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Biblioteca Digitală a ULBS – Sibiu SMART 

Evenimente majore premergatoare anului 2013 - Sibiu Smart 

  

1989 - Sibiul se revolta 
  

2007 - Sibiu Capitala Culturala Europeana 

   

 

2012 - Sibiu Baroc Update 

 
2013 - Sibiu Smart 

cu evenimentele descrise in proiect 
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Descrierea proiectului: 
Realizarea unei biblioteci digitale dedicate Sibiului in general si evenimentelor culturale in special, cele care se vor desfasura pe parcursul anului 2013 sub egida 

Sibiu – Smart. 

Proiectul prevede elaborarea unui sistem informatic de tip baza de date digitala in care se vor cataloga atat carti vechi despre Sibiu cat si imagini ori filmari ale 

evenimentelor culturale. 

Descrierile bibliografice realizate profesional de catre expertii bibliotecii universitare vor fi disponibile online si astfel va fi promovata pe Internet bogatia 

multiculturala a Sibiului din trecut si prezent. 

Prin promovarea acestei resurse culturale sibiene in reteaua bibliotecilor universitare din România, facem cunoscut in mediul academic romanesc si strain, un 

Sibiu foarte activ cultural in aceste timpuri moderne 

 

Obiectivele propuse: 
Realizarea unei biblioteci digitale pentru Sibiu – Smart, in care sa fie catalogate si descrise bibliografic in formate digitale (imagini, filme, fisiere pdf), cartile vechi 

despre Sibiu si evenimentele culturale Sibiu-Smart. 

 

Activităţi realizate conform calendarului propus iniţial: 
- proiectarea sistemului informatic de tip baza de date digitala 

- realizarea sistemului informatic de biblioteca digitala pe serverul bibliotecii 

- instalarea, testarea si validarea functionala a sistemului informatic 

- strangerea obiectelor digitale (poze, imagini, filme, carti vechi, articole din presa…) 

- prelucrarea digitala in formatul si la calitatea optime pentru Internet 

- prelucrarea biblioteconomica a obiectelor digitale specifice 

- verificarea si atribuirea dreptului de autor 

- diseminarea bibliotecii digitale. 

 

Relevanţa proiectului: 
Punerea la dispozitia publicului larg de pe Internet a unei biblioteci digitale Sibiu – Smart, in care sa fie disponibile spre cautare si vizualizare atat carti vechi 

despre Sibiu cat si descrieri ale  evenimentelor culturale Sibiu-Smart. 

Cresterea numarului de vizitatori si turisti ai Sibiului, atrasi de varietatea si bogatia manifestarilor culturale desfasurate si facute cunoscute prin descrierea si 

diseminare profesionala a acestora prin Biblioteca Digitala Sibiu-Smart. 

Beneficiar, publicul tot mai mare care cauta informatie pe Internetul. Prin publicarea intr-o Biblioteca Digitala a documentelor si imaginilor despre evenimentele 

culturale, acestea devin disponibile la orice ora, de oriunde, pe orice dispozitiv, fie laptop, fie smartphone. O mare importanta o are veridicitatea informatiilor 

din sursa avizata si modul profesional de realizare a descrierilor bibliografice. 



 



Cele două colecții ale bibliotecii digitale: 

 

a. Trecutul istoric smart al Sibiului 
Prezentul cultural al Sibiului isi are bogate izvoare istorice, reprezentate de personalitati istorice, culturale, stiintifice, care s-au nascut, 

 au locuit ori au trecut prin meleagurile sibiene. 

 

 

 - Lucian BLAGA - mentorul universității sibiene, plecat din Lancrăm 

 - Hermann OBERTH - unul din părinții rachetei și a astronauticii 

 - Andrei SAGUNA - mitropolitul întâi al Ardealului 

 - Samuel BRUKENTHAL - guvernator al Transilvaniei și 
   patronul spiritual al Muzeului Național 

 - Gheorghe BARITIU - întemeietorul presei românești din Transilvania 

 - Gheorghe LAZAR - dascalul de început al românilor, plecat din Avrig 

 - Octavian GOGA - poetul "pătimirii noastre", din Rășinari 

 - Emil CIORAN - filozoful amăgirilor plecat din coasta Boacii - Rășinari 

 - Constantin NOICA - filozoful de la Păltiniș 

 - Radu STANCA - mentorul teatrului sibian 

 - Mircea IVANESCU - poet, redactor la revista Transilvania  

... exemplele pot continua intr-o lista-propunere a marilor sibieni - evenimente istorice și culturale care au marcat trecutul istoric 

- descoperiri, premiere științifice ori culturale. 

. 
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b. Prezentul smart în imagini și filme 
Evenimentele culturale ale anului 2013 Sibiu - Smart surprinse în imagini și filme: 

 

 

 - Târgul de Paști din Sibiu (26 aprilie-7 mai 2013) 

 - Festivalul Grădinilor (9-12 mai 2013) 
 
 - Corul "Caedonia" - 45 de ani (17 - 26 mai) 

 - Sibiu Jazz festival 2013 (12 - 19 mai) 

 - Gaudeamus - cursul festiv al ULBS si al Academiei Forțelor Terestre ( 28 mai) 

 - Huet Urban (1 - 2 iunie) 

 - Focus (16 mai - 9 iunie) 

 - Sibiu BookFestival (6-9 iunie) 

 - Festivalul Internațional de Teatru Sibiu (7-16 iunie 2013) 

 - TIFF Sibiu (19 - 23 iunie) 
 

 - Festival de interpretare pianistică "Carl Filtsch" editia XVIII (8 - 14 iulie) 

 - Festivalul Internațional de Folclor "Cantcele Muntilor" ( 31 iulie - 5 august 2013) 

 - Artmania Festival (5 - 11 august) 
 

 - Festivalul Medieval Cetăți Transilvane (23 - 25 august) 
 

 - Târgul Olarilor (5 - 7 septembrie) 

 - Zilele Culturii Romilor 2013 

  - Sibiu Smart City (19-20 septembrie) 

 - Festivalul International de Poezie "Poetry is Smart" (27 - 29 septembrie) 

 - Astra Film Festival (14 - 20 octombrie) 

  - Festivalul International de Folclor "Ioan Macrea, editia a XV-a 
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Colecția "Sibiu - trecutul istoric Smart" – personalități istorice, culturale 

  

  



Istoria Sibiului este marcată de evenimente care merită să fie (re)amintite, să rămâna în memoria lumii, fie istorice, fie culturale, descoperiri ori 
premiere științifice. 

 

1191. Idem Coelestinus exemtam Teutonicorum in Transiluania 
Praeposituram suo priuilegio munit. 
(mentiune din: Codex diplomaticvs Hvngariae ecclesiasticvs ac civilis) 
 
Cedonia este denumirea unui castru care se afla pe drumul roman ce lega 
Romula, capitala Daciei Malvensis, de Apulum, capitala Daciei Apulensis. 
În Tabula Peutingeriana, Cedonia apare a se învecina cu castrele Caput 
Stenarum și Deidava (alaturat, doar partea hartii centrata pe Transilvania 
de azi). 
 

Se presupune că acest castru se afla pe locul actualului cartier Gușterița din Sibiu sau în împrejurimile acestuia. 
 
1191 - decembrie: prima menționare a localității Cibinium într-un document ecleziastic emis de Papa Clementin al III-a, ca o 
confirmare a unei prepozituri a Sibiului (Praepositura Cibiniensis), prin care se asigura jurisdicția ecleziastică proprie a 
saşilor transilvăneni, "ecclesia Theutonicorum Ultrasilvanorum". 

1223 - prima atestare documentară în forma Hermannstadt, dar există și 
mențiuni ale numelui Villa Hermanni. 
În anul 1241 a fost atacat, cucerit și parțial distrus în marea invazie tătară. 
1292 - A fost atestat primul spital de pe teritoriul actual al României, pe 
locul actualei clădiri - Azilul de bătrâni (str. Azilului nr. 4). 
 

1243. Idem Bela IV. terras Teutonicis Lenlek et Herman in Transiluania collatas ob eximia seruitia confirmat. 

În secolul al XIV-lea Sibiul a devenit un mare centru de comerț și timp de 
secole a fost cea mai importantă cetate germană din Transilvania. 

1300 - Într-un document se amintește existența Bisericii Sf. Elisabeta. 
1324 - Vizita regelui Carol Robert de Anjou. 



În anul 1366 Sibiul a fost declarat "oraș". 
Meșteșugarii din oraș erau organizați în bresle, în 1376 fiind cunoscute un 
număr de 19 bresle. 

1350 - La Sibiu se înfiinţează prima monetărie din Transilvania. 
1380 - A fost documentată prima şcoală de pe teritoriul actual al României. 

În 1475 este menţionat documentar la Sibiu un izolator pentru leproşi, într-o 
clădire a mănăstirii dominicanilor situată în afara zidurilor cetăţii, care într-un 
document din 1535 se va numi spitalul "Sfântul Spirit". Pentru femeile sărace şi 
bolnave sunt menţionate documentar şi două "case de spirit". 

1494 - Prima farmacie de pe teritoriul actual al României. 
1494 - Primul orologiu instalat în turn pe teritoriul actual al României. 

La 12 martie 1510 în faţa bolţilor portalului de sud al bisericii este omorât cu o 
lovitură de pumnal Mihnea Vodă cel Rău, fost domn al Ţării Româneşti aflat în 
refugiu la Sibiu după ce a fost înlăturat de pe tron. Fostul Domn, trecut la 
catolicism, se bucura de o bună găzduire în cetatea săsească. 
Ucigaşul a fost Dumitru Iacşăg care făcea parte dintr-un grup venit la Sibiu cu 
scopul de a-l ucide pe domnitor. Toţi complotiştii şi slugile lor au fost ucise de 
sibieni în semn de răzbunare pentru Mihnea Voda iar trupul acestuia a fost 
înmormântat la loc de cinste în biserică. 
 
În 1526 călugării dominicani deschid o şcoală superioară Studium generale 
Cibiniensis care va dispărea însă după introducerea reformei. 

1534 - Prima fabrică de hârtie de pe teritoriul actual al României. 
1529 - Prima carte tipărită la Sibiu este 'Gramatica Latina' de Thomas Gemmarius 
1530 - iar cartea medicului Sebastian Pauschner “Tratat despre ciuma” este prima tipăritură în limba germană de pe teritoriul ţării 
noastre. 
1544 - Filip Moldoveanu tipăreşte prima carte în limba română: “Catheismul luteran” 
1551 - Primul experiment cu rachete din lume, realizat de Conrad Haas. 

 
În anul 1692 Ordinul Iezuiţilor înfiinţează un Gimnaziu Catolic la Sibiu cu limba de 
predare latina care va funcţiona până în anul 1773 când ordinul este desfinţat. Va 
fi reorganizat în 1780 ca Gimnaziu Catolic. 

1671 - A fost descoperit gaz metan lângă Sibiu. 
1692 - Sibiu (Hermannstadt) a devenit capitala Transilvaniei (până în 1791). 
1782 - Franz-Joseph Müller von Reichenstein a descoperit elementul chimic teluriu. 
1788 - Primul teatru de pe teritoriul actual al României. 
1795 - Primul paratrăsnet din sud-estul Europei este instalat în Cisnădie. 
 
1797 - Samuel Hahnemann deschide primul laborator homeopatic din lume. 
1817 - Primul muzeu din România, Muzeul Naţional Brukenthal este deschis la Sibiu. 
1861 - Se înfiinţează societatea ASTRA. 
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1872 - Este data in exploatare linia ferată Sibiu - Copşa Mică 
1896 - Prima linie electrică din Sud-Estul Europei. 
1904 - Al doilea oraș din Europa și al treilea din lume în care este utilizat 
omnibuzul - un precursor al troleibuzului. 
1905 - Introducerea tramvaiului electric 
1928 - Prima grădină zoologică din România. 
. . . 

1989 - Al doilea oraş participant la Revoluţia din 1989. 
2007 - Capitală Culturală Europeană 2007 
2012 - Anul Baroc 
2013 - Anul Smart; A XX-a ediţie a Festivalului de Teatru de la Sibiu 

 

Harta de la 1880 – in dreapta 

Resurse web: http://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu 

 

Sibiu - noiembrie 2013. 

 

 



 
 

Filozof, poet, dramaturg, traducător, jurnalist, 

profesor universitar, academician și diplomat român 

 

Titlurile de carte scanate in cadrul proiectului : 

 

1965    Hronicul si cintecul virstelor - BLAGA, Lucian 

1974    Blaga Inedit: Amintiri si documente - GRUIA, Bazil 

1981    Blaga inedit - efigii documentare, vol. II - GRUIA, 

Bazil 

1981    Blaga inedit - efigii documentare, vol. I - GRUIA, 

Bazil 

1993    Lucian Blaga necunoscut - BLAGA, Corneliu 

1995    Viata lui Lucian Blaga, vol.1 - Balu, Ion 

1996    Viata lui Lucian Blaga, vol.2 - Balu, Ion 

1997    Viata lui Lucian Blaga, vol.3 - Balu, Ion 

1999    Viata lui Lucian Blaga, vol.4 - Balu, Ion 

2004    Tatal meu, Lucian Blaga - BLAGA, Dorli 

2013    Istoria literaturii romane - CALINESCU, George 

 

Lucian BLAGA 

(9 mai 1895 - 6 mai 1961) 

   

Inregistrarea din Dspace: 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/xmlui/handle/123456789/666  

 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/xmlui/handle/123456789/666


S-a născut în satul Lancram, langa Sebes, pe atunci in comitatul Sibiu. A fost al nouălea copil al preotului Isidor Blaga și al Anei (n. Moga), de origine aromână. 

 

Educatie, formare 

Primele clase le-a urmat la Sebeș, la școala primară germană (1902-1906), după care a urmat Liceul „Andrei Șaguna” din Brașov (1906–1914), unde era profesor 

ruda sa, Iosif Blaga, autorul primului tratat românesc de teoria dramei. 

A urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu și Oradea în perioada 1914–1916, pe care le-a finalizat cu licență în 1917. A studiat filosofia și biologia la 

Universitatea din Viena între anii 1916 și 1920, obținând titlul de doctor în filosofie. Aici a cunoscut-o pe Cornelia Brediceanu, cea care îi va deveni soție. 

 

Activitatea diplomatică 

În anul 1926 a intrat în diplomație, ocupând succesiv posturi de atașat cultural la legațiile țării noastre din Varșovia, Praga, Lisabona, Berna și Viena. A fost atașat 

și consilier de presă la Varșovia, Praga și Berna (1926–1936), subsecretar de stat la Ministerul de Externe (1936–1938) și ministru plenipotențiar al României în 

Portugalia (1938–1939). 

 

În anul 1939 a devenit profesor de filosofia culturii la Universitatea din Cluj - unde s-a creat special pentru el catedra de Filozofia culturii, domeniul principal al 

activităţii sale de intelectual. Universitatea din Cluj a fost mutată temporar la Sibiu în anii ce au urmat dictatului de la Viena (1940–1944). La Sibiu redactează, 

începând cu 1943, revista Saeculum, care va apărea un an. A funcționat ca profesor universitar până în 1948, când a fost îndepărtat cu brutalitate de la catedră. 

Motivul este de natură politică: se pare că Blaga a refuzat invitația de a conduce Partidul Național Popular, un satelit al Partidului Comunist. 

 

Patru trilogii configurează gândirea sa filozofică: Trilogia cunoaşterii, Trilogia culturii, Trilogia valorilor şi Trilogia cosmologica. 

În sistemul său metafizic, accentul cade atât pe problema ontologică şi cosmologică, cât si pe cautarea gnoseologica. 

 

 

Opera 

Volume de versuri 

1919 – Poemele luminii 

1921 – Pașii profetului 

1924 – În marea trecere 

1929 – Lauda somnului 

1933 – La cumpăna apelor 

1938 – La curțile dorului 

1942 – Poezii, ediție definitivă 

1943 – Nebănuitele trepte. 

 

Cicluri de versuri editate postum 

Vârsta de fier 1940-1944 

Cântecul focului 

Corăbii cu cenușă 

Ce aude unicornul 

 

Dramaturgie 

1921 – Zamolxe, mister păgân 

1923 – Tulburarea apelor, dramă 

1925 – Daria, dramă în patru acte 

1925 – Ivanca 

1925 – Învierea, pantomimă în patru tablouri și Fapta, joc dramatic 

1927 – Meșterul Manole, dramă în cinci acte 

1930 – Cruciada copiilor 



1934 – Avram Iancu, dramă într-un prolog și trei faze 

1942 – Opera dramatică, 2 vol. 

1944 – Arca lui Noe 

1964 – Anton Pann, dramă într-un prolog și patru faze (postumă) 

Filozofie 

Creația sa filosofică este grupată în trei trilogii: 

1943 – Trilogia cunoașterii în trei volume: Eonul dogmatic, Cunoașterea 

luciferică, Cenzura transcendentă. 

1944 – Trilogia culturii in trei volume: Orizont și stil, Spațiul mioritic, Geneza 

metaforei și sensul culturii 

1946 – Trilogia valorilor, Știință și creație, Gândire magică și religie, Artă și 

valoare. 

Cea de-a patra, Trilogia cosmologică, a rămas în stadiu de proiect. Din ea 

autorul a publicat un singur volum, Diferențialele divine, primul din această 

ultimă trilogie. 

Aforisme 

1919 – Pietre pentru templul meu 

1926 – Ferestre colorate, însemnări și fragmente 

1945 – Discobolul, aforisme și însemnări 

1977 – Elanul insulei, editată postum 

  

Proza 

Hronicul și cântecul vârstelor, volum autobiografic, editat postum, 1965 

Luntrea lui Caron, roman, editat postum, 1990, ediția a II-a, 1998, ediția a 

III-a, 2006 

  

Volume de eseuri și studii filosofice 

1922 – Cultură și cunoștință 

1924 – Filosofia stilului 

1925 – Fenomenul originar 

1925 – Fețele unui veac 

1926 – Daimonion 

1931 – Eonul dogmatic 

1933 – Cunoașterea luciferică 

1934 – Censura transcendentă 

1934 – Orizont și stil 

1936 – Spațiul mioritic 

1936 – Elogiul satului românesc, discursul de recepție la admiterea sa în 

Academia Română 

1937 – Geneza metaforei și sensul culturii 

1939 – Artă și valoare 

1940 – Diferențialele divine 

1941 – Despre gândirea magică 

1941 – Religie și spirit 

1942 – Știință și creație 

1947 – Despre conștiința filosofică 

1948 – Aspecte antropologice 

  

Eseuri publicate postum 

1966 – Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea 

1968 – Zări și etape 

1969 – Experimentul și spiritul matematic 

1972 – Isvoade 

1977 – Ființa istorică 

1977 – Încercări filosofice 

 

 

 

 

 



Sufletul satului 
 
Copilo, pune-ţi mânile pe genunchii mei. 
Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 
Aici orice gând e mai încet, 
şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 
ca şi cum nu ţi-ar bate în piept, 
ci adânc în pământ undeva. 
Aici se vindecă setea de mântuire 
şi dacă ţi-ai sângerat picioarele 
te aşezi pe un podmol de lut. 
 
Uite, e seară. 
Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi, 
ca un miros sfios de iarbă tăiată, 
ca o cădere de fum din streşini de paie, 
ca un joc de iezi pe morminte înalte. 

 
 
Surse: 
 
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Blaga 
 
http://www.academician.ro/article/19321/Lucian-Blaga 
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Emil CIORAN (8 aprilie 1911- 20 iunie 1995) 

Filozof, scriitor, eseist, gânditor 

şi 

scriitor francez de origine română 

 

Documente scanate in cadrul proiectului: 

1990    Cioran ou le dernier homme - Jaudeau, Sylvie 

1991    Indreptar patimas - CIORAN, Emil 

1994    Civitas imaginalis, istorie si utopie in cultura romana - Antohi, Sorin 

1994    Constiinta ca fatalitate - CIORAN, Emil 

1995    Itineraires d'une vie E. M. Cioran, suivi de Les Continents de l'insomnie - 

LIICEANU, Gabriel 

1997    Cioran l'heretique - Bollon, Patrice 

1998    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques - 

1999    Essays on E.M. Cioran (Rasinari 1911 - Paris 1995) - 

2000    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques II - 

2001    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques III - 

2002    Cioran, lecteur de Spengler - Van Itterbeek, Eugene 

2003    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques IV - 

2004    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques V - 

2005    Les Cahiers de Cioran - l'exil de l'étre et de l'oeuvre - Stanisor, Mihaela-

Gentiana 

2005    Le Corrupteur corrompu, Barbarie et methode dans l' ecriture de Cioran - 

Cavailles, Nicolas 

2005    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques VI - 

2006    Dominantele gandirii cioraniene - Chira, Vasile 

2006    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques VII - 

2007    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques VIII - 

2008    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques IX - 

2009    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques X - 

2010    Cahiers Emil Cioran - Approches Critiques XI - 

2011    Variations Po(i)etiques, Les materiaux intertextuels anlgo-americains dans l' 

oeuvre de Cioran - Baron, Dumitra 

- Istoria Literaturii Romane - CALINESCU, George ; pagini dedicate 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/706 

http://digital-library.ulbsibiu.ro/dspace/handle/123456789/706/browse?type=title&submit_browse=Title


S-a născut la Rășinari, aflat pe atunci în comitatul Sibiu. Tatăl său, Emilian Cioran, a fost protopop ortodox şi consilier al Mitropoliei din Sibiu. 

 

Educaţie, formarea 

Clasele primare le face în satul natal, dupã care din 1924 urmeazã liceul "Gh. Lazăr" din Sibiu. 

Intre 1928 - 1932 a fost studentul Facultãtii de Litere si Filozofie din Bucuresti, absolvind cu o tezã de licentã despre Henry Bergson. 

A fost coleg cu Constantin Noica și elev al lui Tudor Vianu și Nae Ionescu. Bun cunoscător al limbii germane, a studiat în original pe Immanuel Kant, Arthur 

Schopenhauer, și mai ales pe Friedrich Nietzsche. Încă din tinerețe a arătat înclinație spre agnosticism. 

Studieaza la Berlin timp de doi ani (1933-1935), ca bursier al Fundatiei Humboldt. 

In 1934, primeste premiul Comitetului pentru premierea scriitorilor tineri needitati, cu cartea sa de debut, “Pe culmile disperării”. 

S-a intors in tara ca profesor de filozofie la liceul "Andrei Saguna" din Brasov timp de un an (1936-1937). 

In anul 1937 pleacã în Franta, la Paris, unde se si stabileste, cu o bursã oferita de cãtre Institutul francez din Bucuresti. 

 

Viata pe scurt 

În România, a colaborat la Gîndirea, Vremea, Floarea de foc, Calendarul, Revista de filosofie, Convorbiri literare. 

La Paris scoate revista “Dacia” impreuna cu un grup de refugiati. 

Din 1947, începe sa scrie în limba franceza. Obtine, în 1950, Premiul Rivarol, pentru “Précis de decomposition” (1949). 

In anii ’50 intalneste pe Simone Boue, care-i devine companie de o viata; ca invitat apreciat frecventeaza cercurile pariziene ale artistilor si scriitorilor. 

Din 1960 a locuit, intr-un mic apartament in cunoscutul Cartier Latin. 

In 1994 boala de care suferea de mai mult timp se agraveaza, iar dupa un an de lupta cu boala, moare in ziua de 20 iunie 1995, la Paris. 

 

Desi a trait cea mai mare parte din viata, pâna la moarte, în Franta, nu a cerut cetatenia franceza! 

În anii petrecuți la Paris, într-o mansardă, Cioran visa la casa natală și comuna Rășinari, care îi fuseseră atât de dragi. 

“Cât aș vrea să revăd străduța de straduță, colțișor de colțișor, acest blestemat, acest splendid Rășinari”, scria Cioran în anul 1973. 

In memoria lui, câte o stradă ii poartă numele său la Paris, Bucureşti, Sibiu, Cluj şi Răşinari. 

 

Opera: 

Pe culmile disperårii (Bucuresti, 1934, 1990); 

Cartea amågirilor (Bucuresti, 1936, 1991); 

Schimbarea la fatå a României (Bucuresti, 1936, 1941, 1990); 

Lacrimi si sfinti (Bucuresti, 1937, 1991); 

Amurgul gîndurilor (Sibiu, 1940); 

Îndreptar påtimas (Humanitas, Bucuresti,1991); 

Précis de décomposition (Paris, 1949); 

Syllogismes de l'amertume (Paris, 1952); 

La tentation d'exister (Paris, 1956); 



Histoire et utopie (Paris, 1960); 

La chute dans le temps (Paris, 1964); 

Le mauvais Démiurge (Paris, 1969); 

De l'inconvénient d'être né (Paris, 1973); 

Écartèlement (Paris, 1979); 

Exercices d'admiration (Paris, 1985); 

Aveux et anathèmes (Paris, 1987). 

 

Motto: Nefericirea este starea poetica prin excelenta. 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu îl omagiază pe Cioran prin organizarea:  

Colocviului Internaţional „Emil Cioran” - 16-18 mai 2013, Sibiu-Răşinari 

 

În perioada 16-18 mai 2013 a avut loc la Sibiu şi Răşinari cea de a XVIII-a ediţie a Colocviului Internaţional „Emil Cioran”. 

Tema din acest an - Transfigurări/Transfigurations. 

Organizatori: 

- Facultatea de Litere şi Arte a ULBS, Departamentul de Studii Romanice, Colectivul de Studii Franceze şi Francofone, 

- în colaborare cu Biblioteca „Astra”, 

- Centrul Cultural Interetnic „Transilvania” din Sibiu şi 

- Primăria din Răşinari. 

Programul colocviului şi rezumatele comunicărilor, în limba franceză (fişier pdf). 

 

Surse: 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran 

 

file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/istorie/Cioran/Brosura%20Cioran%202013.pdf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Emil_Cioran


 
Casa părintească, Rășinari - poză 2011 (Fotografie: I. Vișa) 

 
Cioran - bust (Fotografie: I. Vișa) 



 
http://www.rfi.ro/articol/stiri/cultura/centenarul-nasterii-lui-cioran-sarbatorit-franta 

 

http://www.rfi.ro/articol/stiri/cultura/centenarul-nasterii-lui-cioran-sarbatorit-franta


  

Cioran, Ionescu, Eliade, intr-o intalnire rara 

http://webcultura.ro/emil-cioran-in-cinci-fotografii-inedite  

http://webcultura.ro/emil-cioran-in-cinci-fotografii-inedite


Colectia Sibiu - prezentul Smart in imagini 

 

 



 

 



 

Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS) 

7 - 16 iunie 2013 
 
A 20-a ediție a FITS 2013, cu Franța invitată de onoare, cu numai puțin de 11 
spectacole. 
 
Peste 350 de spectacole, din 70 de țări, ce au avut loc în 66 de spații din Sibiu și 
aproximativ 60.000 de spectatori pe zi 

 

Scurtă prezentare 
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu este organizat de 16 ani sub înaltul patronaj al Preşedintelui României ca un semn important al contribuţiei pe care 
Festivalul o aduce la prestigiul şi imaginea ţării. 
Începând cu anul 1999, Festivalul s-a aflat, de asemenea, sub patronajul Comisiei Europene, al Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, iar mai apoi al 
Reprezentantului Comisiei Europene pentru Educaţie, Formare, Cultură şi Tineret. 
„Festivalurile internaţionale, precum cel de la Sibiu, contribuie mai ales la redarea vizibilităţii diversităţii culturale europene şi la formarea unui sentiment de 
identitate europeană. Acest eveniment, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din Europa, unic în felul său ca amploare, a contribuit în mare 
măsură la dezvoltarea regiunii, în special din momentul în care oraşul a primit titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2007. 
Pe lângă beneficiile anului 2007 – activitatea turistică, spre exemplu, a crescut cu 14 % faţă de anul precedent – titlul a făcut ca Sibiul să devină şi mai atractiv şi 
cunoscut la nivel european. Sibiu 2007 este unul dintre cele mai bune exemple de impact pozitiv pe care evenimentele culturale îl pot avea asupra orașelor și a 
cetățenilor europeni.” adaugă Androulla Vassiliou, Comisarul European pentru Educaţie, Formare, Cultură şi Tineret. 
 
Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu este organizat de Teatrul Naţional „Radu Stanca” Sibiu şi susţinut de Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Local al 
Municipiului Sibiu, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Consiliului Judeţean Sibiu şi UNITER. 
Coproducători: Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune. 
 
Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu reprezintă probabil cel mai complex festival anual din România, fiind recunoscut internaţional ca cel de-al treilea 
festival de artele spectacolului din Europa ca amploare şi dimensiune, după Festivalul Internaţional de la Edinburgh (Marea Britanie) şi Festivalul de la Avignon 
(Franţa). Cea de-a XIX-a ediţie a festivalului a avut loc anul acesta în perioada 25 mai – 3 iunie şi a reunit peste 2.500 de artişti şi operatori culturali din toate 
colţurile lumii, ce au prezentat la Sibiu, timp de zece zile, peste 350 de evenimente. De buna desfăşurare a evenimentelor s-a îngrijit o echipă formată din 
aproximativ 200 de persoane ce a fost completată de cel mai dinamic grup de voluntari din România, o comunitate ce a reunit 500 de tineri români, maghiari, 
japonezi, coreeni, canadieni, elveţieni, germani şi francezi. 
 
„Cred că acesta este un minunat exemplu despre cum un oraş poate fi regenerat pur şi simplu prin cultură.” a declarat profesorul Noel Witts, membru în 
comitetului artistic al festivalului. 



 

 

Sibiu Book Festival 

- strada cu cărți 2013 

Data și locul desfășurării: 

 

6 - 9 iunie 2013, Piața Mică 

 

SibiuBookFestival - Strada cu Cărţi este un eveniment cultural de promovare şi stimulare a lecturii în rândul publicului larg. 
El a deschis si completat Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu, ca o punte de legătura intre carte şi teatru. 
 
In Piata Mica cititorii-pasionati sau simpli trecatori, au intalnit circa 60 de expozanti, editurile prezentand cele mai noi aparitii de carte, cele mai vandute carti si 
cele mai bune volume. 
Oferta de carte a fost generoasa, de la carti pentru copii, la carti de invatat limbi straine-engleza si germana, cd-uri de muzica. 
 
Evenimentul cultural – educativ, de facilitare a accesului la carte şi lectură, se inscrie in strategia de promovare a turismului cultural al Sibiului. 

 

 

 

 



  

  



  

  



 

 

Sibiu Jazz Festival 2013 

Editia 43 

12-19 Mai 

Desfasurare: 
Data: 12 mai 2013- 19 mai 2013 ; Ora de incepere: 21:00 
Locatie: Sibiu, 
Organizator: Sibiu Jazz Festival Foundation 
Telefon rezervari: +40269219810 
 
Descriere 
Sibiu Jazz Festival s-a impus în România prin longevitate, consecvenţa şi numărul impresionant de celebrităţi ale genului, care l-au onorat cu prezenţa. 
Este cel mai vechi festival de acest gen din România şi unul dintre cele mai vechi festivaluri de jazz din lume, motiv pentru care Sibiul a fost declarat "Capitala 
Jazzului" din România. Pe plan mondial, sunt rare festivalurile de gen, care se pot mândri cu o istorie de trei decenii, când însăşi existenţa acestei muzici abia 
depăşeşte un secol. 
 
A 43-a editie a Festivalului, intitulată „De la Smart Baroc la Smart Jazz si înapoi” a oferit concerte si spectacole cu tema comună - muzica de jazz şi interferenţele 
acestui gen muzical în special cu muzica contemporană şi tonalităţile sale unice. Ordinea universală exprimată in muzica contemporană se va asocia cu aparenta 
“dezordine” a jazzului in concerte electrizante. 
 
Pe scena festivalului au urcat urcat: 
 - Antonio Flinta Quartet (Italia); 
 - Omar Sosa – The new Afro-Cuban Quartet(Cuba); 
 - Carlos Maza Familia (Spania); 
 - Grzegorz Karnas Quintet (Polonia); 
 - Drum Kitchen Berlin (Germania); 
 - Seun Kuti & Egypt 80 (Nigeria); 
 - Omri Mor & the Andalou Jazz Project (Israel); 
 - Richard Galliano: Tangaria New Quartet (Franţa). 



  

 

  



Colectia Sibiu - prezentul Smart - Proiectele ULBS 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu participa la Sibiu - Smart cu un numar de sase proiecte culturale: 

 
 

Gaudeamus 

28 mai 

Cursul festiv al ULBS si al Academiei Fortelor 

Terestre 

 

 

 

 

Biblioteca Digitala a ULBS - Sibiu Smart 

aprilie - decembrie 2013 

 
Scriitori români versus traducători germani 

23-25 mai 2013 

Schriftsteller versus Übersetzer 

Begegnungen im deutsch-rumänischen Kulturfeld 

file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Gaudeamus.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Biblioteca_Smart.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Schriftsteller.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Gaudeamus.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Biblioteca_Smart.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Schriftsteller.htm


 
 

Toamna studențească 

30 septembrie - 5 octombrie 2013 

 
 

Colocviul Naţional Studenţesc „Lucian Blaga” 

24-25 octombrie 2013 

 
Arta comunicării eficiente: comunicare pentru o dezvoltare 

durabilă, inteligentă şi inclusivă 

3 octombrie 

 

 

 

 

Sibiu Educational Festival 

11 - 13 octombrie 

 
 

Gratian STETIU 

Rector 1977-1984, a pus bazele 

învățământului superior la Sibiu in 1976 

 
 

Mircea TOMUS 

Rector 1990 - cel care a emis certificatul de naştere al 

Universității din Sibiu 

 
 

Dumitru CIOCOI-POP 

Rectorul Universității „Lucian Blaga” Sibiu – 

 între anii 1992-2004 

file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Toamna_studenteasca.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Colocviu_Blaga.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Arta_comunicarii_eficiente.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Arta_comunicarii_eficiente.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Educational_festival.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Stetiu.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Tomus.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Ciocoi_Pop.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Toamna_studenteasca.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Colocviu_Blaga.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Arta_comunicarii_eficiente.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Stetiu.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Tomus.htm
file:///D:/BU_web_2022/2013_Sibiu-Smart/ulbs/Ciocoi_Pop.htm
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Gaudeamus 

28 mai 2013 

in Piata Mare din Sibiu 

 Gaudeamus este primul proiect al ULBS sub sigla Sibiu-Smart prin care s-a marcat incheierea festiva a perioadei de studentie pentru tinerii studiosi ai urbei. 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” au organizat pentru prima data un curs festiv împreună. 
Peste 2500 de studenţi din Sibiu au defilat la pas pe strada Nicolae Bălcescu, îmbrăcaţi în robe, pentru a ajunge in Piata Mare unde a rasunat „Gaudeamus” din 
piepturile tinere. 
 
Marşul academic de pe Corso in sunet de fanfară, a impresionat publicul care a aplaudat îndelung de pe margine. 
 
In Piata Mare rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, prof. univ. dr. ing. Ioan Bondrea, le-a urat absolventilor de facultati să fie mândri de ei şi să valorifice 
cunoştinţele acumulate. „Iată că astăzi, oraşul Sibiu simte odată cu noi. E o sărbătoare a oraşului! Orice s-ar spune, suntem o forţă în Sibiu. Sibiul este oraş 
universitar şi acest lucru trebuie evidenţiat de fiecare dată. Şi trebuie simţit şi trăit de fiecare dată. Dragi absolvenţi, sper că sunteţi mândri că acum, la sfârşitul 
acestei perioade din viaţa voastră, aţi studiat la Sibiu, la Universitatea "Lucian Blaga". Sper ca părinţii dumneavoastră să fie mândri de voi. Să fie mulţumiţi că aţi 
ales universitatea şi oraşul potrivit pentru dumneavoastră. 
Eu vă mulţumesc pentru bucuriile, pentru clipele deosebite pe care le-am trăit împreună de-a lungul anilor studenţiei şi vă doresc tuturor să veniţi de fiecare 
dată când aveţi nevoie la Universitate pentru cunoaştere sau pentru revedere. Vă doresc tuturor absolvenţilor să aveţi puterea de-a lungul traiectoriei 
dumneavoastre profesionale să dovediţi ceea ce aţi acumulat în Universitate, să dovediţi că Sibiul acordă întotdeauna o importanţă deosebită culturii şi 
educaţiei, pentru că numai prin cultură şi educaţie putem să fim puternici. 
Vă doresc să aveţi mult noroc în viaţă!”, le-a urat tututor rectorul ULB Sibiu. 
 
Primarul municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, le-a spus studentilor că Sibiul este pregătit să absoarbă forţă de muncă, fiind un exemplu în acest sens în România. 



„Mă bucur că anul acesta festivitatea de absolvire a promoţiei 2013 a Universităţii Lucian Blaga şi a Academiei Forţelor Terestre are loc în spaţiul generos al 
Pieţei Mari, acordând, astfel, importanţa meritată acestui eveniment foarte important. Acest moment este cu atât mai important anul acesta cu cât Sibiul stă sub 
semnul programului SMART, un proiect care promovează tocmai această latură a oraşului nostru, mediul universitar. 
Pentru dumneavoastră, care astăzi finalizaţi cursurile facultăţii, acest moment este unul de început. Este începutul parcursului dumneavoastră ca membri 
productivi ai comunităţii din care faceţi parte. Intrând pe piaţa muncii, fiecare dintre dumneavoastră va putea să îşi folosească cunoştinţele acumulate în 
construirea unei cariere, dar şi în folosul comunităţii sibiene. Sibiul este un exemplu pozitiv în ţară în ceea ce priveşte forţa de muncă. Pe lângă faptul că şomajul 
în municipiul Sibiu este scăzut, angajatorii au demonstrat că pot absorbi specialişti în toate domeniile, apreciind calitatea forţei de muncă produse de 
universităţile sibiene”, le-a spus absolvenţilor primarul Sibiului, Klaus Iohannis. 

 

 

 

 



 

 



 

 

 


