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Din 1991 şi până în pre-
zent la jumătatea lunii iu-
nie, Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova organi-
zează Simpozionul „Valori 
bibliofile”, în cadrul căruia 
este omagiat poetul naţional 
Mihai Eminescu. Ediţia a 
XVIII-a, care s-a desfăşu-
rat recent, a comemorat 120 
de ani de la trecerea la cele 
veşnice a lui Eminescu şi a 
celor mai buni prieteni ai săi 
– Ion Creangă şi Veronica 
Micle. Tradiţional la acest 
simpozion sunt prezentate 
şi analizate noile apariţii 
editoriale în domeniul emi-
nescologiei. Organizatorul 
simpozionului, Nina Negru, 
şefa Serviciului „Studii şi 

cercetări” al Bibliotecii Na-
ţionale, a făcut o trecere în 
revistă a ultimelor achiziţii şi 
scurte rezumate la următoa-
rele cărţi despre Eminescu:

Georgescu, Nicolae. Cu 
Veronica prin infern. Cartea 
regăsirilor, cartea despărţi-
rilor. – Iaşi: Princeps Edit, 
2008. – 334 p.;

Costache, Iulian. Emi-
nescu. Negocierea unei ima-
gini. – Bucureşti: Cartea Ro-
mânească, 2008. – 368 p.;

Mihăilescu, Dan C. Des-
pre omul din scrisori. Mihai 
Eminescu. − Bucureşti: Hu-
manitas, 2009;

Gregori, Irina. Ştim noi 
cine a fost Eminescu?.
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Ultima carte, deşi nu 
ajunsese încă la Chişinău, 
a fost anunţată pentru că 
a luat în acest an premiul 
Uniunii Scriitorilor din 
România pentru critică.

La simpozion a fost 
proiectat primul film docu-
mentar despre Eminescu, 
realizat de Octav Minar în 
1914 şi descoperit de bibli-
ofilul Ion Rogojanu în Ar-
hiva Naţională de Filme a 
României.

Veronica Cosovan, Ser-
viciul „Carte veche şi rară” 
al Bibliotecii Naţionale, 
a prezentat o comunicare 
despre biblioteca persona-
lă a lui Ion Creangă.

Discuţiile, la care au 
participat scriitori, bibli-
otecari, preoţi, alte cate-
gorii de intelectuali, iu-
bitori de valori culturale 
ale neamului, s-au axat pe 
contextul istoric în care s-a 
declanşat persecuţia asu-
pra lui Eminescu, precum 
şi pe corespondenţa Emi-
nescu − Veronica Micle, 
cuprinsă în volumul Dul-
cea mea Doamnă. Eminul 
meu iubit, editat în 2000.

Este important să exis-
te accesul publicului larg 
la dezbaterile culturale 
dedicate figurilor esenţi-
ale ale istoriei şi culturii 
noastre. În ultimii ani, la 
15 iunie, evenimentul cul-
tural de pe Aleea Clasici-
lor din Chişinău, organizat 
de Uniunea Scriitorilor, 
are o frumoasă continuare 
în blocul II al Bibliotecii 
Naţionale, situat în apro-
pierea Grădinii Publice 
„Ştefan cel Mare”. Iubito-
rii de carte sunt invitaţi la 
Simpozionul „Valori bi-
bliofile”, în cadrul căruia 
cercetători din domeniile 
istoriei, literaturii, filoso-

fiei, teologiei şi bibliote-
conomiei prezintă comu-
nicări despre Eminescu şi 
alte valori naţionale.

În acest an, prezentând 
cartea lui I. Costache des-
pre instituţionalizarea me-
moriei eminescologice, 
vorbeam despre necesita-
tea abordării sistematice, 
coerente a noilor interpre-
tări ale fenomenului Emi-
nescu. Analiza receptării 
lui Eminescu de-a lungul 
anilor include şi pe de-
tractori, şi pe cei care se 
luptă, chipurile, cu tradiţia 
interpretativă (numită de 
I. Costache „tradiţie ca-
nonică”), dar şi pe simplul 
cititor. Istoria receptării 
lui Eminescu în timp este 
de fapt intrarea în circuit 
canonic a diferitelor mo-
dele şi chei de lectură din 
diferite epoci.

Primul film documen-
tar despre Eminescu, ce 
inserează fragmente din 
scrierile poetului intrate 
de-a lungul timpului în 
manuale, a fost un prilej 
de meditaţie pentru cei 
ce parcurg astăzi dosarul 
receptării lui Eminescu. 

Ce am păstrat şi ce am 
adăugat la imaginea lui 
Eminescu şi la înţelege-
rea operei sale din 1914 
încoace?

Răzvan Codrescu scrie 
în ultimul număr al revis-
tei Puncte cardinale că cei 
mai mari duşmani ai lui 
Eminescu sunt primii care 
ştiu că el n-a murit şi se 
străduiesc să îl omoare în 
sufletul nostru. Din acest 
motiv, poate, ceea ce a su-
pravieţuit, păstrat cu grijă 
interesată în dosarul Emi-
nescu, este până astăzi aşa-
zisul „accident biografic” 
de la 28 iunie 1883 ca mo-
tiv de receptare negativă. 
Este simptomatic faptul 
că I. Costache, în cartea 
sa „Eminescu. Negocierea 
unei imagini”, numeşte 
eufemistic „accident bio-
grafic” întâmplările bine 
orchestrate pentru a-l mai 
„potoli”. Erau de aşteptat 
şi interpretările originale 
ale lui I. Costache privitor 
la „Noua Direcţie” a lui 
Maiorescu. În loc să-i re-
proşeze că l-a trădat şi l-a 
sacrificat pe Eminescu la 
28 iunie 1883, I. Costache 

face aprecieri proletcultis-
te privitor la „axa de co-
ordonare a valorilor după 
criterii junimiste, calofi-
le”, care „sacrifică auten-
ticul, străfundurile psiho-
logice”. I. Costache vede 
una din cauzele receptării 
negative a lui Eminescu 
în „lansarea lui în spaţiul 
public sub stindardul Ju-
nimii”, în perioada când 
„paşoptismul generase alte 
reflexe de lectură a valori-
lor comunităţii”. Autorul 
presupune că a existat o 
„dificultate de acomoda-
re a publicului cititor” la 
scrisul lui Eminescu, ceea 
ce noi nu prea credem.

(Continuare în pag. 3)
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Dacă Eminescu nu s-ar 
fi pronunţat clar împotri-
va paşoptismului care i-a 
adus pe „roşii” la putere şi 
care a oferit „cu largheţe” 
statutul de scriitor tutu-
ror celor capabili să scrie 
ceva româneşte, i-am pu-
tea reproşa lui Maiores-
cu convertirea scriitorilor 
epocii la programul „arta 
pentru artă”.

Mai este în dosarul 
Eminescu o judecată cu 
prejudecată, privitor la 
relaţia lui cu Veronica Mi-
cle. Este dificil să urmă-
reşti biografia unei iubiri. 
Nicolae Georgescu a fă-
cut-o şi, fiind unul dintre 
cei mai bine documentaţi 
eminescologi, credem în 
lumina ce o varsă asupra 
Veronicăi: „I-a stat alături 
la rău şi la bine, mai mult 
la rău. Şi cu toate acestea 
o lume întreagă a dispre-
ţuit-o, un secol întreg şi 
mai bine... Acest roman 
epistolar (aproape 200 de 
scrisori) dovedeşte pentru 
prima dată că femeia pe 
care a iubit-o Eminescu a 
fost nu numai frumoasă, 

nu numai ta-
lentată, inte-
ligentă, cultă, 
elegantă – dar 
şi cinstită, şi 
devotată, şi 
dezinteresată 
– ba chiar ca-
pabilă de sa-
crificii mari”.

Este im-
portant să re-
ţinem una din 
cauzele pen-
tru care Dan 
C. Mihăilescu 
consideră că 
trebuie să-l 
cunoaştem pe 
Eminescu cel 
din corespon-

denţă: „Dacă-i adevărat 
că abia în corespondenţa 
de iubire se dezvăluie pe 
deplin” omul deplin al 
culturii române, „atunci 
ne aflăm înaintea unei au-
todezvăluiri insolite a în-
săşi fiinţei naţionale, nu-i 
aşa?”.

În cadrul Simpozionu-
lui „Valori bibliofile” au 
fost incluse şi două comu-
nicări despre revista Soci-
etăţii Istorico-Arheologi-
ce Bisericeşti, cu ocazia 
împlinirii unui centenar de 
la apariţia ei. Nina Negru 
a vorbit despre activitatea 
unor controversaţi ierarhi 
din perioada ţaristă, re-
flectată în revistă, iar Ma-
ria Danilov a prezentat o 
comunicare despre soarta 
bibliotecii Societăţii.

În anul comemorativ-
omagial al Sfinţilor Părinţi 
Capadocieni, patru din-
tre preoţii invitaţi la sim-
pozion au vorbit despre 
Sf. Vasile cel Mare şi Sf. 
Grigorie de Nazianz. Co-
municările preoţilor de la 
biserica „Sf. Trei Ierarhi” 
din Chişinău au fost pre-

zentate mai întâi în cadrul 
orelor de catehizare orga-
nizate în parohie. Astfel,  
preotul paroh Anatolie 
Goncear, vorbind despre 
„Scrierile ascetico-morale 
ale Sf. Vasile cel Mare ca 
îndreptar pentru restau-
rarea omului”, a comuni-
cat, dincolo de informaţii 
despre opera Sf. Vasile (în 
special „Învăţătura către 
fiul duhovnicesc”), şi ob-
servaţii pe care le poate 
face doar un duhovnic în 
scaunul de spovedanie. 
Comunicarea prezentată 
de preotul Nicolae Creţu 
a lărgit orizontul sau poa-
te, pentru unii, abia a des-
chis uşa spre cunoaşterea 
operei Sfântului Grigorie 
Teologul, poetul şi minu-
natul interpret al tainelor 
divine în cele „5 cuvân-
tări teologice”. Pentru a 
completa, Nina Negru a 
atras atenţia asupra mo-
delelor de lectură a Sfintei 
Scripturi recomandate de 
Sf. Părinţi Vasile cel Mare 
şi Grigorie Teologul. Deşi 
punctul de referinţă pentru 
Sf. Părinţi Capadocieni a 
fost Origen, reprezentant 
al Şcolii Alexandrine, tra-
diţia creştină capadociană 
era de filiaţie platoniciană 

şi înclina spre interpreta-
rea literală şi nu alegorică 
a Sf. Scripturi. Sf. Vasile 
cel Mare vorbea însă des-
pre necesitatea purificării 
de patimile trupului ca o 
condiţie esenţială a înţe-
legerii textului Cărţii Căr-
ţilor. Pentru că autorul ei 
este Duhul Sfânt.

Invitaţii la comemo-
rarea Sf. Părinţi Capado-
cieni în cadrul parohiei 
„Sf. Trei Ierarhi” din Chi-
şinău, pr. Ioan Antistescu 
din Târgu Neamţ şi ar-
him. Ştefan Guşă, stareţul 
mănăstirii „Sf. Ştefan cel 
Mare” din Vaslui, au vor-
bit despre opera şi viaţa 
celor doi sfinţi capadoci-
eni şi legătura lor cu creş-
tinii din Scythia Minor şi 
Dacia nord-dunăreană. Cu 
această ocazie au fost pre-
zentate şi cărţile incluse în 
expoziţia dedicată Sfinţi-
lor Capadocieni:

Arhim. Ştefan Guşă. 
Influenţa Sfântului Vasile 
cel Mare asupra monahis-
mului românesc. – Iaşi:
Vasiliana, 2007;

Sfântul Vasile cel 
Mare. Închinare la 1630 
de ani. Vol. I. – Buc.: Edi-
tura Basilica a Patriarhiei 
Române, 2009.

Sfinţii Capadocieni ne-ar 
putea fi utili într-o campa-
nie pentru lectura curată.

Simpozionul s-a înche-
iat cu o comunicare a dnei 
Alla Panici despre Codex 
sturdzanus (sec. al XVI-lea) 
ca monument al limbii 
române, publicat de B.P. 
Hasdeu în „Cuvente den 
bătrâni”, după care parti-
cipanţii au depus flori la 
bustul lui Mihai Eminescu 
de pe Aleea Clasicilor din 
Chişinău.

Nina Negru
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2009 - Anul promovării imaginii bibliotecii 
publice în comunitate

„Hai în gaşca voluntarilor!” 
a fost genericul Săptămânii 
Naţionale a Voluntariatu-
lui, care s-a desfăşurat în 
perioada 29 mai – 5 iunie 
2009. Ediţia curentă a im-
plicat în activităţi de volun-
tariat mai multe vedete ale 
showbizului şi mass-mediei 
autohtone. Scopul acţiunii 
este de a oferi modele de 
creştere a responsabilităţii 
civice a cetăţenilor, de a sen-
sibiliza opinia publică des-
pre importanţa şi impactul 
activităţii de voluntariat în 
cadrul comunităţii.

Evenimentul a fost orga-
nizat de Coaliţia pentru pro-
movarea legii şi activităţilor 
de voluntariat, formată 
din: Asociaţia „Tinerii pen-
tru dreptul la viaţă” (TDV); 
Centrul de Resurse „Tineri şi 
Liberi”; Centrul de Resurse 
pentru Drepturile Omului 
(CreDO); Consiliul Naţional 
al Tineretului din Moldova 
(CNTM); Reţeaua Socială 
(reprezentată de Asociaţia 
„Motivaţie”); Serviciul pen-
tru Pace (SPP).

La ediţia 2009 drept par-
teneri ai Coaliţiei au par-
ticipat: Asociaţia „Prietenii 
copiilor”, Centrul Comunitar 
pentru Copii şi Tineret.

Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova în 
parteneriat cu filiala Biblio-
tecii Municipale „B.P. Has-
deu” şi Consiliul Naţional 
al Tineretului din Moldova 
(CNTM) au organizat la 29 
mai 2009 un atelier profe-
sional „Managementul vo-
luntariatului: aplicaţii prac-
tice”. Atelierul a fost axat pe 
formarea culturii voluntaria-
tului în biblioteci ca valoare 

adăugată activităţii infodo-
cumentare.

Formatorul Mariana Ţur-
can, consultant în probleme-
le politicii de tineret CNTM, 
a învăţat bibliotecarii din 
Republica Moldova practi-
cile de calitate ale volunta-
riatului: definiţii şi concept; 
dimensiuni ale serviciului 
de voluntariat; pregătirea 
organizaţiei pentru lansarea 
unui program de volun-
tariat; managementul vo-
luntarilor – un proces în 10 

paşi; rolul coordonatorului 
de voluntari; potenţialii 
voluntari; beneficii şi 
responsabilităţi; motivarea 
şi aprecierea voluntarilor. 

Bibliotecarii s-au mobilizat 
în exerciţii practice: beneficii-
le şi responsabilităţile biblio-
tecilor care implementează 
programe de voluntariat; 
motivarea şi aprecierea vo-
luntarilor.

Experţii care deja au im-
plementat asemenea servi-
cii sau chiar au fost voluntari, 
au menţionat beneficiile 
bilaterale ale activităţii de 
voluntariat. Doamna Sha-
ron Ketchum, şefa adjunctă 
a Secţiei cultură şi presă a 
Ambasadei SUA în Moldo-
va, a povestit bibliotecarilor 

despre politica Statelor Uni-
te ale Americii privind vo-
luntariatul. Implementarea 
unui program de voluntariat 
„Prietenii bibliotecii” a fost 
scopul Bibliotecii „Ovidius”, 
filiala Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”. Desfăşurat pe 
parcursul unui an şi coor-
donat de Margareta Cebo-
tari, bibliotecar principal, 
programul a adus multe 
beneficii bibliotecii în for-
marea imaginii şi promova-
rea serviciilor şi ofertelor. Iar 

Ecaterina Tulgara, şef oficiu 
de la Biblioteca din Vadul 
lui Vodă, a reflectat utilita-
tea implicării voluntarilor la 
realizarea şi implementarea 
proiectelor.

Discuţiile şi dezbaterile 
de la finalul atelierului pro-
fesional au demonstrat că 
bibliotecile din Republica 
Moldova au nevoie de pro-
grame de voluntariat. Ana-
liza cost-beneficiu a acestei 
activităţi reflectă utilitatea 
membrilor comunităţii în 
implicarea în diverse acţiuni 
ale bibliotecilor. 

De menţionat că eveni-
mentul a fost găzduit de 
Biblioteca Publică de Drept, 
filiala Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”, în săptămâna 
uşilor deschise.

Voluntariatul contribuie 
la coeziunea economică 
şi socială. Bibliotecarii din 
Republica Moldova alături 
de personalităţile publice 
participă activ la promovarea 
voluntariatului, învăţând ri-
gorile, principiile de bază ale 
muncii în folosul comunităţii.
 La ediţia 2009 contribuţii 
deosebite au avut:
• interpreta Victoria Lungu 

în parteneriat cu Centrul 
„Casa Mărioarei” a discutat 
fenomenul violenţei în fami-
lie;
• interpreta Aura cu fiicele 

sale au oferit clipe de bucu-
rii pentru copiii vulnerabili.   
Împreună cu Asociaţia „Prie-
tenii copiilor” au mers cu 
ludobusul dotat cu jucării şi 
jocuri la Casa „Aşchiuţa”;
• Georgeta Voinovan, 

Ion Raţă şi Mihai Budurin 
(formaţia „Catharsis”) au 
distrat copiii din comuna 
Sărata Galbenă, r. Hânceşti;
• prezentatorii TV au ple-

cat la Spitalul Oncologic 
pentru a confecţiona obiec-
te în stil origami împreună 
cu copiii bolnavi;
• voluntarii de diverse vârs-

te au organizat o acţiune de 
susţinere a pietonilor pentru 
a traversa străzile fără risc cu 
lozinca „Unde-s  zebrele din 
Chişinău?” etc.

Săptămâna Naţională a Vo-
luntariatului „Hai în gaşca vo-
luntarilor!” este un eveniment 
de incluziune, care contribuie 
la constituirea unei identităţi  
sociale. Astfel, comunitatea 
biblioteconomică dezvoltă 
cultura voluntariatului, apli-
când practici naţionale şi 
internaţionale.

Tatiana Coşeri, director ad-
junct, Biblioteca Municipală 

„B.P. Hasdeu”, preşedintele 
filialei municipale ABRM

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica 
Moldova învaţă activitatea de voluntariat 
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TTermenul de „creativita-
te” îşi are originea din cu-
vântul latin care înseamnă 
„a zămisli”, „a făuri”, „a 
naşte”. Însăşi originea cu-
vântului ne demonstrează 
că termenul de creativitate 
defineşte un proces, un act 
dinamic, care se dezvoltă, 
se desăvârşeşte. Creativi-
tatea duce la descoperiri 
noi, idei noi, la inovaţii. 
Copilul şi creativitatea sunt 
cele două verigi care se află 
într-o relaţie strânsă, copilul 
având rolul de producător 
al noului, valorosului.

Dăruindu-i unui copil cu-
lori, veţi fi uimiţi de modul 
cum vede şi redă realitatea 
ce ne înconjoară deopotrivă 
pe toţi, veţi descoperi cum 
arată viitorul, ce se ascunde 
după ferestrele copilăriei. 

Aceste activităţi solicită 
implicări participative ale 
copiilor. Din experienţa 
acumulată în bibliotecă 
am constatat că lectura 
stimulează creativitatea co-
piilor. Cunoştinţele obţinute 
din lecturi îşi au rostul doar 
atunci când dau naştere 
la noi cunoştinţe, produ-
se culturale sau ştiinţifice. 
Un copil care citeşte are 
o imaginaţie mai bogată, 
vede lucrurile în ansam-
blu, îşi poate exprima mai 
exact şi mai plastic ideile, 
sentimentele trăite, trăirile 
proprii.

În cadrul bibliotecii 
noastre a fost inaugurat 
de asemenea Clubul de 
lectură „Witch”, unde a fost 
organizată prima şedinţă 
de constituire şi la care au 
participat elevi de la Liceul 

creaţie „Avanti”. 
Tema de discuţie a pri-

mei şedinţe a clubului a 
fost „Între metaforă şi coti-
dian”. Elevii au citit versuri 
din propria creaţie, şi-au 
expus opiniile pe marginea 
poeziilor. Invitata clubului 
a fost tânăra poetă Doina 
Mămăligă, elevă în clasa a 
VIII-a a Liceului „Miguel 
de Cervantes” din Chişinău, 
recomandată de scriitoarea 
Raisa Plăieşu.

La o altă şedinţă a Clu-
bului de creaţie şi lectură 
„Avanti” a fost pusă în 
discuţie cartea „Hermeneu-
tica – miracolul cunoaşterii 
umane” de Ion Hanganu. 
Elevii au avut posibilitatea 
să consulte această carte, 
să-şi expună opiniile şi să 
pună întrebări.

cartierului Buiucani. Or-
ganizatoarea acestui club 
este poeta Renata Verejanu 
şi Doiniţa Mămăligă, poetă 
începătoare. Renata Vereja-
nu a povestit despre proiec-
tul Clubul Consiliului Eu-
ropei şi crearea unei reţele 
în Moldova şi în alte ţări. 
La fel, ea s-a referit la ac-
tivitatea copiilor în cadrul 
clubului, la obiectivele de 
bază, menţionând că este 
un ONG şi nu o organizaţie 
politică. Activitatea aces-
tui club are loc pe bază de 
voluntariat. Tot la această 
şedinţă de inaugurare a fost 
ales preşedintele clubului, 
Leon Rusu, elev în cl. a 
VIII-a, reprezentant al ele-
vilor, şi Consiliul coordona-
tor al clubului care se con-
stituie din doi membri: Ana 

Noi modalităţi de stimulare a lecturii şi 
creativităţii tinerilor

Creaţia dezvoltă copilului 
curiozitatea. Fiecare act 
creativ începe cu o întreba-
re, dar aceasta trebuie să fie 
deschisă, să aibă sens şi să 
nu aibă răspunsuri predeter-
minate şi îndeosebi să fie o 
întrebare care să nu reclame 
o simplă expunere a fapte-
lor. Cercetările ne sugerează 
că copiii care sunt mai crea-
tivi deseori se implică în 
jocuri imaginative, concur-
suri şi alte activităţi de acest 
gen. În scopul stimulării 
şi dezvoltării creativităţii 
copiilor, BP „Târgovişte” 
descoperă diferite for-
me de activităţi cum sunt: 
„Ora poveştii”, Clubul de 
lectură „Witch”, Clubul li-
terar de creaţie „Avanti”, 
Clubul Consiliului Europei 
„Târgovişte” inaugurat în 
cadrul săptămânii uşilor des-
chise – conducător poeta 
Renata Verejanu.

Teoretic „Dante Alighieri” şi 
şcoala nr. 5 „Alexandru Do-
nici” din Chişinău. Pentru 
prima lectură au fost propuse 
două cărţi din seria „Witch” 
– „100 de trucuri pentru 
a supravieţui la şcoală” şi 
„100 de trucuri pentru a te 
distra în vacanţă”.

În cadrul şedinţelor aces-
tui club organizăm şi ore de 
lectură, una din ele fiind 
consacrată operei lui Ion 
Druţă „Frunze de dor”: 50 
de ani de la publicarea nu-
velei. Aici a fost reprodusă 
biografia scriitorului, titluri 
din opera sa, în special ro-
mane, piese de teatru, alte 
creaţii. De asemenea au 
fost lecturate fragmente din 
opera propusă, în special 
acele pagini care conţin ca-
racterizarea personajelor-
cheie din nuvelă: Rusanda, 
Domnica, Gheorghe.

Aş menţiona în special 
activităţile desfăşurate în 
cadrul Clubului literar de 

Scriitorul Ion Hanga-
nu a vorbit detaliat despre 
studiul său, despre nece-
sitatea cunoaşterii umane 
la nivel de creatologie, 
psihopedagogie, cerceto-
logie, oprindu-se la fiecare 
compartiment aparte. Auto-
rul a făcut referinţe, în fie-
care caz aparte, la exemple 
concrete. Elevii au venit 
cu referinţe şi cu întrebări 
adresate autorului.

Invitata Clubului literar 
de creaţie „Avanti” a fost 
pictoriţa Olesea Şibaev, 
care a organizat un verni-
saj al lucrărilor sale. For-
ma de creaţie a fost pictu-
ra pe batic, un gen de artă 
decorativă mai puţin practi-
cat în Republica Moldova.

În cadrul săptămânii 
uşilor deschise a fost orga-
nizată şedinţa de fondare a 
Clubului Consiliului Europei, 
filiala „Târgovişte”. Membrii 
acestui club sunt liceenii 

Busuioc şi Adelina Nişman. 
Periodicitatea şedinţelor de 
activitate este lunară.

Preşedinte de onoare al 
Clubului Consiliului Euro-
pei a fost aleasă Ludmila 
Plopa, directorul Biblio-
tecii Publice „Târgovişte” 
din Chişinău. Din par-
tea nucleului de adulţi 
vicepreşedinte a fost aleasă 
Valentina Ciobanu, biblio-
tecara liceului, care a înain-
tat propunerea de a fi creat 
un Club al Consiliului Eu-
ropei la Liceul „Dante Ali-
ghieri”, acest club fiind ca 
o formă de activitate pentru 
tineri.

În anul 2009 s-a lansat 
proiectul de creativitate 
„De vorbă cu păpuşa Bar-
bie”, autoarea proiectului: 
Larisa Ungureanu. Proiec-
tul se desfăşoară în perioa-
da 11-22 iunie 2009.

(Continuare în pag. 6)
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Ideea proiectului vine 
din partea Asociaţiei Femei-
lor „Milena SM”. Scopul 
proiectului este de a stimula 
imaginaţia şi creativitatea la 
copii, ceea ce i-ar face pe 
viitor mai protejaţi, chiar 
şi atunci când rămân sin-
guri acasă. La desfăşurarea 
proiectului participă 15 co-
pii cu vârsta medie de 9 – 10 
ani, elevi la Şcoala Medie 
„Al. Donici” nr. 5. Proiectul 
este alcătuit din două părţi.

Prima parte a proiec-
tului se axează pe 5 şedinţe 
în timpul cărora copiii sunt 
invitaţi să scrie o compoziţie 
literară, să deseneze cu 
creioane, carioci, să picteze 
în acuarelă diverse subiecte 
cu şi despre păpuşa Barbie. 
Ultima şedinţă e de totali-
zare. Pentru participare la 
proiect copiii vor primi 
cadouri simbolice: pixuri, 
creioane.
Susţinere: Centrul de Infor-
mare şi Documentare privind 
Drepturile Copilului, Centrul 
Comercial „IMC Market”, 
Biblioteca Municipală „B. P. 
Hasdeu”.
Parteneri: Biblioteca „Târ-
govişte”, Şcoala Medie „Al. 
Donici” nr. 5.
Beneficiari: grupul de co-
pii, majoritatea provenind 
din familii vulnerabile şi 
familii monoparentale.

Partea a II-a proiectului 
se va desfăşura în luna sep-
tembrie curent. Programele 
şi activităţile menţionate 
mai sus confirmă încă o 
dată faptul, că imaginaţia şi 
creativitatea sunt inerente 
felului de a fi al copilului, 
iar biblioteca este instituţia 
care poate să încurajeze, să 
dezvolte potenţialul creator 
oferindu-le copiilor posibi-
litatea de a-şi deschide felul 
prin cuvânt sau imagine.

Ludmila Plopa, 
director Biblioteca 

Publică ,,Târgovişte”

Scriitoarea Ada Zaporoja-
nu a coborât din lumea de vis 
a copilăriei asemenea unei 
luminiţe ce aduce cu sine 
frumosul, binele, bucuria, 
tandreţea. S-a născut sub 
semnul dragostei pentru 
muzică, folclor, călăuzită de 
steaua ataşamentului pentru 
copii. Frumoase şi înălţătoa-
re, aceste sclipiri de frumos 
purifică sufletele copiilor, 
îndemnându-i să fie mai în-
ţelegători, mai receptivi, mai 
toleranţi. Această dragoste 
şi mărinimie a moştenit-o de 
la părinţi şi bunei, de pe me-
leagurile Sorocii. Dealurile şi 
câmpiile satului Sergheeuca 
au legănat-o şi au alintat-o 
cu doinele lor, i-au dat putere 
ca să-şi păstreze sufletul de 
copil pentru viaţa întreagă. 

La 20 mai 2009, Liceul 
Teoretic  „T. Vladimirescu” şi-a 

deschis larg uşile pentru a 
primi acest izvor nesecat de 
valori – scriitoarea Ada Za-
porojanu. În biblioteca lice-
ului domnea o atmosferă de 
sărbătoare, aşteptau această 
întâlnire de la mic la mare. 
În spaţiul bibliotecii s-a găsit 
loc pentru fiecare. 

Dna Tatiana Rusnac, 
bibliotecara liceului, a or-
ganizat o expoziţie bogată 
de carte cu genericul: „Din 
suflet şi inimă cu drag pen-
tru Ada Zaporojanu”. Cărţile: 
Deschideţi uşa, Traistuţa 
făcătoare de minuni, Când 
e Domnul lângă mine, Vo-
cale-portocale, Zdrenţurică, 
Misterele anotimpurilor etc. 
erau bine cunoscute de 
copii. Scriitoarea a fost în-
tâmpinată cu multă bucurie 
de către elevii claselor a 
I-IV. Chiar de la început dna 

O întâlnire de neuitat

Dezvoltarea profesională a bibliotecarilor şi a 
documentariştilor este mai mult ca niciodată în 

actualitate, în epoca internetului şi a documentului 
numeric, care obligă la o răspândire profundă a me-
seriilor practicate în documentare până acum.

De mai mulţi ani, Nicoleta Marinescu a început 
să convingă bibliotecarii şi documentariştii de 

necesitatea dezvoltării profesionale şi să facă pro-
puneri în acest sens, în strânsă legătură cu experţi 
marcanţi dintr-o largă comunitate internaţională.

Culegerea de texte pe care o publică azi mar-
chează implicarea profesioniştilor români pe 

calea certificării europene a competenţelor lor.

www.librarie.net/categorie/1122/carti/biblioteonomie

Apariţie e d i t o r i a l ă

Ada Zaporojanu a frapat 
publicul cu vocea ei blândă 
şi melodioasă, ce emana 
o bunătate sufletească 
aparte.  Fiecare clasă a pre-
gătit câte o surpriză pentru 
dumneaei. Au recitat poezii 
şi au cântat, au dialogat, au 
intrat în rolul personajelor 
ca nişte artişti adevăraţi. 
Copiii au dansat cu scriitoa-
rea şi profesorii. Să fi văzut 
cu câtă dragoste şi suflet 
au demonstrat cunoaşterea 
vieţii şi creaţiei scriitoarei. 
Toţi copiii au primit în dar 
cărţi cu autografe. Am ob-
servat pe chipurile copiilor 
o satisfacţie sufletească 
de necomparat. Pentru un 
moment ne-am simţit şi 
noi copii şi am sesizat, că 
aşa întâlniri trebuie orga-
nizate mai des. Scriitorii 
sunt aşteptaţi de copii. 
Acest eveniment nu ar fi 
avut loc fără un parteneriat 
eficient dintre administraţia 
liceului, cadrelor didactice, 
copiilor. Acţiunea aceasta 
a adus spre inima copiilor 
cartea, lectura şi a contribu-
it la promovarea bibliotecii 
ca centru de cultură în insti-
tuţia de învăţământ.  

 Iustina Franţuz, specialist 
principal metodist DGETS,

Tatiana Rusnac, bibliote-
cară, Liceul Teoretic „T. Vladi-

mirescu”

În fiecare om există o necesitate eternă 
de a împărţi cu cineva o bucurie

M. Preda
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Ziarul Minerva a împlinit 5 ani de la lansarea 
primului număr. Pe parcursul acestor ani echi-
pa de redacţie şi-a impus şi asumat nişte rigori 

pentru a deveni o publicaţie căutată în comunitate. 
Editată sub egida Bibliotecii Publice din s. Crihana 
Veche, raionul Cahul, Minerva se afirmă, în primul 
rând, ca un instrument substanţial de promovare a 
imaginii acestei instituţii. Prin intermediul ziarului 
se mediatizează şi se comunică intens despre tot 
ce se petrece în bibliotecă şi în comunitate: pro-
grame, acţiuni, evenimente etc. Informarea opiniei 
publice rămâne a fi unul din obiectivele prioritare 
ale publicaţiei. Astfel pe prima pagină cititorii pot 
găsi rubrica „APL Info” care asigură transparenţa 
activităţii primăriei locale. Minerva nu ar fi existat 
dacă nu ne-ar fi scris utilizatorii noştri – 492 de me-
saje. Au colaborat cu noi copii şi tineri (354 de me-
saje), profesori şi medici (51), părinţi (21), persoane 
dezavantajate (14) ş.a. Ne-au scris şi partenerii noştri: 
APL (18 mesaje), Liceul Teoretic „M. Eminescu” 
(44), Şcoala-Internat Auxiliară (18), Centrul Medi-
cilor de Familie (7), grădiniţa de copii „Clopoţel” 
(8). În Minerva au fost abordate probleme ale 
comunităţii (15 articole), ce ţin de percepţia bibliote-
cii şi a serviciilor ei (31), de satisfacerea necesităţilor 
informaţionale (23). Activitatea unei instituţii este 
vizibilă în comunitate doar dacă este imprimată, 
publicată, diseminată. O bibliotecă poate fi analizată 
pornind de la valoarea socială, profesională, umană. 
Aceste dimensiuni ne permit să studiem imaginea 
bibliotecii ca produs, afect şi efect. Tipăriturile unei 
biblioteci sunt şi produs, şi afect, şi efect consideră 
dr. L. Kulikovski, director general BM „B. P. Has-
deu”. În opinia utilizatorilor Minerva este o sursă 
de informare locală (51 de opinii), posibilitate de 
a-ţi exprima liber opinia (21), izvor de cunoştinţe 
(18). Publicaţia bibliotecii reprezintă oglinda 
localităţii, încurajează tinere talente, impulsionează 
participarea cetăţenilor (profesori, studenţi, părinţi) 
la soluţionarea problemelor comunitare. Elevii 
consideră Minerva un sfetnic de încredere, prieten 
fidel, îndemn pentru toţi. Cititorii o apreciază drept 
o publicaţie de valoare, utilă, captivantă, de calita-
te. În concluzie se poate menţiona că biblioteca din 
localitate şi-a câştigat prestigiu şi, deci, imaginea, 
prin ceea ce face, publică, creează. Prin mesajul său, 
instituţia demonstrează că este parte a comunităţii şi 
participă activ la dezvoltarea ei.  

Maria Cudlenco, 
managerul Bibliotecii Publice şi a Centrului Co-

munitar de Acces la Informaţie şi Instruire

Minerva – promotor 
al imaginii bibliotecii

În actualele condiţii de 
informare, documentare şi 
comunicare, misiunea Fi-
lialei de carte românească 
a BPR „M. Sadoveanu” Stră-
şeni, ca de fapt a oricărei 
biblioteci publice, este de a 
asigura accesul  la informa-
ţie, la lectură, de a călăuzi 
beneficiarii în multitudinea  
de documente. Activităţile 
culturale, desfăşurate atât 
în incinta bibliotecii cât şi 
în afara ei, contribuie la 
descoperirea cărţii de către 
cititori, îi ajută să comunice 
mai liber, să trăiască îm-
preună clipe frumoase, iar 
bibliotecarul prin sensibi-
litatatea sa creează condiţii 
pentru o atmosferă  amica-
lă, pentru  un dialog sincer 
şi prietenos. 

Toate activităţile cultu-
rale ale Filialei sunt orga-
nizate şi desfăşurate în 
baza unei bogate colecţii 
de carte de peste 12.000 
de publicaţii în limba ro-
mână, colecţie  donată de 
BPJ „Panait Istrati” din Brăi-
la, România.

Biblioteca Filialei împru-
mută anual peste 20.000 
de documente din toate 
domeniile cunoaşterii, iar 
de serviciile bibliotecii be-
neficiază  în jur de 1200 de 
utilizatori de toate catego-
riile şi de toate vârstele.

Pe parcursul celor 12 ani 
de activitate Filiala de car-
te românească din Stră-
şeni s-a afirmat ca institu-
ţie de cultură, devenind în 
comunitate un spaţiu vital 
de promovare a istoriei şi 
culturii  româneşti. În acest 

context, majoritatea acti-
vităţilor culturale au fost 
axate anume pe promova-
rea literaturii şi istoriei.

În colaborare cu cititorii 
şi cu celelalte servicii  ale 
BPR s-au organizat  acti-
vităţi tradiţionale şi mai 
puţin tradiţionale cum 
ar fi: medalioane literare, 
concursuri, dispute, dez-
bateri, matinee, discuţii pe 
marginea diferitor subiec-
te, jocuri interactive. Aces-
te activităţi au contribuit 
simţitor la îmbunătăţirea 
în ansamblu a imaginii bi-
bliotecii publice în comu-
nitate. 

Mă voi opri mai detaliat 
la câteva activităţi de am-
ploare cum ar fi activitatea 
Cenaclului literar-artistic 
,,Speranţe juvenile”, care 
activează într-o formulă şi 
componenţă nouă. Mem-
brii cenaclului sunt elevii 
claselor superioare de la 
Liceul Teoretic „Ion Vata-
manu” din localitate. 

Din start, cenaclul şi-
a propus să adune  şi să 
modeleze primele încer-
cări de expresie literară a 
tinerelor noastre talente, a 
tinerilor cu har creator.

Au fost organizate un 
şir de întruniri, întâlniri de 
suflet, unde fiecare a gă-
sit susţinere şi încurajare, 
unde la dorinţa membri-
lor cenaclului s-a discu-
tat ore în şir, depăşind cu 
mult timpul programat.  
Nu s-a limitat doar la nişte  
conversaţii, s-au făcut pri-
mele  încercări  de a  scrie 

Activitatea 
culturală a 
Filialei de carte 
românească
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poezie, proză, unele creaţii 
fiind destul de reuşite, au 
fost publicate în revistele 
republicane „Noi” şi „Clipa”. 

Temele şedinţelor vor-
besc de la sine: „Poezia  e 
o trăire de vis” ; „Adevă-
rul e rugăciunea vieţii, iar 
minciuna...” ( unde fiecare 
trebuia să termine fraza 
după înţelesul său); „Edu-
caţia şi cartea – puncte 
de tangenţă”, „Fără carac-
ter nu există frumuseţe”; 
„ Tineri poeţi de  dincolo 
de Styx” – după cartea cu 
acelaşi titlu de Dorian Gelu 
– o antologie de poezii a ti-
nerilor poeţi din România, 
decedaţi până a ajunge la 
vârsta majoratului, o carte 
excepţională ce nu lasă pe 
nimeni indiferent; „Sun-
tem tineri şi toată lumea 
o ştie”, temă sugerată de 
înşişi membrii cenaclului. 
S-au discutat  problemele 
dintre generaţii, educaţia 
în familie, problemele ti-
neretului etc. Au mai avut 
loc şedinţe consacrate 
diferitor personalităţi ale 
culturii române  cum ar fi 
Constantin Brâncuşi, Iulia 
Hasdeu, Mircea Eliade ş. a.

În urmă cu 2 ani  Filiala 
s-a încadrat în activităţile 
de voluntariat ale Centru-
lui de protecţie socială a 
copii-lor din familii defa-
vorizate „Prometeu” din 
localitate. Am organizat  
un grup de voluntari din 
rândul cititorilor, care au 
acceptat cu multă bunăvo-
inţă  de a participa la acest 
act de binefacere şi anume 
de a acorda ajutor perma-
nent  copiilor acestui cen-
tru în  pregătirea temelor 
pentru acasă, studierea 
calculatorului, studierea 
limbii engleze.

Ţinând cont de posibi-
lităţile de asimilare şi ca-
pacitatea de însuşire ale 
copiilor, organizăm sepa-

rat diferite manifestări atât 
pentru grupa mică, cât şi 
pentru grupa mare. Scopul 
acestor activităţi este de a 
forma deprinderi de mun-
că asupra cărţii, deprinderi 
de lectură, de exprimare, 
contribuind în măsura po-
sibilităţilor, la socializarea, 
integrarea lor în viaţa  coti-
diană şi culturală a comu-
nităţii. 

În cadrul orelor de lec-
tură, prima apropiere de 
carte a fost lectura cu voce 

tare a fiecăruia ce poate 
citi, lucru ce a ajutat la în-
cadrarea  în discuţia, ce 
a urmat lecturii copiilor 
care din diferite motive nu 
citesc sau citesc slab, dis-
cuţie, care treptat s-a tran-
sformat într-o „şezătoare 
de lectură”. Acest mod de 
comunicare a fost pe pla-
cul copiilor, ca mai apoi, la 
următoarele ore de lectură 
să se încadreze mult  mai 
activ în acest proces.

Vreau să menţionez, că 
pentru lectură au fost ale-
se cărţile cu foarte multă 
grijă, ţinând cont de inte-
resele şi posibilităţile aces-
tor copii.

Unele activităţi au fost 
organizate în comun cu 
voluntarii, activităţi bazate 
pe combinarea  şi alterna-
rea informaţiei şi a jocului, 
cum ar fi:

„Drepturile – cheia spre 

succesul tău” în cadrul că-
reia s-au analizat 5 drepturi 
ale copiilor, după care au 
urmat două jocuri  interac-
tive: 1. Proba situaţiilor; 2. 
Propria Constituţie;

„În lumea celor 7 minuni” 
– s-a discutat care sunt cele 
7 minuni, au fost prezenta-
te imaginile lor pe postere, 
scurt istoric şi s-a încheiat 
activitatea cu un rebus in-
teractiv „În jurul lumii”.

S-au mai desfăşurat vic-
torine: „În lumea Disney-

landului, Călătorie prin 
Cartea de Aur a poveştilor, 
prezentări bibliografice „Cea 
mai citită carte din biblio-
tecă”, „Cele mai citite po-
veşti” etc.

Prin aceste activităţi tin-
dem să trezim curiozita-
tea copiilor, să le explicăm 
anumite lucruri, importan-
te pentru vârsta lor.

În sfârşit, vreau să spun 
câteva cuvinte despre 
clubul pe interese, clubul 
tinerilor istorici, organizat 
recent pe lângă Filială, în 
colaborare cu profesoara 
de istorie Parascovia Stă-
vilă de la Gimnaziul „Mihai 
Viteazul” din localitate. 

Clubul a fost organizat  
ca urmare a creşterii ne-
contenite a interesului faţă 
de istoria noastră adevăra-
tă. Ne-am propus, în spe-
cial, să dezvăluim „petele 
albe” din istoria neamului 

nostru. Şi deoarece Filiala 
de carte românească  con-
stituie la capitolul „istorie” 
cea mai  eficientă  şi acce-
sibilă sursă  de informare 
din teritoriu, având o co-
lecţie  destul de bogată de  
cărţi, reviste, documente, 
unde se poate de găsit 
informaţie veridică, am 
hotărât să atragem tineri 
setoşi de cunoaştere şi 
adevăr istoric.

Printre activităţile deja 
desfăşurate  putem enu-
mera şedinţele clubului cu 
următoarele teme: ” Prin car-
te şi lectură să ne cunoaş-
tem istoria”; ”Cărţi care au 
schimbat istoria”; „Incursi-
une în istoria cărţii, scrisu-
lui  şi tiparului”. 

Către Ziua Internaţională 
a Monumentelor şi Locuri-
lor Istorice am organizat  
victorina ”File din istorie”. 
Împreună cu clubul de 
dezbateri  de la Gimnaziul 
„M. Viteazul” am organizat 
o dezbatere consacrată 
Marii Uniri din 1918. O şe-
dinţă aparte a fost consa-
crată aniversării a 80 ani de 
la inaugurarea monumen-
tului lui Ştefan cel Mare cu 
genericul: „În pragul istori-
ei reamintite”.

Pe viitor ne dorim o func-
ţionalitate durabilă atât a 
acestui nou club, cât şi a 
cenaclului „Speranţe juve-
nile”, o continuitate a co-
laborării Filialei cu Centrul 
„Prometeu” şi noi activităţi  
ce ar contribui pe viitor  la 
menţinerea  unei imagini 
cât mai favorabile în so-
cietate a Filialei de carte 
românească în parte şi a 
Bibliotecii Publice Raiona-
le „Mihail Sadoveanu” în 
ansamblu.

Lilia Rogacico, 
şefa Filialei de carte ro-

mânească a BPR 
„M. Sadoveanu” ,

 or. Străşeni
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Renumele pe care-l dă 
poezia este veşnic

Ovidiu

Literatura a fost şi 
rămâne o sursă pri-
mordială în cunoaş-

terea trecutului. Unul din 
poeţii, care a deschis căile 
de cunoaştere a strămoşi-
lor noştri geţi a fost poetul 
latin  Ovidius Naso. Acest 
poet al dragostei a trăit în-
tre anii 43 î.Hr. -17 d.Hr. 
Venea dintr-o familie înstă-
rită, a făcut studii la cei mai  
distinşi oameni ai Romei, 
avea un talent înnăscut şi 
o erudiţie deosebită. Pentru 
poezia lui a fost exilat în 
ţinuturile dobrogene, la To-
mis.  Aici, departe de casă, 
creează nemuritoarele po-
eme „Tristia” şi „Epistolae 
ex Ponto”, în care a rămas 
oglindită pentru vecie viaţa 
geţilor.

Creaţia din exil a lui 
Ovidiu a fost subiectul dis-
cuţiei în cadrul Simpozio-
nului „Poetul care a deschis 
căile universului de creaţie 
nemuritoare” de la Biblio-

teca Publică „Ovidius”, fi-
liala Bibliotecii Municipale 
„B.P. Hasdeu”. Acest sim-
pozion a fost organizat pen-
tru elevii Liceului Teoretic 
„Minerva”, studenţii Co-
legiului Pedagogic, biblio-
tecarii şcolari şi profesorii 
de literatură universală şi a 
fost un prilej de descoperi-
re a creaţiei lui Ovidiu, dar 
şi recunoaştere a influenţei 
acesteia asupra procesului 
literar pe teritoriile româ-
neşti. 

În faţa participanţilor au 
venit cu comunicări cunos-
cătorii operei lui Ovidiu: 
Aurelia Hanganu, director 
BCŞ a AŞM; Nicolae Chiri-
cenco, conferenţiar univer-
sitar ULIM; Adela Manole, 
dr. în filologie, lector USM 
etc.

Domnul Pavel Balmuş 
de la Centrul Naţional de 
Hasdeulogie nu numai a 
fost moderatorul acestui 
superb simpozion, ci a ve-
nit cu tălmăcirile... şi răs-
tălmăcirile lui Ovidiu de 

către B.P. Hasdeu. S-a  citit 
poezia lui Ovidiu în limba 
latină şi română, s-a revenit 
la „Metamorfoze” prin cre-
aţia scriitorilor şi poeţilor 
români.

Doamna Elena Pintilei, 
director adjunct BNRM, a 
venit cu o prezentare de car-
te „Cărţi vechi ovidiene din 
colecţia BNRM”. Printre 
aceste cărţi au fost expuse 
culegeri vechi destinate cla-
selor a IV-VI-a de liceu şi 
aceasta ne-a dus la gândul, 
că noi nu-l cunoaştem înde-
ajuns pe Ovidiu şi nici nu 
facem mare efort pentru a-l 
cunoaşte. Ne-ar putea ajuta 
Catalogul „Publicaţii ovidi-
ene în bibliotecile Chişină-
ului” alcătuit de către Bibli-
oteca „Ovidius” şi BNRM, 
care include toate lucrările 
lui Ovidiu cu indicarea locu-
lui aflării fiecărei publicaţii. 
Iar culegerea de cugetări şi 
maxime din opera poetului 
latin Ovidiu „Învăţăturile 
vieţii” (Ch., 2004) e o lucra-
re de meditaţie în speranţa 

de a învăţa iubirea de Patrie, 
de strămoşi, de oameni, de a 
tinde a fi mai buni.

Această prezentare de 
carte a fost puntea de con-
tinuitate în timp a operei lui 
Ovidiu, servind drept invi-
taţie la studiu.

De mai multe ori în ca-
drul comunicărilor a răsunat 
regretul, că nu cunoaştem  
limba latină ca să-l citim în 
original pe Ovidiu. 

Vrem să mulţumim or-
ganizatorilor acestui sim-
pozion, care ne-au oferit 
ocazia de a-l redescoperi pe 
Ovidiu, ne-a provocat spre 
lectură, ne-a convins încă o 
dată că parteneriatul biblio-
tecă – şcoală  este necesar 
şi contribuie la studiu pen-
tru viaţă.

Cu adevărat în biblio-
tecă se fac minuni, se for-
mează destine, se cultivă 
frumosul, iar cartea rămâ-
ne o solie din veacuri spre 
generaţiile care vin.      

Galina Postoroncă, 
bibliotecar la Şcoala 

primară nr. 32

Poetul deschide căile cunoaşterii...       

Anul  2009 a fost decla-
rat de Biblioteca Naţiona-
lă a Republicii Moldova, 
Biblioteca Naţională pen-
tru Copii „Ion Creangă”, 
Biblioteca Municipală „B.P. 
Hasdeu”- Anul promovării 
imaginii bibliotecii publice 
în comunitate în Republica 
Moldova. În baza Progra-
mului-cadru de activităţi a 
fost alcătuit Programul Bi-
bliotecii Orăşeneşti „Petre 
Ştefănucă” cu genericul, 
„Biblioteca «P. Ştefănucă» 
– cetate a spiritualităţii 
la Ialoveni”, scopul căruia 
este de a promova tot ce 
are mai de preţ o instituţie 
bibliotecară: personalul, 
utilizatorii, colecţiile, par-
tenerii, serviciile prestate 

de bibliotecă, şi nu în ulti-
mul rând localul, dotarea 
cu tehnică şi mobilier. 

În vremuri îndepărtate 
Biblioteca a avut o imagine 
asemănătoare marilor labi-
rinturi ascunse publicului, 

unde se adunau volume ce 
însumau comorile cunoaş-
terii umane. În această viziu-
ne stigmatizată de Umberto 
Eco în Numele trandafirului, 
singur bibliotecarul deţinea 
cheia cunoaşterii şi nu acor-

da dreptul la consultarea 
unei cărţi, decât sub supra-
veghere în sala de lectură, 
cititorul neavând posibili-
tatea de a le vedea, atinge, 
răsfoi pe celelalte. 

Această viziune este de-
mult depăşită. Biblioteca şi 
bibliotecarul de astăzi s-au 
adaptat noilor cerinţe tehni-
ce şi tehnologice moderne, 
primind toate acestea ca o 
oportunitate de a progresa.

În societatea informaţio-
nală biblioteca nu trebuie 
să fie doar un depozit de 
materiale documentare, ea 
trebuie să folosească diver-
se metode de punere în 
valoare a potenţialului bi-

BIBLIOTECA „P. ŞTEFĂNUCĂ” – CETATE A 
SPIRITUALITĂŢII LA IALOVENI

(Continuare în pag. 10)
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bliotecii, astfel încât cunoş-
tinţele şi experienţele uma-
ne tezaurizate în colecţiile 
ei, să ajungă la utilizatori. 
Multiplicându-şi şi diversifi-
cându-şi serviciile, bibliote-
ca devine unul din cele mai 
atractive spaţii pentru viaţa 
comunităţii.

În competiţie cu celelalte 
mijloace şi medii de comuni-
care, Biblioteca Orăşenească 
„P. Ştefănucă” a adoptat o 
atitudine proaspătă, dina-
mică, flexibilă şi receptivă la 
nou, facilitând accesul la in-
formaţia universală. La eta-
pa actuală biblioteca oferă 
comunităţii o gamă largă de 
produse: informaţii, docu-
mente, programe de instrui-

re, produse bibliografice, 
servicii. În acest context Bi-
blioteca „P. Ştefănucă” a de-
venit pentru comunitate:

- centru de informare,
- centru de instruire,
- centru cultural,
- centru educaţional.
Toate aceste aspecte sunt 

stipulate şi de „Manifestul 
UNESCO cu privire la biblio-
tecile publice”. 

Campania de promovare 
a imaginii bibliotecii publice 
cuprinde acţiuni culturale şi 
informaţionale, acţiuni de 
promovare a cărţii şi a lec-
turii, orientate spre promo-
varea serviciilor bibliotecii şi 
atragerea noilor beneficiari 
la bibliotecă, spre răspândi-
rea cunoştinţelor şi informa-
ţiei de ordin cultural şi ştiin-
ţific, acţiuni de valorificare 
a fondului documentar al 
bibliotecii, de promovare a 
valorilor literare şi culturale, 
orientate spre dezvoltarea 

creativităţii, acţiuni de in-
struire, de promovare şi de 
reclamă a bibliotecii 

Imaginea Bibliotecii „P. 
Ştefănucă” o formează: con-
ducătorul, personalul, utili-
zatorii, cartea de onoare a 
bibliotecii, boxele de idei, 
mascotele, emblema, foaia 
de antet, permisele, pagina 
WEB ca vector de imagine, 
partenerii, mass-media, foş-
tii cititori şi menţinerea spa-
ţiilor bibliotecare.  

Biblioteca  „P. Ştefănucă”  
este o bibliotecă cu spaţii 
agreabile, cu colecţii bogate, 
cu un potenţial uman şi inte-
lectual, care munceşte cu dă-
ruire de sine întru prosperarea 
acestei „Cetăţi Spirituale a Căr-

ţii”, cu tradiţii frumoase forma-
te de-a lungul deceniilor. 

Prin toate acestea biblio-
teca contribuie la conştien-
tizarea necesităţii acestei in-
stituţii în viaţa comunităţii.

Anul acesta Biblioteca 
„P. Ştefănucă” îşi va sărbă-
tori jubileul de 60 ani. Va 
fi un prilej de a demonstra 
că Biblioteca prin structuri-
le sale, prin personalul său 
este şi va rămâne un centru 
informaţional, cultural şi 
educaţional pentru comu-
nitate,  care are nevoie de 
servire, asistare, ajutor, ghi-
dare, mediere, consultare.

Realizările de până acum 
vor fi pietre de temelie în 
căutarea de noi forme, noi 
strategii care ne vor ajuta 
să construim cu siguranţă o 
bibliotecă virtuală.  

    Larisa Petcu,         
directorul Bibliotecii Publice 
Orăşeneşti „P. Ştefănucă”, 

Ialoveni    

Claudia Balaban este un 
nume emblematic în domeniul 
biblioteconomic din Republica 
Moldova. Dar şi numeroşi 
bibliotecari din alte ţări, mai 
ales din România şi Rusia, o 
identifică cu o „carte de vizită” 
a bibliotecarilor din ţara noastră. 
Este o recunoaştere a meritelor 
Domniei Sale în dezvoltarea 
domeniului, depuse pe parcursul 
a 50 de ani.

Claudia Balaban şi-a 
început cariera de bibliotecar 
în satul de baştină Burlăneşti, 

raionul Edineţ, la 16 august 1959. Îşi aminteşte cu mare 
plăcere despre activităţile pe care le organiza atunci pentru 
copiii satului. Deseori povesteşte despre şezătoarea la 
care l-a invitat pe povestitorul moş Trifan Baltă şi despre 
cum l-a condus, împreună cu toţi copiii, până la Bleşteni, 
un sat din vecinătate. Era o fetişcană firavă, cu chip de 
adolescentă, dar plină de energie debordantă, de ambiţie 
şi dorinţă de a face ceva necesar oamenilor. Aceste calităţi 
le are şi în prezent, după un sfert de veac petrecut printre 
cărţi şi cititori. A avut o perioadă de vreo cincisprezece ani, 
când a activat ca funcţionar în domeniul culturii la Comrat, 
într-un mediu specific din punct de vedere lingvistic, al 
tradiţiilor şi obiceiurilor. Avea în grijă mai multe domenii 
ale culturii, dar cel mai mult o preocupa bibliotecile, care 
trebuiau să fie organizate după principii profesionale, aşa 
cum învăţase la Facultatea de Filologie a USM, specialitatea 
bibliotecar-bibliograf. Meritul cel mai mare, pe care l-a avut 
în acea perioadă, a fost să-i încurajeze şi să-i susţină pe toţi 
specialiştii din subordine să obţină studii superioare. Spiritul 
novator şi progresist a pătruns ca un val de aer proaspăt şi în 
Biblioteca Republicană pentru Copii „A.S. Puşkin”, acum 
Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”, unde 
Claudia Balaban a venit în anul 1978 şi în care deţine postul 
de director şi în prezent. Reformele, pe care le-a întreprins, 
au schimbat atât forma, cât şi conţinutul acestei biblioteci. 
A considerat că cel mai important în activitatea bibliotecii 
este: calitatea colecţiilor, relaţiile cu beneficiarii, prestanţa 
personalului şi relaţiile de colaborare şi parteneriat. Nu 
ocoleşte riscul, ba chiar îl înfruntă cu îndârjire şi aproape 
întotdeauna iese învingătoare. Chiar şi în aceste timpuri 
de criză a început un proiect de amploare de reconstruire 
a sediului central al Bibliotecii şi speră să găsească sprijin 
pentru a-l finaliza. Crezul Claudiei Balaban este „Cere şi ţi 
se va da”.

Niciodată Claudia Balaban nu s-a gândit doar la soarta 
instituţiei pe care o dirijează. Întotdeauna a fost preocupată 
de situaţia întregului sistem de biblioteci din ţară. De 
aceea şi-a luat pe umeri povara de a fi primul preşedinte al 
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (1992-
1996), preşedinte al Fundaţiei Cărţii şi Secţiei naţionale a 
Consiliului Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret 
din 1996. Un rol important l-a avut şi îl are şi în Consiliul 
Biblioteconomic Naţional, în care a fost vicepreşedinte în 
perioada 1997-2001. Discipolii Claudiei Balaban, angajaţi 
în prezent în diferite biblioteci, au învăţat de la ea să 
persevereze, să muncească, să nu cedeze în faţa niciunei 
greutăţi şi să creadă în nobleţea muncii de bibliotecar.

Întreaga comunitate bibliotecară din ţară îi urează dnei 
Claudia Balaban sănătate, împlinirea tuturor proiectelor 
profesionale şi mulţi ani de activitate.            

Eugenia Bejan

O JUMĂTATE DE VEAC 
CONSACRAT BIBLIOTECII
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“COPERNICIUM”, noul intrat 
în tabelul lui Mendeleev

Descoperit acum 13 ani şi adăugat oficial în tabelul periodic al elementelor 
în urmă cu câteva săptămâni, elementului chimic cu numărul 112 i-a fost 

găsit şi un nume, adaptat după cel al astronomului din secolul XV – Nicolaus 
Copernicus. Acest element chimic a fost descoperit în 1996 în cadrul unor expe-
rimente de fuziune, iar oamenii de ştiinţă s-au gândit să-l numească “coperni-
cium” şi să-i alăture simbolul “Cp”, scrie BBC News.  Asta pentru a-l onora pe 
astronomul Nicolaus Copernicus, care a dedus că planetele se învârtesc în jurul 
Soarelui şi că Pământul nu este centrul Universului. Uniunea Internaţională de 
Chimie Pură şi Aplicată va stabili oficial numele noului element în următoarele 
şase luni, lăsând timp comunităţii ştiinţifice să dezbată sugestia.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/

Cognoscere

Vântul poate asigura de 40 de ori consumul 
de energie actual al Terrei
O echipă de cercetători de la Harvard a decis să reanalizeze potenţialul energiei 
eoliene la nivel mondial şi a ajuns la o concluzie mult mai îmbucurătoare decât 
studiile anterioare. Potrivit noului studiu, omenirea este capabilă să producă într-o 
bună zi cu ajutorul energiei eoliene de 40 de ori mai multă energie decât consumul 
actual din întreaga lume. Cu cât o turbină eoliană este mai înaltă, cu atât mai multă 
energie produce, astfel că estimarea oamenilor de ştiinţă de la Harvard a fost 
făcută luându-se în calcul turbine de 100 de metri înălţime, care ar putea împânzi 
în viitor Terra. Spre deosebire, studiile anterioare, în care s-au imaginat turbine de 
maxim 80 de metri înălţime, concluzionaseră că energia eoliană ar putea asigura 
doar de 7 ori consumul actual.

Serviciul de microblog-
ging s-a transformat într-o 
adevărată putere mass-
media, acoperind în timp 
real unele evenimente de 
interes internaţional mai 
bine decât presa sau te-
leviziunea, fie că e vorba 
de festivaluri sau dezastre 
naturale. Înflăcărat de im-
boldul pe care l-ar fi dat 
revoluţiei iraniene, un fost 

Ştiri ITTWITTER, propus pentru 
Premiul Nobel

consilier american afirmă 
răspicat că serviciul ar tre-
bui să se numere printre 
candidaţii Nobelului pen-
tru Pace. La prima vedere, 
Twitter îţi poate crea o im-
presie proastă. Ideea că un 
serviciu de microblogging 
te lasă să postezi mesaje de 
numai 140 de caractere pe 
tot soiul de teme, cum ar fi 
alegerea pe care ai făcut-o 

pentru micul dejun, pare 
inutilă pentru restul lumii. 
„Totuşi, Twitter se dove-
deşte a fi de o profunzime 
nebănuită”, scria celebrul 
popularizator al ştiinţei 
Steven Johnson într-un 
material pentru Time. Un 
aspect al acestei profun-
zimi este capacitatea de a 
reuni oameni din întreaga 
lume în jurul conceptelor 
de libertate şi de democra-
ţie şi de a întreţine revolu-
ţii. Efervescentul serviciu 
online, ajuns la peste 50 
de milioane de vizitatori şi 
la o rată de creştere lunară 
de 50 până la 100 de pro-
cente, a demonstrat asta în 
cazul recentei revoluţii ira-
niene. Un alt exemplu vine 
şi din China, unde Twitter 

a ajuns atât de răspândit 
printre activiştii politici în-
cât guvernul a blocat acce-
sul la acest serviciu pentru 
a cenzura discuţiile iscate 
de cea de-a 20-a aniversa-
re de la masacrul din Piaţa 
Tiananmen.

Tocmai această forţă de a 
interconecta oameni, care 
vor să comunice liber, l-a 
îndemnat pe Mark Pfeifle, 
fost consilier pe proble-
me de securitate în cadrul 
administraţiei SUA, să pro-
pună Twitter printre can-
didaţii Nobelului pentru 
Pace, într-un editorial scris 
pentru Christian Science 
Monitor.

Sursa: http://www.coti-
dianul.ro/

Sursa: http://www.cotidianul.ro/
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Culmea crizei: până 
şi roboţii sunt trimişi 
în şomaj

Colapsul industriei a lăsat fără 
loc de muncă o mulţime de 
roboţi-muncitori, iar roboţii-ju-
cărie şi cei destinaţi corvezilor 
casnice nu mai au trecere în 
rândul cumpărătorilor.
Cu toate că sunt cei mai efici-
enţi angajaţi din lume, roboţii 
din Japonia îşi găsesc tot mai 
greu un loc de muncă din ca-
uza crizei financiare globale. 
Mulţi dintre roboţii niponi au 
fost forţaţi să ia o pauză pe fon-
dul crizei economice prin care 
trece Japonia, în condiţiile în 
care consumatorii din întreaga 
lume cumpără din ce în ce mai 
puţine maşini şi aparate dotate 
cu tehnologii informaţionale, 
notează New York Times.
Un exemplu este fabrica „Yas-
kawa”, cel mai mare producă-
tor japonez de roboţi industri-
ali. Roboţii construiau aici pe 
bandă rulantă alţi roboţi, însă 
acum lucrătorii mecanici stau 
în halele fabricilor încremeniţi, 
din cauza lipsei de comenzi. 
„Criza financiară globală ne-
a dat o lovitură puternică”, a 
explicat Koji Toshima, preşe-
dintele „Yaskawa”. Producţia 
industrială niponă a scăzut cu 
40%, iar cu ea s-a diminuat şi 
nevoia de roboţi-muncitori.
 
Viitor sumbru pentru 
roboţii-jucărie 
În 2005, în fabricile din toată 
Japonia lucrau peste 370.000 
de roboţi, cifră care reprezenta 
la acea vreme 40% din totalul 
roboţilor-muncitori din întreaga 
lume. Astfel, la fiecare 1.000 
de muncitori niponi în carne 
şi oase existau 32 de roboţi, a 
arătat un studiu al băncii aus-
traliene „Macquarie Bank”. În 
2007, un plan guvernamental a 
propus ca până în 2025 să fie 

puşi la treabă peste un milion 
de roboţi, însă criza economi-
că spulberă cu siguranţă acest 
deziderat, scriu jurnaliştii de la 
New York Times.
 Nu doar roboţii-muncitori au 
fost afectaţi de criză, ci şi ro-
boţii-jucărie. Spre exemplu, 
producătorul de roboţi Systec 
Akazawa a dat faliment în luna 
ianuarie, la mai puţin de un 
an după ce lansase roboţelul 
PLEN, care se deplasa în două 
picioare şi putea să se dea pe 
patine cu rotile şi pe skate-
board.

Câinele Aibo pierde 
bătălia cu confraţii 
lui îmblăniţi

Nici compania „Tmsuk”, pro-
ducătoarea robotului Roborior, 
nu stă bine în ceea ce priveşte 
situaţia financiară. Lansat în 
2005, Roborior este un robot-
paznic, menit să supravegheze 
casele ai căror proprietari sunt 
plecaţi. Înarmat cu o cameră 
video şi cu senzori infraroşii, 
Roborior îşi alertează stăpânii 
atunci când cineva pătrunde în 
casa pe care o păzeşte, trimi-
ţându-le chiar imagini cu even-
tualii intruşi pe telefoanele mo-
bile. Nu au existat însă multe 
persoane dornice să apeleze 
la serviciile roboţilor Roborior, 
astfel că vânzările au fost cu 
o treime mai scăzute decât se 
estimase. În plus, compania 
„Tmsuk” va înceta să fabrice 
alţi roboţi după ce stocurile se 
vor fi epuizat.
 Şi compania „Sony” a renunţat 
la robotul-câine Aibo în 2006, 
la şapte ani după ce fusese 
lansat pe piaţă. Deşi s-a bucu-
rat iniţial de un succes destul 
de mare, preţul de 2.000 de 
dolari s-a dovedit a fi prea pi-
părat pentru mulţi.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/

Concurenţă pentru Google
Utilizatorii postează pe Twitter mesaje de doar 140 

de caractere de la un computer sau de pe un dis-
pozitiv mobil. Când aleg să urmărească un alt utilizator, 
mesajele acestuia din urmă le apar în ordine cronologi-
că inversă pe pagina principală.

Dacă urmăresc mai mulţi oameni, ecranul le va fi 
împânzit de un mix de tweet-uri: alegeri făcute la 

micul dejun, linkuri noi şi ştiri interesante, recoman-
dări muzicale ori informaţii de ultimă oră. Reunind 
astfel ideea de reţea socială cu căutarea în timp real 
şi împărtăşirea de linkuri, serviciul se prezintă drept o 
alternativă interesantă la monopolul Google.

În plus, un număr mare de companii şi de celebrităţi 
au deja sute de mii de urmăritori pe Twitter, ceea ce 

transformă serviciul într-o platformă tot mai eficien-
tă de promovare. Pe măsură ce numărul utilizatorilor 
creşte, el va deveni un loc în care tot mai multe com-
panii îşi vor cultiva brandurile, vor trimite informaţii 
clienţilor, vor practica e-comerţul şi vor crea comuni-
tăţi virtuale pentru utilizatorii lor.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/

Cea mai veche biblie 
din lume a fost reîntre-
gită pentru prima dată în 
ultimii 150 de ani, dato-
rită cercetătorilor care au 
trecut în format electro-
nic cele patru secţiuni ale 
sale.

Codex Sinaiticus a fost 
scris în urmă cu aproxima-
tiv 1600 de ani pe 800 de 

pagini din piele şi se află astăzi pe net graţie colaborării a 
patru instituţii din Germania, Rusia, Egipt şi Marea Bri-
tanie, care păstra fiecare câte o parte din străvechea carte. 
Proiectul a fost condus de Biblioteca Britanică, unde se 
afla şi cea mai mare parte din manuscris, aproximativ 600 
de pagini, cumpărate în 1933 de la Uniunea Sovietică, 
scrie The Independent. Scanarea a durat patru ani şi le 
permite acum celor avizaţi nu doar să citească textul gre-
cesc, ci şi să observe detaliile de pe pergamentul obţinut, 
se pare, din pielea a 360 de animale. Totodată, analiza 
manuscrisului le-a arătat cercetătorilor că a fost scris de 
patru scribi şi nu de trei, cum se credea înainte.“Codex 
Sinaiticus este una dintre cele mai mari comori scrise ale 
lumii. Acest manuscris vechi de 1.600 de ani oferă o fe-
reastră către creştinismul timpuriu şi o dovadă de prima 
mână a felului în care textul biblic a fost transmis din 
generaţie în generaţie”, a spus dr. Scot McKendrick, şeful 
Secţiei de manuscrise de la Biblioteca Britanică.

Sursa: http://www.cotidianul.ro/

Cea mai veche biblie din lume, 
publicată integral online

Rubrică îngrijită de Natalia Rotaru
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Colectivul Bibliotecii Naţionale este profund îndurerat de stingerea prematură din 
viaţă a lui Andrei Vartic, mare patriot al neamului, cititor de o viaţă şi mare prieten al 
instituţiei, colaborator eminent al ei. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar noi să-i 
lungim numele în veac. 2 iunie, 2009

Specialist în fizică şi 
spectroscopie; regizor de 
teatru, actor; publicist, scri-
itor; cercetător ştiinţific, 
editor, filozof şi promotor al 
culturii; fruntaş al mişcării 
de eliberare naţională. S-a 
născut la 21 oct. 1948, în 
com. Dănceni, jud. Chişinău 
(acum, r-nul Ialoveni), în 
familia lui Vasile Vartic şi a 
Zinoviei (n. Constantinov). 

Învaţă la şcoala medie 
incompletă din satul natal, 
apoi la cea medie de cultură 
generală din or. Ialoveni 
(1955-1966). Dă admiterea 
la Universitatea de Stat din 
Chişinău, specialitatea fizică 
şi spectroscopie, al cărei 
licenţiat devine în 1971.  
Încă în anii de studenţie este 
urmărit şi anchetat de KGB 
pentru  „vederi apolitice şi 
credinţa în Dumnezeu”, pre-
cum şi pentru organizarea 
unor manifestări proromâ-
neşti şi antitotalitariste  (de 
ex., în vara lui 1968 – o ac-
ţiune de protest în legătură 
cu invadarea Cehoslovaciei 
de către trupele sovietice). 
Din acest motiv,  timp de 
şapte ani după absolvirea fa-
cultăţii nu este primit nică-
ieri la lucru. În schimb, este 
reţinut de mai multe ori – la 
Moscova, Vilnius, Riga, Le-
ningrad (Sankt Petersburg).  

Debut literar în presă în 
1974, datorită protecţiei 
acordate de poetul Liviu 
Damian: publică în ziarul 
Tinerimea Moldovei o re-
cenzie la cartea de debut a 
Leonidei Lari, Piaţa Diolei, 
apoi un eseu-necrolog des-
pre poetul Leonard Tuchila-
tu, recenzii la filme, concer-
te, spectacole de teatru.

Fondează, la 16 mart. 
1977, în cadrul Filarmo-
nicii din Chişinău, Teatrul 
Poetic, creat în undeground 
încă în 1973 şi care ulterior 
va purta numele poetului 
preot şi profet Alexe Ma-
teevici. La deschiderea 
„oficială” a acestui teatru, 
care va deveni un important 
centru cultural  şi unul din 
centrele mişcării de elibera-
re naţională din Basarabia.

Prezintă cu Teatrul Poetic 
câteva mii de spectacole 
inspirate din literatu-
ra medievală şi clasică 
românească (câte două-trei 
ori, practic, în fiecare sat 
din republică). 

Este deputat în primul 
Parlament al Republicii 
Moldova, din partea FPM 
(1990-1993). Face în Par-
lament mai multe sugestii, 
unele materializate în formă 
de legi sau chiar instituţii: 
Banca Natională de Infor-
maţii a Moldovei ca nod 
WWW (apr. 1990);  Modelul 
Muşatin: tradiţii agricole 
şi industrii informaţionale 
(1991); Economia de piaţă 
cu Omenie (1992); Mo-
dalităţi de stopare pe cale 
paşnică a conflictelor regio-
nale din fosta URSS; Legea 

despre funcţionarea Guver-
nului, Legea cu privire la 
economia de piaţă etc.  

În sept. 1991 întemeiază  
prima fundaţie culturală 
din RM - Basarabia,  şi 
editura numită la fel, Basa-
rabia. Editeaza revistele de 
cultură Quo Vadis şi Fără 
machiaj, cărţile Râul de 
sânge de Valentina Ursu 
(reportaje de pe linia fron-
tului din timpul conflictului 
armat de la Nistru) şi cele 
două romane basarabene 
ale lui Paul Goma: Din ca-
lidor şi Arta refugii. 

Participă la sesiuni 
ştiinţifice naţionale şi in-
ternaţionale în probleme 
de informatică, filozofie, 
civilizaţie dacică: World 
Watch (Snagov, 1995), 
Zilele academice timişene 
(1995), NATO ARW (Chişi-
nău, 1996, Atena, 1997), la 
ASE Bucureşti (1996) etc. 
Publică studii în reviste şti-
inţifice din România, SUA, 
Rusia, Grecia, Olanda, 
Marea Britanie; este ales în 
conducerea unor instituţii 
culturale şi ştiinţifice inter-
naţionale.  

În anul 1999 publică mo-
nografiile Weg und WWW. 
A Portret of the World with 
Heidegger  (Heidegger, 
culturile antice şi proble-
ma stocării şi transmiterii 
informaţiei), Kobayashi 
against Basho (despre 
impactul dintre culturile 
tradiţionale şi Internet), 
Rolist eneas ner eneat (o 
citire dacică a textului de 
pe inelul de la Ezerovo, 
Bulgaria).

Susţine la Biblioteca 
Naţională din Chişinău con-
ferinţa Decebal la cumpăna 
mileniilor (24 ian. 2001), 
dedicată celor 1900 ani de 
la începerea războaielor 
daco-romane, care au pus 
baza genezei poporului 
român, celor 2045 ani de la 
moartea lui Burebista şi ce-
lor 1985 ani de la moartea 
lui Decebal. 

Se angajează  prezentator 
de emisiuni la Radio Vocea 
Basarabiei şi Euronova TV 
(2005). Devine director de 
programe al acestui post de 
radio şi realizator al emisiu-
nilor Holocaustul comunist 
din Basarabia, Teatrul poe-
tic, Şcoala basarabeană etc. 

Editează portalul www.
voceabasarabiei.com, cu un 
număr în continuă creştere 
de accesări, respectiv de 
cititori. Tipăreşte cartea  În-
trebarea cu privire la pa-
leoinformatică, considerată 
una dintre cele mai bune ale 
acelui an editorial 2006. 

Membru al Uniunii Scrii-
torilor din Moldova; mem-
bru al Uniunii Scriitorilor 
din România; membru al 
UNITEM. Deţine Premiul 
de Excelenţă al Asociaţiei 
Române pentru patrimoniu 
– „Pentru opera eseisti-
că eminentă de susţinere 
a tradiţiei, a valorilor şi 
conştiinţei originilor româ-
neşti”(2006); Premiul Uniu-
nii Scriitorilor din Moldova 
(2006, 2007); Medalia Me-
ritul Civic (1996). Medalia 
Mihai Eminescu (2000). 

Calendar naţional, 2008

Andrei Vartic a plecat în eternitate
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„Andrei a plecat fără a reuşi să ducă la bun sfârşit mai multe idei ale sale. Era dispus să monteze noi spectacole, să 
scrie articole, să efectueze săpături şi toate acestea să le facă de dragul învingerii binelui asupra răului, a ştiinţei asupra 
neştiinţei, deoarece credea cu tărie în triumful adevărului, a luptat pentru adevăr şi a rămas în inimile noastre drept un 
veritabil luptător pentru idealurile umaniste. Membru al Consiliului Politic Naţional al AMN, el participă cu plăcere la 
acţiunile grandioase ale partidului, le aprobă sau dezaprobă, dar întotdeauna făcea acest lucru cu toată sinceritatea. Nu 
cunosc pe altcineva care să fi reunit în sine toate acele calităţi care îi erau caracteristice lui Andrei Vartic. Tocmai de aceea 
îi vom resimţi acut lipsa acum şi întotdeauna.”

„Andrei Vartic este, în cultura noastră, un polihistor, în sensul atribuit acestui termen de Constantin Noica în „Modelul 
Cantemir...”. Matematician de formaţie, el este deopotrivă  regizor, actor, poet, publicist, istoric, arheolog, jurnalist,  pe-
dagog, agricultor, critic de arte, critic de teatru, informatician şi încă multe de toate, ipostazele lui alcătuind în ochii 
minţii noastre  un şirag de mărgele. Iar salba de mărgele, prin esenţa sa, înseamnă nu împrăştierea, ci strângerea lucru-
rilor într-un întreg. Pivotul care face ca multiplele preocupări ale sale să nu diminueze integritatea sa şi să aibă în toate 
o prestanţă care să nu fie inferioară aceleia a persoanelor care au ales calea specializării, să facă din el un specialist în 
ceea ce s-a apucat să facă, este vocaţia restituţiei. Din toate domeniile în care se manifestă, el adună informaţii pentru 
o definire cronotopică  a neamului nostru. În acest sens, el este nu doar, sau este mai mult decât o fiinţă exponenţială 
(chiar şi în raport cu sensul atribuit acestei noţiuni de George Călinescu). El este o ivire încorporatoare, e ca Alephul, 
mica sferă din cunoscuta nuvelă a lui Borges în care se conţine, sublimată, imaginea întregului Univers. Sau, mai adecvat 
spus, e omul prin care se manifestă durata (vezi explicarea acestui concept în Metafizica lui Bergson), trăind în prezent, 
el trăieşte simultan toate timpurile prin care a trecut acest neam, pentru el nu există trecut, prezent viitor, în sufletul lui 
există un singur timp al neamului, de la facerea lui până la nemurire.” Alexe Rău

„…este un alt Grigore Vieru al neamului, care pleacă dintre noi, doar că Grigore Vieru şi-a concentrat destinul în poezie, 
iar Andrei Vartic şi-a irosit genialitatea în diverse domenii: publicistică, teatru, fizică, matematică şi multe altele. Când 
se va scrie adevarata istorie a neamului, numele lui Andrei Vartic nu va putea fi evitat. A stat de veghe la toate lucrurile 
frumoase de la începutul revoltelor din 1990, aducând poezia pe baricade şi teatrul poetic, pe care l-a iniţiat, făcând 
cuvintele să incendieze, să stârnească cutremure”

Nicolae Dabija

„Regretatul Andrei Vartic a fost un luptător aprig pentru adevăr şi dreptate, un cărturar cu cunoştinţe enciclopedice, şi e 
prea puţin spus. Avea cunoştinţe profunde în matematică, fizică, fizico-chimie, filosofie, geneza limbii române, a popo-
rului român şi a umanităţii. Este de datoria mea să spun că puterile de la Chişinău nu au nevoie de aşa valori, le-ar plăcea 
să ne menţină în mocirlă şi într-o noapte polară. Dragă Andrei, să te aibă Dumnezeu în pază!”.

Petru Soltan

Iurie Colesnic
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Ziua de 17 iulie a con-
stituit  o zi importantă pen-
tru  veteranii  Bibliotecii 
Naţionale şi pentru toţi bi-
bliotecarii care  activează din 
dragoste pentru Bibliotecă şi 
pentru acest domeniu.

În această zi, în cadrul 
şedinţei Clubului Bibliote-
conomiştilor, a avut loc o 
manifestare culturală “Petru 
Ganenco – sub semnul 75 
ani” de la naştere. La activi-
tate au participat:  soţia, prie-
tenii, colegii şi toţi cei care 

Petru Ganenco 
sub semnul 75

Cinstirea înaintaşilor este un 
postulat din Sfânta Scriptură, 
dar şi o datorie sacră a 
urmaşilor. Nu poţi merge 
înainte fără a avea trecutul ca 
punct de pornire. De regulă, 
lucrurile durabile se înalţă 
pe un fundament puternic, şi 
pentru generaţia noastră de 
bibliotecari Petru Ganenco, 
cu experienţa şi intuiţia lui 
profesională, a însemnat 
mult.

Se spune că despre 
cei trecuţi la Domnul e 
cuviincios să vorbeşti de 
bine sau să taci. Eu chiar am 
pentru ce să-mi amintesc cu 
multă lumină despre Petru 
Ganenco. În anii când în-
cercam înălţimile profesiei 
şi respectiv ale bibliotecii, 
domnul Ganenco se afla la 
cârma instituţiei deja de 12 

îl  consideră şi până astăzi un 
cercetător înflăcărat al isto-
riei cărţii, biblioteconomist 
notoriu, profesor universitar, 
Om emerit al culturii. Printre 
participanţi remarcăm pe Va-
lentina Ganenco, soţia regre-

tatului Petru Ganenco, Alexe 
Rău, Svetlana Barbei, Vera 
Osoianu, Elena Turuta, Ma-
ria Soltan, Lina Volkovskaia, 
Vera Siverinova, Nelly Er-
makova, Ecaterina Zaiţeva, 
Zinaida Ionova, Dumitru 
Păsat, Petru Racu, Mariana 

Muratova, Nina Şevcenco, 
Sofia Andrienko şi mulţi 
alţii. 

Cuvântul de deschidere i-a 
aparţinut directorului general al 
BNRM domnului Alexe Rău.  

A urmat inaugurarea expo-
ziţiei “Petru Ganenco: In me-
moriam” pregătită de Irina 
Cozlov, colaboratoarea Servi-
ciului  “Dezvoltare în biblio-
teconomie”. Expoziţia a fost  
structurată după următorul 
criteriu: pe  primul stand au 
fost expuse operele şi articole-
le  publicate de renumitul cer-
cetător pe parcursul activităţii 
sale fructuoase. Ţin să  menţi-
onez în mod special monogra-
fia  „История Кишиневской 
публичной библиотеки  1830-
1917”. Chişinău: Cartea Moldo-
venească, 1966, 116 p., editată 
în timpul vieţii sale. Este de 
remarcat multitudinea articole-
lor ştiinţifice publicate de Petru 
Ganenco atât în culegerile con-
ferinţelor ştiinţifice, cât şi în 
periodice. Monografia “Scri-
eri istorice” în 2 volume a fost 
publicată de Biblioteca Naţio-
nală după trecerea în nefiin-ţă 
a domnului Ganenco, ideea 
aparţinând lui Alexe Rău.

În continuare au fost ex-
puse articolele şi publicaţiile  

despre Petru Ganenco,  semna-
te de biblioteconomişti care au 
avut şi au  o atitudine deosebită  
faţă de personalitatea lui Petru 
Ganenco: Alexe Rău, Svetlana 
Barbei, Dumitru Păsat, regreta-
ţii Ion Madan şi Nicolae Pâs-
laru etc.

După prezentarea expozi-
ţiei a fost prezentat albumul 
-slide “Petru Ganenco sub 
semnul 75 de ani” conceput 
de Alla Andrieş, salariata Ser-
viciului “Dezvoltare în bibli-
oteconomie”. Albumul-slide  
este constituit din două  com-
partimente: primul include 
imagini cu caracter biografic  
şi momentele din perioada 
activităţii sale profesionale. 
Compartimentul doi inserează 
imagini din activitatea servi-
ciilor principale ale Biblio-
tecii, în special în anii când 
în fruntea Bibliotecii se afla 
Petru Ganenco.

Atmosfera creată a consti-
tuit o succesiune de amintiri 
dar şi o adevărată revelaţie pen-
tru noi, cei din generaţia tânără 
a Bibliotecii Naţionale, care, 
preluând ştafeta, avem marea 
responsabilitate de a menţine 
legătura dintre generaţii şi con-
tinuitatea  activităţii.

Irina Cozlov,
Serviciul „Dezvoltare în 

biblioteconomie”, BNRM

ani şi, deşi relaţiile noastre 
profesionale se consumau  
de pe poziţia unui mare regi-
zor şi a unui actor începător, 
şi mai mult indirect, prin in-
termediul şefilor de serviciu, 
trei la număr în perioada de 
la venirea mea şi cât dom-
nul Ganenco a mai fost în 
funcţia de director, multe au 
fost contactele directe care-ţi 
oferă ocazia de a cunoaşte şi 
înţelege un om.

În faţa lui am cunoscut 
şi sentimentul de teamă, 
că părea extrem de supărat 
câteodată, şi nesiguranţa 
începătorului, pentru că de-
pista cea mai mică greşeală 
la doar o singură privire, 
i-am cunoscut bunăvoinţa 
şi aprecierea, i-am cunoscut 
indignarea, când ceva nu 
ieşea cum s-ar fi aşteptat, 

dar niciodată, în nicio îm-
prejurare, nicio umbră de 
dispreţ. De aici şi respectul 
pe care i l-am purtat pe când 
era director, când nu mai era 
director, dar încă rămânea să 
muncească în colectiv, când 
ne întâlneam cu diverse oca-
zii la întruniri profesionale 
după plecarea sa în alt co-
lectiv şi după ce ne-a lăsat 
sănătoşi.

A înţeles complexitatea 
serviciilor cu accente meto-
dologice şi a avut o atitudi-
ne aparte pentru activitatea 
serviciului metodic din per-
sonalul căruia făceam parte. 
Toţi cei care la diferite etape 
au muncit în aceste servicii 
au simţit mereu susţinerea şi 
aprecierea dânsului.

Aşa cum viaţa nu este nu-
mai în alb şi negru, şi uneori 

trebuie s-o acceptăm şi în 
nuanţe gri, iar perfecţiunea 
este extrem de rară, domnul 
Ganenco a cunoscut în sânul 
colectivului nostru şi bune şi 
rele, a cunoscut bucuria glo-
riei şi durerea umilinţei.

Acum, când peste toa-
te s-a lăsat iertarea, dintre 
ani răzbate către noi chi-
pul unui om, care a slujit 
această instituţie cu dragos-
te şi dăruire, care a ştiut să 
mânuiască cu multă price-
pere mecanismele unui or-
ganism atât de complex cum 
este o bibliotecă, care ne-a 
fost aproape, care ne-a mar-
cat existenţa şi de deciziile 
căruia a depins devenirea 
multor biblioteconomişti din 
generaţia noastră.

Vera Osoianu

                                  Preţuirea unui discipol
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GRIGORE  
VIERU

ÎN LIMBA TA

În aceeaşi limbă
Toată lumea 
plânge,
În aceeaşi limbă
Râde un 
pământ.
Ci doar în limba 
ta
Durerea poţi s-o 
mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi 
în cânt.

În limba ta
Ţi-e dor de 
mamă,
Şi vinul e mai 
vin,
Şi prânzul e mai 
prânz.
Şi doar în limba 
ta
Poţi râde singur,
Şi doar în limba 
ta
Te poţi opri din 
plâns.

Iar când nu poţi
Nici plânge şi 
nici râde,
Când nu poţi 
mângâia
Şi nici cânta,
Cu-al tău 
pământ,
Cu cerul tău în 
faţă,
Tu taci atunce
Tot în limba ta.

Nu este meritul scriitorilor, şi nici al săptămânalu-
lui, de faptul că la 31 august 1989 limba română a 
redevenit limba de stat în statul Moldova, tot atunci 
revenind acasă şi alfabetul latin, sau cel mai mic 
este meritul acestora: meritul cel mai mare aparţi-
ne poporului nostru redeşteptat, dorinţei lui de a 
se şti liber şi neîngenuncheat şi de a-şi vorbi limba 
moşilor şi strămoşilor lor nestingherit. Noi, basara-
benii, primii pe glob, am scris cu roşu în calendarele 
noastre – Ziua Limbii. 

Alături de noi, în lupta pentru limbă şi adevăr, s-au 
aflat: Ştefan cel Mare, Eminescu, Mateevici, Iorga, 
strămoşii, dar şi nepoţii noştri de peste veacuri. Iar 
câteodată, cred că alături de noi, cu noi, s-a aflat, şi 
bunul Dumnezeu. De aceea am şi învins. Numai re-
alizând pas cu pas Legea, vom putea obţine conso-
lidarea tuturor forţelor, prin recunoaşterea de către 
toţi cetăţenii a legilor republicii, inclusiv a Legii cu 
privire la limba de stat şi grafia latină (atunci când 
poporaţiile din republică vor recunoaşte aceste 
legi şi vor depune un efort să posede un vocabu-
lar adecvat, vor recunoaşte în sfârşit că totuşi aici 
există un popor cu limba, tradiţiile şi istoria lui, abia 
atunci va exista acea consolidare de care ne vor-
besc şi reprezentanţii acestora).

“La început era Cuvântul şi Cuvântul era de la 
Dumnezeu şi Dumnezeu era Cuvântul!” – se spune 
în Sfânta Evanghelie de la Ioan.

Deci – Cuvântul, Limba sunt începutul şi conti-
nuarea a toate. Cuvântul poate declanşa acţiuni, 
fenomene, poate inventa lumi, destine. Dar – şi dis-
truge. Limba română e cea cu care ne-a însemnat 
Dumnezeu pe acest pământ.

S-o păzim – iată datoria noastră, a tuturor, şi a fi-
ecăruia în parte.

Nicolae  Dabija
preşedintele Societăţii “Limba Noastră cea 
Română” (“Literatura şi arta”, nr. 35 (2403),

 29 august 1991)                                                       

ZIUA LIMBII ROMÂNE

2020 de ani de la adoptarea Legii 
cu privire la statutul limbii de 
stat şi revenirea la grafia latină 

31 August 1989


