflete
regãsite (1999)
23:30 Cinefilia.
Realizator Daniel Paraschiv
00:30 Film documentar 
Superstaruri (r)
01:00 Jurnal TVH (r)
02:00 Seara cântecului
popular (r)
05:00 Film serial  Grachi (r)

Duminicã,

22:00

Suflete regãsite
(1999), comedie

Film artistic
Regie: Nick Stagliano
Distribuþie: Jeremy Davies, Virginia
Madsen, Luke Perry
În orice colþ al Americii existã un
orãºel ai cãrui locuitori se zbat pentru
o viaþã mai bunã. Barul Florentine
este locul unde se întâlnesc oameni
din toate categoriile sociale, fiecare
cu povestea lui de viaþã.

PROGRAMUL
R A D I O HFM
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
Hit the morning
Week-end activ
(07:00-10:00  luni-vineri)
(13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun Realizator: Alex Camburu
Light Zone
80 Remember
(10:00-13:00  luni-vineri)
(17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme
Nume: Top 20
(13:00-16:00/luni-vineri)
(17:00-19:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Ambuteiaj
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(16:00-19:00/luni-vineri)
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Iuliana Mardare
Realizator: Maria Ilie
Ultima Ediþie
Nume: Printre rânduri
(19:00-22:00/luni-joi)
(19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Maria Ilie
Realizator: Iuliana Mardare
Sportlife
Hit Hours
(19:00-22:00/vineri)
(20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Claudiu Giurgea
Realizator: Alex Camburu
Cafe Nocturn
Poveºti Nespuse
(22:00-23:00/luni-joi)
(20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Realizator: Echipa HFM
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ediþia a IX-a, Craiova, 23 aprilie - 4 mai 2014

Et in Craiova ego. La invitaþia inimosului Emil Boroghinã, fondatorul ºi
directorul de onoare al celui mai important festival teatral din România
ultimilor douãzeci de ani - Festivalul Internaþional Shakespeare, m-am
numãrat, pentru a treia oarã consecutiv, printre invitaþi. La Craiova lansasem,
în premierã absolutã, pe 29 aprilie 2010, proiectul editorial Shakespeare
pentru mileniul trei (cu volumele I-II), în aprilie 2012 - volumele III-IV, iar
acum, în data de 2 mai 2014, în cadrul sesiunii de studii shakespeariene, am
fãcut cunoscute volumele V-VII ºi am discutat strategiile echipei de traduceri,
în prezenþa shakespearologilor britanici Stanley Wells, Michael Dobson ºi
Paul Edmondson, dar ºi a altor valoroºi colegi de breaslã (profesorul
american Lawrence Guntner, de care mã leagã o veche prietenie, Nicoleta
Cinpoeº, de la Universitatea Worcester din Marea Britanie, Jacek Mydla, de la Universitatea Silezianã din
Katowice etc.). Stanley Wells, îngrijitorul monumentalei ediþii Oxford ºi, multã vreme, preºedintele
fundaþiei Shakespeare Birthplace Trust din Stratford-upon-Avon, a primit Premiul Festivalului, în valoare
de 10.000 de euro, iar Michael Dobson, directorului Institutului Shakespeare de pe lângã Universitatea
din Birmingham, a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitãþii din Craiova. (Cu ajutorul unei
echipe de filmare a TVH, coordonate de domnul Cezar Lungu, am realizat mai multe interviuri, cu o seamã
de personalitãþi, ce vor fi difuzate, în lunile urmãtoare, în emisiunea Univers Shakespeare.)
Cred cã selecþia spectacolelor invitate în acest an a bãtut-o pe aceea a altor ediþii. Am ratat spectacolul
trupei londoneze The Globe, cu Mult zgomot pentru nimic, jucatã în aer liber, ca ºi pe cel al naþionalului
budapestan, cu un Cum vã place, regizat de marele nostru Silviu Purcãrete, din zilele de 23-24 aprilie,
deoarece am participat la festivitãþile dedicate de Muzeul Naþional de Literaturã din Bucureºti aniversãrii
a 450 de ani de la naºterea marelui dramaturg. A urmat însã o dulce consolare în zilele urmãtoare, când, pe
scenele Craiovei, s-au perindat câteva trupe, care au jucat la superlativ, lãsând amintiri indelebile.
25 aprilie. Încep cu spectacolul Richard al
III-lea, conceput de sud-africanul Fred
Abrahamse (regizor, scenografie, costume,
lumini), interpretat de doar trei actori, care
joacã succesiv, cu ajutorul unor mãºti, nu mai
puþin de ºaisprezece roluri. Schimbãrile
multiple de identitate din mers imprimã un
ritm alert acestui gen de spectacol
experimental. Am vãzut, destul de recent, ceva
asemãnãtor: Furtuna lui V. I. Frunzã, cu o
distribuþie din care fãceau parte doar patru
tineri actori. Dincolo de plusuri
(ingeniozitatea regizoralã, extraordinara
mobilitate interpretativã a actorilor) apare ºi
inevitabila hãcuire a textului, regizorul fiind
silit sã decupeze hãlci uriaºe ºi sã renunþe la o
parte dintre personajele textului original. Un
lucru îmbucurãtor: spectatorii din salã au
observat fluenþa ºi caracterul familiar, colocvial
al traducerii din supra-titrarea proiectatã în
salã, semnatã de Horia Gârbea, care a înþeles,
foarte corect, cã Richard al III-lea este, mai
curând, o comedie grotescã decât vreo mare
tragedie conceputã la cote înalte de poezie!!!
În aceeaºi zi a urmat o altã montare a
aceleiaºi piese, de data aceasta în interpretarea
Teatrului Naþional din Beijing. Spectatorilor
nu li s-a mai oferit traducerea, ci doar câte un
sinopsis al fiecãrei scene. S-a mizat, probabil,
pe cunoaºterea subiectului de cãtre toatã

lumea. Bariera lingvisticã n-a reprezentat un
impediment: am fost, pur ºi simplu, fermecaþi
de jocul actorilor chinezi, de costumele lor
exotice, de coregrafia desprinsã din teatrul
tradiþional chinez (au excelat acest capitol Xu
Mengke ºi Cai Jingjao, în rolul asasinilor
trimiºi sã-l ucidã pe Clarence în Turnul
Londrei, ºi graþioasa Zhang Xiu, în rolul Lady
Anne ºi cel al micului Prinþ de Wales).
Regizorul Wang Xiaoing a deplasat centrul de
greutate al intrigii dinspre deciziile asumate
de eroul machiavelic spre ideea omului
perceput ca victimã a destinului (chiar ºi în
ipostaza de cãlãu), decupând scenele
vrãjitoarelor din Macbeth ºi dând o explicaþie
supranaturalã comportamentului odios al
protagonistului, subtil interpretat de Zhang
Dongyu; regina Margareta, vãduva rãposatului
rege Henric al VI-lea, în variantã
shakespearianã tot victimã a lui Richard
Gloucester, devine raisonneur-ul piesei,
comentând de pe metereze fiecare moment al
intrigii, anticipând la tot pasul inevitabila
cãdere a tiranului. Aceste opþiuni regizorale
reprezintã fie ecouri ale modului în care a
regizat Kurosawa celebrul sãu Othello
japonez, fie o perspectivã asiaticã asupra
destinului uman, în care rãspunderea personalã
pãleºte, de vinã pentru nelegiuirile comise de
om fiind, exclusiv, Soarta.

Teatrul Naþional din Beijing - Richard al III-lea
26 aprilie. Extraordinarul recital al actorilor
ruºi de la Teatrul Vahtangov din Moscova, cu
Mãsurã pentru mãsurã, în regia lui Iuri
Butuzov. În aceastã comedie neagrã, personajele
masculine-cheie, Ducele ºi Angelo, sunt
interpretate de unul ºi acelaºi actor, Serghei
Epiºev. Favorita publicului a rãmas gracilica
Evghenia Kregjde, care a cules aplauze la scenã
deschisã, însã actorul distribuit în dublu rol
(costumat antitetic, în alb ºi negru) a dus greul
montãrii, nelipsind de pe scenã mai deloc. Spre
deosebire de Purcãrete, care, în montarea sa
craioveanã din 2008, politiza textul,
transformându-l într-o poveste orwellianã
despre supravegherea ºi manipularea maselor,
despre autocraþie ºi dictaturã, regizorul rus a
preferat sã ne dea o poveste în alb ºi negru,
despre bine ºi rãu, cu un final în poantã: în
termeni feminiºti, distincþia dintre bine ºi rãu
se estompeazã, cãci, în relaþia bãrbat-femeie,
aceasta din urmã este inevitabil victima, iar
bãrbatul  prãdãtorul. Interpretarea de cãtre
unul ºi acelaºi actor a rolurilor principale a
însemnat renunþarea (pentru mine dureroasã!)
la Actul V, în totalitate; acolo am fi avut o
superbã înlãnþuire de momente de mare suspans
ºi spectaculoase rãsturnãri de situaþie

27-28 aprilie. Douã comedii spumoase,
Comedia erorilor ºi Visul unei nopþi de varã,
ne-a oferit trupa englezã Propeller, cu o
distribuþie exclusiv masculinã. Au fost primele
spectacole din viaþa mea în care n-a contat atât
jocul vreunui star, ci randamentul colectiv, forþa
echipei  o echipã ce a învãþat sã joace
rapid, în forþã, cu o dicþie impecabilã
ºi maximã expresivitate corporalã,
fãrã a tãia nici mãcar un singur vers
din textele shakespeariene. Un rol
esenþial în asumarea acestei concepþii
îl are, desigur, regizorul Edward Hall
(fiul unui alt mare regizor
shakespearian, Peter Hall), cel care
are în palmares spectacole cu marii
actori David Suchet (simpaticul
Poirot, din serialul poliþist britanic),
Kenneth Branagh ºi regretata
Natasha Richardson. În ciuda risipei
de energie de pe scenã, membrii
trupei ºi-au continuat recitalul artistic
ºi în pauze, încântând publicul din
foaierul Teatrului Naþional Marin
Sorescu cu melodii pop retro, din
repertoriul formaþiilor Madness ºi
The Monkeys.

De la stânga la dreapta: Adrian Sahlean (traducãtorul lui Eminescu), Stanley Wells, Michael Dobson,
Emil Boroghinã, G. Volceanov, Emil Sîrbulescu, Gabriel Coºoveanu
- inaugurarea Colþului Shakespeare la Biblioteca Universitãþii din Craiova
29 aprilie. Teatrul Dramatic din
Erevan a prezentat tragedia Iulius
Caesar, în regia lui Armen
Kandikyan. A fost un spectacol
jucat în manierã tradiþionalã,
corect, dominat de statura lui
Grigor Gabrielyan, un Cezar a
cãrui demnitate a fost remarcatã
ºi de profesorul Stanley Wells.
Textul are, însã, limite inerente,
montãrile cãpãtând un plus de
semnificaþie prin raportarea la
situaþia concretã dintr-o þarã
anume, la facþiunile ºi interesele
ce dominã viaþa politicã a
acesteia la un moment dat.
Montatã la noi, ea ar parodia
lupta pentru putere dintre Palatul
Cotroceni ºi Palatul Victoria ºi,
probabil, ar sugera simpatiile
politice ale regizorului
30 aprilie. Dupã matineul oferit
de un cvintet de muzicieni ai
Teatrului Globe (vioarã, fluier,
chitara, lãutã ºi viola da gamba),
care ne-a introdus în atmosfera
generalã a muzicii elisabetane, a
urmat Miranda, în interpretarea
unui duet de actori de la Teatrul
OKT, din Vilnius, în regia
reputatului Oskaras Korsunovas.
Scenariul se bazeazã, în proporþie
de 80 la sutã, pe textul Furtunii
shakespeariene. O fiicã imobilizatã într-un cãrucior, paraliticã
ºi incoerentã (dacã nu chiar
retardatã), îi cere tatãlui sã-i
citeascã textul ei preferat,
Furtuna. Tatãl interpreteazã,
rând pe rând, rolurile pozitive,
pe Prospero, Ariel, Gonzago ºi
Ferdinand, provocând reacþiile
previzibile într-un joc ritual
repetat la nesfârºit. Dincolo de
situaþia aparent comicã, piesa
este o alegorie a suferinþei
intelectualilor deportaþi sau
arestaþi la domiciliu în anii
regimului sovietic. Într-o lume a
terorii, rupþi de societate ºi
izolaþi ca pe o insulã pustie,
aceºtia îºi gãsesc, asemenea lui
Prospero, singurul aliat de
nãdejde în carte

1 ºi 2 mai au fost zilele trupelor autohtone. Opera din localitate a
prezentat un spectacol cu Otello, de Verdi, în regia lui Rareº Zaharia,
iar pe scena Naþionalului craiovean au urcat actorii Teatrului Tamási
Áron din Sf. Gheorghe, cu Hamlet-ul lui László Bocsárdi, recent
laureat în Gala UNITER. N-am înþeles de ce au trebuit sã fie
înghesuiþi spectatorii în buzunarul scenei, iar actorii rãsfiraþi în
laterale, fãcând cu neputinþã vizionarea integralã a spectacolului.
Am apreciat jocul actorilor, bine conduºi de regizor, dar nu ºi unele
gãselniþe ieftine, precum duºul fãcut de Hamlet într-o cadã,
cufundarea acestuia ºi a lui Polonius în aceeaºi cadã ºi tragicul
sfârºit al prinþului danez, inevitabil în aceeaºi cadã cu apã cãlduþã.
Costumaþie modernã contrasta în mod izbitor cu arhaismele din
traducerile lui Vinea ºi Leviþchi-Duþescu (becaþine, verigaº etc.),
într-un spectacol inegal.
Gina Cãlinoiu - Teatrul
În ziua urmãtoare, dupã ce
Filarmonica de Stat Oltenia a Naþional Marin Sorescu din
prezentat câteva creaþii de Hector Craiova - Apocalipsa dupã
Shakespeare. Macbeth
Berlioz, inspirate de teatrul shakespearian, trupa Naþionalului craiovean
ne-a delectat cu un spectacol aparte,
combinaþie de eseu teatral, poezie ºi
tragedie, Apocalipsa dupã Shakespeare. Macbeth, colaj realizat de
regizorul polonez Jan Wisniewski din
Sonete, Richard al III-lea, Macbeth,
Îmblânzirea scorpiei, dar ºi din Noul
Testament ºi alþi autori, precum
Mickiewicz, W. H. Auden ºi Max Ehrmann. A fost plãcutã reîntâlnirea
cu Claudiu Bleonþ (Umbra din iad), George Costea (Cristos) ºi frumoasa
ºi talentata Gina Cãlinoiu în rolul lui Lady Macbeth.
3 mai. Teatrul Voskresennia din Lvov a prezentat un spectacol în
aer liber, Întâlnire cu Prospero, pe malul Dunãrii, la Port Cetate,
eveniment gãzduit cu generozitate de cãtre poetul-moºier-podgorean
ºi bucãtar-fruntaº Mircea Dinescu. Spectacolul a prezentat alegoric,
stilizat, povestea ducelui exilat, recurgând la pantomimã, acrobaþie
(cu actori suiþi pe catalige), cu tot felul de efecte pirotehnice, care þin
mai mult de lumea bâlciului decât a teatrului profesionist. Gazda
noastrã a fost la înãlþime: dupã spectacol, n-au lipsit bucatele gustoase,
stropite din belºug cu vinurile casei.
Festivalul s-a încheiat pe data 4 mai, cu spectacolul celebrei
trupe Cheek by Jowl, conduse de marele regizor Declan Donellan,
Pãcat cã-i curvã, o tragedie de John Ford, contemporanul lui
Shakespeare, montatã acum câþiva ºi la Teatrul Bulandra, în regia
lui Ducu Darie. Piesa prezintã nefericita poveste de dragoste a
unui cuplu de fraþi incestuoºi, cu consecinþe tragice pentru toþi cei
din jurul lor  pânã la final, ca ºi în Hamlet, se adunã un întreg
morman de cadavre. (Piesa i-a inspirat acþiunea unui roman poliþist
scriitoarei britanice Caroline Graham, iþele fiind dezlegate de nimeni
altul decât inspectorul-ºef Tom Barnaby, protagonistul popularului
serial TV Crimele din Midsommer.) Dincolo de jocul magistral al
acestor actori, am remarcat eroismul actriþei Ruth Everett, care a
jucat rolul Hippolitei deºi suferise o gravã entorsã la genunchi.
Odatã cu aplauzele furtunoase, cu care a fost rãsplãtit talentul
actorilor englezi, a luat sfârºit ºi povestea unui festival de neuitat.
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