
\&quot;...In ziua de azi ne e rusine sa aratam ca suntem crestini \&quot;
Rep: O intrebare care facea furori pe la inceputul "democratiei " romanesti: Cine esti dumneata, domnule
Lucian Coca? 
  
  
  
  Lucian Coca: Pai, in primul rand stiu ca nu sunt o persoana din categoria VIP-uri, nu sunt politician si nu
sunt nici o persoana importanta. Sunt un om simplu, nascut si crescut la Sibiu, care a facut scoala la Sibiu
si care a incercat sa lase in urma sa un lucru bun. Sunt de profesie inginer diplomat, absolvent al
Facultatii de Știinte Agricole, Industrie Alimentara si Protectia Mediului si al Facultatii de Teologie
"Andrei Șaguna " din Sbiu.
  
  
  
  Rep: Acum, la finalul celei de-a XII-a editii a Targului National de Carte si Revista Religioasa, iti mai
amintesti de Editia I? Unde a fost, cati participanti, cum a fost atmosfera?
  
  
  
  L.C.: intotdeauna imi amintesc cu drag de acele minunate zile ale primei editii. Era o atmosfera
destinsa, toata lumea ne simteam ca intr-o familie: noi organizatorii, reprezentantii editurilor participante,
vizitatorii... Au fost 13 edituri participante, edituri care au avut curajul de a porni alaturi de noi intr-o
misiune care nu era deloc usoara, aceea de a promova cartea religioasa in randul "tinerei generatii PRO ",
bulversata de multitudinea de carti laice, profane si pline de mesaje amoroase. La acea vreme puteam
constata ca se publica mult, chiar foarte mult. insa cartea religioasa pierdea "teren " in fata publicatiilor
"de top ": reviste pentru adulti, carti de dragoste, s.a. in acel context al acelor ani s-a nascut Targul
National de Carte si Revista Religioasa.
  
  
  
  Rep: Cine au fost si sunt "ajutoarele " tale?
  
  
  
  L.C.: inca de la prima editie ni s-au alaturat oameni minunati, oameni cu suflet mare care si-au sacrificat
din timpul lor pentru ca Targul de Carte si Revista Religioasa sa devina un eveniment reprezentativ
pentru Sibiu si nu numai. Nu sunt multi, dar sunt din acea categorie care realizeaza ceva cu multa daruire,
cu suflet. 
  
  
  
  Rep: "Targ National de Carte si Revista Religioasa "... Ce se vrea prin el? 
  
  
  
  L.C.: De la inceput am dorit sa oferim tinerilor, in special, si iubitorilor de carte, in general, posibilitatea
de a gasi in acelasi loc ultimele aparitii editoriale de carte religioasa, de a reuni la un loc principalele
edituri si de a-i cunoaste pe cei ce "ostenesc in ogorul plamadirii cartilor duhovnicesti ", pe autorii si
editorii acestora.
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  Rep: A fi "religios ", cel putin de o vreme incoace, este un lucru, sa-i spunem asa, "de ras ". Cum faci
fata acestui asa-zis "handicap " social, intr-o lume tot mai ateizata sau, cel putin dezorientata spiritual?
  
  
  
  L.C.: Aceasta e problema! Faptul ca in ziua de azi ne e rusine sa aratam ca suntem crestini, ne e rusine
sa mergem la Biserica, ne e rusine sa rasfoim o carte duhovniceasca. in schimb nu ne ferim sa mergem
noaptea prin cluburi, la discoteci, sa umblam mai mult dezbracati decat imbracati, sa ne etalam tatuajele
si hainele de firma... Acesta e efectul indoctrinarii "generatiei PRO " cu tot felul de idei, care mai de care
mai atragatoare si care aduceau in prim plan orice, numai pe Dumnezeu nu. in ziua de azi nu mai
promovam adevaratele valori cu pseudo-valorile.
  
  
  
  Rep: Chiar daca Targul National de Carte si Revista Religioasa este, cel putin din punctul de vedere al
prezentei publicului, un succes, VIP-urile locale nu prea se vad pe aici, nici oficial, nici ca vizitatori?
Exista, vorba Leanei lui Costel din Vacanta mate, "o esplicatie "?
  
  
  
  L.C.: Mi-aduc aminte de editia a X-a cand toata lumea se astepta ca acea editie sa aduca ceva deosebit
de nou, ceva "super cool ". Da, probabil ar fi fost "la moda " un foc de artificii, un concert senzational,
prezenta a zeci de "VIP "-uri "pe metru patrat ", etc. insa nici cea de-a X-a editie, nici anterioarele, nici
urmatoarele, nu au adus nimic nou iesit din comun. Au adus insa acelasi mesaj, aceeasi propovaduire
pastrata si transmisa din generatie in generatie, de 2000 de ani incoace; aceeasi credinta pentru care multi
din inaintasii nostrii si-au dat viata, chiar in temnitele comuniste, pentru ca nu au vrut sa o paraseasca;
aceeasi credinta transpusa in scris in multitudinea de carti duhovnicesti prezente din belsug la Targul
National de Carte si Revista Religioasa. Este un eveniment care promoveaza traire duhovniceasca,
smerenie, comuniune... nu VIP-uri.
  
  
  
  Rep: De ce anul trecut nu s-a tinut Targul?
  
  
  
  L.C.: Anul trecut, din mai multe motive (financiare, de sanatate etc)- nu am reusit sa organizam targul,
desi ne-am dorit foarte mult. Dar nimic nu a fost intamplator! Caci anul trecut am putut sa constientizam
importanta organizarii pe mai departe a acestei manifestari unice in tara dupa specificul ei. Editori,
scriitori si chiar cititori si-au exprimat parerea de rau ca anul trecut nu s-a organizat. Cu ajutorul lui
Dumnezeu o sa incercam ca pe viitor sa nu mai intrerupem sirul editiilor.
  
  
  
  Rep: Cum consideri colaborarea ta cu Mitropolia Ardealului si Biblioteca Judeteana ASTRA?
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  L.C: Atat cu Mitropolia Ardealului care ne-a acordat arhiereasca binecuvantare, cat si cu Biblioteca
Judeteana ASTRA care ne-a gazduit si in acest an, colaborarea este una foarte buna si le multumesc inca
o data si pe aceasta cale. De asemenea sa nu uitam sprijinul Consiliului Judetean Sibiu care a co-finantat
evenimentul. Tuturor le multumesc pentru increderea pe care ne-au acordat-o.
  
  
  
  Rep: Un cuvant de final pentru cititorii nostri?
  
  
  
  L.C.: Le multumesc tuturor celor care au trecut pragul targului, iar cei care nu au reusit pana acum ii
asteptam cu mult drag la editia urmatoare.

Cuvinte cheie: artificii  romanesti  concert  sanatate  biserica  noaptea  vip  cluburi  ion  tatuaje
mitropolia ardealului  biblioteca judeteana astra  consiliul  pal  reviste  industrie alimentara  team  lulu
aliment  abs  fir  time
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