CUVÂNT DE DESCHIDERE

Domnule director al Salonului de Carte Bookfest,
Domnule consilier,
Doamnelor și domnilor,
Trebuie să vă spun că în urmă cu o oră nu știam că azi va trebui să
spun câteva cuvinte la deschiderea acestei manifestari așa încât nu am
venit cu un text elaborat iar ceea ce voi spune voi spune din ceea ce simt
exact în acest moment.
Reprezint instituția Consiliului Județean care este o instituție suport
pentru această manifestare culturală. ...Organizarea acestei manifestări în
Tg. Mureș face ca acesta să fie una din prezențele din spațiul național în
care se desfășoară Salonul de Carte Bookfest 2018. Faptul că sunt ediții
repetate ale acestui salon ne dă un sentiment de continuitate și exprimă
în același timp ideea că instituțiile administrației locale sunt interesate să
sprijine aceste manifestări.....doresc să asigure accesul la cultură.
Cartea a fost și va rămâne un instrument de tezaurizare a
spiritualității din diverse domenii. Activitatea mea profesională a fost în
domeniul tehnic, dar variile domenii în care cartea este prezentă azi în Tg
Mureș, în acest spațiu atât de generos, mă îndeamnă și ne îndeamnă să
intrăm și să accedem în toate aceste domenii. Gusturile publicului sunt
foarte diverse, generaţiile au preferinţe, nivelul de accesibilitate al cărţilor
este diferit, dar și oferta salonului de față este foarte generoasă.
Sărbătoare a cărții, acest Bookfest, este de fapt un eveniment pe
care ar trebui să-l trăim, cei care locuim în acest spațiu, ca pe un
eveniment din agenda noastră anuală. Deja sunt câțiva ani buni de când
participăm la aceste manifestări și nu putem decât să adresăm mulțumiri
organizatorilor care, sigur, fac un efort deosebit pentru a veni la Tg. Mureș
chiar dacă, nu știu nu am datele necesare să spun acest lucru,
componenta economică le acoperă toate cheltuielile legate de o astfel de
manifestare, pentru că în zilele noastre această parte nu poate fi neglijată.
În numele Consiliului Județean, al Comisiei social-culturale al cărui
președinte sunt în acest mandat, nu pot decăt să-mi exprim satisfacția că
putem participa la un eveniment de asemenea nivel și aș dori ca și edițiile

viitoare să se desfășoare cu aceeași regularitate și cu un grad de
atractivitate cât mai mare.
O să închei făcând apel la un citat.....din cartea ”Origini” de Dan
Brown: ”Fie ca filosofiile noastre să țină pasul cu tehnologia. Fie ca
înțelegerea și compasiunea noastră să țină pasul cu puterea pe care o
dobândim. Și fie ca dragostea , nu frica, să fie motorul schimbării noastre”
Cartea este un element care ajuta la schimbarea noastră.
Va mulțumesc pentru atenție.
VASILE BOLOȘ,consilier județean PSD
(Alocuțiune prezentată la deschiderea Salonului de Carte Bookfest,
Tg. Mureș, 20 septembrie 2018. Textul are ușoare corecții impuse de
rigorile unei exprimări scrise.)

