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Sesiunea de iarnã s-a terminat. Încep examenele finale
Educaþia este miºcarea din întuneric spre luminã. (Allan David Bloom)

Traducãtori de vis

Biblioteca Metropolitanã Bucureºti ºi Filiala de Traduceri
Literare
 Bucureºti a Uniunii Scriitorilor din România au organizat

miercuri, 4 februarie, de la ora 18, în Sala Mircea Eliade a
Bibliotecii Metropolitane din Bucureºti, Colocviile de Traduceri
Literare, ediþia a 11-a, cu titlul Traducãtori de vis. Iniþiatorul ºi
moderatorul manifestãrii, poetul ºi traducãtorul Peter Sragher, a
þinut sã ofere cititorilor bucureºteni o prezentare mai aprofundatã
a traducãtorilor literari care au primit Premiile Filialei pentru
traduceri literare apãrute în anul 2013: Constantin Lupeanu,
Bogdan Ghiu, Antoaneta Olteanu ºi George Volceanov.

Conferenþiar universitar de. George
Volceanov, de la Facultatea de
Litere a Universitãþii Spiru Haret,
a discutat despre onoarea de a fi
fost desemnat de Editura Polirom
drept autor al unei noi versiuni româneºti a clasicului roman Marele
Gatsby de F. Scott Fitzgerald.
G. Volceanov a spus cã, principala
provocare nu a constat în tradu-
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Prima sesiune din acest an universitar s-a încheiat, iar emoþiile studenþilor au luat, deocamdatã, sfârºit.
Începând de astãzi, 9 februarie, timp de o sãptãmânã, aceºtia se vor bucura de o binemeritatã vacanþã, pentru ca, mai apoi,
sã revinã în amfiteatre. Semestrul II se apropie cu paºi repezi!
Tot de astãzi, încep examenele de finalizare a studiilor  licenþa ºi disertaþia, sesiunea de iarnã.

P R E U N I V E R S I TA R I A

cerea lui Gatsby, un text de dificultate medie, prin comparaþie cu
o piesã de Shakespeare, ci în
re-traducerea unui text care, întro altã epocã, a vãzut lumina
tiparului în traducerea unui mare
poet ºi traducãtor al ultimelor
decenii  Mircea Ivãnescu.
(continuare în pag.2)

Vinovat, nevinovat,
altu trebuie condamnat!

Mioara VERGU-IORDACHE

Eleva Colegiului Naþional Carol I, Craiova,
Maria Flavia Tohãneanu
 câºtigãtoarea concursului Juvenes Translatores

În sãptãmâna

ªCOALA ALTFEL: SÃ ªTII MAI MULTE,
SÃ FII MAI BUN
6-10 aprilie 2015

Universitatea Spiru Haret are
Eleva Liceului Teoretic Internaþional
de Informaticã, Constanþa,
Elif Memet  invitatã la Casa Albã
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PORÞI DESCHISE

Sunteþi invitaþi sã faceþi vizite de informare, studiu ºi iniþiere în
atmosfera universitarã. Astãzi, vã prezentãm activitãþile pregãtite
de CENTRUL DE CONSILIERE ªI ORIENTARE ÎN CARIERÃ.
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Mari suferinþe trebuie sã purtãm în sufletul nostru! Ca naþiune.
Multe întâmplãri, ce ne par nedrepte, vorbe nerostite, sentimente
nemãrturisite Altfel nu se explicã (aproape) ferocitatea cu care ne
aruncãm asupra subiectelor cu iz justiþiar. Mi se pare cã ne constituim
parte (afectivã) a fiecãrui proces juridic ºi dorim un anumit verdict,
verdictul care sã ne facã dreptate, care sã rãzbune propriile suferinþe
individuale. Nu ºtiu cum o fi la alte naþii! Nu ºtiu dacã egoismul,
individualismul reprezintã trãsãturi ale românilor. ªtiu însã cã eram
învãþaþi cã suntem un popor de oameni frumoºi, harnici, generoºi,
ospitalieri, altruiºti, concilianþi Dar, cum este cunoscut, teoria ca
teoria, practica ne omoarã!
Parcã toþi am fost alãptaþi de/la Codul penal! ªtim unde greºesc
procurorii, judecãtorii, credem cã am putea pleda mai bine decât
avocaþii apãrãrii, ne imaginãm cã suntem în posesia tuturor
probelor, cã le identificãm pe cele reale de cele mincinoase ªi, la
urma-urmei, vinovat, nevinovat trebuie condamnat. Chiar
ºi-aºa, suntem temeinici! Nu lãsãm lucrurile la voia întâmplãrii!
Ce, cum, de ce face condamnatul în închisoare? Sau, sã fie la
închisoare, dar de ce sã-i plãtim gãzduirea în închisoare?! E bine
cã ne punem întrebãri, cu condiþia sã dãm ºi rãspunsuri viabile ºi
aplicabile în viaþa de zi cu zi. Cu valoare moralã.
Primim în casa noastrã, fãcând rating televiziunilor de ºtiri,
persoane asupra cãrora planeazã suspiciunea de a fi încãlcat legea,
ascultãm înfioraþi de plãcere scenarii prin care sunt date pe mâna
justiþiei personaje care, dintr-un motiv sau altul, nu ne sunt pe
plac. ªi dacã scenariile nu se adeveresc, iar suntem supãraþi.
...ªi supãrarea nu conteneºte. Suntem supãraþi cã sistemul de
educaþie este la pãmânt, de la grãdiniþã pânã la doctorat! Pãrinþii
umblã cu ºpaga sã-ºi dea copiii la o anumitã grãdiniþã, ºcoalã (chiar
în aceste zile când începe înscrierea în clasa 0), sã primeascã, fiicele,
fiii, note mai mari, sã promoveze examene Suntem supãraþi cã
sistemul de sãnãtate este jalnic ºi corupt. Toatã lumea întreabã înainte
de a intra la doctor: cât? Cultura este ignoratã. Între oamenii care o
slujesc se practicã invidia, dispreþul, chiar ura. Iniþiativele sunt
persiflate sau nebãgate în seamã de înºiºi creatorii de culturã.
Dintr-un motiv sau altul, cã am vrut noi sau a vrut angajatorul, plecãm
sau trebuie sã plecãm de la un loc de muncã. Ne uitãm înapoi cu mânie,
cu urã, ne negãm propria viaþã, munca fizicã ºi intelectualã, sporul de
bine. Pentru toate cineva este vinovat. Altcineva este vinovat.
Asumarea este o acþiune pe care o pretindem altuia. În general,
noi nu suntem culpabili de ceea ce ni se întâmplã; de prea multe
ori, altu trebuie condamnat, vinovat, nevinovat
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Porþi deschise

Sesiunea de iarnã s-a terminat.
Încep examenele finale

Centrul de Consiliere ºi Orientare în Carierã
vã propune:

Luni, 06.04.2015

- 1000-1130, Sediul Central, str. Ion Ghica nr. 13  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de
facultate? Întâlnirea elevilor cu membrii CCOC, cadre didactice, studenþi, absolvenþi, angajatori ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Arhitecturã pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Berceni, ºos. Berceni nr. 24 - Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de
facultate? Întâlnire ºi discuþii privind oferta Facultãþii de Arte pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Didactica, str. Fabricii nr. 46G - Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi discuþii privind oferta Facultãþii de Management Financiar-Contabil pentru piaþa muncii.
- 1200-1400, Sediul Central  Examenul de Bacalaureat NU este un obstacol, Work-shop pentru
creºterea încrederii în sine la elevi în ceea ce priveºte susþinerea examenului de bacalaureat; exerciþii
aplicative privind tehnicile de organizare a timpului ºi resurselor alocate pregãtirii examenului de
bacalaureat.

Marþi, 07.04.2015

- 1000-1130, Sediul Central  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Litere pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Berceni  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Drept pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Didactica - Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Marketing pentru piaþa muncii.
- 1200-1400, Campus Berceni  Cum sã înveþi mai uºor, Work-shop pentru însuºirea tehnicilor de
învãþare eficientã; exerciþii aplicative.

Miercuri, 08.04.2015

- 1000-1130, Sediul Central  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Matematicã pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Berceni  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Jurnalism ºi ªtiinþele comunicãrii pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Didactica - Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Relaþii Internaþionale pentru piaþa muncii.
- 1200-1400, Campus Didactica  Aflã dacã þi se potriveºte profesia care îþi place, Work-shop
pentru clarificarea relaþiei dintre interese, aptitudini ºi înclinaþii.

Joi, 09.04.2015

- 1000-1130, Sediul Central  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Geografie pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Berceni  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Educaþie fizicã/Kinetoterapie pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Didactica - Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Finanþe-Bãnci pentru piaþa muncii.
- 1200-1400, Campus Didactica  Examenul de Bacalaureat NU este un obstacol, Work-shop
pentru creºterea încrederii în sine la elevi în ceea ce priveºte susþinerea examenului de bacalaureat;
exerciþii aplicative privind tehnicile de organizare a timpului ºi resurselor alocate pregãtirii examenului
de bacalaureat.

Vineri, 10.04.2015

- 1000-1130, Sediul Central  Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Medicinã Veterinarã pentru piaþa muncii.
- 1000-1130, Campus Didactica - Unde poþi sã te angajezi ca absolvent de facultate? Întâlnire ºi
discuþii privind oferta Facultãþii de Sociologie-Psihologie pentru piaþa muncii.
- 1200-1400, Sediul Central  Cum sã înveþi mai uºor, Work-shop pentru însuºirea tehnicilor de
învãþare eficientã; exerciþii aplicative.

Traducãtori de vis
(Urmare din pag. 1)

Vorbitorul a punctat plusurile din versiunea mai
veche (fluenþa ºi expresivitatea), dar ºi minusurile
acesteia (numeroasele derapaje la nivel denotativ,
altfel spus, la capitolul fidelitate faþã de original, ºi
mai ales ignorarea totalã a economiei de limbaj),
traducerile lui Ivãnescu putând fi folosite ca texteºcoalã la masteratele de traduceri prin graþia voitã
cu care ridicã pleonasmul, truismul ºi redundanþa
la rang de dominantã stilisticã. Un singur exemplu:
totul va fi bine (la Volceanov) tradus drept totul
are sã se termine cu bine pânã la urmã!!! Referinduse la proiectele sale imediate, G. Volceanov a anunþat
cã lucreazã la o nouã re-traducere (lupta oedipalã
dându-se, ºi în aceastã rundã, tot cu Mircea
Ivãnescu), Alte glasuri, alte încãperi de Truman
Capote, care va apãrea, pentru prima datã în limba
românã într-o ediþie necenzuratã.
În absenþa lui Constantin Lupeanu, recent numit
director al filialei Institutului Cultural Român de
la Beijing, Peter Sragher l-a elogiat pe distinsul
sinolog ºi a citit fragmente de filozofie taoistã în
tãlmãcirea acestuia ºi a regretatei Mira Lupeanu.
Bogdan Ghiu a explicat de ce, deºi poet, preferã
sã traducã filosofie, îmbogãþind limba românã nu
doar cu noi cuvinte, ci ºi cu noi concepte, ºi s-a
referit în chip nuanþat la dificultãþile traducerilor
din Michel Foucault, Gilles Deleuze ºi Jacques
Derrida, la nevoia de a traduce de douã ori un text
complex, cu sensuri inexprimabile în paradigmele
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limbii române (o limbã modernã mai tânãrã decât
franceza), o datã la nivelul cuvintelor ºi a doua
oarã în spiritul literei, o datã la nivel semantic, iar
apoi la nivel sintactic, pentru a surprinde, astfel,
unicitatea fiecãrui gânditor. Printre proiectele sale
imediate se numãrã o nouã traducere din Roland
Barthes, cu ocazia centenarului Barthes, un
Barthes inedit  aflat în postura de istoric al
culturii, ºi o carte de autor, de traductologie, ce va
fi lansatã la o viitoare ediþie a colocviilor.
Profesoara Antoaneta Olteanu, de la Universitatea din Bucureºti, s-a referit pe larg la tribulaþiile
traducãtorului care are, adesea, de luptat cu
transpunerea unor cuvinte inexistente pânã ºi în limba
sursã (din care se traduce), cu indolenþa autorului
care îºi poate presãra scriitura cu tot felul de
incongruenþe, care, în traducere, ajung sã-i fie atribuite
traducãtorului. Este cazul titlului de roman al lui
Mihail ªiºkin, Scrisoar (care nu este sinonim nici cu
Epistolar, nici cu Tipizate, cum ar crede unii) sau
prezenþa total inexplicabilã a unui pescãruº ce apare
la mijloc de codru des. Antoaneta Olteanu a
menþionat, de altã parte, ºi privilegiul traducãtorului
de a putea colabora cu un autor în viaþã, atât în
cadrul unor întruniri internaþionale, cât ºi prin (de
data aceasta!) epistolar, colaborarea materializându-se într-un aparat critic constând în zeci de pagini
de note de final, ce conþin comentariile traducãtorului,
comentariile autorului la unele dintre aceste
comentarii ºi, din nou, comentariile traducãtorului la
cele ale autorului  º.a.m.d.
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Se ºtie cã timpul studenþilor este mereu
insuficient, mai ales când vine vorba despre
perioada examenelor, când - teoretic - toþi învaþã
pentru examene. Prin folclorul studenþesc umblã
vorba cã te duci la examene sperând cã te vor
ajuta ºi colegii. Coincidenþã: ºi ei se gândeau la
acelaºi lucru. ªi tot la fel de bine punctate sunt ºi
urmãtoarele maxime în privinþa învãþãrii /
aprofundãrii materiei pentru sesiune: pânã mâine,
la examen, mai sunt trei zile: disearã, la noapte
ºi mâine dimineaþã. Ca la intrarea în sala de examen
sã se constate cã este ca la cinema: locurile din
faþã nu se ocupã niciodatã... ªi, indiferent cât se
va pregãti un student, emoþiile sunt la ordinea
zilei de examen. Conform legilor lui Murphy, nu

are importanþã cât de mult înveþi pentru examen,
pentru cã mereu þi se va pune o întrebare din
acea micã parte de materie pe care nu ai mai
apucat sã o mai înveþi. ªi pe bunã dreptate spunea
Edward A. Murphy acest lucru! Nu de alta, dar
- afirma cu toatã certitudinea acelaºi celebru
Murphy - cu cât înveþi mai mult pentru un
examen, cu atât vei fi mai nesigur în privinþa
rãspunsurilor pe care le vei da la examen.
Aºadar, înainte de terminarea examenelor
studenþilor din anul I, obiectivul aparatului de
fotografiat a reuºit sã surprindã ultimele
imagini ale acestei sesiuni, cu concentrarea ºi
emoþiile aferente (mai mult sau mai puþin
afiºate) de cãtre studenþi.

I
U
N
E
A
Î  Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele Comunicãrii, anul I  Tehnica de lucru în presa scrisã
N
O
B
I  Facultatea de Geografie, anul I  România, aºezare, structurã, relief
E
C
T
I
V

 Facultatea de Matematicã ºi Informaticã, anul I  Analizã matematicã

Text ºi foto: Mihãiþã ENACHE

Conf. univ. dr. Georgeta Pinghiriac, decanul Facultãþii de Arte,
în mijlocul unui grup de studenþi din anul II dupã examen
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Construieste-þi practic profesia juridicã din facultate!
PROCESE SIMULATE ÎNTR-O SALÃ DE ªEDINÞÃ  REPLICÃ A UNEI SÃLI DE JUDECATÃ!

Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa din cadrul Universitãþii Spiru Haret a amenajat o salã de
tribunal simulat, unde studenþii ºi masteranzii facultãþii pun în practicã toate cunoºtinþele acumulate, atât pe parcursul
anilor de studii, cât ºi pe perioada stagiilor de practicã. Este o mare bucurie pentru noi sã le putem oferi studenþilor
facultãþii noastre un cadru adecvat, o atmosferã de solemnitate a unei ºedinþe de judecatã, mãrturiseºte decanul
Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea. Sala de tribunal
simulat respectã toate cerinþele impuse de Hotãrârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 781/2012
pentru completarea Regulamentului de ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti, aprobat prin Hotãrârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicatã în Monitorul Oficial al Romaniei, partea
I, nr. 657 din data de 17 septembrie. Amenajarea sãlii de tribunal din fonduri europene, prin proiectul POSDRU
/161/2.1/G/132586 Construieste-þi practic profesia juridicã din facultate! cofinanþat din Fondul Social European,
prin Programul Operaþional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007  2013, Axa prioritarã: 2
Corelarea învãþãrii pe tot parcursul vieþii cu piaþa muncii, Domeniul major de intervenþie: 2.1 Tranziþia de la
ºcoalã la viaþa activã, a avut în vedere ºi schiþa din anexa Hotãrârii CSM nr. 111/2000 cu privire la prevederile
referitoare la amenajarea cãilor de acces ºi dotarea sãlilor de ºedinþã din instanþele judecãtoreºti cu mobilierul
necesar judecãtorilor, procurorului, grefierului, avocaþilor, pãrþilor, persoanelor private de libertate ºi publicului.
Astfel cã, dupã cum relateazã managerul
proiectului, Onorina Botezat, în sala de tribunal
simulat, studenþii ºi masteranzii, participanþi la
procesele simulate organizate în cadrul proiectului
implementat în parteneriat cu Baroul Constanþa,
gãsesc o salã de ºedinþã dotatã cu mobilierul necesar
judecãtorilor, procurorului, grefierului, avocaþilor,
pãrþilor, persoanelor private de libertate ºi
publicului. Pentru cã Universitatea dispune de un
spaþiu generos, a existat posibilitatea amenajãrii unei
cãi de acces separate pentru judecãtori, procuror ºi
grefier, pentru persoanele private de libertate,
respectiv, pentru avocaþi, pãrþi ºi public.
Biroul judecãtorilor este amplasat cu faþa spre
public, pe un podium înãlþat, în imediata apropiere a
cãii de acces speciale. Biroul grefierului se aflã în
partea lateralã a judecãtorilor ºi sub nivelul acestuia.
Sala de judecatã amenajatã conþine ºi un birou al
procurorului, situat în partea opusã spaþiului amenajat
pentru persoanele private de libertate. Pentru avocaþi,
au fost amenajate atât pupitrul la care aceºtia ies pentru
a pune concluzii, cât ºi o bancã situatã în faþa
publicului, locul de consultare a dosarelor.
În acest cadru atât de apropiat de realitate ºi purtând
robe de avocaþi ºi de grefieri, studenþii din anul III de
studii la Facultatea de Drept ºi Administraþie Publicã
Constanþa, au participat, în data de 24 ianuarie 2015,
începând cu ora 11, la cel de-al patrulea proces
simulat, dintr-o serie de 10, organizate în cadrul
proiectul cofinanþat din Fondul Social European.
Obiectivul general al proiectului, fiind în deplinã
concordanþã cu axa prioritarã în care se înscrie, este
creºterea ºanselor viitorilor absolvenþi de

învãþãmânt juridic în procesul de tranziþie de la
ºcoalã la locul de muncã, prin furnizarea unui
program integrat de consiliere ºi orientare în
profesie ºi practicã de specialitate. Acesta se
realizeazã, pas cu pas, prin intermediul desfãºurãrii
unor activitãþi de consiliere ºi orientare profesionalã
ºi prin participarea studenþilor la stagii de practicã.
În cadrul Activitãþii 5: Organizarea ºi desfãºurarea
stagiilor de practicã, Subactivitatea 5.4 Organizarea
sesiunilor de procese simulate, grupa 4 de stagii de
practicã, îndrumatã de tutore, avocat Alina Carabaºu,
ºi cadrul didactic supervizor, lect. univ. dr. Ingrid
Ileana Nicolau, întreaga activitate de practicã fiind
coordontã de conf. univ. dr. Alecu Gheorghe, a ales o
speþã pe care studenþii au studiat-o la cabinetul
doamnei avocat. Este vorba de o promisiune bilateralã
de vânzare-cumpãrare cu clauzã de întreþinere între
promitenþi-cumpãrãtori (reclamanþii în cauzã) ºi o

promitentã-vânzãtoare, decedatã înainte de începerea
procesului, astfel cã în judecatã sunt chemaþi fiica ºi,
respectiv, fiul defunctei. Prin acel antecontract,
promitenta-vânzãtoare se obligase sã vândã
reclamanþilor o suprafatã de teren din terenul deþinut
de aceasta în Constanþa. Cei doi pârâþi ºi-au angajat,
fiecare, câte un avocat. Astfel, ei invocã prin
întâmpinare excepþia necompetenþei teritoriale a
Judecãtoriei Constanþa ºi excepþia netimbrãrii acþiunii,
arãtând cã reclamanþii nu au achitat taxa de timbru.
În cadrul dezbaterilor, coordonate de responsabilul
de procese simulate, av. asist. univ. drd. Georgiana
Covrig ºi susþinute prin consiliere de specialitate de
expertul magistrat, judecãtor Viorica CosteaGrigorescu, douã probleme si-au gãsit rezolvarea:
 Cum va soluþiona instanþa de judecatã cererea
de amânare a cauzei ºi excepþiile invocate de pãrâþi
ºi în ce ordine?
ºi
 Dacã se vor respinge excepþiile sau se vor uni
cu fondul cauzei, care dintre probele solicitate de
pãrþi vor fi admise de instanþa de judecatã ºi care
va fi soluþia pe fondul cauzei?
Avocatul reclamanþilor: Ionuþ Mitu
Avocaþii pârâþilor: Cãtãlina Lebedov ºi Raluca Nedelcu
Reclamanþi: Simona Bilibou ºi Naciu Lemnu
Pârâþi: Maria Milea ºi Ion Drãghici
Martori: Zamfirel Buzalic, Simona Paula Dumitra,
Magda Victoria Dumitran ºi Orhan Ali
Grefier: Raluca Oana Surdu
Comisia de concurs:
Ciprian Coadã, judecãtor, Curtea de Apel Constanþa
asist. univ. drd Georgiana Covrig,. avocat,
responsabil Procese Simulate
Conf. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea, asistent
manager proiect, Decanul Facultãþii de Drept ºi Administraþie Publicã Constanþa, Universitatea Spiru Haret
Teodor Viorel Gheorghe, vicepreºedinte Instanþã,
Tribunalul Constanþa
lector univ.dr., Gabriel Cornel Grigore, avocat,
Partener proiect, Decanul Baroului Constanþa
expert magistrat Viorica Costea-Grigorescu,
judecãtor
lector univ. dr.Mihaela Cristina Mocanu, vicepreºedinte Instanþã, judecãtor, Tribunalul Constanþa.
Responsabil comunicare ºi relaþii cu publicul
Conf. univ. dr. Claudiu CHIRU
Manager proiect

Onorina BOTEZAT

FACEÞI
CERCETARE?
Unul dintre aceste
jurnale vã poate fi
de folos!
International Journal
of Economics (IJE) îºi propune
sã acopere cercetare teoreticã ºi
empiricã în urmãtoarele domenii
de economie:  Economie agrarã
 Economie aplicatã în afaceri ºi
comerþ  Economie de dezvoltare
 Economia creºterii, veniturilor,
egalitãþii ºi bunãstãrii
 Econometrie  Economia mediului
 Econometrie  Economie
internaþionalã  Economia Industriei
 Economia Muncii  Economie
managerialã  Economie monetarã
 Economie politicã  Finanþe Publice.
www.journalofeconomics.org
International Journal of Finance
& Banking (IJFB), publicat de
MIR Centrul de Cercetare
Socio-economicã, Maryland,
Statele Unite ale Americii,
îºi propune sã acopere cercetarea
teoreticã ºi empiricã în urmãtoarele
domenii de Finanþe ºi Bãnci:
 Finanþe agricole  Stabilirea
preþului activelor  Management
bancar, eficienþã, crizã ºi
reglementãri  Comportamentul
financiar  Bãnci centrale  Finanþe
corporative  Guvernare corporativã
ºi eticã  Finanþe empirice
 Dezvoltarea financiarã  Economie
financiarã  Management financiar
 Pieþe financiare, instituþii ºi
regulamente  Pieþele de schimb
valutar  Finanþe internaþionale
 Analiza investiþiilor ºi
managementul portofoliului
 Finanþe islamice.
www.journaloffinance.net
International Journal of Business
ºi Social Research (IJBSR)
este un jurnal erudit publicat de
MIR Centrul de Cercetare socioeconomicã, Maryland, Statele Unite
ale Americii, în urmãtoarele
domenii: Contabilitate teoreticã
ºi practicã  Antropologie
 Administrarea afacerilor
 Guvernanþa corporativã  Cercetarea
educaþiei  Istorie ºi Culturã
 Turism ºi ospitalitate  ªtiinþa
asigurãrilor ºi actuarialilor
 Cercetare de marketing
 Comunicare de masã  Studii de
management  Pace ºi Conflict
 Filozofie  ªtiinþe politice
 Studiile populaþiei  Administraþie
publicã  Psihologie  Studii
religioase  Sociologie.
http://www.thejournalofbusiness.org

Sunteþi aºteptaþi la înscrieri la pilotarea programului
Europa 2020  masterat în Diplomaþie publicã!
Dosarul dumneavoastrã trebuie sã cuprindã: fiºa de înscriere, care se va obþine de la sediul facultãþii
în momentul înscrierii;  diploma de bacalaureat (copie); diploma de licenþã/ absolvire (copie);
 copie CI (copie);  certificat de naºtere (copie);  CV europass;  un eseu de 500 de cuvinte, pe una
dintre urmãtoarele trei teme, la alegere: - Viziunea candidatului asupra Diplomaþiei publice a României;
- Viziunea candidatului asupra modalitãþii în care poate fi conceput ºi realizat un program de Diplomaþie
publicã pentru Bucureºti; - Marketing de imagine (local, regional, naþional)  temã liberã;  adeverinþã
atestând calitatea de student înscris la un program de licenþã sau masterat în anul universitar
2014-2015;  alte acte ºi documente necesare în caz de departajare, precum: chestionar de selecþie;
certificat/certificate de competenþã lingvisticã; articole relevante publicate; atestate de absolvire sau
acte doveditoare a urmãrii unor cursuri relevante în problematica Diplomaþiei publice.
Subvenþiile sunt de 500 lei pe lunã. Pilotarea dureazã douã luni.
Universitatea Spiru Haret din Bucuresti, în parteneriat cu profesionalã în sprijinul creºterii economice ºi dezvoltãrii societãþii
Asociaþia Poliedra România ºi PROgetto Di Espressione e Sviluppo bazate pe cunoaºtere, domeniul major de intervenþie 1.2. Calitate
Territoriale Italia, a demarat în data de 14.05.2014 proiectul cu titlul în învãþãmântul superior, grant nr. 156 Programe de studii mai
Europa 2020  Program masteral în Diplomaþie Publicã cu o duratã bune pentru studenþi ºi piaþa muncii.
de implementare de 18 luni. Proiectul este cofinanþat din Fondul
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea unui program
Social European prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea masteral interdisciplinar ºi inovativ la nivel mondial, în domeniul
Resurselor Umane 2007-2013, axa prioritara 1 Educaþia ºi formarea Diplomaþiei Publice, pentru îmbunãtãþirea formãrii de calitate a

resurselor umane, dezvoltarea calitãþii comunicãrii dintre mediul
academic ºi cel privat, îmbunãtãþirea serviciilor oferite studenþilor
ºi profesorilor în scopul creºterii gradului de integrare a studenþilor
pe piaþa muncii, dezvoltarea rutelor flexibile de învãþare pe tot
parcursul vieþii, creºterea accesului la educaþie ºi formare prin
promovarea reþelelor virtuale între mediul academic ºi angajatorii
potenþiali ai absolvenþilor.
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Conferinþa de lansare

La Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din ªerban, prof. Diana Toderiþã; prof. dr. ing. Ion
Bucureºti, luni, 26 ianuarie 2015, a avut loc Mãruþã, prof. Anca Barbu, ºi elevii Colegiului
deschiderea oficialã a proiectului Erasmus +/KA1, Tehnic Gheorghe Asachi participanþi la acest
Computer Based Fashion Design Training, proiect. ªcoala coordonatoare, Habip Edip Torehan
coordonat de ºcoala Habip Edip Torehan Mesleki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi din Turcia,
ve Teknik Anadolu Lisesi din Turcia, proiect la alãturi de Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din
care Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi este Bucureºti, precum ºi de celelalte ºcoli partenere
partener. La aceastã întâlnire au fost prezenþi: din Italia, Franþa ºi Bulgaria, abordeazã proiectul
coordonatorul de proiect din Turcia, prof. Osman ca pe o necesitate în îmbunãtãþirea ºi
Nuri Ünlü (manager), prof. Atila Kaya (manager), funcþionalitatea procesului de învãþãmânt,
elevii selectaþi pentru a participa la acest program: dezvoltând schimburi de bune practici pentru elevi
Büºra Evren, Selin Alp, Çaðla KarabaYir, Elif ºi mentorat prin intermediul activitãþilor care vor
Adresa:Nagihan
str. Peºtera
Dâmbovicioara
nr. 12, sector
6 în cadrul proiectului.
Demircan,
Berber,
Fadime Demirel,
fi realizate
Gülsüm Erdað, Döndü Kiliç, Melek Kurþun,
Obiectivul principal constã în dezvoltarea de
Senem Iºik, Esra Özkan, precum ºi partenerii abilitãþi practice, specifice designului vestimentar,
proiectului din România, insp. prof. Florina pentru producþia de articole vestimentare bazatã
Pîºleagã - Inspectoratul ªcolar al Municipiul pe tehnologiile moderne.
Bucureºti; prof. Doina Bitoaica  directorul
Durata de desfãºurare este de 28 de zile
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, prof. dr. ing. (25 ianuarie  21 februarie 2015), perioadã în
mat. Vica Moisa  coordonator proiecte ºi care Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi a antrenat
programe, prof. Mariana Badiþã; prof. Florica în derularea proiectului entitãþi precum: Institutul
Cãpitãneanu, prof. Monica Voicilã, prof. Daniel Naþional de Dezvoltare Cercetare Textile Pielãrie

Centrul Municipiului Bucureºti de Resurse ºi Asistenþã Educaþionalã - CMBRAE, în
ºedinþa profesorilor consilieri ºcolari din reþeaua cabinetelor de asistenþã psihopedagogicã
a municipiului Bucureºti, a prezentat, recent, Studiul - realizat în perioada oct.-nov.
2014 - privind opþiunile ºcolare ºi profesionale ale elevilor claselor a VIII-a, efectuat în
cadrul parteneriatului dintre AMN Assessment RO, Primãria Municipiului Bucureºti,
Inspectoratul ªcolar al Municipiului Bucureºti ºi CMBRAE. Au fost investigate opþiunile
unui numãr de 11.692 elevi; din numãrul total de 13.135 elevi înscriºi în clasele a VIII-a
la nivelul reþelei ºcolare din municipiul Bucureºti, puteau participa la acest studiu un
numãr de 12.360 elevi.

Rezultate
 97,68% (11.421 elevi) dintre cei chestionaþi
declarã cã intenþioneazã sã-ºi continue studiile
dupã absolvirea clasei a VIII-a;  0,27% (32 elevi)
nu doresc sã-ºi continue studiile dupã clasa a
VIII-a, iar un procent de 2,04% sunt indeciºi în
ceea ce priveºte parcursul ºcolar viitor;
 orientarea elevilor de clasa a VIII-a este,
mai degrabã, cãtre filiera teoreticã 67,30%
(7.869 elevi), decât spre filiera tehnologicã 
10,81% (1264 elevi) sau filiera vocaþionalã 10,69% (1251 elevi). Cãtre învãþãmântul
profesional de stat cu durata de 3 ani se
orienteazã 2,86 % (335 elevi), iar spre
învãþãmântul special  liceu ºi învãþãmânt
profesional special, se orienteazã 247 elevi
(2,11%). Procentul celor nehotãrâþi este de 4,28
(501 elevi).
Pe filiere, cele mai multe opþiuni au fost fãcute
pentru:  filiera teoreticã: 1. Colegiul Naþional
Gheorghe Lazãr - 793 opþiuni; 2. Colegiul
Naþional Gheorghe ªincai - 432; 3. Colegiul
Naþional Iulia Hasdeu- 366; 4. Colegiul Naþional
de Informaticã Tudor Vianu  342; 5. Colegiul
Naþional Bilingv George Coºbuc  325.  filiera
tehnologicã: Liceul cu Program Sportiv Mircea
Eliade  284; 2. Liceul de Arte Plastice Nicolae
Tonitza  244; 3. Colegiul Naþional Elena Cuza
 207; 4. Colegiul Naþional de Arte Dinu Lipatti
 165; 5. Colegiul Naþional de Muzicã George
Enescu  58.  filiera vocaþionalã: 1.Colegiul
Economic Viilor  347; 2. Colegiul Economic
V. Madgearu  216; 3. Colegiul Economic
A. D. Xenopol  171; 4. ªcoala Superioarã
Comercialã Nicolae Kretzulescu 112;
5. Colegiul Tehnic Petru Maior  95.
 Aptitudinile personale (54,92%) au cea mai
mare influenþã în exprimarea opþiunii privind
traseul ºcolar, urmate de apropierea ºcolii de
casã (27,53%) ºi de prestigiul ºcolii (24,17%).
 Dacã pentru trecerea dintr-o etapã a ºcolaritãþii in alta, elevii acorda un rol mai consistent
rezultatelor ºcolare, nu acelaºi lucru pare sã fie
valabil pentru tranziþia de la statutul de elev la
cel de persoanã activã pe piaþa muncii.
Importanþa rezultatelor/performantelor ºcolare
ca premisã a reuºitei în carierã nu se mai bucurã
de aceeaºi pondere. Aceste ponderi acordate de

elevi celor douã ipostaze, subliniate în acest caz,
conduc mai degrabã la conturarea ideii de
separare, cel puþin, între rolurile ºi semnificaþiile
(teoretic complementare) spaþiului ºcolii ºi cele
ale pieþei muncii.
 Se remarcã, ºi în acest an ºcolar, interesul
manifestat de cãtre elevi pentru medicinã. Astfel
cã 17,56% dintre aceºtia ar prefera sã lucreze în
acest domeniu. Alte domenii de activitate care
par sã-i atragã pe elevi sunt: economia (16,50%),
justiþia (15,81%), arta (15,35%), informatica ºi
noi tehnologii (14,69%), mass-media (12,80%),
turism (11,72%). Profesorii diriginþi, profesorii
consilieri ºcolari ºi pãrinþii pot valorifica
informaþiile prezentate în cadrul acestui item,
atunci când analizeazã împreunã cu elevii lista
liceelor, filierelor, profilurilor care pot fi urmate
dupã absolvirea clasei a VIII-a. Un procent
semnificativ (3248 elevi  27,78%) menþioneazã
cã ar prefera sã lucreze în alte domenii de
activitate decât cele oferite ca variante de
rãspuns în cadrul chestionarului.
 Rezultatele obþinute în urma prelucrãrii
rãspunsurilor evidenþiazã importanþa pe care
elevii o acordã dimensiunilor practice ºi teoretice
care stau la baza pregãtirii în vederea reuºitei în
carierã (5394  46,13% pregãtire practicã, 4115
 35,19% pregãtire teoreticã).
 Se remarcã ponderea acordatã de elevi unor
variabile de ordin personal necesare reuºitei în
carierã: seriozitatea (3932  33,63%),
aptitudinile/pasiunile (3704 - 31,68%),
încrederea în sine (2871  24,55%), disciplina
(1924  16,45%), capacitatea de a lua decizii
(1511-12,92%), abilitatea de a lucra în echipã
(1220  10,43%), consecvenþa/perseverenþa
(1198  10,24%).
Efectele rezultatelor acestui studiu se vor
evidenþia în structura planului de ºcolarizare pentru
anul ºcolar 2015-2016.
Perspective  consilierea elevilor în vederea
realizãrii unei alegeri adecvate la finalul clasei a
VIII-a; activitatea de consiliere se va desfãºura
atât în maniera clasicã, cât ºi prin intermediul
instru-mentelor puse la dispoziþie de platforma AMN. Reaplicarea chestionarului
OSP va avea loc în luna martie.

Bucureºti, Clustere din România, societãþi cu
activitãþi specifice designului vestimentar ºi
fabricaþie textilã: Faberrom SA, SC Prodin, SA,
Gironde Conf SRL, SC Meºteºugãreascã ARTIM;
Limarom 2000 SRL; S.C. Monica Design S.R.L;
S.C. MAGNUM SX SRL; SC Condor 
Bucuresti; SC Magnum SRL Bucureºti), dar ºi
instituþii publice cu profil cultural ºi turistic,
respectiv, instituþii pentru protecþie ºi odihnã,
educarea ºi recreerea elevilor (cantina ºi cãminele
Moxa D - ASE Bucureºti, sala de sport a Liceului
Teoretic Mircea Eliade ºi sala de aerobic Titulescu
Bucureºti).
Proiectul doreºte sã adauge valoare ºi elemente
de inovare prin îmbogãþirea curriculumului ºi
dezvoltarea de abilitãþi practice bazate pe
computer în domeniul designului vestimentar,
asigurând efecte pozitive pe termen lung, prin
generarea de competenþe bazate pe tehnologii
moderne în domeniul textil ºi design vestimentar.
Elevii implicaþi vor realiza modele, tipare,
ºabloane pe calculator ºi, la final, vor implementa
prototipuri de produse de îmbrãcãminte. Meritã
menþionat ºi faptul cã, la sfârºit, elevii participanþi
vor fi evaluaþi pentru punctare ºi certificare.

Prof. dr. ing. mat. Vica MOISA,
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi

Elevi din patru licee bucureºtene vor deveni
în acest an actori la microfon. Proiectul Radio
Fiction Desk, realizat de Radio România prin
Centrul Cultural Media, Teatrul Naþional
Radiofonic în colaborare cu Inspectoratul ªcolar
al Municipiului Bucureºti a fost lansat pe 29
ianuarie, la Colegiul Economic Virgil Madgearu.
Aici a avut loc primul workshop din cadrul
proiectului. Radio Fiction Desk îºi propune
colaborarea cu trupe de actori formate din elevi
ai liceelor bucureºtene, pentru a realiza
spectacole de teatru radiofonic.

Unitãþile de învãþãmânt bucureºtene
participante sunt Colegiul Economic Virgil
Madgearu, Liceul Teoretic Dimitrie
Bolintineanu, Colegiul Naþional Iulia Hasdeu ºi
Colegiul Naþional Gheorghe Lazãr. La finalul
celor patru stagii de pregãtire, elevii vor
înregistra, în studiourile Teatrului Naþional Radiofonic, piesele de teatru care vor
fi postate pe site-ul www.tnr.srr.ro, pagina
radiofictiondesk.srr.ro ºi pe site-ul
www.eteatru.ro, în succesiunea realizãrii lor.

Invitaþie la originalitate
Concursul de Creaþie literarã Anatol Ghermanschi, ediþia 2015
Iniþiat de cãtre Catedra de limba ºi literatura românã a Colegiului de ªtiinþe ale Naturii Emil
Racoviþã din Braºov, în colaborare cu Inspectoratul ªcolar Judeþean Braºov ºi Uniunea Scriitorilor,
filiala Braºov, Concursul de Creaþie literarã Anatol Ghermanschi are ca finalitate valorificarea
potenþialului intelectual ºi creativ al elevilor în realizarea unor lucrãri artistice originale.
La baza acestei acþiuni se aflã personalitatea regretatului Anatol Ghermanschi - om, dascãl ºi
filolog de o valoare incontestabilã  în memoria cãruia se va derula întregul concurs de creaþie.
Regulamentul ºi etapele concursului le puteþi gãsi la:
http://www.colegiul-racovita.ro/images/2015/regulament%20ghermanschi%202015.pdf

Modele

Modele

Modele

Modele

Maria Flavia Tohãneanu

- câºtigãtoarea concursului Juvenes Translatores

Comisia Europeanã a anunþat numele celor 28 de câºtigãtori
ai concursului anual de traduceri Juvenes Translatores. Câºtigãtoarea
din România este Maria Flavia Tohãneanu, elevã în clasa
a XI-a la Colegiul Naþional Carol I din Craiova, judeþul Dolj.
La concursul organizat în luna noiembrie a anului trecut au
participat peste 3.000 de adolescenþi ( din 740 de ºcoli de pe
întregul continent, respectiv 32 de licee din România. Cei 28 de
liceeni care au câºtigat concursul (câte unul din fiecare stat membru)
vor cãlãtori la Bruxelles, în luna aprilie, pentru a participa la
ceremonia de decernare a premiilor, desfãºuratã în prezenþa
vicepreºedintei Comisiei Europene, Kristalina Georgieva
Concursul Juvenes Translatores (tineri traducãtori) este organizat
în fiecare an de cãtre Direcþia Generalã Traduceri din cadrul Comisiei
Europene, începând cu 2007. Concursul este deschis elevilor de liceu
în vârstã de 17 ani (în cazul ediþiei 2014-2015, celor nãscuþi în 1997)
ºi se desfãºoarã simultan în toate ºcolile selectate din întreaga Uniune
Europeanã. Concursul i-a încurajat pe unii concurenþi sã se îndrepte
cãtre o facultate de profil ºi sã devinã traducãtori.
În acest an, elevii participanþi au tradus texte având ca temã
centralã identitatea europeanã, vãzutã, însã, din diferite unghiuri.
Textul tradus de Maria, din limba englezã în limba românã,
sublinia importanþa arborelui genealogic în descoperirea propriei identitãþi. Textele au fost
pregãtite ºi verificate de traducãtorii Comisiei, uniformizarea gradului de dificultate cãzând în
sarcina unui grup de poligloþi special creat. Elevii au putut alege oricare dintre cele 552 de
combinaþii posibile între cele 24 de limbi oficiale ale UE; în total, anul acesta s-au folosit 148 de
combinaþii lingvistice. Toþi câºtigãtorii au tradus în limba pe care o stãpânesc cel mai bine, aºa
cum obiºnuiesc sã facã ºi traducãtorii angajaþi în instituþiile UE.
www.craiovaforum.ro
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Teatrul radiofonic
merge la liceu

Eleva Liceului Teoretic Internaþional
de Informaticã, Constanþa,

Elif Memet - invitatã la Casa Albã
Elif Memet, elevã în cls. XII B a Liceului Teoretic Internaþional
de Informaticã, Constanþa, a participat la un concurs internaþional
de eseuri, organizat de Gulen Institute Youth Platform, din Huston,
SUA. Elif a participat la acest concurs alãturi de peste 1000 de
elevi din 65 de þãri. Clasându-se pe locul 13 la nivel mondial ºi
prima din Europa, Elif a fost invitatã la Ceremonia de Premiere, ce
va avea loc la Washington în luna aprilie ºi va cãlãtori acolo, în mod
gratuit, însoþitã fiind de sora ei.
Eseul realizat de ea a rãspuns la întrebarea  Cum se poate eradica
sãrãcia globalã de cãtre cetãþenii lumii?, iar soluþia dezbãtutã în ansamblu de Elif propune microfinanþãri
în agriculturã. Ea îºi va prezenta eseul la ceremonia ce va avea loc la Casa Albã în data de 15 aprilie.
Unul din obiectivele acestui program este de a ajuta tinerii în a defini probleme legate de
pace ºi armonie socialã, de a le discuta ºi gãsi soluþii din propriile perspective personale. De
asemenea, participarea la acest program ajutã elevii în a-ºi construi deprinderi sociale, în a-ºi
dezvolta abilitãþile de cercetare ºi compunere ºi nu în ultimul rând, de a interacþiona ºi schimba
idei intre ei, ca reprezentanþi ai unor culturi diferite. (http://www.ichc.ro/)
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Douãzeci ºi cinci de ani Best Film Fest
cu cãrþi Humanitas
Editura Humanitas a împlinit 25 de ani de la înfiinþare! Este
fidelã îndemnului lui Constantin Noica: Ai atâtea vieþi câte
cãrþi ai citit ºi vine în întâmpinarea cititorilor, an de an, cu
peste 300 de titluri în mai mult de 50 de colecþii ºi serii de autor.
Cadou de aniversare, începând cu 1 februarie, timp de 25 de zile,
Editura Humanitas oferã 25% reducere pentru 25 de cãrþi reprezentative. În lunile ce
vor urma, editura va oferi iubitorilor de carte prilejul de a participa la evenimentele
dedicate împlinirii a 25 de ani: conferinþe cu personalitãþi ale culturii, autori români ºi
strãini, expoziþii ºi târguri de carte, turnee de lansãri ale cãrþilor autorilor Humanitas,
concerte, lansãri-eveniment în cadrul festivalurilor de literaturã.

Concursul de creaþie
literarã Ion Creangã
Muzeul Literaturii Române Iaºi dã startul
înscrierilor pentru Concursul Naþional Ion
Creangã de creaþie literarã  POVEªTI, aflat
la cea de a XXIII-a ediþie ºi care se va
desfãºura, în perioada 18-19 aprilie 2015,
la Muzeul Ion Creangã (Bojdeuca din
Þicãu). Creatorii, indiferent de vârstã, îºi
pot înscrie lucrãrile pânã pe data de 30
martie 2015. La concurs pot participa
români de pretutindeni, care nu sunt
membri ai Uniunii Scriitorilor (inclusiv din
Republica Moldova ºi Ucraina).
Manuscrisele (maximum 15 pagini),
dactilografiate la 2 rânduri, în 5 exemplare,
vor fi însoþite de un motto. Numele

autorului, vârsta, adresa, numãrul de telefon,
e-mail se vor afla într-un plic sigilat, pe care
va fi scris acelaºi motto ºi menþiunea Poveºti
scrise de copii sau Poveºti scrise de adulþi.
Textele care nu vor respecta aceste rigori
vor fi descalificate. Poveºtile premiate
la aceastã ediþie vor fi publicate în
volumul Poveºtile de la Bojdeucã, care
va fi lansat în aprilie 2016.

Beethoven
sau Sublima Revoluþie

Fundaþia Calea Victoriei ºi Teatrul Odeon organizeazã
miercuri, 18 februarie, ora 19.30, la Sala Studio, un nou
eveniment din seria conferinþelor interactive Vorbe despre
Muzicã ºi Muzicieni. De data aceasta, dirijorul Tiberiu Soare
va povesti despre Ludwig van Beethoven sau sublima
revoluþie. Acesta este al treilea eveniment desfãºurat,
precedat de W.A. Mozart ºi Alchimia sunetelor ºi Barocul
în Muzicã: Dantelã ºi Oþel ºi urmat de o nouã întâlnire,
dedicatã lui Piotr Ilici Ceaikovski ºi muzicienilor ruºi.

Lungmetrajul Closer to the Moon a fost
desemnat cel mai bun film românesc al
anului 2014, la gala premiilor Best Film
Fest, regizorul peliculei, Nae Caranfil,
adjudecându-ºi, de asemenea, trofeul
pentru cel mai bun regizor român.
Câºtigãtorii au fost desemnaþi prin
voturile criticilor de film ºi jurnaliºtilor
de specialitate din România. Hotel Grand
Budapest, de Wes Anderson, a fost
desemnat cel mai bun film al anului 2014,
dintre toate filmele care au rulat pe
ecranele româneºti în anul precedent, iar
Marea frumuseþe, de Paolo Sorrentino, a
fost ales cel mai bun film european al
anului 2014. Florin Piersic Jr. a primit
trofeul pentru cel mai bun actor într-un
film românesc în 2014, iar Ofelia Popii a
fost desemnatã cea mai bunã actriþã întrun film românesc în 2014.

Pledoarie
pentru pãlãrie
la Teatrul Naþional

Concert Enescu 60
la Carnavalul de la Veneþia 2015
Sâmbãtã, 14 februarie 2014, ora 19:00, la
Ateneo Veneto din Veneþia (Campo San
Fantin 1897), Institutului Român de
Culturã ºi Cercetare Umanisticã de la
Veneþia în parteneriat cu VELA  Gruppo
AVM ºi Ateneo Veneto, organizeazã, în
cadrul ediþiei din acest an a Carnavalului
de la Veneþia, concertul ENESCU 60 
Enescu: lamore in sepia, susþinut de
violonistul Vlad Maistorovici ºi pianista

Diana Ionescu. În program, piese de:
George Enescu, Arcangelo Corelli ºi Ernest
Chausson. Vlad Maistorovici - laureat al
concursurilor internaþionale Tillett Trust ºi
Young Concert Artist Trust - a avut
numeroase apariþii ca solist pe marile scene
ale lumii. Diana Ionescu este o adevãratã
ambasadoare a culturii române peste hotare
ºi premiatã pentru contribuþia sa la relaþiile
româno-britanice.

Recital pe clape albe

ºi negre

Pe 1 martie 2015, la The Note Pub, pianistul ºi
compozitorul Teo Milea susþine un recital care va conþine
piesele de pe un nou material discografic, Open Minds, care
va fi lansat probabil în toamnã. De un sfert de secol, muzica
sa transmite publicului stãri în zeci de culori, coloreazã
suflete, umple goluri, aduce zâmbete. Primul sãu album de
compoziþii proprii  Pe clape albe ºi negre are ºapte piese,
fiecare cu povestea ei perfect pictatã în note muzicale.

În foaierul Sãlii Atelier, Teatrul Naþional
I. L. Caragiale din Bucureºti, timp de douã
sãptãmâni (8-22 februarie) puteþi
descoperi spectaculoasa colecþie de
costume ºi pãlãrii a Adinei Nanu, critic ºi
istoric de artã, autoare a unei cunoscute
cãrþi de istorie a costumului universal.
Colecþia Adinei Nanu cuprinde câteva sute
de costume, care au aparþinut familiei sale
sau prietenilor donatori, de la rochii de zi
ºi de searã, pãlãrii, costume masculine,
accesorii, obiecte decorative sau de
mobilier din budoarul doamnelor din la
Belle Epoque, din perioada interbelicã ºi
pânã la costume din zilele noastre.

Invitaþii în lumea artelor plastice

Mihai Potcoavã,
pictorul sinceritãþilor dezarmante
Nãscut în 6 martie 1948, la Bucureºti, Mihai Potcoavã a urmat
cursurile Liceului de artã Nicolae Tonitza din Bucureºti (19621967). Între 1988-1989, Mihai Potcoavã a locuit în Austria ºi a
pictat icoane la Biserica Catolicã din oraºul Randegg. Stabilit în
SUA, în 1989, a urmat ªcoala pictorului american Marc Chatov,
fost elev al lui Nelson Shanks, obþinând diploma de pictor portretist
(1993-1995). I-au influenþat cariera ºi i-au fost prieteni apropiaþi
Afane Teodoreanu, Spiru Vergulescu ºi Florin Niculiu. În 1996 a
revenit în România. Mihai Potcoavã este membru al Uniunii

Artiºtilor Plastici din
România din 1998.
Portretul, peisajul,
compoziþia tematicã,
naturile statice cu flori
dominã pictura lui
Mihai Potcoavã, unul
dintre numele de
marcã ale artei contemporane. A avut
nenumãrate expoziþii personale în þarã ºi în strãinãtate (în special în
SUA) ºi expoziþii colective devenite deja celebre. Mihai Potcoavã
are tablouri în colecþii particulare din Austria, Australia, Germania,
Iugoslavia, Slovacia, Spania, SUA ºi România. Cred în frumos,
chiar atunci când abia se lasã descoperit. Mã simt împlinit ºi fericit
când dãruiesc ºi comunic cu oamenii. Am o mare sete de cunoaºtere
ºi îmi ridic singur ºtachete de depãºit. Privesc cu bucurie ºi
curiozitate viaþa ºi natura care mã uimesc continuu, mãrturiseºte
pictorul pe site-urile galeriilor virtuale.
Dacã am þine sã-l încadrãm într-un curent anume, ar trebui
sã ne gândim, ca tehnicã ºi ca viziune, la postimpresionism.
Lumea lui Mihai Potcoavã este calmã, caldã, sentimentul
comunicat de artist este unul de împãcatã meditaþie asupra
existenþei., spune Victoria Anghelescu. Totuºi, se remarcã în
mod deosebit printr-o tehnicã specialã a portretului, pe care
reuºeºte sã îl încarce mereu cu o sinceritate dezarmantã.
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Valori româneºti
Descoperitorul unicului
schelet complet de dinoterium (fosilã de mamut) din
lume, realizatorul primei
hãrþi geologice a României ºi
savantul care a pus bazele
dezvoltãrii a cel puþin trei
discipline ºtiinþifice  geologie, mineralogie ºi paleontologie , recunoscut în
þarã ºi peste hotare, acesta
este academicianul Grigoriu
ªtefãnescu.

Grigoriu ªTEFÃNESCU
întemeietorului geologiei
ºi paleontologiei în România

Grigoriu ªtefãnescu (uneori Grigore, Gregoriu, 10 februarie
1836, Eliza Stoeneºti, Ialomiþa - 20 februarie 1911, Bucureºti) a
fost un geolog ºi paleontolog român, explorator, membru titular
(1876) al Societãþii Academice Române. Împreunã cu Grigore
Cobãlcescu, este întemeietorul ºcolii române de ºtiinþele pãmântului
(geologie, mineralogie, paleontologie). A fost primul profesor în
acest domeniu al Universitãþii din Bucureºti; a condus lucrãrile
pentru elaborarea primei hãrþi geologice a României ºi este
descoperitorul unor rãmãºiþe fosile de importanþã deosebitã. A
absolvit Liceul Sf. Sava din Bucureºti ºi a fost student al facultãþii
de ºtiinþe de la Sorbona (1859-1862). Dupã întoarcerea în România,
a fost profesor de ºtiinþe naturale la liceele Sf. Sava ºi Matei
Basarab (1863) ºi a scris primul manual de zoologie român (1865).
În anul 1864, printr-un decret al lui Alexandru Ioan Cuza, este
înfiinþatã Universitatea din Bucureºti, la care Grigoriu ªtefãnescu
este numit profesor la catedra de geologie, paleontologie ºi
mineralogie în cadrul Facultãþii de ªtiinþe. Aici a organizat un muzeu
de geologie ºi paleontologie cuprinzând exponate rare, unele aduse
din cãlãtoriile sale numeroase. A publicat primul tratat român de
geologie, Elemente de Geologie, în anul 1890. Grigoriu ªtefãnescu
a organizat ºi condus Biroul Geologic, înfiinþat în 1882 la iniþiativa
sa, cu sarcina de a alcãtui harta geologicã a României. Rezultat al
eforturilor lui ºi al mai multor geologi, harta la scara 1/200000 a
fost terminatã în 1898.
În timpul peregrinãrilor sale geologice a descoperit o serie de
rãmãºiþe de faunã ºi florã fosile din perioadele mezozoic ºi terþiar,
care au fãcut obiectul unor lucrãri cunoscute. Una din primele sale
lucrãri se referã la calcarele de numuliþi de la Albeºti, Muscel (1864).
Mai târziu (1884) a descoperit, în aceeaºi regiune, o specie nouã
de echinoid, Conoclypus giganteus. A descoperit o serie de noi
specii fosile de plante, prezentate în lucrarea: Flora terþiarã a
României (1879). Cea mai cunoscutã descoperire a sa este însã
scheletul unui Deinotherium gigantissimum, datând din pliocen,
în comuna Mânzaþi, jud. Vaslui (1891). Acesta, în formã
reconstruitã, are dimensiuni impresionante ºi este expus la Muzeul
Grigore Antipa din Bucureºti. (Deinotherium, care a fost unul
dintre cele mai mari mamifere care au existat, înrudit cu elefantul
de astãzi, fãrã sã aparþinã aceleiaºi linii de evoluþie, avea o înãlþime
ce varia între 3,5 ºi 5 m. Au fost descrise trei specii: europeanã 
Dinotherium giganteum, descoperit în 1829 în Germania, cea mai
mare care a trãit din mijlocul miocenului pânã în pliocen - forma
gigantissimum, gãsitã în 1891 în România, indianã, ºi africanã
(cu fosilele cele mai recente din pleistocen), conform wikipedia.
Unicul schelet complet de Deinotherium giganteum a fost
descoperit în România. În 1910 a descoperit pe malul Oltului
resturile unei cãmile fosile, Camelus alutensis, o specie europeanã
dispãrutã, care a trãit în perioadele interglaciare cuaternare.
A participat la viaþa politicã, fiind pentru scurtã vreme secretar
general în Ministerul Instrucþiunii Publice ºi rector al Universitãþii.
În timpul vieþii lui s-a bucurat de o apreciere internaþionalã
deosebitã, fiind membru al mai multor societãþi geologice strãine.
În calitate de geolog ºi profesor, a reprezentat Academia Românã
ºi Universitatea din Bucureºti la nu mai puþin de 11 mari congrese
internaþionale, în perioada 1878  1909, adicã vreme de 31 de ani.

În dulcele
stil folk
la Arcub
Prima ediþie din anul 2015 a
Trialogurilor la ARCUB are loc
joi, 12 februarie, începând cu
ora 19.00, la Ceainãria ARCUB
(str. Batiºte 14). Sub motto-ul
În dulcele stil... folk, acest
eveniment se bucurã de
prezenþa a trei dintre personalitãþile cu adevãrat marcante:
Mircea Baniciu, Nicu Alifantis
ºi Doru Ionescu.
Publicul bucureºtean va fi martorul unei cãlãtorii în istoria muzicii
româneºti ºi va face cunoºtinþã, într-un cadru restrâns, cu artiºti
care au reuºit sã transceadã limite precum vârsta, contextul social ºi
timpul, prin expunerea publicului la un set de valori ce, de-a lungul
generaþiilor, ºi-a schimbat doar forma, pãstrându-ºi însã esenþa.
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România normalã,
Biblioteca
pas cu pas, cu ochii pe ceas, minut de minut.
O
Facultãþii de Teologie Ortodoxã
Human as media.
Ce aºteaptã
P
The emancipation of authorship  filialã a Bibliotecii Centrale
societatea româneascã
I
Universitare Carol I Bucureºti
ºi ce oferã clasa politicã?
De-a lungul miilor de ani de civilizaþie literarã, au existat peste
CARTE. Noutãþi în media:

300 de milioane de autori: oameni capabili de a-ºi comunica opiniile
dincolo de comunitãþile din care fãceau parte. Astãzi, datoritã
Internetului, statistic vorbind, numãrul autorilor depãºeºte uºor douã
miliarde de oameni. În cartea sa,
Fiinþa umanã ca mass-media.
Emanciparea auto-ratului, Andrey
Miroshnichenko, de la Kingston,
Ontario, Canada, mailto: andrey.
mir70@gmail.com, analizeazã impactul autoratului în media, culturã, politicã ºi în diferite tipuri de
societãþi - închise ºi deschise.
Miroshnichenko, un futurist recunoscut la nivel mondial, demonstreazã cã autorii se integreazã ºi
reprezintã ei înºiºi mass-media,
într-o angajare inevitabilã de tip
activist. De dragul socializãrii sau
a unui feedback, audienþa curentã se
lasã virusatã de calitatea de aºa-zis
autor, trecând de la dialoguri cotidiene
fade la subiectul zilei ºi, apoi, chiar la
probleme ma-jore ºi activitãþi politice. Conflictul dintre un autor consacrat
ºi vechiul model media stârneºte antagonisme, atât în þãrile dezvoltate,
cât ºi în cele curs de dezvoltare, contribuind la intensificarea conflictelor sociale ºi culturale din þãrile în curs de dezvoltare.
Robert K. Logan, un coleg ºi co-autor al lui Marshall McLuhan, autorul
cãrþii Despre Media de tip nou: Extinderea comentatã - face referire la
lucrarea lui Miroshnichenko:
a scris o carte foarte importantã; aº
merge chiar mai departe sã spun cã a nãscut o nouã stea pentru cei care
studiazã media ecologicã, comunicarea ºi media digitale. Aceºtia ar
trebui sã acorde o atenþie deosebitã de la prima lecturã a cãrþii ºi apoi sã
contribuie la crearea unei noi perspective integratoare complementare ºi
plinã de înþeles legatã de Internet, mass-media, w.w.w. ºi altele. Cartea
este un blockbuster plin de perspective ºi noi înþelesuri în comunicare,
socializare, autorat, culturã, politicã ºi conectarea lor la Internet ...
Dr. Miroshnichenko a preluat ºi îmbunãtãþit ideile lui McLuhan, a creat
o nouã concepþie privind media. Recenzia completã fãcutã de Robert
Logan se gãseºte la http://man-as-media.com .
Andrey Miroshnichenko este un futurist în domeniul media, jurnalist,
scriitor ºi orator, doctor în filologie, coordonator al Asociaþiei ruse de
futurologi, bursier Fulbright-Kennan (2012-2013), autor al unui numãr
de cãrþi despre lingvisticã, jurnalism ºi comunicare, care trãieºte în Canada.
El colaboreazã cu presa din Rusia, cu edituri de renume internaþional, ca
Forbes.ru, Slon.ru, Moscow News, Colta.ru ºi altele.
Miroshnichenko este cunoscut pentru conceptul sãu de editor viral
ºi cercetãrile sale în domeniul media. Dupã ce a lucrat douãzeci de ani
în presa scrisã, a scris cartea sa, Când ziarele vor muri (2010), care a
devenit un bestseller în cercurile de media ruseºti. Consultant pentru
anumite corporaþii ºi politicieni importanþi ai lumii, are cercetãri care
vizeazã noile domenii legate de media corporatistã. Cartea Fiinþa
umanã ca Media. Emanciparea autoratului este prima parte a unei
viitoare trilogii; urmãtoarele cãrþi Adaptation of Mass Media: from
Consumption to Contribution ºi The Extension of Human by Human
vor trata transformarea viitoare a mass-media, a societãþii ºi chiar a
omenirii. Blogul autorului este: http://human-as-media.com/.
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Miercuri, 5 februarie, a avut loc mult aºteptata inaugurare a
filialei Bibliotecii Centrale Universitare la Facultatea de Teologie
Ortodoxã, cu participarea Preafericitului Pãrinte Daniel,
Patriarhul României, dar ºi a altor Ierarhi ai Sfântului Sinod.
Dupã Sfânta slujbã de sfinþire a bibliotecii, þinutã de Preafericitul
Pãrinte Daniel, a urmat cuvântul de deschidere al Patriarhului,
urmat de cel al pãrintelui prof. univ. dr. ªtefan Buchiu, decanul
Facultãþii de Teologie Ortodoxã din cadrul Universitãþii Bucureºti,
ºi al pr. lector univ. dr. Aurel Mihai, vicar eparhial în cadrul
Arhiepiscopiei Bucureºtilor.
Preafericitul Pãrinte Daniel a înmânat Ordinul Crucea Maria
Brâncoveanu doamnei Mireille Carmen Rãdoi, director general
al Bibliotecii Centrale Universitare Carol I.
Scurte alocuþiuni au þinut rectorul Universitãþii Bucureºti, prof.
univ. dr. Mircea Dumitru, prorectorul Universitãþii Bucureºti, prof.
univ. dr. Maria Voinea, ºi ministrul Educaþiei ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
Sorin Câmpeanu. A mai fost prezent ºi Remus Pricopie, fostul
ministrul al Educaþiei. Toþi au subliniat faptul cã manifestarea
reprezintã un eveniment istoric pentru Facultatea de Teologie,
Universitate ºi Biblioteca Centralã Universitarã Carol I.
Dorinþa studenþilor ºi a cadrelor didactice de la Facultatea de
Teologie Ortodoxã a fost împlinitã. Astfel, ei pot obþine informaþii,
gratuit, accesând baze de date ºtiinþifice internaþionale.
Mult succes bibliotecarilor filialei ºi Dumnezeu sã-i ajute în
frumoasa lor activitate!

Maria Andreia FANEA
Biblioteca Centralã Universitarã Carol I

EDUCAÞIE FINANCIARÃ

Ce ne spune BNR? Inflaþie micã, dobânzi mici, creditare lipsã!

Sãptãmâna trecutã, Consiliul de administraþie al BNR a decis sã diminueze dobânda
de politicã monetarã la 2,25%, aceasta fiind
a cincea tãiere de dobândã dupã reluarea
ciclului de scãdere, în luna august a anului
trecut. Ratele rezervelor minime obligatorii
(banii plasaþi lunar de bãncile comerciale la
BNR în contul creditelor acordate), aplicabile pasivelor în lei ºi în valutã ale
bãncilor, au fost menþinute.
Relaxarea politicii monetare va continua,
dupã cum a indicat Mugur Isãrescu,
guvernatorul BNR. Mai existã câmp de
reducere a dobânzii-cheie. La nivelurile actuale
ale inflaþiei ºi prognoza pentru sfârºitul
anului, nu pot sã neg cã nu ar fi spaþiu de
reducere a dobânzii-cheie, a declarat Isãrescu.
Împrumuturile în monedã naþionalã ºi-au
accelerat ritmul anual de creºtere în termeni
reali, în condiþiile propagãrii reducerilor
succesive ale ratei dobânzii de politicã
monetarã asupra dobânzilor la creditele noi
acordate companiilor ºi populaþiei, favorizatã
inclusiv de relaxarea condiþiilor lichiditãþii
de pe piaþa monetarã.
În ceea ce priveºte volumul total al creditului acordat sectorului privat, acesta a
continuat sã fie afectat de accentuarea contracþiei stocului de credite în valutã, precum ºi
de intensificarea operaþiunilor de eliminare
a creditelor neperformante din bilanþurile
instituþiilor de credit, remarcã BNR.
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prof. univ. dr. Carmen COSTEA

În 1931, dobânda de politicã monetarã era de 8% (atunci se numea taxa scontului), în
1967, Minsterul de Finanþe reuºea sã ofere împrumuturi cu 5% dobândã. Cert este cã,
niciodatã în secolul trecut, România nu a avut o dobândã de politicã monetarã atât de micã
(2,25%) ºi cu perspective de reducere în continuare. Banca Naþionalã a României sperã
astfel cã dobânzile mici ºi inflaþia în scãdere vor aduce din nou bani în economie.
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bani ieftini pe pieþe, prin politica de relaxare
cantitativã, au determinat banca centralã sã
continue ciclul de relaxare a politicii monetare
printr-o nouã ajustare a dobânzii-cheie.
BNR a ajustat prognoza de inflaþie pentru
acest an, de la 2,2% la 2,1% ºi are o estimare
de 2,4% pentru inflaþia de la sfârºitul anului
2016. Rata anualã a inflaþiei a continuat
scãderea ºi s-a plasat la valori mai mici decât
cele prognozate (0,83% în decembrie), pe
fondul accentuãrii declinului preþurilor
volatile ºi al inflaþiei scãzute pe pieþele
externe, dar ºi al persistenþei deficitului de
cerere agregatã ºi continuãrii ajustãrii
descendente a anticipaþiilor inflaþioniste.
În ceea ce priveºte evoluþia cursului de
schimb, Isãrescu a arãtat cã aprecierea leului
faþã de euro din ultima perioadã a avut loc
în linie cu tendinþa regionalã ºi a fost
susþinutã ºi de achiziþiile de titluri româneºti
de cãtre investitori strãini.
Împrumuturile în lei ºi-au accentuat ritmul
anual de creºtere, dar volumul total al creditelor
a fost în continuare afectat de scãderea stocului
de credite în valutã ºi vânzarea de credite
neperformante. Pentru a reporni motorul
creditãrii, BNR ar putea duce dobânda de
politicã monetarã pânã la 2% în acest an, dar
perspectivele de creºtere rãmân, în continuare,
incerte. În Polonia ºi Ungaria, acest indicator
este deja la 2% ºi are perspective de scãdere în
continuare, în timp ce, în Cehia, dobânda de
politicã monetarã este de 0,05%.

Vor relaxa bãncile doar dobânzile la credite?
Deciziile BNR din ultimii doi ani prin care
dobânda-cheie a fost înjumãtãþitã au avut
impact asupra clienþilor bãncilor, care se
împrumutã în lei la dobânzi de 7% pe an, faþã
de 11% în 2013. Pe de altã parte, cei care au
depozite la bancã primesc acum sub 3%, în
timp ce, în 2013, dobânda medie depãºea 5%
pe an. Teoretic, în curâd, vom ajunge la nivelul
dobânzii de împrumut de 5%, ca în anii 1967.
Totuºi, bãncile comerciale ar trebui sã urmeze exemplul BNR: aceasta a tãiat dobânda
Lombard (dobânda cu care se împrumutã
bãncile comerciale în caz de necesitate de la
BNR) cu 0,5%, la 4,25 la sutã pe an de la 4,75
la sutã, în timp ce rata dobânzii pentru
facilitatea de depozit se menþine la 0,25 la sutã,
tot pentru bãncile comerciale. De aceea, poate
cã ºi instituþiile de credit ar trebui sã se opreascã
din scãderea galopantã a dobânzilor la
depozitele populaþiei, cu atât mai mult cu cât
unele bãnci au anunþat deja, pentru luna martie,
dobânzi de zero la sutã, iar majoritatea bãncilor
lucreazã cu remuneraþii de sub 2% pe an.
Inflaþie micã ºi creditare în scãdere
Inflaþia mai scãzutã decât aºteptãrile,
posibila menþinere a creditãrii totale în
teritoriul negativ, nivelul redus la care au
coborât dobânzile la nivel european ºi decizia
Gabriela ÞINTEANU
Bãncii Centrale Europene (BCE) de a arunca
Pentru sugestii, reclamaþii sau orice alte necazuri întâmpinate în lumea economico-financiarã,
ne puteþi scrie la: opinia@spiruharet.ro
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Experienþa ultimilor 25 de ani demonstreazã oferta tot mai
redusã a clasei politice fãcutã societãþii civile, la care se adaugã
ineficienþa instrumentelor democratice cu care aceasta sã oblige
reprezentanþii trimiºi în Parlament sã adopte acele mãsuri cu
adevãrat importante pentru dezvoltarea societãþii româneºti.
De la discursul þinut la învestitura în funcþie, unde a punctat
principiile ºi obiectivele mandatului, pentru unii prea sec ºi
rigid, preºedintele Iohannis a început punerea în lor în practicã.
Primul pas  emoþional, de solidaritate
Prezenþa preºedintelui Johannis la Paris a fost una
emoþionalã, de solidaritate, fãrã ca România sã aibã vreo
responsabilitate pentru evenimentele petrecute. Despre
utilitatea organizãrii mitingului s-au pronunþat mai corect cei
de la Charlie Hebdo, chiar dacã au fost beneficiarii unui tiraj
suplimentat de milioane exemplare. Cei rãmaºi în viaþã au
denunþat acþiunea liderilor francezi, europeni ºi mondiali de
confiscare a tragediei în scopuri politice, promiþând sã ducã
mai departe spiritul revistei satirice, continuându-ºi lupta
pentru libertatea de gândire ºi exprimare.
Al doilea pas, neprogramat, ºi consecinþe
Vizita intempestivã la Paris a perturbat logica construcþiei
României normale, astfel cã mandatul a început cu consultarea
partidelor pentru creºterea cheltuielilor pentru apãrare, în loc sã
creascã acele capitole de buget care sã acopere, mãcar ºi parþial,
miriadele de probleme cu care se confruntã cetãþeanul român.
Deºi nu are efect imediat asupra nivelului de trai, din 2017, douã
procente din bugetul de stat vor fi alocate creºterii capacitãþii de
apãrare, interne ºi externe, a þãrii ºi nu educaþiei, pentru atingerea
celor 6 procente prevãzute de lege. Deºi rãspunsul era previzibil,
sperãm ca preºedintele Iohannis sã organizeze un referendum,
altfel, la stop ºi de la capãt, s-ar putea adãuga manipularea ºi
încãlcarea democraþiei continuã. Timp existã, pânã la 31 dec. 2016..
La rândul lor, europarlamentarii români au obligaþia sã atragã
atenþia, în Parlamentul European, cã îndemnul NATO ºi UE,
prin care fiecare membru sã-si prevadã minimum 2% din PIB
pentru cheltuieli de apãrare, nu are aprobarea cetãþenilor
europeni, în condiþiile în care populaþia este supusã programelor
de austeritate din 2008, anul recunoaºterii generalizãrii crizei
financiare ºi economice declanºate în SUA, patria democraþiei.
Evenimentele din 7 ianuarie din Paris, urmând celor din
11septembrie 2001 din SUA, dar ºi din Danemarca ºi Spania,
au readus în centrul atenþiei publice terorismul. Acþiunile
întreprinse, chiar dacã au folosit, fie arme sofisticate, fie
artizanale, demonstreazã cã cea mai puternicã armã este
spiritul de sacrificiu al omului pentru o cauzã, dreaptã sau
nu, acceptatã sau nu, oricât de cinic ar pãrea. ªi atunci?
Deºi suntem informaþi ba cã sunt, ba cã nu sunt motive de
îngrijorare, un lucru nu l-am aflat: care sunt acþiunile
diplomatice ale clasei politice ºi ale instituþiilor abilitate
pentru preîntâmpinarea violenþelor de orice formã. Ba, mai
mult, se încearcã sã ni se inoculeze povara, ce se aflã pe
umerii lor, unei asemenea hotãrâre.
Întrucât experienþa trecutã costã, atât prin reuºitele, dar, mai
ales, eºecurile sale, cum remarca acad Mircea Maliþa încã din
1969, readuc în discuþie alte evenimente, de la Vietnam ºi Coreea
la Irak ºi Siria. Exportul, atât a Revoluþiei, cât ºi a Democraþiei,
îºi aratã limitele. De la cãderea URSS pânã la votul diasporei
româneºti, evenimentele de la Paris demonstreazã, o datã în
plus, cã sângele apã nu se face, cã democraþia este depãºitã de
solidaritatea înlãturãrii sãrãciei, discriminarea în standardul de
viaþã, indiferent de prilejurile ºi mijloacele folosite. Aºa cum
avertiza Papa Francisc, în Parlamentul UE, Europa se confruntã
cu probleme majore, care în loc sã fie rezolvate se acutizeazã, a
renunþat ºi s-a îndepãrtat de idealurile fondatorilor, de la o
Europa pentru om la una îmbãtrânitã ºi birocratizatã la care
adãugãm monetizarea excesivã a existenþei umane, goana dupã
profit a multinaþionalelor ºi corupþia clasei politice.
Soluþia: dialogul ºi toleranþa, educaþia ºi învãþãmântul
Clasa politicã, sub deviza necesitãþii luptei împotriva
terorismului, încearcã sã limiteze libertatea de gândire ºi
manifestare a societãþii civile. Forþele de ordine ºi represive
nu sunt pentru apãrarea societãþii civile, ci pentru cei care se
aflã la putere ºi conduc lumea. De ce nu se limiteazã producþia
ºi comerþul cu armament? Cine face comerþul cu arme? Cum
ajunge armamentul în mâna teroriºtilor? Sunt întrebãri la care
clasa politica contemporanã nu dã un rãspuns tranºant.
Care sunt cauzele pentru care s-a neglijat rolul educaþiei,
recunoscut prin Programul Europa Orizont 2020, eliminarea
cunoaºterii istoriei reale din formarea tinerilor? Cât ne mai
lãsãm manipulaþi ºi cenzuraþi? Pânã când ne mai autocenzurãm?
Elitele ce fac?
În locul dezbaterii de ce, cine, cum ºi care sunt cauzele
crizei prin care trece societatea umanã, inclusiv UE-28, se
încearcã limitarea libertãþilor civice. La rândul lor, reducerea
subiectelor de scandal ºi scãderea vãditã a audientei conduc
la o rebrenduire a mass-media, în special a celor vizuale,
dupã modelul traseismului politic. Sã fie primul semnal cã se
apropie falimentul subculturii ºi apariþia dezbaterilor
fundamentale, pe problematica realã a societãþii?
În loc sã alocãm resursele financiare pentru întãrirea forþelor
de ordine ºi militare, pentru construcþia de închisori pentru
apãrarea democraþiei, sã construim ºcoli prietenoase ºi nu
fabrici de forþã de muncã brutã.
Regretãm cã România este nevoitã sã-ºi înceapã noul drum al
speranþei cu investiþii într-un domeniu ce trebuie sã apere ºi sã
garanteze normalitatea doritã ºi promisã, în condiþiile în care
cele douã procente sunt atât de necesare bugetului educaþiei! Sã
speram cã mãsura va rãmâne una teoreticã ºi vremelnicã, cã îºi
vor gãsi o rezolvare paºnicã inclusiv unele excese interne.
Educaþia/învãþãmântul/cercetarea nu sunt un lux, ci o necesitate. Dar, educaþia datã rãu se sparge în capul societãþii ºi a
democraþiei. De aceea, dacã experimentele nu corespund cu
teoria, trebuie schimbate experimentele, dar nu cu aceeaºi gândire
cu care au fost create, cum ne îndeamnã Albert Einstein.

Ec. dr. Mircea M TOMA
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PROGRAMUL TVH
LUNI  9 februarie 2015

MARÞI  10 februarie 2015

MIERCURI  11 februarie 2015

JOI  12 februarie 2015

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 Interviurile TVH (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Transformarea (r)
12:30 Cãlãtorii francofone.
Realizator Dan Sterian
13:00 Film serial  O iubire eternã
(Filipine, 2012)
14:00 Film serial  Suflete pereche (Filipine)
15:00 Film documentar - Medii extreme (ep. 21)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16.10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16.30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17.30 Film artistic românesc - Dincolo de pod
(1976, dramã) Regia: Mircea Veroiu
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic  Dumnezeu are cazier
(SUA, 2003, dramã) Regia: Kamal Amed
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Medii extreme (ep. 22)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
04:30 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
05:00 De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery.
Ucideþi-l pe tovarãºul Stalin
12:00 Film documentar Discovery.
Criminalii de rãzboi: Hermann Goering
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar - Medii extreme (ep. 22)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic  Dumnezeu are cazier
(SUA, 2003, dramã) Regia: Kamal Amed
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic - În adâncurile Mississippiului
(2008, thriller) Regia: Lonnie Schuyler
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 23)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Curs de limba englezã
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Franklin Delano Roosevelt (I)
12:00 Crezi cã ºtii? (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar - Medii extreme (ep. 23)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic - În adâncurile Mississippiului
(2008, thriller) Regia: Lonnie Schuyler
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc  Împuºcãturi
sub clar de lunã (1977, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 24)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 Amintiri de la filmare.
Realizator Ion Bucheru
03:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
04:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06.30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Franklin Delano Roosevelt (II)
12:00 Academia veterinarã (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 24)
15:30 Medicina Live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Film artistic românesc  Împuºcãturi
sub clar de lunã (1977, dramã)
Regia: Mircea Mureºan
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Transformarea.
Realizator Cristina Matei
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar - Medii extreme (ep. 25)
23:00 O lume sub lupã (r)
00:00 Preuniversitaria*
01:00 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine
01:30 Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
02:00 Universitaria*
03:00 ONG Mania.
Realizator Ana Maria Stancu
03:30 Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
04:00 Istoria cu învãþãturã.
Realizator Valeriu Râpeanu
05:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader

VINERI  13 februarie 2015

SÂMBÃTÃ  14 februarie 2015

DUMINICÃ  15 februarie 2015

PROGRAMUL
RADIO HFM

06:00 Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
06:30 Preuniversitaria* (r)
07:30 Preuniversitaria.
Cursuri de limbi strãine (r)
08:00 O lume sub lupã (r)
09:00 Film serial  O iubire eternã (r)
10:00 Film serial  Suflete pereche (r)
11:00 Film documentar Discovery
Întâlnirea de pe Elba
12:00 Interviurile TVH (r)
13:00 Film serial  O iubire eternã
14:00 Film serial  Suflete pereche
15:00 Film documentar
Medii extreme (ep. 25)
15:30 Medicina live.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
16:10 Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
16:30 Viral online (r)
17:00 Film documentar  Cinemania
17:30 Cãlãtor prin þara mea (r)
Realizator Cãtãlin Maximiuc
19:00 O lume sub lupã.
Realizator Simona ªerban
20:00 Ochiul de veghe.
Realizator Ciprian Vasilescu
20:30 Film artistic românesc
Pãdureanca (1986, dramã)
Regia: Nicolae Mãrgineanu
22:00 Viral online.
Realizator Robert Robert Emanuel
22:30 Film documentar
Medii extreme (ep. 26)
23:00 O lume sub lupã (r)
Realizator Simona ªerban
00:00 Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
01:00 Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr.
George Volceanov
01:30 Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
02:30 Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
03:00 De fapt ºi de drept.
Realizator Diana Artene
04:00 Preuniversitaria*
* Emisiuni realizate în cadrul
Departamentului Învãþãmânt.

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
02:00
02:30
03:00
04:00
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
O lume sub lupã (r)
Film documentar Discovery
Ucideþi-l pe tovarãºul Stalin
Film documentar Discovery
Criminalii de rãzboi: Herman Goering
Film documentar Discovery
Întâlnirea de pe Elba
Universitaria. Academia veterinarã.
Realizator conf.univ.dr. Violeta Simion
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc (r)
Transformarea (r)
Crezi cã ºtii? Realizator Tina Toma
Cafe-concert. Realizator Sorin Petre
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc Iubire elenã (2010, dramã)
Regia: Geo Saizescu
Pro memoria.
Realizator Corneliu Toader
Gradina cu statui.
Realizator Neagu Udroiu
Dicþionar cultural.
Realizator Ioan Roºca
Un actor ºi rolurile sale.
Realizator Ion Bucheru
De fapt ºi de drept.
Realizator lector.univ.dr. Diana Artene
Despre oameni ºi locuri.
Realizator Alexandru Lucinescu
Preuniversitaria*

Reîncep cursurile
de radio la

College Media!

Înscrie-te la cursurile
ce debuteazã pe 16 martie
ºi ai ºansa de a învãþa de la
cei mai buni oameni de radio
din România: George Zafiu,
Manuel Dinculescu,
Cristi Niþu ºi Marius Vintilã!
Detalii la telefon 0742.11.44.99
sau pe mail:
inscriere@college-media.ro

06.00
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
11:30
13:00
13:30
16:30
18:00
19:00
20:00
22:30
00:00
01:00
01:30
02:00
03:00
03:30
04:00
04:30
05:00

Preuniversitaria* (r)
Vorbiþi, scrieþi româneºte (r)
Kinetoterapia (r)
Film documentar Discovery
Franklin Delano Roosevelt (II)
Film documentar Discovery
Adventure Camp (sezonul 2, ep. 5)
Ecumenica. Realizator Sorin Bejan
Cãlãtor prin þara mea.
Realizator Cãtãlin Maximiuc
Film documentar 
Curtis, bucãtarul tãu personal
Gala cântecului românesc.
Realizator Georgel Nucã
Doctor H.
Realizator Teodora Pop-Drãgoi
Interviurile TVH.
Realizator Matei Georgescu
Ilinca Dumitrescu ºi invitaþii sãi
Petrecere româneascã.
Realizator Georgel Nucã
Film artistic românesc - Faþã în faþã (1999,
dramã) Regia: Marius Theodor Barna
Preuniversitaria*
Preuniversitaria. Cursuri de limbi strãine
Vorbiþi, scrieþi româneºte.
Realizator Valeriu Marinescu
Universitaria*
ONG Mania. Realizator Ana Maria Stancu
Ce citim astãzi.
Realizator lector univ. dr. Florin Pâtea
Dicþionar cultural.
Realizator prof. univ. dr. Ioan Roºca
Univers Shakespeare.
Realizator conf. univ. dr. George Volceanov
De fapt ºi de drept.
Realizator lector univ. dr. Diana Artene

Hit the morning (07:00-10:00  luni-vineri)
Realizatori: Alina Toma & Alex Crãciun
Light Zone (10:00-13:00  luni-vineri)
Realizator: Robert Tache
Dupã-amiaza devreme (13:00-16:00/luni-vineri)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Ambuteiaj (16:00-19:00/luni-vineri)
Realizator: Iuliana Mardare
Ultima Ediþie (19:00-22:00/luni-joi)
Realizator: Maria Ilie
Cafe Nocturn (22:00-23:00/luni-joi)
Realizator: Luminiþa Bondrea
Sportlife (19:00-22:00/vineri)
Realizator: Claudiu Giurgea
Sinteza sãptãmânii (12:00-13:00/sâmbãtã)
Realizator: Ioana Babu
80 Remember (17:00-19:00/sâmbãtã)
Realizator: Robert Tache
Ocolul Pãmântului în 60 minute
(19:00-20:00/sâmbãtã)
Realizator: Maria Ilie
Hit Hours (20:00-22:00/sâmbãtã)
Realizator: Alex Camburu
În sfârºit week-end (08:00-12:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Marcel Vicol
Week-end activ (13:00-17:00/sâmbãtã-duminicã)
Realizator: Alex Camburu
Tech News (12:00-13:00/duminicã)
Realizator: Tiberiu Ursan
Nume: Top 20 (17:00-19:00/duminicã)
Realizatori: Alina Toma, Alex Craciun
Nume: Printre rânduri (19:00-20:00/duminicã)
Realizator: Iuliana Mardare
Poveºti Nespuse (20:00-22:00/duminicã)
Realizator: Echipa HFM
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25 de ani de existenþã,
care povestesc
despre alþi peste 100 de
ani de istorie tumultoasã
Muzeul Naþional al Þãranului Român are o istorie lungã de peste un veac, o istorie
punctatã, mereu, de crize ºi de rezolvãri subite, de dispute administrative,
ideologice, politice etc. O istorie turmentatã, o istorie violentatã, o istorie care
urmãreºte traseul sinuos al istoriei þãrii ºi al mentalitãþilor societãþii româneºti
dr. Mihai Gheorghiu,
directorul general adjunct al Muzeului Naþional al Þãranului Român

De la Muzeul de Etnografie, de Artã Naþionalã,
Artã Decorativã ºi Artã Industrialã
la Muzeul Naþional al Þãranului Român
Muzeul Naþional al Þãranului Român, înfiinþat la 5 februarie 1990, este continuatorul
unor tradiþii muzeale datând încã din anul 1875 când a fost constituitã, pe lângã Muzeul
Naþional de Antichitãþi, prima secþiune de artã textilã cu lucrãri fãcute la þarã, dupã cum
propusese criticul literar Titu Maiorescu. Pe baza Decretului Regal nr. 2777 din 13 iulie
1906, semnat de Regele Carol I, Mihail Vlãdescu, inspirat ministru al cultelor din acea
vreme, îl numeºte ca director al Muzeului de Etnografie, de Artã Naþionalã, Artã Decorativã
ºi Artã Industrialã, la 11 octombrie 1906, pe Al. Tzigara-Samurcaº, un eminent istoric
de artã, datoritã cãruia instituþia va dobândi un statut ºtiinþific ºi cultural prestigios.
Ulterior, în anul 1912, pe locul fostei Monetãrii ºi al Palatului Mavrogheni, s-a pus
piatra fundamentalã a Muzeului de Artã Naþionalã. În documentul de înfiinþare, semnat
de Regele Carol I, ºi coborât la temelia edificiului, s-a consemnat faptul cã acest muzeu
era necesar spre a cinsti arta strãmoºeascã cu un adãpost vrednic de însemnãtatea sa.
La aproape 90 de ani de la înfiinþarea sa,
Muzeul Naþional al Þãranului Român este
repus în drepturi în 1990, când Andrei
Pleºu, ministrul Culturii de la acea vreme,
l-a numit la conducerea Muzeului de la
ªosea - aºa cum era alintat Muzeul
Þãranului Român - pe pictorul Horia
Bernea, cel care, timp de 10 ani, împreunã

29 de ani pentru construcþia palatului artelor pãmântene
Clãdirea Muzeului Þãranului
Român este amplasatã în Piaþa Victoriei
din Bucureºti, alãturi de Muzeul de
ªtiinþe Naturale Grigore Antipa ºi de
Muzeul de Geologie. Construcþia
acestei clãdiri are la rândul sãu o istorie
sinuoasã, similarã parcã celor din
mitologia poporului român, în speþã
legendei Meºterului Manole. Astfel,
în anul 1912, ca urmare a actului semnat
de Carol I, se începe construcþia
sediului actual, amplasat pe locul
fostei monetãrii a statului. Cel numit

cu întocmirea proiectului ºi conducerea
lucrãrilor va fi arhitectul N. GhikaBudeºti, strãlucit reprezentant al ºcolii
autohtone de arhitecturã, care, potrivit
opþiunii muzeologice a etnografului ºi
directorului Alexandru TzigaraSamurcaº, trebuia sã înalþe un palat al
artei pãmântene, dispus sub forma
incintelor de tip monastic.
Dupa 29 de ani, la capãtul unor
nesfârsite întreruperi, se va finaliza,
în 1941, luând înfãþiºarea actualului
monument de arhitecturã, sediul

Muzeului Þãranului Român. În anii
60, clãdirii i se adaugã un corp central
de birouri ºi sãli conexe, construit, însã,
prin nesocotirea totalã a datelor
stilistice de bazã ale concepþiei lui N.
Ghika-Budeºti. Clãdirea muzeului
conþine 19 sãli: Crucea  Pomul Vieþii,
Puterea Crucii, Icoane I, Icoane II,
Ciuma  Instalaþie politicã, Frumuseþea
Crucii, Fast, Reculegere, Moaºte,
Timpul, Triumf, Locuire, Tipologii,
Casa în Casã, Hrana, Haina, Munca 
Focul, Munca - Apa, Vântul, Laolaltã.

cu echipa sa, a reaºezat colecþia înstrãinatã
în anii comunismului ºi a fãcut sã renascã
un muzeu centenar, care, sãptãmâna
trecutã, a sãrbãtorit 25 de ani de la
(re)fondarea sa. Manifestãri aniversare expoziþii, concerte, târguri cu meºteri ºi
ateliere de creativitate pentru copii - vor
avea loc pe tot parcursul anului 2015

90.000 de piese de colecþie de artã popularã

Muzeul Lenin-Stalin
Între cele douã momente istorice, naºterea
din 1906 ºi refondarea din 1990, Muzeul de
la ªosea a mai trecut prin importante
perioade istorice, care nu i-au fost
totdeauna benefice. Prima sa formã este
aceea a Muzeului de Etnografie, de Artã
Naþionalã, Artã Decorativã ºi Artã
Industrialã  denumire pe care TzigaraSamurcas o considera prolixã ºi inutil de
complicatã. Viziunea despre menirea ºi
amenajarea unui asemenea muzeu se
decanteazã în timp, fiind exprimatã ºi prin
schimbarea denumirii muzeului în Muzeul
de Etnografie ºi Artã Naþionalã, iar, apoi,

în Muzeul de Artã Naþionalã Carol I. Arta
þãrãneascã devenise naþionalã!
Clãdirea se va transforma, începând cu 1953,
în Muzeul Lenin-Stalin, apoi al Partidului
Comunist Român, al Miºcãrii Revoluþionare
ºi Democratice din România, pentru a ajunge,
tot mai mult, în ultimii ani de regim comunist,
un fel omagiu muzeal al lui Nicolae Ceauºescu.
Colecþiile vor fi alungate din sediul lor, adunate
o vreme în clãdirea Palatului ªtirbey din Calea
Victoriei, unde vor alcãtui Muzeul de Artã
Popularã al Republicii Socialiste România, sub
conducerea lui Tancred Bãnãþeanu, iar, apoi,
îngrãmãdite în depozitele Muzeului Satului.

Muzeul Þãranului Român, Muzeu
Naþional de Arte ºi Tradiþii, deþine cea
mai bogatã colecþie de obiecte þãrãneºti
din România, aproape 90.000 de piese.
Colecþia de ceramicã cuprinde circa
18.000 de piese reprezentative pentru
producþia celor aproape 200 centre de
olãrit din România. Deþine piese de
excepþie din centrele: Horezu, Oboga,
Vama, Pisc, Curtea de Argeº, Leheceni,
Lãpuº, Biniº, Bârsa, Corund, Glogova,
Marginea, Rãdãuþi, Noul Român,
Drãuºeni, Fãgãraº. Cea mai veche piesã
de ceramicã datatã poartã inscripþia 1746.
Colecþia de port numãrã aproape
20.000 de piese de costum din toate
provinciile româneºti, începând cu
prima jumãtate a secolului al XIX-lea,
un fond valoros pentru cercetarea
croiului, a materialelor folosite, a
decorului, a cromaticii, a funcþiilor,
reprezentative pentru toate provinciile
þãrii, din secolele XIX ºi XX. Personalitãþi
precum Sabina Cantacuzino, Elisa I.
Brãtianu, Regina Maria sau colecþionari

ca Dimitrie Comºa ºi Octavian Roguski
au muzeului obiecte remarcabile,
adevãrate opere de artã þãrãneascã.
Colecþia de þesãturi deþine la rândul
sãu aproape 10.000 de piese pentru
interior, confecþionate din in, cânepã,
bumbac, borangic sunt elementele de
bazã cu care þãranul a alcãtuit
arhitectura interioarã a casei. Þesãturile
din lânã, peste 7.000 la numãr, datând
în marea lor majoritate de la începutul
secolului al XIX-lea, sunt de o mare
diversitate zonalã ºi funcþionalã:
scoarþe, velinþe, lãicere, pãretare,
grindare, cergi, cioltare de ºa etc.
Colecþia Lemn, mobilier ºi feronerie
reuneºte aproximativ 8.000 de piese
selecþionate dupã criteriul reprezentativitãþii, al multiculturalitãþii, al
vechimii, unicitãþii ºi al valorii artistice.
La acest numãr considerabil de piese
sa ajuns ºi prin donaþiile importante
fãcute de personalitãþi ºi instituþii.
Contribuþii la îmbogãþirea colecþiilor
muzeului au avut ºi intelectualii satelor,

învãþãtori sau preoþi. Panait Panaitescu
a donat cavalul lui badea Cârþan, la
care acesta a cântat la Expoziþia
Internaþionalã de la Paris din 1900.
Obiectele realizate în tehnica
dulghereascã - hambarul, lada de zestre,
patul, dulapul, dulapul-masã totalizeazã 130 de piese din toate zonele
etnografice. Multe dintre acestea au
intrat în patrimoniul muzeului prin
donaþiile unor mari colecþionari ca
Dimitrie Comºa sau Maria ºi Nicolae
Zahacinschi. Colecþia mai cuprinde
unelte tradiþionale, elemente de
arhitecturã, piese de mobilier (lãzi de
zestre, blidare, dulapuri, colþare),
instrumentar pastoral ºi pentru
industria casnicã textilã.
Icoanele pe sticlã ºi pe lemn,
izvoadele pentru icoane, xilogravurile,
veºmintele preoþeºti, vasele ºi alte
obiecte cu destinaþii liturgice, troiþele
ºi crucile alcãtuiesc colecþia Religioase
al cãrei numãr cuprinde aproape
4.000 de piese.

Un sfert de veac
de trofee

Foto Mihãiþã ENACHE

Muzeul Þãranului Român se înscrie
în familia europeanã a Muzeelor de Arte
ºi Tradiþii Populare. Posesorul unor
colecþii de obiecte deosebit de bogate,
practicând o muzeografie cu totul
aparte, muzeul se bucurã de nenumãrate
premii ºi distincþii obþinute de-a lungul
timpului, dintre care, cel mai preþios
este Trofeului EMYA European
Museum of the Year Award, atribuit în
1996, pentru prima oarã unui muzeu
aparþinând unei þãri din estul Europei.
Anul trecut, au fost lansate pe
platforma Google Cultural Institute
primele colecþii de artã ºi tradiþie din
România, printre care ºi cele din
Muzeul Naþional al Þãranului Român.

