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Colaborarea dintre mine ca și actor și Biblioteca Ju-
deţeană Timiș este la fel de veche ca și popasul meu pe me-
leaguri  bănăţene, mai exact, numără cam 15 toamne; pașii 
mi-au fost îndreptaţi înspre aici de către colegul și minunatul 
om – Mircea Belu – a cărui prietenie îmi va stărui mereu în 
suflet.

Încet, încet întâlnirile s-au extins către Ame-
rican Corner Timișoara și astfel am avut ocazia să 
realizăm împreună o serie de minunate evenimen-
te, dedicate cu precădere copiilor și tinerilor, având 
ca punct de plecare diverse momente de sărbătoare 
de peste an, „americane” și nu numai: Halloween, 
Christmas, 1-st of June etc.

Cu o largă experienţă în domeniul activităţilor cu și 
pentru copii, Asociaţia Culturală „Pentagon”, ONG-ul pe 
care îl prezidez și prin care iniţiez aceste evenimente, a or-
ganizat anul acesta în colaborare cu American Corner Ti-
mișoara din cadrul Bibliotecii Judeţene Timiș, evenimentul 
tematic „Halloween Party”, ajuns la a V-a ediţie. Alături de 
acest eveniment stau mărturie privind experienţa organiza-
ţiei nonguvernamentale în privinţa evenimentelor pentru 
copii, celelalte manifestări iniţiate, dintre care: Festivalul de 
Teatru pentru Copii și Tineri „Copil în Europa”, evenimen-
tele „Toţi copiii în strada”, „Poveste de Crăciun... despre cum 
să fii mai darnic și mai bun” ș.a.m.d.

Pentru copii Halloween-ul este un prilej de veselie, de 
zâmbete, de a fi alături de prieteni, de colegi, costumaţi te-
matic – adică altfel decât o fac zi de zi. Deși știm că este o 
„sărbătoare împrumutată”, manifestarea de faţă și-a propus 
să dedice tuturor copiilor participanţi un spaţiu și un timp de 
poveste, numai al lor, mai exact, un spaţiu în colţul american. 
Pentru aceasta am pus la cale numeroase puncte de atracţie, 
acestea fiind și extrem de consistente, pentru a capta interesul 
micuţilor și a satisface cele mai serioase pretenţii ale acestora.

Evenimentul principal a avut loc în data de 31 octom-
brie 2011– între orele 10.00 și 13.00 – pe scena Casei de 
Cultură a Studenţilor Timișoara, dar acesta a avut ca și la-
borator de creaţie proprie, perioada cuprinsa intre 14 și 31 
octombrie 2011, răstimp în care micuţii implicaţi, împreu-
na cu coordonatorii de proiect, au creat o serie de măști de 
Halloween, picturi, grafică, decoruri etc. 

Întregul spaţiu a fost inundat de o mulţime de lumini 
extraordinare, atât de la lumânările decorative, cât și de la 
echipamentele pe care le-am pus la dispoziţia evenimentului 
și care generau fum, lasere, steluţe, licurici și alte asemenea. 
Este evident că am avut și o coloana sonoră absolut „înfrico-
șătoare” care a întregit atmosfera mult așteptată de micuţii 
prezenţi.

Ceea ce doresc să amintesc, căci mi se pare într-adevăr 
demn de reţinut, este atmosfera nemaipomenită care s-a cre-

at acolo și faptul că starea de spirit a tuturor participanţilor 
era deosebit de bună, plină de bucurie, prietenie și veselie. Eu 
întruchipam un personaj plin de pene, dintr-un trib canibal și 
mă numeam „Prinţesa Osi” iar ajutoarele mele au fost doi ti-
neri membri ai asociaţiei, Laura Sărăcin care o intruchipa pe 

„Magiciana Lala” și Beniamin Ilaș care era „Cavalerul Beni”; 
la început aceștia fiind înmărmuriţi, a trebuit să încercăm – 
eu și copiii – o serie de vrăji și incantaţii în speranţa că îi vom 
readuce la viaţă. Ca de fiecare dată, copiii au găsit o mulţime 
de soluţii, care mai de care mai năstrușnice, le-am încercat 
împreuna pe toate și… varianta salvatoare a fost una la care 
nimeni nu s-a așteptat: „Cot-co-dac!!!” Personajele au învi-
at… toţi eram mulţumiţi și gata să începem… să continuăm 
să ne distrăm. 

Copiii au fost extrem de comunicativi și de receptivi la 
tot ceea le-am propus, fie că era vorba de transformat în mu-
mii de hârtie sau de parada costumelor prezentate de ei sau 
de încercarea puterilor și măsurarea mușchilor. Laolaltă mici 
și mari, copii de clasele a I-a, a II-a, a III-a și a V-a, împreună 
cu învăţătoarele și profesoarele care nu puteau sta deoparte, 
cu părinţii care se amuzau copios și cu greu rezistau să nu 
urce pe scenă să tragă și ei de sfoară și cu noi animatorii, bi-
neînţeles, ne-am distrat copios și la sfârșit ne-am întrebat cu 
toţii „Cuuuum, deja s-a terminaaat?!?”. Nu mai încape vorbă 
că noi, ca și animatori, eram intr-o permanentă comunicare 
verbală și non-verbală, pricinuită întâi și-ntâi de faptul că au 
fost prezenţi mult mai mulţi copii decât veneau de obicei la 
un astfel de eveniment; acest fapt ne-a pus puţin în gardă și 

trecând peste „waw!-ul” primului minut – când am văzut câţi 
erau!!! – i-am condus pe toţi deopotrivă în lumea poveștilor 
de Halloween, cu multe zâmbete de bucurie și de veselie. Cel 
mai bun feed-back pe care l-am primit și anul acesta și pe 
care îl așteptăm an de an la evenimentele noastre, a fost: „Osi, 

la anul în ce ne costumăm? Aha… Știu!” Și aici înce-
pea înșiruirea variantelor… Și când se întâmplă asta, 
știi că tot efortul a meritat și că nu a fost zadarnică 
strădania noastră, a tuturor.

Împreună am creat obiecte specifice în cadrul 
atelierelor ad-hoc, am împodobit spaţiul cu obiecte 
tematice, am cântat, am dansat, am recitat, am făcut 

muuuuuulte concursuri și jocuri de toate felurile, momente 
speciale cu tematică specifică, am vizionat un filmuleţ despre 
Halloween, în timp ce am degustat din bunătăţile puse la cale 
de organizatori … mmm… mere și pere în ciocolată și alte 
cele pentru care s-a încins o adevărată competiţie… și după 
ce am fost cât se poate de năzdrăvani, ne-am oprit pentru o 
clipă din zbenguială, să ne primim diplomele de participare 
la eveniment.

Le-am explicat copiilor, de asemenea, care sunt origi-
nile evenimentului; Halloween este o sărbătoare de origine 
celtică ce s-a răspândit în secolul al XIX-lea prin intermediul 
imigranţilor irlandezi din SUA. Numele provine din limba 
engleză de la expresia „All Hallows Even” adică sărbătoarea 
creștină a tuturor sfinţilor. Halloween a ajuns să fie asociat 
cu aceasta sărbătoare în ţările unde predomină creștinismul 
catolic și protestant, deoarece în aceste culte creștine, ziua tu-
turor sfinţilor este sărbătorită pe 1 noiembrie.

Specific pentru Halloween este dovleacul cioplit, care 
reprezintă Lanterna lui Jack, iar obiceiul de a face o faţă din-
tr-un dovleac și introducerea unei lanterne în interior (la 
americani este numit dovleacul Jack) provine din folclorul 
irlandez.

Sprijinul acordat organizatorilor de către Casa de Cul-
tură a Studenţilor și Biblioteca Judeţeană Timiș prin Ame-
rican Corner Timișoara a avut ca rezultat un eveniment cu 
adevărat reușit. Ne-au fost parteneri la această reușită ediţie 
mai multe școli: Colegiul Naţional Bănăţean, Liceul William 
Shakespeare, Școala CSEI PP Neveanu, fiecare aducându-și 
aportul în felul său pentru a crea o atmosferă deosebită și 
pentru ca toţi copiii participanţi să rămână cu amintiri fru-
moase și de ce nu… să devină cititori practicanţi și dedicaţi ai 
cărţilor și materialelor puse la dispoziţie de către Biblioteca 
Judeţeana Timiș și American Corner Timișoara.

Voia bună, distracţia și cadourile nu au lipsit, firește, de 
la această sărbătoare a copiilor, a bucuriei și a noastră, des-
părţindu-ne cu gândul la costumele fantastice pe care le vom 
purta ediţia următoare…

ana Maria PanDELE

Dintre „Zilele Bibliotecii Judeţene Timiș” (24-28 oc-
tombrie 2011), marţea aleasă pentru inaugurarea secţiei Casa 
Tineretului a fost o zi superbă de toamnă. De dimineaţă, un 
soare blând, prietenos și jucăuș printre frunzele de-acum în-
gălbenite căuta să-nvăluie cu căldura lui binevenită pe toţi...

Și pe noi, bibliotecari colegi, care așteptam musafirii să 
pornim sărbătorirea și mai ales, așteptam cu nerăbdare reac-
ţiile și impresiile lor la întâlnirea cu „noua faţă” a secţiei  Casa 
Tineretului.

Am invitat elevi, studenţi, profesori, scriitori, prieteni, 
colaboratori, oficialităţi de la Consiliul Judeţean Timiș, per-
soane publice, ziariști, reporteri...Eram mulţi, ce mai încoace 
încolo. O parte dintre noi, cei de-ai casei, nu știa cum este re-
amenajat sediul bibliotecii, dar aveam certitudinea, știind pro-

fesionalismul colegilor implicaţi, că a ieșit ceva frumos, ceva 
nou, ceva atrăgător.

Da, chiar așa a fost.   
Am fost surprinși plăcut, subliniez tare plăcut, să vedem 

o reamenajare inspirată a rafturilor cu cărţi, după standarde 
occidentale, atât cât a permis spaţiul judicios folosit. O ambi-
anţă și un confort sporit pentru cititori, atât fizic cât și spiritual.

Spun acest lucru pentru că, sigur sigur, cei prezenţi au 
simţit măcar un moment liniștea, tihna ademenitoare a incin-
tei, au simţit imboldul de a sta pe unul din fotoliile cochet 
plasate lângă măsuţe și lângă rafturile doldora cu cărţi...și de a 
răsfoi un album, o carte, de a visa, de a evada din prezentul atât 
de provocator...Cărţi multe, vechi și noi, pereţi împodobiţi cu 
o parte a Colecţiei de manuscrise din corespondenţa lui Vir-
gil Nemoianu – scrisori semnate de Dinu Flămând, Mircea 
Zaciu, Nina Cassian, Constantin Noica, Lucian Blaga, Adrian 
Marino..., discrete aranjamente florale, lumină, soare, spaţiu, 
toate contribuind la primenirea locului.

Am tras cu ochiul în dreapta și-n stânga la elevii grupaţi 
în jurul profesoarelor, am auzit frânturi de impresii, întrebări, 
păreri. Am întrebat direct și scurt un grup de elevi mai aproape 
de mine: „Vă place?” Răspunsul a venit de la un băiat înconju-
rat de colege vesele: „Da, clar. E altceva. E diferit faţă de ce-a 
fost înainte.” Și mai clar era că acest răspuns   consensual venea 
din partea tuturor tinerilor. Am știut că s-a făcut priza, că locul 
i-a cucerit. Și nu numai pe ei...

Printre zâmbete, sclipiri ale ochilor curioși, se înșirau 
elegant cuvintele alese, urările de bine, aprecierile, laudele, pen-

tru întreaga activitate revigorată a Bibliotecii Judeţene Timiș 
din partea lui: Mircea Pora, Viorel Boldureanu, scriitori; Tibe-
riu Hidi, președintele Fundaţiei pentru Tineret Timiș; Mircea 
Mihuţ, director executiv la Direcţia de Buget-Finanţe a C.J.T., 
Dorin Hehn, secretarul Comisiei pentru Cultură, Învăţământ, 
Tineret și Sport de la C.J.T., Constantin Ostaficiuc, președin-
tele Consiliului Judeţean Timiș.

Mulţumind tuturor celor prezenţi pentru urări și apreci-
eri, mulţumind colegilor implicaţi în organizarea și realizarea 
acţiunilor și evenimentelor, și bucuros de reușită, Tudor Creţu, 
managerul Bibliotecii a cucerit din nou auditoriul (a câta oară 
oare?) lansând ultima noutate  a B.J.T.: cu sprijinul susţinut al 
C.J.T., în viitorul apropiat, secţia Casa Tineretului se va trans-
forma în secţie de Literatură.

Și nu în ultimul rând, mulţumiri pentru interesul și 
plăcerea de a ne fi alături în această zi specială elevilor de la 
Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, clasele a IX-a și a X-a, 
doamnei profesoare Olimpia Cirimpei; elevilor de la Liceul 
J.L.Calderon, clasa a IX-a, doamnei profesoare Alina Căpraru; 
studenţilor de la U.V.T., Facultatea de Litere, Istorie și Teolo-
gie; doamnei psiholog Elena Petrica, directoarea Centrului de 
Resurse și Asistenţă Educaţională „Speranţa”; doamnei Ca-
melia Mingasson, președinta Asociaţiei Culturale „Kratima”, 
reprezentanţilor mass-media  care au răspuns cu promptitudi-
ne invitaţiei noastre.       

a scris pentru dumneavoastră 
Carmen MIRCEa

Dacă e marţi... e sărbătoarea Bibliotecii!

SUPER HALLOWEEN PARTY
31 Octombrie 2011


