
Cu cine se lupt�Bucur?
Corneliu Bucur este o figura veche a orasului Sibiu. Actualul si se pare eternul director al muzeului Astra
a cochetat cu politicul, dupa care s-a asezat definitiv, se pare, in fotoliul cultural al muzeului. Bataios din
fire, Bucur s-a facut remarcat prin presiuni, in sensul pozitiv, asupra institutiilor de care depinde,
financiar, muzeul. A creat festivale de traditii, dintre cere mie mi se pare ca cel al olarilor este cel mai
reusit. Altele, desi au consumat multi bani, nu au avut succes la public. Bucur mai are un merit, ca a
adunat in muzeul din Dumbrava foarte multe  "artefacte"  ale civilizatiei romanesti. Iar muzeul din
Dumbrava face parte acum din brandul Sibiului. <br />  Dar pana si Bucur are minusuri. De notorietate
este disputa pentru sediul bibliotecii Astra.  "Razboiul"  a fost mai intens mai ales in perioada in care
directorul bibliotecii era Ion Maris, acum pensionat. Disputa s-a reluat de curand. Poate nu la fel de
spectaculos, pentru ca Onuc Nemes, actualul director al bibliotecii, a ales sa fie mai calm. <br />  Bucur
nu este prea iubit nici de unii din angajatii muzeului. Multi dintre acestia au plecat, motivul oficial fiind
gasirea unor oportunitati mai bune. De fapt, certurile dintre unii dintre fostii angajati si Bucur au fost
destule. Si persista.<br />  A mai aparut recent un alt semn de intrebare, pe care il poate vedea oricine pe
site-ul institutiei. Care se redirectioneaza catre un alt site, detinut de un oarecare Paul Nemes. Pe care
domnul Bucur il stie bine. <br />  Multe se pot spune despre Bucur, de bine, de rau. Cultura este insa un
loc linistit, de meditatie. Poate ca domnul Bucur ar trebui sa se mai linisteasca si sa nu mai vada dusmani
in toate partile. <br />  <br />  Laurentiu PARNIC

Pagina 1 / 1


