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VII. 1. Manifestări artistice la
căminele culturale, biblioteci şi
cercul militar
Căminul cultural

Căminul cultural este „agora“ locului natal, este opaiţul care luminează şi
trezeşte conştiinţa egregorului local. Menţinerea unor activităţi permanente cu
caracter iluminator, are darul de a împărtăşi şi ridica nivelul de conştiinţă al populaţiei
locale, care vede în acest edificiu o oază a culturii romaneşti. Căminul Cultural dă
prilejul intelectualităţii satului de a se manifesta plenar, de a-şi pune în valoare harul
divin, înzestrarea, bagajul informaţiilor acumulate, dar şi îndemânarea şi spiritul
întreprinzător al acestora. Fiecare popor, fiecare regiune sau sat are un alt „limbaj“
artistic, un alt bagaj cultural, dictat de condiţiile fizico-geografice, talentul oamenilor,
agilitatea şi spiritul de sacrificiu umanitar etc.

Căminul cultural
În acest spirit, intelectualitatea acestor sate, pătrunşi de ideea responsabilităţii
şi datoriei faţă de ţară şi-au unit gândurile şi forţele pentru realizarea unor cercuri
culturale, a unor şcoli de adulţi şi şezători săteşti, a serbărilor şcolare, a horelor şi
balurilor comunale, acţiuni de interes obştesc, ajutorarea celor năpăstuiţi de soartă,
etc. Tematica variată avea în vedere şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor locale,
răspândirea culturii prin toate mijloacele existente, organizarea unor manifestaţii de
natură să antreneze participarea cât mai largă a cetăţenilor. În mediul sătesc, alături de
diferite credinţe, obiceiurile formează o anumită conduită morală în care se desfăşoară
viaţa comunităţii rurale. Ele au fost păstrate cu străşnicie şi transmise din generaţie în
generaţie până la noi.
Ideea căminelor culturale a apărut în perioada interbelică ca o mai bună
organizare a şezătorilor de altădată. Şezătorile sunt practicate din cele mai vechi
timpuri, ele fiind adunări restrânse organizate îndeosebi seara, unde se spuneau
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poveşti, glume, ghicitori, se dădeau sfaturi. De cele mai multe ori, şezătorile aveau şi
scopuri practice: femeile şi fetele torceau, împleteau, scărmănau lână, coseau, făceau
pene pentru perne, etc. Şezătorile aveau loc la un cetăţean care fie era ajutat la clacă,
fie găzduia concetăţenii pentru a afla lucruri mai interesante din toată lumea.
La căminul cultural sunt organizate baluri, spectacole, se proiectau filme,
diafilme, se lansau cărţi, se desfăşurau serbări diverse, se prezentau programe
electorale, seri de lectură, coruri de copii şi adulţi.

Casa muzeu de la Deleni – artă şi rafinament tradiţional
În general din toate satele comunale se adunau un număr necesar de oameni
pentru un cor, participând în special cadrele didactice, apoi tinerii, ţăranii, etc. În
multe cazuri, corul reprezenta şi o bravadă a sistemului comunist care introdusese
obligativitatea participării acestora la Cântarea României. Nu de puţine ori sinceritatea
şi patriotismul sătenilor umbreau ideologia comunistă prin întâlnirile de suflet şi
simţire care depăşeau cu mult ”directivele” dictate de partidul comunist. Oamenii
locului adaptau tradiţia locală la noile schimbări de regim, organizând ca pe vremuri,
hore, şezători, serbări câmpeneşti, jocuri sportive.
Coruri
Corurile sunt înfiinţate odată cu bisericile. Apoi sunt întâlnite în perioada
comunistă, atunci când cadrele didactice aveau obligaţia să formeze câte un cor la
fiecare şcoală cu scopul de a participa la Festivalul Naţional Cântarea României, fiind
structurat pe etape intercomunale, interjudeţene şi naţionale.
Arta contemporană
Sculptori:
Ioan Balan-Rotăria
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Piesă executată de sculptrul Ion Balan din Rotăria
Cenacluri literare
Câte un inimos profesor de limba şi literatura română lua iniţiativa înfiinţări
unor cenacluri literare, antrenând atât elevii şcolii din care făcea parte cât şi unii săteni
talentaţi, profesori de alte specialităţi sau chiar alte categorii sociale.
Bibliotecile
Primul fond de carte îl întâlnim este cel de la fostul Schit Crăsniţa, majoritatea
de sorginte religioasă, fiind menţionat de către Gh. Ghibănescu în “Surete şi
Izvoade”.Foarte interesante sunt şi însemnările de pe coperţile cărţilor sau la marginea
foilor, ce au surprins unele fenomene deosebite din natură sau din societatea
medievală ce au avut loc în mai multe momente istorice.
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Alte consemnări despre existenţa unor biblioteci particulare le avem abia
pentru perioada interbelică la familia Michiu de la conacul de pe Crasna, la fostul
conac de la Şerbeşti - mai întâi de la Dimitrie Hernea, iar apoi la colonelul Ion
Lambrino.

Biblioteca este o instituţia specializată ale cărei atribuţii principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi,
publicaţiilor seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date, pentru a
facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educare şi recreare;
iniţierea, organizarea şi desfăşurarea de programe culturale.
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Biblioteca Comunală “Mihai Eminescu” Ciorteşti
Biblioteca Comunală “M. Eminescu” Ciorteşti a fost înfiinţată în anul 1902, la
4 ani de la emiterea Legii lui Spiru Haret, ca bibliotecă sătească. După câţiva ani
devine bibliotecă a comunei, funcţionând în localul şcolii din Ciorteşti. Lectura
publică este organizată sistematic în perioada anilor 1955-1960, când generalizarea
reţelei de biblioteci comunale este legiferată prin HCM Nr. 1542/1951.
Beneficiind de sprijinul material al statului , biblioteca s-a adaptat, printr-o
juducioasă achiziţie de carte, necesităţilor dezvoltării social-economice a comunei.
Probabil, la începuturile ei, biblioteca era în grija unui învăţător. Prin anii
1940-1950 sunt informaţii potrivit cărora, bibliotecar ar fi fost doaman Burduja
Margareta. Din anul 1959 şi până în anul 1976, biblioteca a avut ca bibliotecar pe
doamna Huhulea Valeria. În anul 1975 biblioteca a trecut printr-un incendiu
devastator în care s-au pierdut cărţi de o vloare deosebită. Între anii 1977- 1978
bibliotecar a fost d-na Anişoara Popovici, iar din anul 1978 şi până în anul 1991, cu
indemnizaţie, d-l învăţător Ciobotariu Vasile.
Din data de 15.05.1991 şi până în prezent postul de bibliotecar cu norma
întreagă este ocupat de Grigoriu Maricica.

Din anul 1989, sediul bibliotecii este amplasat la etajul Căminului Cultural
Ciorteşti, bucurându-se de un spaţiu bine organizat si întreţinut.
La sărbătorirea centenarului, în anul 2002 biblioteca din Ciorteşti a primit
numele poetului naţional “Mihai Eminescu”, iar în anul 2005 şi-a extins acivitatea
prin deschiderea unei filiale în satul Şerbeşti.
În prezent, totalul colecţiilor este de 9924 documente, structurate astfel:
cărţi tipărite 9618 - cu 7103 titluri;
publicaţii seriale 287 - cu 96 titluri;
20 de documente audio-video;
alte documente ( afişe, pliante, broşuri etc. ) cuprinzând informaţii din sfera
comunitară sau consumul de droguri.
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Din anul 2009, beneficiind de sprijinul Consiliului Local Ciorteşti şi de o
competentă îndrumare metodică din partea Bibliotecii Judeţene “Gh. Asachi” Iaşi, pe
lângă serviciile clasice, biblioteca oferă acces gratuit la internet, graţie proiectului
“Biblionet- Lumea în biblioteca mea” finantat de de Fundaţia Bill & Melinda Gates .
Biblionet este un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului
Naţional, Fundatia EOS (Educating for an Open Society), Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi bibliotecile publice
româneşti. Prin acest program, biblioteca din Ciorteşti a fost dotată cu patru
calculatoare dotate cu camere web şi căşti cu microfon, o imprimantă, un scanner, un
modem wireless, un videoproiector şi un ecran, în valoare totală de 9054,19 lei.
Astfel, utilizatorii bibliotecii, beneficiază de servicii moderne de informare, de
comunicare cu rudele din depărtare, de iniţiere în folosirea tehnologiei informaţionale
şi de petrecere în mod plăcut a timpului liber.

Activităţile culturale ale bibliotecii se desfăşoară lunar, în parteneriat cu
consiliul local, cu şcolile şi cu celelalte instituţii din comună. Sunt manifestări
specifice: şezători literar- muzicale, expoziţii de carte, prezentări de carte, dramatizări
după opere literare, audiţii muzicale, sesiuni de informare a cetăţenilor.
La bunul mers al activităţii bibliotecii, o contribuţie deosebită o au voluntarii
de bibliotecă. Acestia fiind elevi ai şcolii Ciorteşti şi Şerbeşti, care au înţeles rolul pe
care il are biblioteca în formarea lor pentru viitor.
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VII. 1. a. Ziarul local
Primul ziar comunal denumit Colinele Ciorteştilor apare din septembrie 2008,
fiind o iniţiativă de suflet a primarului Gheorghe Gurzun şi a bibliotecarei Grigoriu
Maricica, având o periodicitate lunară. Prin această publicaţie locală sunt aduse la
cunoştinţă cititorului ciorteştean noutăţi despre viaţa comunei, informându-l cu privire
la unele aspecte social- politice, etnografice, ştiinţifice, edilitare, juridice, şcolare,
medicale, spirituale, de consiliere şi întrajutorare etc. Printre colaboratorii revistei se
află numeroşi intelectuali ai comunei, reprezentanţi ai primăriei, ai şcolii, ai poliţiei, ai
bisericii, s.a.

Colaboratorii permanenţi ai ziarului: GURZUN GHEORGHE primar, OCNEANU
VASILE, viceprimar, DĂNILA LUMINITA secretar, APOSTOL
ALINA,
BALTEANU MIHAI, OLARAŞU OLGUŢA, OLARAŞU VIOREL, SMOC
PARASCHIVA, SCAFARIU MARIOARA, BUCUR MARIEA, LUPU PETRU,
MUNTENESCU RODICA, POTÂRNAC DOINA, SUŢU DANIEL, ANDREI
CONSTANTIN.

VII. 1. b. Lucrări despre localităţile comunei
Însemnări şi referiri ştiinţifice despre localitîţile comunei sunt întâlnite la
cercetătorii Vasile Chirica, Marcel Tanasachi cu privire la unele aşezări preistorice,
feudale şi moderne, înscrise într-un repertoriu arheologic al judeţului Iaşi, la unele
studii locale privind acelaşi spectru documentar al răspândirii şi evoluţiei habitatului
local efectuate de un fiu al satului Ciorteşti, Costică Asăvoaiei, cercetător doctorand la
Institutul de Arheologie A.D. Xenopol Iaşi. La acestea se adaugă şi cele ale
arheologulului Vicu Merlan asupra sitului din satul Rotăria, studii publicate în
Cronica Săpăturilor Arheologice din România pentru campaniile 2008, 2009, în
ziarul local Colinele Ciorteştiului şi revista huşeană Lohanul.
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Despre artistul Ioan Balan din satul Rotăria s-au publicat numeroase articole în
presa judeţeană şi cea naţională, scoţând în evidenţă talentul consacrat al artistului în
arta sculpturii şi cea a picturii şi expoziţiile uimitoare şi fascinante ale acestuia.

VII. 2. Alte surse de informare
a populaţiei locale
VII. 2. a. Cinematograful, televiziunea şi radioul
Cinematograful sătesc
Primele proiecţii cinematografice s-au derulat în perioada comunistă şi puţin
după anul 1990 atât la şcolile sateşti cât şi la căminul cultural comunal, fiind înlocuite
apoi cu video-ul, şi mai târziu cu antenele de recepţie prin satelit.
Astăzi majoritatea familiilor dispun de antene parabolice instalate prin firmele
„Digi TV“, „Focus Sat“ s.a.

Hram la Ciorteşti - 1984
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VIII. 1. Şcoala de-a lungul timpului

P

rincipalul factor de cultură spirituală pentru perioada medievală l-a constituit
biserica. Pe lângă aceasta existau şi boierii locali care-şi aprofundau studiile la
Academia Mihăileană înfiinţată de Vasile Lupu din Iaşi, la Colegiul latin de la
Cotnari, la şcoala de pe lângă Episcopia Huşilor ş.a.
Din scrierile vechi aflăm că ştiutorii de carte sunt foarte puţini, printre aceştia
numărându-se preoţii satului, braniştierii, dregătorii domneşti, vătaful, logofătul,
hatmanul etc.

Unul din primii învăţători ai satului Şerbeşti
Cei care urmau şcoala la începutul sec. al XX-lea trebuiau să ştie a citi, a recita
poezii, a copia şi caligrafia, a face cele patru operaţii cu numere întregi etc. În
decursul unui an existau două examene: cel de iarnă şi cel de vară. La acestea
participau oficialităţile primăriei: consilierul comunal sau primarul, care judeca „care
elevi ceteau mai tare şi fără răsuflare sau care recitau poezii lungi“. Cei mai vrednici
primeau recompensă covrigi care costau şase parale. Cei mai isteţi primeau câte un
„brava“ de la primărie sau consiliul comunal. Existau, se pare, şi o excepţie: copiii
care primeau pe lângă covrigi şi „brava“ şi titlul de „Deştept băet“. (FILON 1937, 3133).
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Înv. N. Chirilă în anul 1937
Descriind viaţa învăţătorului de la sat, Ştefan Filon din Dolheşti spunea : Nu
puterea de tocire, ci puterea de simţire îşi are locul în educaţia poporului
român….Calea ridicării ţăranului nu trece prin vatra satului, ci prin saloanele
palatului…Îndemnul de mobilizare a celor din lumea satului reiese şi din următoarea
frază: Cu cât vor pătrunde mai mulţi sus, cu atât vor contribui mai bine pentru
ridicarea celor de jos…(FILON 1937, 210-211).

Profesori ai şcolii Ciorteşti - 1955
Situaţia bugetară sărăcăcioasă a şcolilor româneşti este reflectată şi în
însemnările inspectoratului judeţului Fălciu din 1936, Constantin Lascăr:
„…întreţinerea şcolilor este iluzorie şi situaţia de astăzi se menţine de la începutul
crizei economice.
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