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P o v e ] t i l e
i s t o r i c e ,
demografice ]i
arheologice ale
Br`ilei au fost
prezentate prin
m`rturii scrise ]i
imagini de c`tre
oameni de
cultur` br`ileni
miercuri, 17
octombrie, la
Muzeul Br`ilei.

S i m p o z i o n u l
“Br`ila [n istoria
modern` a
Rom@niei” a
reunit teme de
interes socio- cultural precum:
descoperirile arheologice ]i planurile
Br`ilei [n epoca medieval` ]i cea
modern`, prezentate de prof. univ.dr
Ionel C@ndea, directorul Muzeului
Br`ilei, “Evolu\ia demografic` a
Br`ilei”,  prezentat` de dr. Maria
Stoica, relevarea caselor ]i
personalit`\ilor br`ilene - Mina
Minovici, Constantin C. Hepites, Ana
Aslan, D. P. Perpessicius, de c`tre Elena
Ilie, dar ]i prezentarea modului [n care
se distrau br`ilenii [n secolul XX.

“Anul trecut am descoperit un
fragment din fortifica\ia zigzadat` care
se afl` [n Gr`dina Public` ]i care
dateaz` documentar din 1872, un
sistem de eliminare a apei reziduale [n
Br`ila de la 1860 ]i groapa de mei, cu
un depozit de mei de aproape 10.000
kilograme. Suntem interesa\i de acest
lucru deoarece cercet`rile
electromagnetice au descoperit la
minus 10 m, anomalii pe care le-am

Muzeul Br`ilei a g`zduit
simpozionul cu tema “Br`ila [n
istoria modern` a Rom@niei”

interpretat ca fiind ori hrubele ce au
traversat Gr`dina Public`, ori
depozitele f`cute de ru]i [n secolul
XVIII.”

{n cadrul acestui simpozion au fost,
de asemenea, punctate aspecte
importante pentru evolu\ia istoric` a
Br`ilei, [n special cele legate de
perioadele succesive ale cre]terii
popula\iei  (secolul IX, datorate
migra\iei negustorilor de diferite na\ii
]i  a locuitorilor din Dobrogea,
dezvolt`rilor comer\ului ]i industriei)
]i sc`derii popula\iei ( datorate [n special
cuceririi cet`\ii Br`ilei de c`tre ru]i, [n
secolul XVIII), ce au dus la structura
morfologic` a ora]ului de azi. Aceste
informa\ii se vor reg`si detaliat [n atlasul
istoric al ora]ului Br`ila pe care Muzeul
[l lucreaz` [mpreun` cu Institutul de
Cercet`ri Socio-Umane de la Sibiu,
fiind cel de-al ]aptelea din seria atlaselor
ora]elor vechi.

Andreea MIHALACHE

Folosesc replica cet`\eanului turmentat care a g`sit “o scrisoare pierdut`” drept
pretext. De]i, fie vorba [ntre noi, dup` evolu\iile postdecembriste de pe scena noastr`
politic`, am tot dreptul s` m` simt ame\it zdrav`n, turmentat de-a binelea de promisiuni
f`r` acoperire, de ad@ncirea inechit`\ilor sociale ]i, ce-i dea dreptul dramatic spre
tragedie, transformarea \`ri]oarei `steia [ntr-o colonie jecm`nit`, f`r` ru]ine [n numele
libert`\ii, a economiei de pia\` ori a unui capitalism s`lbatic ]i nes`\ios.

Ei bine, da! Am tot dreptul s` nu mai [n\eleg nimic. S` m` simt ca un str`in  [n
propria mea \ar`, s` m` poticnesc [n vorbe f`r` ]ir, s` m` declar completamente
nel`murit, h@c, da’ eu cu cine votez?

Are vreo importan\` cu cine votez?, nu mai cred. Am pus ]tampila la Referendum ]i
ce s-a ales? To\i cei ]apte jumate de votan\i, o majoritate clar` au primit o palm` peste
ochi, ba unii dintre ei au fost pu]i s` jure pe Biblie de ce au votat ]i cum au votat. Cine
decide [n \`ri]oara asta? O majoritate prin vot secret? Sau st`p@nii no]tri de peste
ocean? Asta n-am [n\eles! Asta ]i altele!

Dup` referendum, cea mai legitim` [ntrebare r`m@ne f`r` un r`spuns clar, mai are
rost exprimarea opiniei politice? Se mai cuvine s` ne prezent`m (DEGEABA!) la
sec\ia de votare?

}i totu]i! Eu cu cine votez?
Speran\a moare ultima. O spun ]i eu, ca tot rom@nul impar\ial: dragii ]i preaiubi\ii

no]tri politicieni, m-am hot`r@t! Dau votul meu aceluia care se angajeaz` ferm (jur` ]i
pe Sf@nta Scriptur`!) s` scoat` \`ri]oara asta de sub statutul de colonie. At@ta doar!

Un votant ame\it,
Jenic` CHIRIAC

Eu, cu cine votez? H@c!Pilula amar`

Unor exper\i [n art`
Compar@nd c-un alt desen
“Vasul” din natura moart`
Plagiat, strigar`-n plen!
Ele seam`n` la toart`.

Unui ratat
Neg`sind o sinecur`
Totu]i el []i face treaba
{ntr-un bar, la b`utur`
Face umbr`, dar degeaba.

Rug` autumnal`!
Las`-mi, toamn`, via vie!
Peste poam` nu-mi da geru’
Ca p`zit`, sper s` fie
Doar ministru-i Pivniceru.

Ionel
NEGRU|

UMOR  Negru\

{n fiecare zi cojim c@te un strat
Din tinere\ea care [ncet se descuameaz`
O boal` ca un ve]nic continuu sugrumat
De care nici un doctor primar nu ne salveaz`.

Ne stingem ne[ncetat [n ritm cotidian
Acest un  pic din noi se duce [n morminte
Ca pic`turi de ap` ne [ntoarcem [n ocean
Pl@ng@ndu-ne de mil` cu lacrimi ]i cuvinte.

Murim c@te pu\in [n fiecare zi
Precum uscarea unui cultuc de neagr` p@ine
}i at@t c@t mai r`m@ne va supravie\ui
C@t s` mai moar` [nc` ]i m@ine ]i poim@iine.

P`]im spre b`tr@ne\e [n fiecare clip`
Ca [not@nd [n seva unui acidic timp
Pierz@ndu-ne pe r@nd [ntr-o profund-risip`
Cu dragostea ]i ura mereu [n contratimp.

Murim precum se vede, e purul adev`r
Mai dureros de at@t nu cred c` se mai poate
Ne traverseaz` via\a ca un cu\it prin m`r
}i ne trezim deodat` albi\i ]i adu]i de spate.

{naint@nd [n v@rst` Doamne
Nu sunt n`scut, s`-\i judec |ie ziua
C@nd Tu ai hot`r@t s` vii spre noi, din neant.
Eram copil. }i-n joc strigam doar-piua
}i n-a]teptam nici r`ul, nici binele ]armant.

Priveam spre cer ]i m`-ntrebam cum poate,
Hlamida-[mp`r`teasc` s-o poarte [nspre zare;
}i cum din [ntuneric mai ]i scoate
Lumina, ca pe-o z@n` ie]it` din ponoare.

Arareori, treceai pe strada mea pustie,
Te urm`reau solda\i ]i tr`d`tori de crez.
Tu sem`nai s`m@n\a. S` creasc` peste glie:
}i [ndemnai norodul, spre noul T`u botez.

}i-am stat cu Tine ]i la masa mare!
}i buni ]i r`i, veni\i cu to\i [n roi.
C@ntarul [l avea [n  m@n` fiecare
}i to\i voiau doar via\a, nu una de apoi.

}i-am fost pe munte ]i-n gr`din` singuri,
Iar Tu-\i cer]eai menirea, mai mult dec@t noi to\i
}i-atunci am [n\eles, ce groaznic e s`-nduri
{n lumea ce se vinde ]i pentr-un pumn de zlo\i.

T@rziu apoi, te-am reg`sit [n strad`
Lovit ]i-ns@ngerat, duc@ndu-\i singur crucea.
Strigau ]i unii ]i-al\ii, vr@nd s` cread`
C` ei sunt [nceputul bun, iar Tu, doar pricea.

}i spini \i-au pus pe fruntea Ta senin`
}i zeci de huiduieli ]i lovituri cu biciul,
{n spate crucea se-mb`ia-n lumin`.
De [ngeri dus`-n bra\e, u]ur@nd supliciul.

}i-atunci de sus, c@nd \i-ai privit o]tirea,
Ai dat secunda Vie\ii, pe-un miliard de ani!
Te-ai [ndoit ]i Tu, de ce-\i era menirea
}i-ai dat eternitatea, ca apa la du]mani.

Mi-am revenit din g@nduri ori din tran]`,
}i-am resim\it mocirla-n-care [nc` zac,
C@nd din - N`l\imea crucii, Tu ne-ai dat o ]ans`
Spun@nd… O Doamne iart`-i, c` nu ]tiu ce fac.

{nsp`im@ntat, [n  ochii t`i mai umezi
Am rev`zut lumina, mult a]teptat`-n lume…
B`tea un v@nt fierbinte [n amiezi
Duc@nd cu el cuvinte ]i frunze pe o culme…

Tu ai r`mas potirul, din care na]te clipa!

{mb`tr@nim aiurea [n ritm universal
Nu v`d vreun rost [n toat` aceast` r`t`cire
R`m@ne doar constanta n`scut` din carnal
Pe care mesianic o denumim  iubire.

Iubirea, care cuplul de doi l-a inventat
Consider`m desigur c`-i foarte personal`,
Am redescoperit-o c@nd ne-am re[ncarnat
Singur`tatea astfel trat@nd-o ca pe o boal`.

Sim\i\i cu to\ii, nu, cum timpu-]i ia simbria?
Fitilul tinere\ii r`m@ne tot mai mic
{naint@nd [n v@rst` ne trage galaxia
Printr-un cordon de moarte ce cre]te din
buric.

Dac` asculta\i secunda t`cerii absolute
Ve-\i constata c` anii ne-au aruncat sfidarea
Sirenele genunii pe c`i necunoscute
Ne cheam`, iar` noi vom urm`ri chemarea.

V` mai salut odat` ]i plec s`-mb`tr@nesc
C` a]tept@nd tramvaiul sub ploi toren\iale
}i acestei genera\ii doar binele-i doresc
Prin poezii de suflet [n stadii germinale.

Iulian CIRIMBEI

REBUS...

Singur

C@nd vorbea singurel cuc,
{l duceau la balamuc.
A sc`pat de boala asta,
{]i \ip` singur nevasta!

Acum \ip` pe mobil
}i-i afacerist stabil
Sau vorbe]te nonverbal,
Scrie c` e... liberal.

Nu e orb, nu e nici surd.
S` fie chemat la Smurd!

Trece-o jun` cherchelit`
Fredon@nd cu o r`chit`,
Iar un mo], ce st`-ntr-o r@n`,
Sprijinit [ntr-o pr`jin`,

Gheorghe DACHIN

Zice “bun` e r`chita,
Dar e moale, nu-i a]a?”
“Poate, dac` zici mata’
Dar nu-i str@mb` ca a ta!”

{n parc(are)
Gheorghe DACHIN

15 septembrie, prima zi
de ]coal` [n Fran\a...
Profesorul [i striga pe
nume pe elevi:
-Mustapha El Ekhzeri
-Prezent!
-Achmed El Kabul
-Prezent!
-Kadir Sel Ohlmi
-Prezent!
-Mohammed Endahrha
-Prezent!
-Ala In Ben Oit. Liniste
in clasa .
-Ala In Ben Oit! Dintr-
o data in spatele clasei
se ridica un elev:
- ~la sunt eu, dar ati
pronuntat gresit, numele
meu este Alain Benoit!
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de Ionel NEGRU|
Orizontal: 1. Aici sunt banii

no]tri publici . 2. Dep`]ite cu
mult de tiruri. 3. Gol, golu\! -
Dans… care se poart`. 4. Gen
neutru - Limba-g@]tei. 5. O
form` de v`rsat pe bra\e (pl.) -
Se dau  de veste (sg.). 6. Num`r
prim - O form  ̀de nea. 7. Termen
pentru repunere [n discu\ie. 8.
|inut [n poale - B`gat [n draci!
9. Piloni centrali, la colonade! -
Direc\ia ferm` a liberalilor (2
cuv.). 10. Scoas` din  min\i.

Vertical: 1. Cad la admitere. 2. B`gat [n lag`r - Buricul p`m@ntului. 3. Etici [n
societate! - Ritm lent [n dezvoltarea americanilor de culoare. 4. F`cut buc`\ele
(reg.) - Chemare la ordin. 5. Privit` ca un tot unitar - O foame de lup (pl.). 6.
Patina vremii c`lduroase - Prezentul absolut. 7. Negri din India - F`r` t`gad`. 8.
Afla\i [ntre r@uri! - Militar, eliberat de armat`. 9. E ceva care nu se leag`… - La
capul popilor. 10. Lele la bal! - Conectat la pompa de injec\ie - Unele cu mapa…

Dic\ionar: RIR.

Biblioteca Jude\ean` “Panait Istrati”
Br`ila se afl`, în perioada 17-20 octombrie,
în mare s`rb`toare. Br`ila are onoarea de
a fi fost aleas` în acest an drept
ora]ul ce g`zduie]te cea de-a 23-a
edi\ie a Conferin\ei Asocia\iei
Na\ionale a Bibliotecarilor Publici
din România. Titlul temei din acest
an, “Viitorul apar\ine bibliotecilor
în schimbare”, relev` necesitatea
adapt`rii bibliotecii ca institu\ie la
societatea în permanent` schimbare
]i la tehnologia din ultimul timp,
cu scopul principal ca programul
Biblionet s` devin` mai mult decât
un proiect, o realitate.

Deschiderea evenimentului a avut loc
joi, 18 octombrie, la Casa Tineretului, unde
au fost rostite alocu\iuni de c`tre
pre]edintele ANBPR, Doina Popa,
Lumini\a Corneanu,  reprezentantul
Ministerului Educa\iei, departamentul
“Cultur` scris` – biblioteci”( care a
perpetuat comunicarea deschis` între
bibliotecari ]i Minister), directorul
Bibliotecii Jude\ene “Panait Istrati”,
Drago] Neagu ]i Siri Oswald, ofi\er de
proiect la funda\ia “Bill & Melinda Gates”,
care a insistat foarte mult pe ideea c`
biblioteca în sine reprezint` diferite
parteneriate pentru s`n`tatea cultural` ]i
general` a întregii lumi ]i c` viitorul
institu\iei const` în preg`tirea de speciali]ti
bibliotecari care s` duc` mai departe
valorile culturale. De la eveniment nu au
putut lipsi discursurile oficialit`\ilor
br`ilene, domnul primar Aurel Gabriel
Simionescu ]i vicepre]edintele Consiliului
Jude\ean Br`ila domnul Florin Mija. De
asemenea, deschiderea oficial` s-a bucurat
]i de prezen\a domnului subprefect
C`t`lin Grosu, }tefan Moise, primarul
comunei Tufe]ti, reprezentant al Asocia\iei
Comunelor, directorului  programului
Biblionet, Paul Baran ]i reprezentan\ilor
Ambasadei Statelor Unite în România,
doamna Monica Dr`gan ]i Bruce Kleiner,
consilier de pres` ]i cultur`.

Br`ila gãzduie]te Conferin\a Na\ional`
a Bibliotecarilor Publici, eveniment de
mare anvergur` na\ionalã ]i cultural`

“Sper ca aceast` provocare a temei
conferin\ei noastre, la care sunt prezen\i
peste 202 membri ai ANBPR din aproape

toate jude\ele \`rii, precum ]i de la
institu\iile partenere, Oficiul de Stat pentru
Inven\ii ]i M`rci, Biblioteca de Medicin`
Veterinar` din Ia]i ]i partenerii no]tri de
]ase ani, Funda\ia “IREX”, care ne ajut` în
programul “Biblionet” s` se constituie într-
un element de bun` practic` în activitatea
oric`rui bibliotecar. Conferin\a de  la Br`ila
va fi un reper în ceea ce prive]te modul în
care arat` ]i trebuie dezvoltat` o bibliotec`.
În colaborarea noastr` cu colegii din \ar`
]i cu suportul administra\iei locale am
putut, de-a lungul timpului, s` dezvolt`m
servicii noi, astfel încât utilizatorii
comunit`\ii s` fie mul\umi\i de modul în
care asigur`m serviciul de informare ]i de
lectur` public`. Biblioteca din Br`ila atrage
peste 80% din popula\ia municipiului ]i
consider`m c` este destul de bine
reprezentat` în comunitatea pe care o
avem”, a precizat Drago] Neagu, directorul
Bibliotecii Jude\ene “Panait Istrati” Br`ila.

“Colegii mei de la Unitatea de Afaceri
Europene au reu]it s` introduc` în planul
na\ional de reform` pentru anii 2014-2020
o politic` public` pentru biblioteci.
Lucrurile vor continua prin negocieri la
nivel European, astfel încât în perioada
urm`toare s` se poat` accesa fonduri
pentru ]i de c`tre biblioteci. Programul
“Biblionet” este un program în care eu
cred foarte mult ]i ]tiu c` modificarea legii

este imperios necesar`, pentru ca
schimb`rile minunate ce au avut loc în
mare parte din biblioteci s` fie un exemplu
]i pentru celelalte care nu sunt parte din
acest program. }i îmi doresc s` nu se
distrug` totul dup` ce programul se
încheie. Asta este una dintre temerile mele
cele mai mari ]i cred c` trebuie s` ne
str`duim împreun` pentru ca aceste lucruri
s` se întâmple”, a declarat Lumini\a
Corneanu, reprezentant al MEC.

“Cred c` ar trebui s` încerc`m s` ie]im
din ideea de bibliotec` în calitatea de
construc\ie. Biblioteca devine altceva,
devine o institu\ie, un termen mult mai
larg, care iese dintr-o cl`dire. În acela]i
timp, trebuie s` ne convingem c`
informa\ia f`r` a fi scris` undeva nu exist`
]i s` vedem ]i  modul în care gestion`m
aceast` baz` de date. De asemenea,
trebuie s` ]tim corect cum gestion`m
dorin\a de a citi o carte cap coad` ]i nu
de pe Internet, dorin\a de a asimila prin
propria noastr` gândire cuno]tin\ele
dintr-o scriere ]i s` ]tim cum arat`
România real` a bibliotecilor. }ti\i c`
bibliotecile din mediul rural sunt departe
de ceea ce ar trebui s` fie o bibliotec` a
acestor ani. Astfel c` va trebui s` avem un
anumit tip de abordare, diferen\iat`. S`-i
aducem pe cititori la citit, s`-i aducem pe
cei dn mediul rural m`car la trei sferturi
din nivelul celor din mediul urban, s` îi
convingem pe cei care stau seara pe
Internet s` mai citeasc` o carte iar pe cei
cu atribu\ii în domeniul agrar s` în\eleag`
c` bibliotecile au existat dintotdeauna ]i
c` fac parte din patrimoniul nostru cultural
]i trebuie s` avem grij` de ele, pentru c`
astfel avem grij` de genera\iile actuale ]i
viitoare”, a încheiat dl primar, Aurel
Gabriel Simionescu.

Andreea MIHALACHE
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