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Încă un om de cultură originar din județul Maramureș a primit Premiul Academiei
Rom&acirc;ne
. Este vorba
despre Vasile Iuga de Săliște, căruia i-a fost acordat în luna decembrie Premiul „Eudoxiu de
Hurmuzaki” pentru volumul
„Oameni de seamă ai Maramureșului. Dicționar. 1700-2010
”, (ed. Societăţii Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă”, Cluj-Napoca, 2012). Este vorba
despre un tom imens (de peste 1600 de pagini), care reunește biografiile a mai mult de 2400 de
personalități originare din Țările Maramureșului, Lăpușului, Chioarului și Codrului, care s-au
remarcat în cele mai diverse domenii, începând de la cultură la sport, de la arte la afaceri ș.a.

Acest premiu vine ca o recunoaștere a meritelor istoricului și editorului originar din Săliștea de
Sus și trăitor în Cluj-Napoca, căruia Academia Română i-a recunoscut meritele și în anul 2010,
atunci când reputata instituție i-a conferit Diploma „Meritul Academic”.
Neobositul cărturar a scris de-a lungul timpului mai multe cărți și a îngrijit și editat zeci de
volume, unele de referință pentru istoria românilor (cum ar fi reeditările magistrale și traducerea
în limba română a „Diplomelor” lui Ioan Mihalyi de Apșa), iar prin Societatea Culturală a cărei
președinte este, a organizat simpozioane și alte manifestări culturale și a realizat și dezvelit
busturi și plăci comemorative în cinstea câtorva dintre marile personalități ale Maramureșului.

Ultima sa mare realizare a apărut anul trecut, tot la Editura Societăţii Culturale Pro
Maramureş „Dragoş Vodă” din Cluj-Napoca și se numește „
Dicţionar istoric al localităţilor din judeţul Maramureş
”. Este o lucrare masivă (de peste 800 de pagini), care înșiruie toate cele 246 de localități ale
actualului județ Maramureș și care însumează referințe despre istoria, familiile nobile, evoluția
demografică, patrimoniul cultural și turistic și personalitățile originare din aceste așezări.
Volumul beneficiază de o &quot;Prefață&quot; și un „Cuvânt înainte” semnate de către
prestigioșii academicieni Ioan Aurel Pop și Nicolae Edroiu.
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Pentru aceste argumente, consider că Vasile Iuga de Săliște merită cu prisosință titlul onorific
de „Omul Anului 2014” în cultura maramureșeană.
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