ÎN CANADA APARŢINEM unei societaţi care-şi defineşte cultura si viaţa socială prin
diversitatea ei. Asta înseamnă că dacă vom înceta să stimăm şi iubi moştenirea
noastră culturală nimeni nu ne va mai crede, de bună credinţa că vom putea iubi
Canada. Vorbim despre o integrare de participare la un patrimoniu comun care să ne
dea dreptul de a fi diferiti cea ce rimează cu a fi liber, evident, respectînd
demnitatea si libertatea celorlalţi. În definitiv ceilalţi sunt cei cu care ne
realizăm in noua societate de adopţie. Iata dece la A.R.C vrem sa celebrem în toamna
asta predarea carţilor bibliotecii Române din Val-David, bibliotecii Naţionale a
Quebec-lui. In Quebec avem de aface cu un naţionalism civic care işi recunoaşte
pluralismul cultural. Astfel Biblioteca Naţionala la Montreal şi-a creat un sector
multilingv cu un stand romănesc la care ve-ţi găsi carţile A.R.C. Colecţia noastra de
carţi este aşa dar partea noastră de integrare in societatea de primire aşa cum
suntem si cu ce avem şi nu aşa cum ar vrea unii ajustaţi la nevoile pieţii de
desfacere. Căci, dacă nu am fi ce suntem, care ar mai putea fi aportul nostru la
acest pluralism cultural? Rolul carţi şi educaţiei romăneşti ramâne hotăritor la
întocmirea unei noi indentitaţi Canado-Române. Ori cât de stabile ar fi trasaturile
noastre naţionale ele nu ne pot asigura si determina o indentitate noua dar nici nu
ne obliga a ne desrădăcina. Numai legaturile cu ţara ne pot ajuta să aflăm de
creativitatea culturii noastre, să ne resursăm şi apoi repovesti şi reinvesti in
societatea de adotie. Canada devenind astfel PATRIA care ne ajuta să nu ne pierdem
PATRIA.
N.B.
1. - A.R.C. vrea să facă din predarea acestor cărtii un eveniment la care veti fi
invitaţi la timp.
2. – În vara aceasta, la câmpul romănesc din Val David, vom fi gazde primitoare
elevilor şcolii multi-etnice francofone din Saint Henri sub responsabilitatea
profesoarei Virginia Bastraviceanu. Copii de român acompaniaţi de părintii lor
sunt bine veniţi.
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