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PREFAȚĂ
Volumul al doilea continuă seria poveștilor de
viață autentice care, pe de-o parte, pot reprezenta
modele pentru cei mai tineri care își caută acum propriul
drum, dar, pe de altă parte, pot reprezenta și ancore
pentru cei care sunt deja pe un drum al lor și își urmează
misiunea.
Volumul este organizat într-o structură cu care
coordonatorul, conf. dr. Patricia Runcan, deja ne-a
obișnuit în cadrul seriei Autentic: o secțiune care
include interviuri cu profesioniști, una de eseuri și una
de studii academice. Acest mod de organizare oferă
unitate seriei, orientând cititorul către acea secțiune care
răspunde propriilor așteptări:
•Interviuri cu 6 profesioniști din arii diverse. Urmând o
serie de întrebări adaptate profilului intervievatului,
cititorul este invitat să descopere și o altă față a
persoanelor cu care am interacționat, probabil, doar la
nivel formal până în prezent. Descoperim, astfel, povești
de viață care ne pot inspira, evenimente cu care unii
dintre noi rezonează, trăim emoții plăcute sau mai puțin
plăcute care, toate la un loc, ne apropie mai mult de
omul „din fața noastră”. Citind aceste interviuri, parcă
dorim ca acestea să nu se termine, parcă am dori să
întrebăm mai multe, să aflăm mai multe.
•Relaționarea cu povești de viață autentice include 12
eseuri care ne permit să aruncăm o privire în trecutul
mai apropiat sau mai îndepărtat al autorilor. Astfel, pe
15

Seria AUTENTIC. Nr. III

lângă poveștile unor oameni cu o bogată experiență de
viață, surprinde „curajul” coordonatorului de a oferi un
spațiu și pentru poveștile unor studenți despre care am fi
tentați să credem că nu au multe de spus. Dar poveștile
lor nu sunt și nici nu trebuie puse în balanță cu poveștile
altora. Prezența lor în acest volum este mai mult decât
un exercițiu de redactare a unor eseuri, este un întreg
proces de capacitare. Călătoria lor este la început dar,
prin dezvăluirea și reflectarea asupra a ceea ce i-a adus
în acest punct, drumul lor devine mai clar.
•Înțelegerea din punct de vedere științific se deschide în
fața cititorului prin prezentarea a 5 articole academice și
a unei recenzii realizate de către cadre didactice și un
masterand. De remarcat, în această secțiune, încercarea
de a-i oferi cititorului o perspectivă mai mult teoretică
asupra diverselor etape de viață și a modului în care,
bazându-se pe sinteza unor studii anterioare, putem să
ne ancorăm noi înșine într-o perspectivă sau alta și să
oferim sens etapei în care se află fiecare dintre noi.
Volumul „Călătoria vieții” se adresează unui
public larg, dar nu trebuie văzut ca un volum profund
academic. Lucrările incluse invită cititorul la un proces
de
auto-reflecție
asupra
propriei
călătorii,
recomandându-le mai degrabă ca lectură celor care se
află la începutul unui proces de cercetare. Înainte de a
adresa întrebările „mari” și „importante”, înainte de a ne
angaja într-un autentic proces de cercetare empirică a
realității sociale, acest volum ne ajută să ne punem în
ordine gândurile despre viață și sensul vieții. Volumul
nu oferă nici „rețete”, nici sfaturi de viață și nici
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răspunsuri la propriile noastre întrebări, ci oferă o parte
din experiența de viață a celorlalți. Dar, cum fiecare
călătorie este unică, nici nu ar fi de ajutor să trăim viața
celorlalți.
Conf. dr. Mihai-Bogdan Iovu
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
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