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Istoria bibliotecilor ca istorie instituţională, istoria culturii
Prof. NAGY MONICA MARIANA
Şcoala Gimnazială Nr. 7 Petroşani

Omul găseşte în bibliotecă un adevărat „sanctuar”, un loc în care poate reflecta în linişte
asupra problemelor sale. Acest locaş destinat instruirii umane permite nu numai o bogată informare şi o
educare spirituală, ci creează în mod organizat depozitarea experienţei şi inteligenţei omeneşti, aducându-i
„nemurirea” pe care o caută cu atâta încăpăţânare încă de la începuturile sale.
O cercetare de o autentică valoare ştiinţifică a evoluţiei scrisului şi cărţii nu poate fi fără studierea
modului cum vor fi puse în circulaţie documentele purtătoare de cunoştinţe ce adună „toată înţelepciunea
lumii” în expresia ilustrului scriitor francez Marcel Proust. Instituţia culturală cea mai veche a omenirii,
biblioteca, a fost inventată tocmai în acest scop. „O istorie a bibliotecilor este o componentă a istoriei
societăţii, cu legătură în istoria scrisului şi a tiparului, cu conexiuni în istoria ideilor”1, după cum conchidea
Gheorghe Buluţă.
Istoria

unui popor, inclusiv a culturii sale, este legată în mod necesar de păstrarea şi

transmiterea de-a lungul veacurilor a informaţiei intelectuale. Aceasta ne trimite la ideea de bibliotecă şi
de arhivă. Bibliotecile şi arhivele au coexistat şi au convieţuit mult timp împreună înainte de apariţia
conştiinţei separării lor. Documentul scris pe hârtie, foi de pergament sau papirus era însă fragil în faţa
vicisitudinilor naturale şi istorice. În cazul împrejurărilor istorice ale poporului nostru, acestea au permis
într-o foarte mică măsură strângerea şi conservarea în biblioteci şi arhive a documentelor scrise din cea
mai mare vechime.
În ţara noastră, în paralel cu activitatea tipografică, se dezvoltă bibliotecile deţinătoare ale
tezaurelor scrise de cei învăţaţi. Primele biblioteci care au luat naştere pe teritoriul de azi al României s-au
constituit pe lângă mănăstiri sau biserici care erau în secolul XIV şi XV focare de iradiere spirituală
În Ţara Românească, mănăstirile de la Dealu, Hurezi, Cozia deţineau bogate biblioteci, la fel
în Moldova, la Trei Ierarhi, Agapia, Neamţ (una dintre cele mai mari biblioteci din Răsăritul Ortodox),
Moldoviţa.
Cele mai vechi biblioteci de pe teritoriul ţării noastre au fost înfiinţate la Sibiu: prima, din anul
1300, era o bibliotecă a comunei, iar a doua funcţiona pe lângă Mănăstirea dominicană din localitate. O
parte din cărţile acestei vechi instituţii de cultură se află astăzi în Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu.
În anul 1385, când se întemeiază Mănăstirea Tismana (Oltenia) se constituie şi un important fond
de cărţi religioase, cu care se înzestrează noua ctitorie. O altă bogată colecţie de manuscrise şi tipărituri s-a
aflat la Mănăstirea Galata, tot la Iaşi.
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Buluţă, Gheorghe. Scurtă istorie a bibliotecilor din România, Bucureşti, Enciclopedică, 2000, p.26.

În 1581, la Cluj au fost puse bazele bibliotecii universitare iezuite, cea mai bine organizată şi cea mai
mare bibliotecă şcolară transilvăneană din cursul secolului al XVI-lea. Ocupând un loc deosebit în istoria
civilizaţiei româneşti, secolul al XVII-lea poate fi socotit cel mai original şi mai complex până la marea
renaştere a culturii româneşti din veacul al XIX-lea.
Biblioteci personale devenite biblioteci publice - mulţi dintre domnitorii şi marii dregători ai ţării
româneşti au preţuit cărţile. Unii dintre ei aveau biblioteci personale, bogate în opere remarcabile. Sunt de
remarcat bibliotecile domnitorilor Despot –Vodă şi Petru – Şchiopu. Cronicul Miron Costin avea o mare
bibliotecă, care cuprindea tratate de istorie din care s-a documentat când a scris Letopiseţul Ţării Moldovei
şi celelalte opere ale sale.
Stolnicul Constantin Cantacuzino a strâns multe cărţi de valoare în timpul studiilor sale la Veneţia şi
Padova. O parte din aceste cărţi se găsesc astăzi la Biblioteca Academiei Române. În Transilvania au devenit
celebre câteva biblioteci particulare, Baronul Samuel Brukenthal a adunat în palatul său din Sibiu multe
opere istorice şi literare, scrise în numeroase limbi. Biblioteca sa, îmbogăţită cu timpul, funcţionează şi
astăzi la Muzeul Brukenthal din Sibiu.
La 29 martie 1897 este creată Biblioteca Academiei Române. Această bibliotecă este un adevărat
tezaur naţional, păstrează şi acum un fond de publicaţii compus din cărţi, periodice, manuscrise,
documente, cărţi rare şi stampe, scrisori, etc.
A doua bibliotecă cu caracter naţional este Biblioteca Centrală de Stat din Bucureşti înfiinţată în
1955.
După instaurarea regimului socialist, activitatea bibliotecilor din ţara noastră a luat un mare avânt.
Astăzi funcţionează la noi mii de biblioteci, organizate şi înzestrate de stat cu localuri, mobilier, fonduri de
publicaţii, care sunt încadrate cu bibliotecari calificaţi. Frecventarea bibliotecilor şi împrumutarea
cărţilor şi publicaţiilor sunt gratuite, Cititorii, fără să plătească vreo taxă, pot consulta şi împrumuta cartea
care îi interesează.
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1. Şofranul

Șofranul este cea mai scumpă mirodenie a lumii. Preţul lui este dat de greutatea cu care se recoltează şi
prelucrează acest condiment fragil care este de fapt pistilul crocusului de şofran. Pentru a recolta 500 de grame de
şofran e nevoie de aproximativ 75.000 de flori recoltate de pe o suprafaţă echivalentă cu un teren de fotbal. La
procesul de cultivare se adaugă unul
delicat de recoltare, uscare, sortare şi
transportare a şofranului care face ca în
final preţul unui kilogram din această
mirodenie să ajungă la 11.000 de dolari.

2. Nucile de Macadamia
Iată nucile cu adevărat tari. La propriu şi
la figurat, la coajă şi la preţ. Nucile de
Macadamia sunt cele mai scumpe nuci
din lume întrucât arborele care le
produce are nevoie de 7-10 ani pentru a
ajunge la maturitate şi necesită fertilizări
intense şi costisitoare. Cei care vor să treacă de coaja tare pentru a ajunge la miezul cremos al acestei nuci care
conţine peste 80% uleiuri şi aproximativ 4% zaharuri trebuie să plătească 300 de dolari per kilogram.

3. Beluga – caviarul iranian

Cel mai scump caviar din lume
nu este cel rusesc așa cum s-ar
crede, ci caviarul almas
(termenul iranian pentru
diamant). Preţul acestui caviar,
rar şi de aceea foarte scump,
este dat de faptul că este produs
de un sturion care are cel puţin
100 de ani. Luxosul caviar
provine din acest sturion care a
supravieţuit dinozaurilor şi care
există pe pământ de acum 120
milioane de ani. Acest caviar
iranian ajunge pe piaţa din
Statele Unite şi se vinde cu 5000
de dolari kilogramul. Încă un
motiv în plus pentru a consuma
caviar cu moderaţie.

4. Trufa albă

Cea mai scumpă
ciupercă din lume este
de departe trufa, dar nu
cea neagră ci varietatea
ei albă, mult mai rară.
Originară din zona
Langhe, regiunea
Piedmont, din nordul
Italiei, trufa albă creşte
până la 12 centimetri în
diametru şi poate atinge
500 de grame în
greutate. Aceste trufe
au un preţ de 2000 de
dolari, adică 4000 de
dolari per kilogram. Însă
preţul lor explodează
atunci când sunt vândute la licitaţii. Cea mai scumpă astfel de trufă a fost vândută în decembrie 2007 lui Stanley
Ho, proprietarul unui cazino din Macao, care a plătit 330.000 de dolari pentru 1,5 kilograme de trufă albă. Ca să
înţelegem ce sunt trufandalele!

5. Cartoful “La Bonnotte”

Considerăm cartoful un
aliment la îndemână
pentru că este ieftin. ar
acum ne ocupăm de tot
ce-i mai scump. Cel mai
costisitor cartof din
lume este o varietate
din Franţa – “La
Bonnotte”. Doar 100 de
tone sunt cultivate
anual, iar locul de
cultură este exclusiv
insula Noirmourtier. De
ce este scump? Pentru
că este nevoie de
fertilizare specială a
pământului de cultură
cu alge şi de o climă
specială, aproape de
mare. Cum această
specie este aproape pe
cale de dispariţie,
bătălia pe această varietate este mare, 1 kg ajungând până la 500 euro.

6. Vita Kobe

Cea mai scumpă carne de vită
din lume este obţinută de la
specia japoneză Tajima-ushi.
Vacile sunt hrănite cu cea mai
bună iarbă şi sunt crescute
după o tradiţie strictă în
regiunea Kobe (hrănite cu bere
şi masate în fiecare zi). Carnea
este fragedă, gustoasă şi are o
textură deosebită cu firişoare
de grăsime distribuite
incredibil de uniform ce îi
conferă cărnii un aspect
marmorat. Deşi există variante
americane şi britanice ce sunt
vândute ca vită stil Kobe
(hrănite cu bere şi masate
zilnic), adevărata vită Kobe
ajunge la 100 dolari pentru 200 grame de carne macră. Folosită la sashimi, shabu-shabu, teppanyaki, vita de Kobe
se deosebeşte de mai puţin reuşitele copii şi datorită hranei care este mai bună şi mai scumpă decât cea de pe
continentul american.

7. Sandvişul de platină

Cel mai scump sandviş din
lume – da, există şi aşa
ceva! – este von Essen
Platinum Club Sandwich.
Această delicatessă cu 3
straturi are cel mai fin
piept de pui (poulet de
Bresse, considerat a patra
minune gastronomică a
lumii!), şuncă, ouă de
prepelită şi trufe albe. Se
vinde în Cliveden, Berkshire
şi costă aproape 200 de
dolari. Are 1,182 de calorii
şi este pe lista de “trebuie
gustat” a fanaticilor
gurmanzi din toate ţările.

8. Pizza de 8300 euro

Pizza cea mai scumpă din lume poate fi gustată în Italia. Cu toppinguri generoase de caviar şi homar, această pizza
are un diametru de 20 cm şi un topping excepţional în stare lichidă – coniac Louis XIII Remy Martin. În acest caz nu
mai cereţi ketchup.

9. Omleta de 1,000 de dolari

Restaurantul Le Parker Meridien din New York serveşte cea mai scumpă omletă din lume. Preţul de 1,000 de dolari
(sau 700 de dolari dacă o faceţi acasă) nu este dat de cele 10 ouă folosite, ci de cele 200 g de caviar sevruga şi de 1
homar întreg.
10. Îngheţata de 1,000 de dolari

Încă din 2004 în Cartea Recordurilor ca fiind cea mai
scumpă îngheţată din lume, specialitatea
restaurantului Serendipity 3 din Manhattan conţine
5 globuri de îngheţată din vanilie de Tahiti, vanilie
de Madagascar, foiţe de aur comestibile de 23 K şi
una din cele mai scumpe ciocolate din lume –
Amedei Porceleana.

11. Trufele Chocopologie

Apreciate ca fiind cele mai gustoase şi scumpe produse de ciocolată din lume trufele “Chocopologie by
Knipschildt” costă nici mai mult nici mai puţin decât 2,600 de euro per 370 grame și se pot achiziționa doar pe
bază de comandă. Realizate manual după o reţetă secretă, delicatesele conțin, printre altele, trufă neagră și 70%
cacao.

12. Cafeaua Kopi
Luwak

S-ar putea să
deveniţi
hipertensivi doar
gânindu-vă la
această cafea
întrucât doar auzul
preţului ei poate să
accelereze pulsul
unui hipotensiv:
peste 1000 de
dolari per suta de
grame. Preţul
cafelei Kopi Luwak
este determinat nu
doar de gustul
apreciat ca fiind deosebit ci şi de raritatea ei. Kopi Luwak este o specie de cafea care creşte într-un areal foarte
restrâns, exclusiv în insula Sumatra (Indonezia), motiv pentru care recolta anuală este de doar 15 kilograme de
cafea. Iar doritorii, se pare, sunt mai mulţi.

13.Ceaiul Tieguanyin

Dacă preţul cafelei vă face rău nu încercaţi nici cu ceai. S-ar putea să vă dăuneze. Mai ales dacă vă doriţi un ceai
verde Tieguanyin.
Cel mai scump ceai din lume vine să ne arată că în China nu se produc doar obiecte de serie mare şi preţ mic ci şi
ceaiuri rare şi scumpe. O singură ceaşcă din acest ceai – făcută din 2-3 frunze uscate – costă 15 dolari iar preţul
kilogram ajunge la suma de 3000 de dolari.

14. Plicul de ceai cu diamante

Dacă un ceai chinezesc vă pare a fi scump, cu siguranţă că acest plic
de ceai cu diamante o să vă pară a fi exagerat. Şi chiar acest efect
extravagant l-a urmărit compania PG care l-a produs pentru a
celebra al 75-lea an al existenţei sale. Decorat manual cu 280 de
diamante pentru a le reaminti englezilor cât de mult iubesc ceaiul,
plicul costă 7500 de lire sterline. Cred că englezii îşi puteau aminti că
le place ceaiul şi într-o manieră mai discretă.

15.Cea mai scumpă şampanie

Dacă bei un pahar din această şampanie probabil trebuie să bei o alta după doar ca să sărbătoreşti faptul că te-ai
apropiat de cea mai scumpă şampanie a lumii. Cea mai scumpă şampanie poartă numele de Perrier Jouet Belle
Epoque Blanc de Blanc şi nu vechimea este cea care o face atât de preţuită – aşa cum se întâmplă la vinurile de
colecţie – ci faptul că este produsă din struguri atent selecţionaţi şi vândută în sticle pictate manual. O astfel de
sticlă costă 1,500 de dolari.

16. Un whisky cu adevărat rar

Probabil că dacă ar fi
supravieţuit câţiva dinozauri
unii tot ar fi fost mai ieftini
decât acest whisky din categoria
“fine and rare” ce poartă
numele de Macallan Fine Rare
Vintage. Nu ştiu cât de rafinat
este acest distilat, vechi de 30
de ani, dar rar este cu siguranţă.
Anul trecut, în întreaga lume
mai erau doar 85 de sticle. Şi
poate or mai fi, dacă nu s-o fi
spart vreuna, că de băut cu
siguranţă se bea cu moderaţie.
Nu poţi bea mult whisky de
38.000 de dolari sticla fără să te doară rău capul a doua zi.

17.Un rom pentru piraţi bogaţi

Cel mai scump rom al lumii nu pare a fi pentru
lupii neînfricaţi ai mărilor ci mai degrabă
pentru saloanele unor milionari excentrici.
Wray & Nephew White Overproof este cu
siguranţă cel mai scump rom al lumii. Rar, şi cu
siguranţă bun, acest rom distilat în 1940 este
cea mai preţioasă licoare din categoria sa. O
singură sticlă de – nu se ştie câte or mai fi –
Wray & Nephew White Overproof Rum costă
53,000 de dolari.

18. Diamantele sunt eterne. Chiar şi la cupă.

Nu se putea ca japonezii, care beau de revelion şampanie cu foiţă de aur ca să aibă un an nou bun şi bogat, să nu
ducă extravaganţa la un nou nivel. Acesta este cauza, şi nu lipsa cruntă a măslinelor din Japonia, pentru care a fost
inventat cel mai scump coctail din lume. În fond, “Diamonds-Are-Forever” – not for everyone – nu are cine ştie ce
ingrediente rare, dacă facem abstracţie de diamantul de 1.6 carate din pahar.
Dacă vă interesează un astfel de cocktail îl găsiţi la hotelul Ritz-Carlton din Tokyo. Pentru 11.000 de dolari cât
costă cred că nici nu trebuie să coborâţi la bar. Puteţi solicita room-service-ul.

19.Prietenii nu ştiu de ce

Nu ştiu dacă prietenii dumneavoastră ştiu, dar ai
mei nu cunosc de ce preţul berii a crescut atât de
mult. Mă rog, nu toată berea, ci doar Vielle Bon
Secours, cea mai scumpă bere a lumii. Greu să
ieşi cu băieţii la o bere când o singură sticlă,
vândută exclusiv la Bierdorme în Londra, costă
1000 de dolari. Şi nu sunt reduceri la happy
hours!

20.Pentru femei puternice
Nu conţinutul face ca această
sticlă de băutură, care pentru
preţiozitate nu mai este numită
vodca ci dovka – probabil fiindcă
citeşti anagramat după ce vezi
preţul – ci ambalajul. Diva Vodka,
produsă de Blackwood Distillery
din Scoţia – da, scoţienii produc şi
vodcă! – este cea mai scumpă
vodcă a lumii. În funcţie de
decoraţiunile din “cristal” ale
sticlei preţul uneia singure ajunge
de la 35 de lire sterline şi până la
540.000 de lire sterline. Hai,
recunoaşteţi că vă e dor de zilele
în care se cumpărau băuturi cu
sticle la schimb.

21.Apa vieţii

Există o apă, literalmente, mai scumpă decât aurul. Şi platina.
Şi multe alte metale rare şi scumpe. Se numeşte Kona Nigari şi
este, de departe, cea mai scumpă apă a lumii. Sincer, nu prea
ştiu de ce, dar preţul a 30 de mililitri din această apă produsă
prin desalinizarea apei bogate în minerale din adâncurile mării
hawaiene, costă 17 dolari.
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Prin exemple vii şi reale, istoria, şi îndeosebi istoria locală, are un rol important în educarea elevilor
în spiritul patriotismului. Acest sentiment al dragostei de patrie nu trebuie uitat. Nu este un sentiment
înnăscut şi nu apare spontan. El este rezultatul unui îndelung proces educativ.
Sentimentul patriotic nu se dezvoltă „prin învăţare” de noi sentimente, ci prin apariţia unor trăiri
emotive noi. Profesorul nu poate impune elevilor săi să simtă dragostea, admiraţia, dacă aceste sentimente
nu sunt orientate în lecţie.
Sub aspect informativ, aducerea elementelor concrete îi ajută pe elevi la aprofundarea, la
cunoaşterea multilaterală a fenomenului studiat, la însuşirea temeinică a cunoştinţelor, la fundamentarea
ştiinţifică a lecţiei. Sub aspect formativ, elementele de istorie locală stimulează spiritul de observaţie,
gândirea,imaginaţia,formarea aptitudinilor ştiinţifice ale elevilor. Ele contribuie la formarea însuşirilor
morale pozitive, la dezvoltarea sentimentului patriotic.
Locuitorii aceiaşi patrii sunt solidari unii cu alţii, se simt puternic legaşi de aceasta. Legăturile de
solidaritate dintre o persoană şi patria sa poartă numele de patriotism.
Patriotismul reprezintă sentimentul de dragoste şi devotament faţă de patrie şi de popor. Patriotismul
este astfel un sentiment care are ca univers de referinţă patria. La început, patria este identificată cu locul
natal. Trăirile şi impresiile din prima copilărie pot urmări persoana într-o formă sau alta, de-a lungul întregii
ei existenţe. Treptat sentimentul de patriotism se dezvoltă prin :
• extinderea spaţiului de existenţă proprie ;
• dobândirea de cunoştinţe;
• formarea identităţii persoanei.
În predarea istoriei la clasa a IV-a trebuie să urmărim ca din volumul informaţiilor oferite de ştiinţă
să selectăm numai cunoştinţele fundamentale, numai pe cele prevăzute de programă, comforme cu
obiectivele urmărite, particularităţile de vârstă şi timpul acordat pentru studiu.
Obiectivele urmărite prin studiul istoriei sunt:
· cunoaşterea de către elevi a principalelor date, fapte şi evenimente importante ale istoriei românilor;
· dezvoltarea gândirii elevilor, a capacităţilor de analiză şi de comparare a evenimentelor istorice;
· înţelegerea de către elevi a unor idei de bază ale istoriei, ca de exemplu unitatea şi continuitatea sau
cauzalitatea evenimentelor în istorie.
Realizarea obiectivelor predării-învăţării istoriei presupune, pe lângă selecţionarea unui conţinut
corespunzător, şi alegerea unor metode şi procedee didactice adecvate, care să ducă la accentuarea
caracterului activ şi conştient al dobândirii cunoştinţelor.
Metodele cele mai utilizate sunt: metoda conversaţiei, munca cu manualul, metoda demonstraţiei,
jocul didactic, expunerea sistematică, care în predarea istoriei se foloseşte în cele două variante: povestirea
şi explicaţia, împreună cu alte metode şi procedee menite să mărească valoarea formativă. Aplicarea oricărei
metode sau procedeu didactic trebuie să asigure o îmbinare judicioasă a muncii independente a elevilor cu
activitatea colectivă. Eficienţa lor depinde de respectarea adevărului istoric, de durată, de exprimarea
adecvată şi accentuarea elementelor emoţionale.
Obiecte şi urme istorice, arheologice, etnografice, numismatice, tablourile istorice, machetele, hărţile
istorice-tematice, mijloacele audio-vizuale. (diapozitive, diafilme, înregistrări pe casete şi C.D.-uri, filmele
didactice) sunt mijloace de învăţământ absolut necesare şi obligatoriu de utilizat în predarea istoriei.
Vizita şi excursia reprezintă forme auxiliare de organizare a procesului de predare-învăţare a istoriei a
căror eficienţă depinde de planificarea lor în raport cu conţinutul programei şcolare şi de corecta organizare
a lor.
Studierea istoriei la ciclul primar urmăreşte familiarizarea elevilor cu unele dintre cele mai importante
reprezentări şi noţiuni istorice cu privire la cronologie (eră, epocă, deceniu, secol, mileniu, perioadă
istorică), activitatea militară (arme de apărare, războaie, arme de atac), organizare socială şi viaţă politică
(clase sociale, forme de stat), viaţă economică (muncă, unelte de muncă).

Aceste reprezentări şi noţiuni îi vor conduce pe elevi la înţelegerea fenomenelor ce au loc în societate
şi a legăturilor dintre ele, a faptului că diferite fenomene sunt determinate de cauze ce pot fi cunoscute.
Istoria pe care o studiază elevii în şcoală are caractetistici care o diferenţiază de alte “istorii”, în mod
deosebit de cea academică: are scop civic, vârsta elevilor afectează selecţia conţinuturilor şi a modalităţilor
de predare, este influenţată de ”aşteptările” societăţii şi de domeniul politic. Şcoala nu este singura care
oferă surse de cunoaştere în domeniul istoriei. Există surse influente care oferă informaţia: familia, grupul
din care face parte la un moment dat copilul, comunitatea, mijloacele tehnologice de comunicare, massmedia. Uneori aceste informaţii sunt percepute eronat, iar dascălul are menitea să le clarifice, aducându-le la
nivelul de înţelegere al elevului.
Componentele definitorii ale Noului Curriculum Naţional, programele şcolare, au cunoscut în ultimii
ani un permanent proces de restructurare şi redefinire. Orientarea demersului didactic asupra elevului este
susţinută de mai multe elemente prezentate aici.
Obiectivele şi activităţile de învăţare transformă elevul din obiect al demersului didactic în actor
principal al acestuia. Activităţile de învăţare se asociază obiectivelor în ideea de învăţare activă, de deplasare
a demersului didactic de la expozitiv la acţional.
Conţinuturile programelor reprezintă suportul informaţional dominant prin care pot fi realizate
obiectivele. Prin modul de organizare, acestea se detaşează de o abordare de tip enciclopedic în favoarea
unei oferte diverse, organizate tematic în cadrul unităţilor de învăţare.Rolul învăţătorului în predarea istoriei
la ciclul primar este determinant pentru organizarea activităţii elevilor astfel încât aceştia să dobândească nu
numai nişte cunoştinţe de moment, dar şi deprinderi de muncă, de investigare, de studiu folositoare penmtru
tot restul vieţii.
Istoria naţională este un nesecat izvor de învăţătură şi înţelepciune. Trecutul mărturiseşte celor de azi,
care duc mai departe, către cei de mâine, dragostea de neam şi ţară, pentru apărarea fiinţei naţionale, a
independenţei şi integrităţi.
Dacă trecutul a fost demn şi plin de sacrificii, noi, dascălii, avem datoria să deschidem porţile sufletelor
celor mici, care ne-au fost daţi în grijă pentru a-i adăpa şi pe ei din această “fântână nesecată a gloriei
poporului român”.
Bibliografie– Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998
– Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie clasele a IV-a – a VIII-a, Ed. Aramis Print
SRL, Bucureşti 2001
Banu, M. – Unele aspecte ale conţinutului programei de Istorie a Românilor,în revista Învăţământul Primar
1/ 2002
Voicu, R. – Căi şi mijloace de predare a istoriei şi de înţelegere a noţiunilor specifice, în Învăţământul
Primar 4/19
*
„Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea competenţelor cheie la
şcolarii mici”, -program de formare continuă de tip “blended learning” pentru cadrele didactice din
învăţământul primar, suport de curs, 2013;
*
Dumitru, Alexandrina; Viorel-George Dumitru, Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul
primar – jocuri didactice, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009.
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Calciul în organism
Elev: Stancu Dragoș Florin
Clasa a VIII-a B
Școala Gimnaziala Numarul 7 Petroșani
Prof. coord: Ciocoi Rodica
Introducere :
Ce este Calciul?
Calciul este elementul chimic cu numărul 20 în tabelul
periodic al elementelor. Acesta este un metal alcalino-pământos de
culoare gri, cel de-al cincelea element din punct de vedere al
răspândirii în scoarța terestră.

Aplicații

Calciul se utilizeaza ca agent de reducere în extracția metalelor, pe post de deoxidant, pe post de
agent de aliere, în prepararea cimentului și a mortarului folosite în construcții.

Apariție
Calciul pur nu se găsește în natură, el găsindu-se in roci sedimentare: calcar, dolomit și ghips.

Rolul calciului
in organism

Care este rolul acestuia?
Aproximativ 99% din totalitatea de calciu din
organismul nostru se află în oase şi dinţi. În os, calciul este
prezent împreună cu alţi ioni: sodiu, potasiu, magneziu,
fosfaţi, carbonaţi. Pentru a intra în structura osului, calciul se
prezintă sub diverse combinaţii: fosfat tricalcic (în proporţie
de 75% din structura osului), carbonat de calciu (10%), calciu
legat de proteine (10%). Restul de 5% din structura osului este
reprezentat de fosfaţi şi carbonaţi de magneziu şi fosfaţi de
sodiu. O cantitate de calciu este stocată şi în mitocondrii şi în
reticulul
endoplasmatic
(organite
celulare).
Pe lângă rolul său structural, calciul are şi roluri funcţionale: el intervine în coagularea sângelui, în
contracţia musculară, în activitatea cardiacă, în producerea secreţiei lactate. De asemenea, calciul favorizează
absorbţia vitaminei B12.

Cum se absoarbe şi cum se elimină calciul?
Între 10-40% din calciul ingerat se absoarbe în organism. Absorbţia se face în
special la nivelul duodenului şi al jejunului (primele două părţi ale intestinului
subţire, a treia parte fiind ileonul, însă aici nu prea se absoarbe calciul). Absorbţia
variază în funcţie de necesitatea organismului de calciu, totuşi există şi alţi factori
care o favorizează (aciditatea gastrică, vitaminele D şi C) sau care o inhibă
(alcalinitatea din stomac, proteinele, imobilizare prelungită, stări de stres). Calciul
în exces se elimină atât prin urină cât şi prin fecale (mai mult prin fecale decât prin
urină).

Ce alimente contin calciu ?
Dintre legume, conţin calciu: morcovul, ţelina,
sfecla roşie, conopida, varza, spanacul, salata
verde, loboda, hreanul, ciupercile, tomatele.
Aşadar, calciul este conţinut într-o varietate largă
de legume. Dintre produsele de origine animală,
cele mai bogate în calciu sunt laptele,
brânzeturile, ouăle, făina de peşte.
Calciul se mai poate găsi şi în apele minerale numite „ape minerale calcice”. De menţionat este faptul că un regim
alimentar fără lactate nu furnizează mai mult de 400-500 mg de calciu pe zi.

De cât calciu avem nevoie zilnic?

Conform Institutului de Medicină al Academiei Naționale de Științe din Statele Unite, doza zilnică recomandată de
calciu este urmatoarea:
•

0-6 luni – 210 mg/zi

•

7-12 luni – 270 mg/zi

•

1-3 ani – 500 mg/zi

•

4-8 ani – 800 mg/zi

•

9-18 ani – 1300 mg/zi

•

19-50 – 1000 mg/zi

•

peste 50 ani – 1200 mg/zi

Cum ajuta calciul la construirea oaselor sanatoase?

Corpul elimina si inlocuieste in permanenta mici cantitati de calciu din
oasele sale. Daca organismul indeparteaza mai mult calciu decat inlocuieste,
oasele vor deveni mai fragile si vor avea o mai mare probabilitate de
rupere. Consumand din tinerete cantitati necesare de calciu, te poti asigura
ca organismul nu va lua prea mult din oasele tale.

Oasele au propriul lor „cont bancar de calciu” astfel incat depozitand
cat calciu poti intre varsta de 12 ani si sfarsitul adolescentei, vei ajuta
la atingerea maximului masei tale osoase. Dupa 18 ani, contul se
inchide – astfel incat nu poti adauga mai mult calciu oaselor tale. Poti
doar mentine ceea ce ai depozitat deja pentru a-ti ajuta oasele sa ramana
sanatoase.

Concluzie
In concluzie, aportul de calciu este foarte important pe parcursul intregii vieti si tocmai de aceea ALIMENTATIA
trebuie sa fie echilibrata, cu un aport suficient de vitamine si minerale, fara excese de proteine, bogata in fructe si
legume proaspete. Suplimentele de calciu pot fi consumate mai ales intre mese (pentru o absorbtie mai eficienta).

Bibliografie
 http://www.tititudorancea.ro/z/importanta_calciului_organism_doza_zilnica_recomandata.htm
 http://ro.wikipedia.org/wiki/Calciu
 http://www.scientia.ro/stiinta-la-minut/55-scintilatii-stiintifice-corpul-omenesc/3215-rolul-calciului-inorganismul-uman.html

Scorbura
Autor : TănaseLaurenţiu
Clasa a VI a A
Scoala gimnaziala nr.7 Petrosani
Era o zi geroasă de iarnă încât ţurţurii atârnaţi pe streaşina casei ajungeau pâna la noi.Ieşeau din când
în când afară, luau câte unul rupându-l cu greu. În casă la gura sobei ni se topeau în mâna, nu apucam să ne
jucăm mult cu ei. La un moment dat unul dintre noi plictisit parcă, ne propune:
- Haideţi să înfruntăm frigul!
Propunerea era interesantă mai ales că de vreo două zile erau toţi nepoţii adunaţi în casa bunicilor şi
nu ieşiserăm afară la joacă mai deloc.
Ne- am îmbrăcat cum am putut mai bine şi am ieşit afară. În curte nămeţi de zăpadă, dar niciunul din
noi n-a schiţat vreun gest că s-ar fi jucat în zăpadă. Am renunţat şi la săniuş. Atunci Mihai zise :
- Să dezlegăm câinii şi să- i alergăm! Ne vom încălzi şi ei şi noi.
Zis şi făcut . Am luat fiecare câte un câine. Eu pe Ursul, el peLinduţ.Fetele chemau pe alţii doi catei
mici. Plecăm la câmp cu doi câini mari şi doi pitici. La început a fost bine am alergat când noi pe ei, când ei
pe noi. Până când unul din cei mititei, nescultător cum era şi-a înţepenit capul într-o scorbură. Simţi- se el
ceva acolo. Ne-am apropiat cu toţii curioşi să aflăm ce este înăuntru ,dar să-l scoatem şi pe căţelul care
scherlăia cu jale. Ceilalţi lătrau şi ei încât aveai impresia că esti la stână. L- am scos cu greu, dar nu se vedea
plecat de acolo, lătra şi scherlăia. Am devenit curioşi să vedem ce se află în acea scorbură, dar nu puteam
pentru că nu se vedea înăuntru. Am realizat că este ceva şi ne-am hotărât să ne întoarcem cu o lanternă.
Numai că în drum spre casă una din fete a sărit pe gheaţa unui pârâiaş, gheaţa s-a spart şi ea a căzut în apă.
Apa nu era adâncă numai că era foarte frig încât până acasă
pantalonii îi îngheţaseră.Să fi văzutcâinii cum scherlăiau când ne
chinuiam să o scoatem din apă. Au luat-o cu toţii la fugă lătrând
şi anunţând parcă a nenorocire. Înţeleseră că s- aîntâmplat ceva.
Ajunşi acasă ne- am hotărât să ne întoarcem la scorbură , după ce
Cristinuţa care căzu-se în apă şi-a revenit complet.

Am
rămas
înmărmurit! În scorbură erau câţiva iepuraşi mici cu mama
lor. Le-am adus fân pentru aşternut şi câte ceva de mâncare
pentru mamă să-i poată hrăni. De atunci i-am căutat zilnic.
Numai că pecând se încheiase vacanţa de iarnă şi doream să
ne luăm rămas bun de la ei, plecaseră. Probabil s-au speriat,
s-au mama lor a hotărât să părăsească scorbura. Ne-am
întristat că nu am apucat să ne luăm rămas bun de la ei. La fel
am plecat şi noi pentru că începea şcoala.
Am revenit de fiecare dată la acea scorbură, dar nu i-am mai reîntâlnit. Poate că acum sunt mari şi caută
alte culcuşuri pentru puii lor în zilele geroase, de iarna.
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