Ioan Vlas

La cei 92 de ani ai săi, clujeanul Ioan Vlas este cel mai în vârstă voluntar din oraș. A ieșit la
pensie înainte de revoluție, în 1988, după 74 de ani în care a lucrat cu cartea.
Refugiat fiind în urmă Dictatului de la Viena, Ioan Vlas a fost elev și mai apoi librar ucenic la
Sibiu, pe urmă, după război, a muncit la Librăria Universității din Cluj, unde a fost director
timp de mai multe decenii. A scris 4 cărți și are o colecție de 500 de autografe ale unor autori
pe care i-a întâlnit ca librar. I-a cunoscut personal pe filosoful Lucian Blaga, pe șeful școlii de
medicină din oraș, profesorul Iuliu Hațieganu, pe scriitorii Zaharia Stancu, Augustin Buzura,
Ion Agârbiceanu sau pe poetul Ion Cocora.
După pensionare, Ioan Vlas a rămas fidel literaturii și a împărtășit și altora convingerea că
lectură poate schimba destine și deschide noi orizonturi. A promovat ani la rând că voluntar
cartea și lectura în școli, ajungând la mii de copii din Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Câmpeni și
în alte localități din județ.
Tot că voluntar, muncește că secretar de redacție la Revista "Seniorii Clujeni" editată de
Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului din Cluj. Ioan Vlas își face timp la cei 92 de ani ai săi
și pentru alte activități. Organizează două cenacluri literare, unul la Fundația pentru Îngrijirea
Vârstnicului din Cluj și altul la Centrul de zi pentru Vârstnici nr 1.
A promovat lectura în diverse evenimente stradale (de ex. la Săptămâna Națională a
Voluntariatului) unde trecătorii s-au oprit pentru a primi recomandări din partea celui mai în
vârstă librar al Clujului.
"Voluntariatul îmi aduce o extraordinară mulțumire sufletească și mă ajută să îmi mențin
spiritul tânăr și să rămân în mijlocul oamenilor. Și să știți, nu am de gând să mă opresc", a
mărturisit în încheiere Ioan Vlas.

