Biblioteca Județeană Satu Mare s-a implicat în generosul proiect
Institutul de Istorie „George Barițiu” la Centenar (1920-2020)
Prezentarea istoriei, activităților și realizărilor Institutului

Aidoma altor instituții naționale și localede cultură, Biblioteca Județeană Satu Mare a
organizat prezentarea proiectului de solidaritate și promovare,Institutul de Istorie „George
Barițiu” la Centenar (1920-2020) Prezentarea istoriei, activităților și realizărilor Institutului.
Evenimentul s-a desfășurat la sala de lectură „Gheorghe Bulgăr”, joi, 30 ianuarie,
începând cu orele 12.00. Au fost prezenți câțiva oameni de cultură ai municipiului Satu Mare
precum profesorii dr. Alexandru Zotta, Gheorghe Gheorghiade, Carol C. Koka, Ioana
Vladimirescu, precum și două clase de elevi sătmăreni, una de la Colegiul Național „Mihai
Eminescu”, coordonată de către profesorul dr. Ovidiu T. Pop, iar cealaltă de la Școala
Gimnazială „Avram Iancu”, elevii acestei școli fiind însoțiți de către prof. Nicoleta Câmpian și
bibliotecara Florica Grad. De asemenea, au fost prezenți mai mulți angajați ai instituției gazdă,
inclusiv inimoasa susținătoare a evenimentului, Paula Horotan, directoare adjunctă, precum și
reprezentanți ai mass-media locale.

După cuvântul de salut adresat de către Lacrima Istrăuan, managerul instituției gazdă,
prezentarea Institutului de Istorie „George Barițiu” a fost făcută de către cei doi bibliotecari
sătmăreni „afiliați” instituției clujene, dr. Marta Cordea și dr. Viorel Câmpean, care au obținut
titlul științific de doctor, în 2019, respectiv 2012. Prezentarea PowerPoint elaborată de colectivul
de la Cluj-Napoca a fost presărată cu informații despre evenimentele, realizările și personalitățile
Institutului, oferite celor prezenți de către cei doi bibliotecari.

Vorbitorii au găsit potrivit prilejul de a înfățișa, în cuvinte rezumative, desigur, și
personalitățile lui George Barițiu, cel care „dă nume Institutului” și a lui Gelu Neamțu,
îndrumătorul care le-a netezit calea spre dobândirea titlului de doctor în istorie și însușirea
„calității” de cercetător. De altfel, pe un stand din incinta sălii de lectură a fost organizată de
către bibliotecarii acestei secții, o expoziție cu mai multe volume din „fondul Barițiu”, precum și
unul dintre cele două volume aniversare dedicate profesorului Gelu Neamțu.

În final, au fost oferite diplome din partea conducerii Institului „George Barițiu”, celor
care și-au dat concursul pentru reușita evenimentului, adică Bibliotecii Județene Satu Mare,
Colegiului Național „Mihai Eminescu” și „Școlii Gimnaziale Avram Iancu”. În mod deosebit a
fost onorat cu înmânarea unei diplome, decanul de vârstă aflat în sală, profesorul Gheorghe
Șanta, care de curând a împlinit frumoasa vârstă de 92 de ani, el fiind un apropiat al culturii și
bibliotecii sătmărene, care și-a făcut studiile la Cluj-Napoca și are frumoase amintiri despre
„oamenii Institutului”. Exemplul său de atașament față de cultură, i-a impresionat pe elevii
prezenți la eveniment.

Elevilor de gimnaziu și liceu din sală, li s-a urat să urce cât mai multe trepte ale afirmării,
de ce nu, și sub auspiciile „Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, aflat la o
vârstă centenară, dar, prin cercetătorii de astăzi, într-un pilduitor elan tineresc.

