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„Corjova – Satul meu din pragul casei” de Gheorghe Ojog
Lansare de carte la Biblioteca Județeană ASTRA din Sibiu
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu a găzduit vineri, 22 decembrie 2017, ora 10:00, festivitatea de
lansare a volumului „Corjova – Satul meu din pragul casei” semnată de Gheorghe Ojog,
primarul localității Corjova, Raionul Criuleni, Republica Moldova.
Dl. Silviu Borș, managerul Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, a vorbit la deschiderea
evenimentului. Cu această ocazie au luat cuvântul: dl. Alexandru Bălan, dl. Ion Onuc Nemeș, dl.
Vasile Hodorogea și dl. Pamfil Matei.

Au fost evocate momente din istoria poporului român, tradițiile și rolul limbii române în păstrarea
identității naționale înainte și după 1918, solidaritatea comunității sibiene cu Chișinăul, modul în
care a evoluat societatea în ultimii 28 de ani în Republica Moldova.
În cartea sa despre localitatea Corjova, Gheorghe Ojog surprinde cu rigoare științifică, talent
narativ și umor, aspecte ale vieții cotidiene într-o comunitate rurală din Basarabia. Cartea se
remarcă prin grafica frumoasă și multitudinea de informații care fac din aceasta un studiu
monografic al tradițiilor și relațiilor interumane din această zonă geografică.

Monografia este structurată în 21 de capitole care, alături de cuvântul introductiv și cel de
încheiere, propun un atent și amplu studiu istoric și geografic al localității din Republica Moldova,
de la prima atestare documentară, cu accent pe date statistice sau judecăți de proprietate, ceea
ce demonstrează importanța localității încă din perioada medievală.
Autorul aduce în atenţia cititorului date și informaţii referitoare la organizarea administrativteritorială a localității, a școlii, a învățământului și culturii, detalii despre tradiții, statistici cu privire
la populație, eroi și personalități, viața economică a satului. Vorbește deopotrivă despre
îndeletnicirile înaintașilor corjovenilor (prelucrarea pământului, creșterea animalelor, comerț),
despre colectivizare, activități tradiționale și meșteșugărești, precum și despre transformările prin
care au trecut satele din Republica Moldova în ultimele trei decenii.
La finalul evenimentului, Ansamblul folcloric de interpreți amatori „Mărgăritare basarabene” a
susținut un concert de colinde specifice zonei de centru a Basarabiei.

