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Masa rotundă organizată de secţiunea Biblioteci Publice a ABRM, 
15 octombrie, 2009, sediul BM  “B. P. Hasdeu”, moderator Lidia Kulikovski

Diversitate culturală, sinonim al ter-
menilor multiculturalism, multicultural 
se află pe agenda marilor organizaţii 
internaţionale precum UNESCO 
şi IFLA. ABRM  a promovat şi 
promovează documentele oficiale 
IFLA. Salutabil faptul că la Conferinţa 
din acest an  cu genericul Provocări 
pentru profesionişti în era informaţională, 
promovează un nou document IFLA - 
Manifestul Biblioteca Multiculturală. MBM 
tradus în 14 limbi, cu ajutorul BNRM şi 
BM îl avem şi în limba română. 

“�iversitatea culturală sau multi-�iversitatea culturală sau multi-
culturalismul este temelia puterii co-
lective în comunităţile noastre locale 
şi în societatea globală”, se spune în 
Manifest. 

Prin urmare, toate tipurile de bibli-
oteci trebuie să reflecte, să susţină şi 
să promoveze diversitatea culturală şi 
lingvistică la nivel internaţional, naţi-
onal, local şi astfel să susţină dialogul 
intercultural şi al cetăţeniei active.

Bibliotecile se conduc în activitatea 
lor de principiile libertăţilor fun-
damentale şi egalitatea accesului la 
informaţie şi cunoştinţe pentru toţi, 
de aceea într-o societate culturală 
diversă bibliotecile au următoarele 
obiective:

Conştientizarea valorilor pozitive 	
ale diversităţii culturale şi stimularea 
dialogului cultural;

Încurajarea diversităţii lingvistice 	
şi a respectului pentru limba maternă;

BIBLIOTECA PUBLICĂ 
MULTICULTURALĂ

Conferinţa anuală ABRM
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ABRM în aju-
torul biblio-
tecarilor de 
colegii şi şcoli 
profesionale    

Facilitarea coexistenţ	 ei armoni-
oase a mai multor limbi, precum şi 
învăţarea câtorva limbi de la o vârstă 
timpurie;

Salvgardarea moştenirii lingvis-	
tice, culturale şi acordarea susţine-
rii expresiei, creaţiei şi diseminării 
în toate limbile;

Sprijinirea incluziunii şi a implică-	
rii persoanelor şi grupurilor din toate 
mediile culturale;

Încurajarea alfabetizării informa-	
ţionale în epoca digitală şi a mânuirii 
tehnologiilor informaţionale;

Promovarea diversităţii lingvistice 	
şi în spaţiul virtual;

Sprijinirea schimbului de cunoş-	
tinţe şi a practicilor de calitate privi-
tor la pluralismul cultural.

Masa rotundă Biblioteca Publică 
Multiculturală a fost o platformă de 
schimb de experienţă a bibliotecilor 
noastre. A deschis oficial lucrările 
mesei rotunde preşedintele ABRM 
doamna Ludmila Costin accentuând 
importanţa subiectului ales pentru 
toate tipurile de biblioteci, nu numai 
pentru bibliotecile publice. 

Au fost prezentate 7 comunicări: (1) 
Biblioteca publică şi diversitatea culturală. 
Tendinţe globale. Experienţe locale, 
susţinută de Lidia �uli�ovs�i, direc-�uli�ovs�i, direc-, direc-
tor general, Biblioteca Municipală „B. 
P. Hasdeu”; (2) Dialogul intercultural 
în condiţiile globalizării. Cazul Centrului 
de Informare German, exemple din 
experienţa CIG prezentate de Val-
entina Turvinenco, şefa Centrului de 
Informare German; (3) Biblioteca „I. 
Mangher” - centru de cultură spirituală 
evreiască prezentată audienţei de 
Ana Baţmanov, director, Biblioteca 
„I. Mangher”; (4) Biblioteca „A. Mickie-
wicz” şi rolul ei în susţinerea dialogului 
interetnic, comunicator Ecaterina 
Nedzelschi, director, Biblioteca „A. 
Mic�iewicz”; (5) Educaţia multiculturală 
– un factor determinant în activitatea 
Bibliotecii „Liviu Rebreanu” susţinută 
de Elena Cibotari, director, Biblioteca 
„L. Rebreanu” (6) Itinerarii multicul-
turale în spaţiul bibliotecii pentru copii 
prezentată de Zinaida Ursu, şef servi-
ciu, Biblioteca Naţională pentru Copii 
„Ion Creangă”; (7)   De la tradiţii la 
căutări inovaţionale. Din experienţa 

Bibliotecii „L. Ukrainka” susţinută de  
Ludmila Barbă, director, Biblioteca „L. 
U�rain�a”. 

Au mai fost anunţate  2 comunicări: 
Lidia Sitaru,  director, Biblioteca Publică 
Raională „A. Donici” în serviciul comuni-
tăţii şi Margareta Şcelcicova, directo-
rul Bibliotecii Publice „M. Lomono-
sov” – Biblioteca de cultură şi literatură 
rusă - centru de lectură a etnicilor ruşi 
din Chişinău, comunicări ce nu au fost 
prezentate publicului, dar vor fi inclu-
se în volumul cu acelaşi titlu Biblioteca 
Publică Multiculturală. Experienţe ale 
bibliotecilor din RM, volum care va fi 
realizat de BM „B.P. Hasdeu” în cadrul 
Secţiunii Biblioteci Publice a ABRM. 

În comunicările prezentate, audito-
riul a recunoscut multe elemente ale 
Manifestului Biblioteca Multiculturală. 
Credem că ceea ce au auzit cei 78 
de participanţi pentru mulţi dintre ei 
poate fi un bun început pentru a im-
plementa Manifestul.

Participanţii, conştienţi că Biblioteca 
Multiculturală cere abilităţi şi dorinţa 
de a adapta şi de a schimba; o nouă ati-
tudine şi un nou tip de gândire imple-
mentate printr-un lanţ de dezvoltări, 
au recunoscut că Biblioteca Multicul-
turală este cel mai competitiv aspect al 
muncii noastre idealiste. Cu Manifestul 
Biblioteca Multiculturală vom fi cu un 
pas mai înainte. 

Avem documentul pe care îl 
putem utiliza în mod real, practic 
pentru a efectua schimbarea, a fost 
concluzia generală.

Partea a doua a reuniunii bibliote-
cilor publice a abordat  problemele 
stringente, generate de criza eco-
nomică din RM care au periclitat  
mult buna funcţionare a bibliotecilor. 
Problemele discutate, propunerile în-
aintate, soluţiile propuse s-au materi-
alizat într-o Declaraţie privind starea bi-
bliotecilor publice pe care au semnat-o 
toţi cei 78 de participanţi, mizând pe 
înţelegerea situaţiei dificile în care se 
află nişte actori importanţi prin care 
statul garantează accesul cetăţenilor 
la informaţii şi educare cu implicaţii 
profunde si contribuţii substanţiale în 
civilizarea, socializarea şi concilierea 
populaţiei.

Lidia �ULI�OVS�I

Toamna e anotimpul roadei 
şi al sărbătorilor. Mirosul de 
gutui coapte, multicolorele 

crizanteme înflorite, strugurii 
aurii au venit cu o invitaţie către 
domniile lor - bibliotecari de co-
legiu şi şcoli profesionale, de a se 
întruni în cadrul Colegiului  Na-
ţional de Viticultură şi Vinificaţie 
din Chişinau,  care de curând şi-a 
serbat cea de-a 177 aniversare.

La 15 octombrie, Asociaţia 
Bibliotecarilor din Republica 
Moldova (Secţiunea biblioteci 
de colegii şi şcoli profesionale)  a 
organizat  în cadrul Conferinţei 
Anuale ABRM Atelierul Profe-
sional cu genericul Aspecte ale 
gestiunii activităţii de bibliotecă: 
provocări instituţionale şi sociale. 
Au fost prezenţi bibliotecari din 
diferite colţuri ale ţării: Edineţ, 
Cahul, Bălţi, Ungheni, Chişinău, 
Briceni, etc., 21 bibliotecari de 
colegiu, 14 bibliotecari ai şcolilor 
profesionale.

În cadrul atelierului, după cu-
vântul de salut al gazdelor, cu 
mult profesionalism, biblioteca-
rii au fost familiarizaţi de către 
dna Ludmila Cereş, directorul 
Bibliotecii CNVVC, cu activitatea 
bibliotecii, argumentând faptul 
că Biblioteca CNVVC este o bi-
bliotecă documentară axată în 
totalitate pe obiectivul sprijinirii 
procesului educaţional. A urmat 
discursul Tatianei Ambroci, di-
rector al Bibliotecii Colegiului de 

(Continuare în pag. 3)
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La 25 noiembrie 2009, Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova a 
organizat Seminarul Naţional al Mana-
gerilor de Biblioteci Publice, care prin 
tradiţie se desfăşoară la fiecare sfârşit 
de an şi care, de regulă, trasează 
priorităţile de activitate pentru anul 
viitor. La seminar au participat direc-
torii bibliotecilor municipale, raionale 
şi orăşeneşti, iar Ministerul Culturii a 
fost reprezentat de domnul Gheor-
ghe Postică, viceministru al Culturii şi 
dna Olga Bârlad, directorul Direcţiei 
Proiecte Culturale Naţionale. Semi-
narul Naţional 2009 a avut ca temă 
principală „Biblioteca 2.0 – o nouă 
generaţie de biblioteci”, temă extrem 
de actuală şi discutată de bibliotecile 
din întreaga lume. 

Discuţiile despre „Biblioteca 2.0” 
domină deja de câţiva ani toate întru-
nirile importante organizate de co-
munitatea bibliotecară internaţională. 
Despre acest nou model de servicii de 
bibliotecă se  discută online, la confe-
rinţe, în oficii etc. Există şi un site Bibli-
oteca 2.0, care dezbate diverse opinii 
legate de această mişcare.  Ideea prin-
cipală care se desprinde din aceste 
discuţii este că Biblioteca 2.0 va revita-
liza  modul în care bibliotecile servesc 
şi interacţionează cu utilizatorii. 

Ce este Biblioteca 2.0? E clar că 
este doar unul dintre sinonimele bibli-
otecii moderne, pentru că presa mon-
dială de specialitate deja scrie despre 
Biblioteca 3.0, Biblioteca 4.0 şi aşa mai 
departe. Biblioteca 2.0 înseamnă o 
nouă generaţie de produse şi servicii 
de bibliotecă, iar Bibliotecarul 2.0 
trebuie să deţină abilităţile necesare 
pentru a crea aceste produse şi servicii 
şi a le oferi celor interesaţi.  Pentru ma-
joritatea bibliotecarilor de la noi este 
încă un concept relativ nou, aceasta 
fiind şi justificarea pentru tema Semi-
narului Naţional din anul 2009. 

Conceptul „Biblioteca 2.0” a fost 
împrumutat de la „Web 2.0”, de la care 
a derivat şi „Business 2.0”, „Învăţământ 
2.0” etc. şi urmează unul şi acelaşi con-

Construcţii din mun. Chişinău, 
cu tema: „Cadru de reglementa-
re necesar gestionării corecte a 
activităţii bibliotecare”.

Ca formatori i-am avut pe spe-
cialiştii din cadrul ABRM: Gutiera 
Doni, Biblioteca Centrală a USM, 
prezentând comunicarea „Statis-
ticile standardizate pentru bibli-
oteci în schimbare”, Ala Susaren-
co, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, 
care a provocat bibliotecarii 
întruniţi la o discuţie cu tema 
„Metodologia privind evidenţa 
documentelor în bibliotecile de 
colegii şi şcoli profesionale”. Ta-
tiana Coşeriu, Biblio-teca Muni-
cipală „B.P. Hasdeu”, or. Chişinău, 
a ţinut să menţioneze în comu-
nicarea sa despre necesităţile 
analizei cantitative şi calitative a 
activităţii infodocumentare care 
este o componentă esenţială a 
dezvoltării şi o condiţie a pro-
gresului.

Deoarece până în prezent 
bibliotecile de colegii şi cele ale 
şcolilor profesionale nu sunt 
încă automatizate din lipsa unui 
program de bibliotecă, societa-
tea IME SOFT SRL din Republica 
Moldova a fost bine-venită în 
cadrul Atelierului Profesional, 
cu prezentarea noului soft TIN-
READ, special prevăzut pentru 
bibliotecile mai mici.

Cadrele bibliotecare s-au în-
tors acasă cu cele mai frumoase 
impresii şi sunt recunoscătoare 
ABRM pentru organizarea aces-
tor întruniri, exprimându-şi pro-
funda recunoştinţă conducerii 
instituţiei gazdă, personal dnei 
Ludmila Cereş, director al Bibli-
otecii CNVVC, precum şi întreg 
colectivului de bibliotecă.

Lilia GORE,
bibliotecară,  Colegiul 

Politehnic, mun. Chişinău

cept bazat pe „arhitectura participării”. 
Conceptul include servicii online 
precum sistemele OPAC, sisteme de 
referinţe virtuale, blog-uri, wiki-uri, 
podcasting-uri, deci un torent în 
creştere de informaţii de la utilizator 
înapoi spre bibliotecă.

Sintagma „Web 2.0” a fost  definită 
şi propusă de Tim O'Reilly, fondatorul 
O'Reilly Media şi un aprig susţinător 
al mişcării privind sursele deschise. 
Acesta este considerat unul dintre cei 
mai buni editori de carte electronică 
din lume. De menţionat faptul că miş- De menţionat faptul că miş-
carea 2.0 a apărut spontan şi, numai 
după ce s-a afirmat ca o nouă mişcare, 
specialiştii din domeniul informării şi 
comunicării au definit-o Web 2.0.

În articolul „Ce este Web 2.0?” Tim 
O'Reilly vorbeşte despre conceptul 
privind exploatarea inteligenţei co-
lective a tuturor celor care folosesc un 
produs. În mediul online acesta  ia for-
ma feedback-ului, treceri în revistă ale 
utilizatorilor, reţele sociale create de 
utilizatori etc. Diverse site-uri precum 
Flickr – site de partajare a imaginilor, 
YouTube – site de partajare de filme, 
Amazon, MySpace, Facebook, Wikipe-
dia şi foarte multe altele, toate depind 
de nivelul înalt de participare a utili-
zatorilor în vederea extinderii valorii 
produsului.

Principala deosebire între Bibliote-
ca 1.0 şi Biblioteca 2.0 constă în faptul 
că modelul tradiţional este caracte-
rizat de spaţii închise şi  activitatea 
centrată pe bibliotecar şi colecţii, iar 
biblioteca modernă este deschisă, 
interactivă şi are activitatea axată pe 
necesităţile utilizatorului şi implicarea 
acestuia în activitatea bibliotecii şi a 
comunităţii. Biblioteca 1.0 este carac-
terizată de resurse infodocumentare 
formate „de sus” la latitudinea biblio-
tecarului, acces limitat, servicii acce-
sibile numai în interiorul bibliotecii, 
posibilităţi limitate de extindere a ser-
viciilor, flux informaţional într-o singu-

Seminar Naţional al Managerilor de 
Biblioteci Publice - 2009

BIBLIOTECA 2.0 – 
o nouă generaţie de biblioteci

(Continuare în pag. 4)
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ră direcţie: de la bibliotecar spre utili-
zator. Biblioteca 2.0  este o platformă 
interactivă orientată spre utilizator; 
resursele infodocumentare sunt axa-
te pe interesele utilizatorului şi create 
cu participarea acestuia; oferă acces 
nelimitat, gratuit; servicii accesibile 
de oriunde şi oricând. Fluxul informa-
ţional este în orice direcţie: de la bi-
bliotecă spre utilizator, de la utilizator 
spre bibliotecă,  de la bibliotecă spre 
altă bibliotecă, de la utilizator spre alt 
utilizator. Biblioteca are „spaţiul” său 
în reţele sociale, lumea virtuală etc.

Spre deosebire de bibliotecarul 
1.0, care este mai mult custode al 
cărţilor, intermediar între informaţie şi 
utilizator, bibliotecarul 2.0 este acolo 
unde este utilizatorul şi în timpul când 
utilizatorul are nevoie de el, ajută uti-
lizatorul să dobândească competenţe 
noi, care să-i asigure succesul şi să con-
tribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Biblioteca 2.0 va fi una dintre pri-
orităţile de activitate a bibliotecilor 
publice în anul 2010. Reieşind din 
importanţa şi actualitatea temei, pe 
tot parcursul anului,  bibliotecarii se 
vor strădui să înţeleagă puterea opor-
tunităţilor oferite de Web 2.0; să înveţe 
instrumentele principale ale Web 2.0 
şi Biblioteca 2.0; să combine resursele 
electronice şi formatele tradiţionale; 
să dezvolte metodele de căutare; să 
conecteze în context oamenii, tehno-
logiile şi informaţiile; să folosească  in-
formaţia, picturile, imaginile, sunetele, 
semnele pe format netradiţional; să 
înţeleagă puterea conţinuturilor vechi 
şi a celor noi; să conecteze utilizatorii 
împreună pentru a participa la discuţii, 
conversaţii şi să participe ei înşişi în 
acestea; să folosească şi să se implice în 
dezvoltarea reţelelor sociale avansate; 
să încurajeze utilizatorii să elaboreze 
conţinuturi şi comentarii; să înţeleagă 
impactul inteligenţei colective şi a 
blog-urilor, wiki-urilor etc.

Cel mai simplu instrument de in-
formare, ce ar putea fi creat de orice 
bibliotecar, care are un computer 
conectat la internet, este blogul. Este 
simplu de menţinut prin faptul că nu 
necesită cunoştinţe de programare.

Sunt sarcini deloc uşoare, dar care 
nu pot fi amânate pe mai târziu, dată 
fiind importanţa acestei noi mişcări, 
care poate fi o nouă şansă pentru bi-
bliotecă şi bibliotecari.

Vera OSOIANU

La Chişinău, a avut loc Congresul Oamenilor de Cultură şi Artă. Peste 500 
de personalităţi au participat la lucrările congresului, unde au discutat 
probleme cu care se confruntă acest domeniu şi au conturat un set de 
propuneri de remediere a situaţiei date, comunică Moldpres.

Dramaturgul Constantin Cheianu, unul din coorganizatorii acestui forum, a 
menţionat că, după ce pe timpul guvernării comuniste intelectualitatea din 
ţară a fost “trecută pe linie moartă”, odată cu schimbarea noii guvernări la 
Chişinău, a venit şi timpul să se pună o bază normală de colaborare şi partene-
riat între oamenii de artă şi putere. În acelaşi timp, participanţii la congres au 
remarcat că oamenii de artă sunt conştienţi de faptul că problemele din sector 
nu vor putea fi soluţionate imediat, însă un prim pas în acest sens a fost făcut 
prin organizarea congresului respectiv.

Astfel, oamenii de artă, participanţi la acest eveniment, au menţionat că 
printre problemele principale cu care se confruntă cultura în acest moment 
figurează lipsa unor programe complexe şi a mijloacelor financiare pentru 
dezvoltarea acestui sector, carenţe de ordin legislativ, necesitatea racordării 
legislaţiei autohtone la standardele internaţionale.

În context, participanţii au decis să propună conducerii ţării organizarea unui 
fond naţional al culturii, destinat proiectelor cultural-artistice, care să includă 
anumite mijloace acumulate de la comercializarea ţigărilor, a băuturilor al-
coolice sau a produselor petroliere. De asemenea, ei au solicitat autorităţilor 
centrale să susţină asociaţiile artistice şi să înlesnească accesul la bunurile cul-
tural-artistice, să creeze obiective de infrastructură cultural-artistică ş.a.

Totodată, aceştia au decis organizarea, cu o anumită periodicitate, a congre-
selor. În context, Boris Focşa, ministru al Culturii, a precizat pentru Moldpres că 
Congresul Oamenilor de Cultură şi Artă va permite, în primul rând, identifica-
rea unor căi de soluţionare a problemelor cu care se confruntă acest sector, iar 
în acest sens, în viitor, în republică urmează a fi puse bazele unui management 
artistic. Totodată, dl Boris Focşa a precizat că structura Ministerului Culturii 
urmează a fi modificată, acesta incluzând experţi care se vor ocupa de atrage-
rea resurselor internaţionale pentru finanţarea unor proiecte culturale.

La eveniment au participat: preşedintele interimar al ţării, Mihai Ghimpu, 
preşedinte al Parlamentului, Corina Fusu, preşedinte al comisiei parlamentare 
de profil, notează Moldpres.

                    http://fondulculturii.wordpress.com

C o n g r e s u l 
Oamenilor de Cultură şi Artă
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Expoziţie jubiliară la BNRM

În frumoasele zile de 
toamn�� �umitru �at��� �umitru �at�
covschi� �oetul� �roza��oetul� �roza�

torul� dramaturgul şi �ubli�
cistul�   s�rb�toreşte un fru�
mos eveniment – jubileul de 
70 de ani.

Cu acest �rilej� în incinta 
Bibliotecii Naţionale a fost 
vernisat� ex�oziţia cu ge�
nericul: „EŞTI LACRI�A 
�EA� BASARABIE”. 

Scriitorul� de�a lungul ani�
lor� a editat �este 50 de vo�
lume de �oezie� �roz�� dra�
maturgie� inclusiv în limbile 
rus� şi lituanian�.

Ex�oziţia este alc�tuit� din 
10 com�artimente� care re�
flect� întreaga o�er� a mare�
lui scriitor. 

Com�artimentul Duda 
�oart� un conţinut autobio�
grafic. Un interes deosebit 
o are cartea de versuri a lui 
�umitru �atcovschi Casa 
părintească� articolul  Ţaca 
Jenea din cartea Scriitorii 
când erau copii. Com�ar�
timentul ex�une o serie 
de enciclo�edii� calendare 
naţionale� biobibliografii. 
�aterialele ex�use în acest 
com�artiment îi vor ajuta �e 
utilizatori s� fac� cunoştinţ� 
cu biografia scriitorului �u�
mitru �atcovschi. �ottoul 
com�artimentului: „Sunt o 

fire sedentară, melancolică, 
singurătatea e unica mea li-
bertate”� arat� foarte bine sta�
rea sufleteasc� a scriitorului. 

Un alt com�artiment al 
acestei ex�oziţii ne familiari�
zeaz� cu o�era acelor scriitori 
din creaţia c�rora s�a ins�irat 
mereu �umitru �atcovschi: 
�ihai Eminescu� Liviu Re�
breanu� Octavian Goga� Lu�
cian Blaga� Tudor Arghezi� 
George Coşbuc� Serghei Ese�
nin şi Honoré de Balzac. 

Un detaliu semnificativ 
�entru biografia de creaţie 
şi caracterul îndr�zneţ şi mi�
litant al �oetului �umitru 
�atcovschi �ân� la restruc�
turarea gorbaciovist�� vine 
cu a�ariţia c�rţii  Descântece 
de alb şi negru (Editura „Car�
tea �oldoveneasc�”� 1969). 
A�ariţia acestei c�rţi este 
considerat� subversiv� şi in�
terzis� de cenzura sovietic�. 
Cartea� în varianta ei iniţial�� 
nu a mai v�zut lumina ti�a�
rului� deşi unele �oeme au 
fost incluse în alte volume.  
Acest fa�t este dezv�luit în 
com�artimentul Pro-scris de 
comunişti.

În anii de avânt ai mişc�rii 
de eliberare naţional� (1987�
1989)� �umitru �atcovschi 
s�a manifestat ca �ublicist 
redutabil. Tot atunci a revi�
gorat revista Nistru� în 1988 
schimbându�i denumirea Ba-
sarabia şi fiind redactorul�
şef al acestei �ublicaţii �ân� 
în 1997. Acestor evenimente 
este consacrat com�artimen�
tul Împotriva hoţilor din re-
zervaţie care ex�une lucr�ri 
des�re istoria neamului� lu�
cr�ri �rin care a �ro�agat cu 
total� d�ruire ideea naţiona�
l�� fiind �rintre lu�t�torii cei 

mai activi �entru eliberarea 
naţional�.

S�re regret� la 17 mai 
1989� scriitorul devine victi�
ma unui accident rutier. Ur�
meaz� o lung� �erioad� de 
recu�erare fizic� şi moral� la 
clinicile din Chişin�u� �os�
cova şi Bucureşti� scriitorul 
su�ort� �este dou�zeci de 
intervenţii chirurgicale... În 
scurtele �auze dintre o�era�
ţii el mereu scrie. Viaţa� de 
când e viaţ�� nu st� �e loc. 
Unul din numerele revistei 
Nistru� condus� de �umitru 
�atcovschi� insereaz� arti�
colul lui Valentin �ândâca�
nu Veşmântul fiinţei noastre� 
care a declanşat lu�ta româ�
nilor basarabeni �entru lim�
ba român� şi grafia latin�. 
Tot în aceast� �erioad� a�are 
volumul de versuri Soare-
le cel Mare (Ed. „Literatura 
Artistic�”� Chişin�u). Acestei 
�erioade grele şi dureroase 
e consacrat com�artimentul 
Cu moartea pe moarte căl-
când.  

Un ecou deosebit au avut 
dramele montate  �e scene�
le Teatrului Naţional „�. 
Eminescu”� Teatrului „Lu�
ceaf�rul”� Teatrului Naţional 
„Vasile Alecsandri” din B�lţi. 
În com�artimentul Dumitru 
Matcovschi şi teatrul sunt 
ex�use o�erele dramatice ale 
lui �umitru �atcovschi� cât 
şi o serie de �oze din s�ecta�
colele montate de Veniamin 
A�ostol� aşa ca Preşedintele 
(Teatrul Naţional „�. Emi�
nescu”� 1972)� Cântec de lea-
găn pentru bunici (Teatrul 
Naţional „�. Eminescu”� 
1974)� Tata (Teatrul Naţional 
„�. Eminescu”� 1976)� Po-
mul vieţii (Teatrul Naţional 

„�. Eminescu”� 1982)� Troiţa 
(Teatrul „Luceaf�rul”� 1985)� 
Abecedarul (Teatrul Naţional 
„�. Eminescu”� 1986)� Speri-
etoarea (Teatrul „Vasile Alec�
sandri)� s�ectacolul Destinul 
du�� �iesa Ioan Vodă cel 
Viteaz (Teatrul Naţional 
„�. Eminescu”� 1993).

Com�artimentul Opera 
lui Dumitru Matcovschi ne 
familiarizeaz� cu a�ariţiile 
editoriale ale scriitorului �u�
mitru �atcovschi. Ca �oet el 
s�a afirmat �rin c�rţile: Maci 
în rouă (Editura „Cartea 
�oldoveneasc�”� 1963)� Casa 
părintească (Editura „Cartea 
�oldoveneasc�”� 1968)� Me-
lodica (Editura „Cartea �ol�Editura „Cartea �ol�
doveneasc�”� 1971)� Grâul 
(Editura „Cartea �oldove�Editura „Cartea �oldove�
neasc�”� 1974)� Axa („Litera�„Litera�Litera�
tura Artistic�”� 1977)� Patria, 
Poetul şi Balada („Literatura 
Artistic�”� 1981)� Armonii 
(„Literatura Artistic�”� 1985)� 
Tu, dragostea mea („Litera�„Litera�Litera�
tura Artistic�”� 1987)� Soa-
rele cel Mare („Literatura 
Artistic�”� 1990)� Imne şi bles-
teme (Chişin�u� 1991)� Floa-
re-Basarabie (Editura „Ave�„Ave�Ave�
ona”� Bucureşti� 1990)� Măria 
Sa poetul: Suită  în versuri 
din 39 poeme de închinare 
la Eminescu (Editura „Uni�„Uni�Uni�
versul”� 1992)� Năzdrăvanul 
Creangă, „moşul” (Editura 
„Universul”� 1992); Părinte 
al limbii noastre (Editura 
„Universul”� 1992)� Al ţării 
fiu (Editura „Universul”� 
1993)� Capul şi sabia: Poeme 
simple (Ed. Fundaţiei Cul�
turale Române� Bucureşti� 
1993)� Veşnica teamă (Editu�
ra „Cartea �oldovei”� 2001)� 
Să mă iubeşti (Editura „�ro�„�ro��ro�

DUMITRU MATCOVSCHI – 70
EŞTI LACRIMA MEA, BASARABIE

(Continuare în pag. 6)
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Indicatorii de performanţă ai bibliotecilor 
naţionale din ţările CSI

meteu”� 2003)� Pasărea nopţii 
pe casă (Editura „�rometeu”� 
2003)� Aici, departe (2004) ş. 
a. �intre c�rţile în �roz� au 
fost ex�use romanele: Duda 
(„Cartea �oldoveneasc�”� 
1971)� Bătuta (1975)� Toam-
na porumbeilor albi („Li�„Li�Li�
teratura Artistic�”� 1979)� 
Focul din vatră („Literatura 
Artistic�”� 1982)� Roman tea-
tral (1984)� Piesă pentru un 
teatru provincial („Literatura 
Artistic�”� 1988) ş.a.

Un com�artiment a�ar�
te care e consacrat o�erei 
traduse a scriitorului este 
Tradus în alte limbi. Aici 
sunt ex�use c�rţile traduse 
în limbile lituanian�� ucrai�
nean�� rus�: Государство 

черешен, Пьеса для провин-
циального театра, Родной 
очаг, Осень белых голубей ş.a.

Com�artimentul poeziei 
lui Dumitru Matcovschi îl 
constituie lirica de dragoste. 
Sinceritatea sentimentului� 
sim�litatea monologului au�
toricesc� sonoritatea imagi�
nilor� �uritatea şi valoarea 
etic� a mesajului comunicat 
de scriitor n�a �utut s� nu se 
bucure de atenţia com�ozito�
rilor: Ion Aldea�Teodorovici� 
�etre Teodorovici� Eugen 
�oga� Constantin Rusnac� 
�ihai �olgan� Tudor Chi�
riac� Anatol Chiriac� �ircea 
Oţel� Ion Enache.

Cântecele �e versurile lui 
�umitru �atcovschi sunt 

În perioada 23-26 noiem-
brie 2009, la Moscova, a avut 
loc Seminarul Internaţional 
“Indicatorii de performanţă 
ai bibliotecilor naţionale din 
ţările CSI”, organizat de către 
Ministerul Culturii al Fede-
raţiei Ruse, Asociaţia Bibli-
otecară Euroasiatică (BAE) 
şi Biblioteca de Stat a Rusi-
ei. Sponsorul seminarului –  
Fondul Interstatal de Coope-
rare Umanitară. Evenimentul 
a reunit reprezentanţi ai bibli-
otecilor naţionale din diferite 
republici ale Federaţiei Ruse, 
precum şi din Ucraina, Ka-
zahstan, Moldova, Belarus, 
membri ai BAE. 

Scopul seminarului: testa-
rea standardelor elaborate de  
Organizaţia Internaţională de 
Standardizare (ISO)  în prac-
tica bibliotecilor naţionale ale 

Seminar Internaţional

inter�retate de mulţi cânt��
reţi din Re�ublica �oldova: 
Basarabia în inter�retarea 
familiei �olgan� Seara albas-
tră în inter�retarea Anasta�
siei Lazariuc� Chişinăul meu 
cel mic în inter�retarea suro�
rilor Georgeta şi Oxana Cio�
rici şi alte cântece �e versu�
rile lui �umitru �atcovschi 
au devenit şlag�re chiar de 
la �rima audiţie. Cântece �e 
versurile lui �umitru �at�
covschi au fost inter�retate 
cu mult� m�iestrie de �oina 
şi Ion Aldea�Teodorovici: 
Sărut, femeie, mâna ta� Bu-
curaţi-vă� Cu numele tău� 
Vârsta dragostei.

La ora actual� numai Gri�
gore Vieru �oate concura 

cu el în �rivinţa contribuţiei 
la dezvoltarea cântecului de 
estrad� est�nistrean. Aceast� 
tematic� este dezv�luit� în 
com�artimentul Ai pelinul 
floare de amar� unde este ex�
�us un bogat material disco�
grafic şi note.

Ex�oziţia o încheie com�ar�
timentul Critică�  scriitorul fi�
ind recunoscut de critica lite�
rar� de la noi şi din alte ��rţi  
dre�t unul din marii �oeţi ai 
Basarabiei.

�oetului �umitru �atcov�
schi îi dorim mulţi ani înain�
te� s�n�tate şi noi îm�liniri. 
Ur�ri de bine �entru întreaga 
familie �atcovschi!     

Aliona  TOSTOGAN� 
şef Serviciu “Moldavistica”, 

BNRM

ţărilor CSI, menite să contri-
buie la unificarea indicatori-
lor, introducerea acestor indi-
catori în sistemul de raportare 
al bibliotecilor naţionale din 
Comunitatea Statelor Inde-
pendente şi creşterea calităţii  
activităţii biblioteconomice 
din  aceste ţări la nivelul stan-
dardelor mondiale.

Programul seminarului a 
cuprins familiarizarea partici-
panţilor acestuia cu standar-
dele internaţionale, cu expe-
rienţa de punere în aplicare a 
indicatorilor de performanţă  
de către bibliotecile naţionale 
din Rusia. De asemenea, au 
avut loc  sesiuni de formare 
cu privire la măsurarea indi-
catorilor de utilizare a resur-
selor şi a calităţii serviciilor 
oferite de bibliotecă, la efica-
citatea acestora.

Seminarul Internaţional a 
contribuit la o mai bună înţe-
legere a standardelor interna-
ţionale în materie de bibliote-
conomie şi, în special, a stan-
dardului 11620 “Indicatorii 
de performanţă pentru bibli-
oteci”. Acest seminar a con-
stituit şi un prilej de schimb 
de experienţă şi informaţii, 
privind situaţia curentă în bi-
bliotecile naţionale.  

Discuţiile purtate de parti-
cipanţi legate de acest subiect 
au fost diverse, ele vizând mai 
cu seamă cadrul reglemen-
tar privind evidenţa colecţii-
lor, mai ales a documentelor 
electronice şi audiovizuale, 
considerat de unii participanţi 
insuficient, fiind necesară pre-
cizarea unor termeni şi meto-
dologii de calculare a indica-
torilor de performanţă, pro-
puşi de către Secţia biblioteci 

naţionale din cadrul IFLA şi 
Conferinţa Bibliotecilor Naţi-
onale Europene (CENL). 

Biblioteca Naţională a Re-
publicii Moldova utilizează 
acest set de indicatori din 
2007. Pe parcursul celor doi 
ani au fost măsuraţi şi cal-
culaţi circa 30 de indicatori, 
incluşi în lista indicatorilor 
de performanţă obligatorii 
pentru bibliotecile naţionale,  
care permit să facă o viziune 
de ansamblu asupra activită-
ţii Bibliotecii Naţionale, mai 
ales asupra serviciilor pe care 
le oferă, caracterizând, în 
acelaşi timp, nu atât cantita-
tea, cât mai ales calitatea şi 
eficacitatea funcţionării Bi-
bliotecii.

Svetlana BARBEI,
şef Centru de management,                                                                                                                                      

    BNRM
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Biblioteca Naţional� a 
Turciei a organizat 
întrunirea comun� a 

membrilor gru�urilor CWG1/
EWG2/FU�AGABA3 din 
cadrul The Euro�ean Library 
(Biblioteca Euro�ean�). Au 
�artici�at 32 de re�rezentanţi 
din 19 ţ�ri (Turcia� Olanda� 

The European Library: noi perspective
(întrunirea reprezentanţilor bibliotecilor naţionale din Europa, 

Ankara, 2-3 noiembrie 2009)

1 CWG = grupul persoanelor de contact 
(Contact Working Group)
2 EWG = grupul editorial 
(Editorial Working Group)
3 FUMAGABA = Fosta Republică Iugoslavă 
Macedonia, Ucraina, Moldova, 
Albania, Georgia, Armenia, Bosnia şi Herţego-
vina, Azerbaidjan

�area Britanie� Ungaria� 
Franţa� Slovenia� Re�ublica 
�oldova� Bosnia şi Herţego�
vina� Germania� Austria� El�
veţia� Rusia� Serbia� Albania� 
Estonia� Letonia� �anemarca� 
�olonia� Cehia). �rogramul 
întrunirii a cu�rins� �entru 
ambele zile� mai multe su�
biecte referitoare la activita�
tea curent� şi de �ers�ectiv� 
a The Euro�ean Library� care 
au fost �use în discuţie de c��
tre �artici�anţi.

Aubéry Escande� manager 
editorial şi de comunicare al 
Oficiului The Euro�ean  Li�
brary� a vorbit des�re �roiec�
tul FU�AGABA� desf�şurat 
în �erioada 1 ianuarie 2008 
– 1 iulie 2009. �re�t rezul�
tate ale acestui �roiect au 
fost menţionate: coo�erarea 
excelent� dintre �arteneri; 
eforturile de comunicare şi 
marketing din �artea celor 8 
state im�licate; vizibilitatea 
mai mare a �roiectului; obţi�
nerea statutului de membru 

cu dre�turi de�line în cadrul 
The Euro�ean Library de c��
tre aceste ţ�ri; o conştientiza�
re s�orit� a im�ortanţei The 
Euro�ean Library în rândul 
diferitor societ�ţi; înc� 13 
colecţii noi au devenit acce�
sibile �rin intermediul The 
Euro�ean Library (s�a majo�
rat num�rul total de colecţii 

dis�onibile); cele 8 biblioteci 
naţionale sunt gata s� se im�
�lice mai de�arte în The Eu�
ro�ean Library; �roiectul va 
urma calea integr�rii în Eu�
ro�eana. Comunicarea a fost 
însoţit� de un filmuleţ des�re 
�roiect şi de îm��rt�şirea ex�
�erienţei acumulate de c�tre 
2 �artici�anţi în cadrul FU�
�AGABA (Bosnia şi Herţe�
govina� �acedonia). �u�� 
care a urmat un filmuleţ 
des�re Biblioteca Naţional� 
a Turciei.

Louise Edwards� manager 
general The Euro�ean Libra�
ry� s�a referit la Comitetul de 

management al The Euro�
�ean Library şi la noul mo�
del de administrare al s�u. A 
fost �rezentat �lanul strate�
gic al The Euro�ean Library 
�entru 2010�2012� cu cele 5 
�riorit�ţi formulate: 1) ser�
viciul The Euro�ean Library 
s� ��trund� în comunit�ţile 
internaţionale de cercetare şi 
înv�ţare; 2) s� fie stabilite co�
lecţii şi servicii care �rezint� 
o im�ortanţ� deosebit� �en�
tru utilizatori; 3) s� dezvol�
t�m �arteneriate strategice; 
4) s� oferim o infrastructur� 
�uternic� ce va continua s� 
fie inovat�; 5) s� fie asigura�
t� viabilitatea The Euro�ean 
Library. Activitatea de mai 
de�arte a bibliotecilor naţio�
nale va fi orientat� s�re ofe�
rirea unui mai vast conţinut 
full�text� organizarea mai 
multor ex�oziţii virtuale şi 

�reg�tirea mai multor mate�
riale multilingve. S�a accen�
tuat necesitatea cre�rii unui 
index central �entru c�utarea 
în The Euro�ean Library.

A treia comunicare� �re�
g�tit� de Britta Woldering� 
re�rezentant� a Bibliotecii 
Naţionale din Germania� a 
evidenţiat �rinci�alele teme 
abordate în cadrul întruni�
rii anuale a CENL� �rintre 
care bibliotecile digitale şi 
�arteneriatele �ublic��riva�
te în domeniul digitiz�rii. A 
urmat o scurt� informaţie 
des�re indicatorii de �erfor�
manţ� �e care bibliotecile 

naţionale ar trebui s��i utili�
zeze în vederea monitoriz�rii 
anumitor �rocese (digitizarea 
lucr�rilor� integrarea materia�
lelor digitizate în �ortalul The 
Euro�ean Library� traficul 
dins�re site�ul unei biblioteci 
naţionale c�tre The Euro�ean 
Library şi viceversa etc.).

Susanna Lob� consultant  
în �robleme de marketing�  
a �rezentat un ra�ort des�re 
marketingul strategic ne�
cesar �entru The Euro�ean 
Library� realizat în baza unui 
chestionar com�letat anteri�
or de re�rezentanţii bibliote�
cilor naţionale. �at fiind me�
diul com�etitiv în care acti�
veaz� The Euro�ean Library 
(Google� Euro�eana� OCLC� 
WorldCat� World �igital Li�
brary)� au fost înaintate câte�
va recomand�ri: lansarea unei 
noi versiuni a site�ului The 

Euro�ean Library� astfel încât 
�rodusul şi serviciile sale s� 
cores�und� intereselor �u�
blicului�ţint�; clarificarea re�
laţiei dintre Euro�eana şi The 
Euro�ean Library (�rima este 
o structur� com�lex� ce în�
truneşte diferiţi furnizori de 
informaţie� cum ar fi muzee�
le� arhivele� iar cea de�a doua 
re�rezint� o entitate destinat� 
comunit�ţii ştiinţifice); reori�
entarea cam�aniilor de mar�
keting s�re cercet�torii din 
întreaga lume.

La finalul zilei au fost orga�
nizate 3 ateliere� fiecare axat 
�e un subiect anume. Am 
�artici�at la atelierul intitulat 
„�roiectul The Great Books 
of Europe”. Ideea �entru �ro�
iect a fost lansat� de Comisia 
Euro�ean�� iar re�rezentan�
ţii bibliotecilor naţionale au 
stabilit îm�reun� as�ectele�
cheie (ti�ul documentelor 
digitale� formatul� m�rimea 
etc.). „Cele mai im�ortante 
c�rţi ale Euro�ei” ar trebui s� 
cu�rind� lucr�ri full�text� cu 
o valoare deosebit� �entru fi�
ecare ţar� în �arte (comorile 
unei ţ�ri euro�ene� cum ar fi 

Biblioteca Naţional� a Turciei

Jill Cousins vorbind des�re Euro�eana
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manuscrisele sau �rima edi�
ţie a unei c�rţi). Se �reconi�
zeaz� organizarea �roiectu�
lui sub forma unei ex�oziţii 
virtuale� cu conţinut multi�
lingv. Urmeaz� ca bibliote�
cile naţionale s� stabileasc� 
modalitatea de a alege c�rţile 
ce vor fi incluse în acest �ro�
iect – fie din cele digitizate 
deja� fie la sugestia s�ecialiş�
tilor bibliotecii naţionale� fie 
conform o�iniei �ublicului. 
În cadrul celorlalte 2 ateliere 
s�a discutat des�re efectuarea 
unei statistici a digitiz�rii şi� 
res�ectiv� des�re marketing 
şi canalele �rin care se �oa�
te ajunge la �ublicul�ţint� al 
The Euro�ean Library.

Ziua de 3 noiembrie a înce�
�ut cu o şedinţ� a membrilor 
gru�ului de lucru editorial� în 
cadrul c�reia au fost �unctate 
realiz�rile de �ân� acum ale 
EWG şi câteva as�ecte legate 
de activitatea de mai de�arte� 
în s�ecial intenţia de a inclu�
de în res�onsabilit�ţile gru�
�ului şi funcţii de marketing 
(�romovarea The Euro�ean 
Library şi a serviciilor sale� 
�lanificarea şi desf�şurarea 
unor cam�anii de comunica�
re orientate s�re mediul aca�
demic). �agali �ermet� de�
signer web al The Euro�ean 
Library� a �rezentat un nou 
instrument de editare ce le va 
�ermite bibliotecilor naţio�
nale s� �laseze mult mai uşor 
conţinut şi imagini �e site�ul 
The Euro�ean Library� ofe�
rindu�le �osibilitatea de a�şi 
�ersonaliza �agina.

A�oi Jill Cousins� director 
de �rograme �entru The Eu�
ro�ean Library şi Euro�eana� 
a vorbit des�re Euro�eana şi 
The Euro�ean Library� ex�li�

când diferenţele dintre aces�
tea dou� şi modul fiec�reia 
de funcţionare. În tim� ce 
�rima se adreseaz� �ublicu�
lui larg� neomogen în �rivin�
ţa intereselor şi nivelului de 
studii� The Euro�ean Library 
vine în s�rijinul cercet�to�
rilor din diferite domenii şi 
studenţilor. Colaborarea cu 
Euro�eana îi va aduce The 
Euro�ean Library mai multe 
beneficii: extinderea ofertei 
de conţinut �entru utilizato�
rii finali; crearea unui mediu 

în care bibliotecile naţionale 
s��şi �oat� �romova valorile 
�ro�rii; conştientizarea im�
�ortanţei serviciilor �ro�use 
de aceste 2 structuri; accele�
rarea �roceselor de digitizare 
a documentelor.

Susanna Lob şi Aubéry 
Escande au �rezentat o co�
municare des�re modificarea 
designului �ortalului The 
Euro�ean Library. As�ectele 
ce necesit� o îmbun�t�ţire 
sunt: realizarea unei �agini 

de start mai clare� astfel încât 
vizitatorii s� înţeleag� mai 
uşor ce înseamn� The Euro�
�ean Library; difuzarea con�
ţinutului într�o manier� mai 
atractiv�� �entru a menţine 
�ublicul �e site; reducerea 
cazurilor în care a�ar mesaje 
de eroare; s�orirea �erfor�
manţei şi a vitezei site�ului 
The Euro�ean Library.

Au urmat 3 ateliere. �e 
aceast� dat� am ales subiec�
tul „Viitoare inovaţii şi �arte�

neriate strategice �entru The 
Euro�ean Library”. S�a �us 
accent �e �riorit�ţile 1 şi 3 din 
�lanul strategic �entru 2010�
2012� dar şi �e unele �roiecte 
de colaborare ce ar �utea fi 
dezvoltate – „�eo�le� Cities� 
�laces”� �EARL� National Li�
braries Global� e�Scholar. �e 
asemenea s�a abordat necesi�
tatea ca bibliotecile naţionale 
s� încerce s��şi g�seasc� surse 
su�limentare de finanţare. În 
cadrul �rimului atelier a fost 

dezb�tut� �olitica lingvistic� 
a The Euro�ean Library� fiind 
lansat� iniţiativa de a �reg�ti 
versiunile în limbile s�anio�
l�� rus� şi �ortughez� �entru 
site (�e lâng� limbile englez�� 
francez� şi german� din �re�
zent). �artici�anţii la cel�lalt 
atelier au discutat des�re �ar�
teneriatele favorabile �entru 
Euro�eana – noi �roiecte� co�
laborarea întru îm��rt�şirea 
conţinutului digital.

Adunarea membrilor CWG 
a totalizat acţiunile şi sarcinile 
acestui gru�� dar şi cele 2 zile 
de activit�ţi şi discuţii� care au 
fost a�reciate de c�tre re�re�
zentanţii Oficiului The Euro�
�ean Library dre�t �roducti�
ve şi interesante. La final a fost 
organizat un tur al Bibliotecii 
Naţionale a Turciei �entru toţi 
�artici�anţii la întrunire.

Natalia ROTARU�
reprezentantă EWG 

(grupul editorial) BNRM

Sala de ediţii �eriodiceSala de lectur� a BNT

Sala de conferinţe. La finalul �rimei zile de întruniri
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Într-o lume grăbită şi di-
namică având exigenţe 
permanent schimbă-

toare, biblioteca publică 
îşi mobilizează eforturile 
spre promovarea configu-
raţiilor sale. Lipsa afinităţii 
din partea societăţii în si-
tuaţia de criză nu o împie-
dică să fie şi în continuare 
centru de informare şi do-
cumentare.

Biblioteca Municipală 
„B.P. Hasdeu” a dat undă 
verde unui şir de acţiuni 
creative direcţionate spre 
creşterea credibilităţii şi 
demonstrării identităţii 
comunitare. Biblioteca 
s-a angajat să ilustreze cu 
claritate faţetele multiple 
de obţinere a cunoştinţe-
lor şi competenţelor, de 
formare a aptitudinilor şi 
atitudinilor. Printre activi-
tăţile realizate cu succes 
este şi Sărbătoarea bibli-
otecii şi a bibliotecarilor, 
care s-a desfăşurat în 
perioada 1-15 octombrie 
2009. Acest eveniment a 
fost un demers de capa-
citate instituţională, cât şi 
o testare a valorilor pen-
tru a obţine o creştere 
durabilă.

Programul complex şi 
diversificat demonstrea-
ză atitudinea Bibliotecii 
Municipale faţă de pro-
fesia de bibliotecar şi de 
rolul bibliotecii. Perioada 
desfăşurării nu este una 
întâmplătoare – Ziua bi-
bliotecarului, 132 de ani ai 
Bibliotecii capitalei şi Ziua 
oraşului Chişinău. Suita 
de acţiuni a cuprins: vi-
zite circuit pentru utili-
zatori; expoziţii de carte: 
Biblioteca Municipală: 
creativă, inovativă; Salo-

(Continuare în pag. 10)
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nul de Toamnă al Edituri-
lor Transilvănene; lansări 
şi prezentări de carte: 
Ninela Caranfil. Nebă-
nuita forţă a scenei; Iurie 
Colesnic. O călăuză veş-
nică a ţărănimii; decada 
Oraşul meu: expoziţii de 
carte, concursuri creative, 
lansarea blogului Oraşul 
meu; activitatea de vo-
luntariat: o zi a tinerilor 
în calitate de bibliotecar; 
redeschiderea Bibliotecii 
Publice „Maramureş”, fili-
ala Bibliotecii Municipale 
în sectorul Centru.

Biblioteca Municipală 
susţine eforturile inovati-
ve şi accesul inteligent la 
cunoştinţe a echipei sale. 
Este mereu în căutarea 
soluţiilor noi cu o sem-
nificaţie mai profundă şi 
cu un impact mobilizator. 
Duplexul profesional este 
o nouă formă de comuni-
care, încurajat şi dezvol-
tat de filialele bibliotecii. 
În cadrul Sărbătorii bibli-
otecii şi a bibliotecarilor 
nu a lipsit şi creşterea in-
vestiţiilor în aptitudini şi 
creativitate. Diapazonul 
discuţiilor denotă practici 
temeinice de perspectivă 
şi de succes. Astfel, co-
municarea profesională 
a ilustrat următoarele su-
biecte: 

- Parteneriate culturale 
şi profesionale: Biblioteca 
Municipală  „B. P. Hasdeu” 
– Biblioteca Judeţeană 
Mureş (Chişinău – Târgu 
Mureş, România): bene-
ficiile parteneriatelor bi-
laterale cu comunitatea 
profesională, culturală şi 
cea asociativă (societatea 
civilă), proiecte şi per-

spective de extindere a 
dialogului cultural.

- Biblioteca Municipală 
„B.P. Hasdeu” – Bibliote-
ca Judeţeană „Petre Dul-
fu”: biblioteci inovative 
(Chişinău – Baia Mare, 
Maramureş): proiecte 
inovative, impactul lor la 
formarea imaginii bibli-
otecii şi la proximitatea 
comunitară.

- Educaţie pe parcursul 
întregii vieţi: realităţi şi 
tendinţe (Chişinău – Cluj-
Napoca, România): de-
mersuri practice în edu-
caţia personalului şi a uti-
lizatorilor ca exigenţe ale 
mobilităţii profesionale, 
recunoaşterea şi acre-
ditarea competenţelor 
profesionale, validarea 
cunoştinţelor specialişti-
lor în informare şi docu-
mentare. Comunicările 
şi prezentările au fost 
permise pentru diag-
nosticarea stării de fapt: 
„Biblioteca care învaţă” 
personalul şi utilizatorii: 
cazul Departamentului In-
formaţional Bibliotecono-
mic ULIM (Ludmila COR-Ludmila COR-
GHENCI, director adjunct 
DIB ULIM, vicepreşedinte, 
Asociaţia Bibliotecarilor 
din Republica Moldova); 
Toată viaţa este o şcoală: 
Echipa Hasdeu învaţă cum 
să înveţe (Tatiana COŞERI, 
director adjunct, Biblio-
teca Municipală „B. P. Has-
deu”) şi pentru încuraja-şi pentru încuraja-
rea aplicării soluţiilor noi: 
Preocupări strategice de 
formare profesională în 
Republica  Moldova (Vera 
OSOIANU, director ad-
junct, Biblioteca Naţiona-
lă a Republicii Moldova); 
Prezentare generală a pro-

iectului ENTITLE: Bibliote-
cile Europene Împreună în 
Sprijinirea Învăţării pe tot 
Parcursul Vieţii (Europe’s 
New libraries Together 
In Transversal Learning 
Environments) (Tatiana 
COSTIUC, şef Serviciu 
„Comunicarea colecţii-
lor”, Biblioteca Judeţeană 
„Octavian Goga”, Cluj); 
Ghidurile ENTITLE – instru-
mente pentru organizarea 
activităţilor de educaţie 
permanentă în instituţi-
ile culturale şi Metodele 
ENTITLE de evaluare a 
activităţilor, de educaţie 
permanentă derulate în 
biblioteci (Sorina STANCA, 
director, Biblioteca Jude-
ţeană „Octavian Goga” 
Cluj, coordonator al pro-
iectului ENTITLE).

- Profilul biblioteca-
rului: studii şi cercetări 
recente (Chişinău – Foc-
şani, România): evalua-
rea imaginii bibliotecari-
lor de către utilizatori şi 
specialişti, bibliotecarul 
ca temă de cercetare şi 
subiect de studiere. Cer-
cetările curente Timpul şi 
spaţiul lecturii în Republi-
ca Moldova, chestionarul 
bibliotecarului (Nina NE-
GRU, Biblioteca Naţiona-
lă a Republicii Moldova), 
Statutul social al bibliote-
carului din Republica Mol-
dova (Claudia BALABAN, 
director, Biblioteca Naţi-
onală pentru Copii „Ion 
Creangă”) au demonstrat 
reperele şi aspiraţiile bi-
bliotecarilor, problemele 
cu care se confruntă. O 
doză de optimism au adă-
ugat elevii clasei a patra 
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de la Liceul Teoretic „Iulia 
Hasdeu” prin discuţiile in-
teractive cu oaspeţii din 
Focşani şi cu biblioteca-
rii din reţeaua Bibliotecii 
Municipale. Bibliotecarul 
este un membru nevăzut 
al familiei. Acest concept 
a fost suţinut de către co-
lega noastră Margareta 
Tătăruş de la  Biblioteca 
Judeţeană „Duiliu Zam-
firescu” (Focşani, Româ-
nia), argumentând şi de-
monstrând prin exemple 
rolul bibliotecarului în 
formarea valorilor cultu-
rale şi educaţionale.

Diversitatea şi comple-
xitatea implicării Biblio-
tecii Municipale în viaţa 

comunităţii bibliotecono-
mice demonstrează încă o 
dată, că Filiala municipală 
ABRM dezvoltă şi faci-
litează parteneriatul pro-
fesional. Prin eforturi co-
mune se face  schimbul de 
cunoştinţe şi experienţe 
în beneficiul structurilor 
infodocumentare. Astfel, 
programul activităţilor 
prilejuite de Sărbătoarea 
bibliotecii şi a biblioteca-
rilor a înglobat două su-
biecte importante în ca-
drul Conferinţei Anuale a 
Asociaţiei Bibliotecarilor 
din Republica Moldova 
Provocări pentru profesio-
nişti în era informaţională:

- Masa rotundă Bibliote-

ca Publică Multiculturală: 
servicii şi oferte multicul-
turale, tendinţele globa-
le şi experienţele locale 
ale diversităţii culturale, 
biblioteca publică şi edu-
caţia multiculturală, salv-
gardarea moştenirii ling-
vistice, incluziunea socia-
lă şi pluralismul cultural,  
promovarea Manifestului 
IFLA despre Biblioteca 
Multiculturală; 

- Seminarul Biblioteca-
rii pledează pentru acces 
echitabil la informaţie:  
digitizarea documente-
lor, accesul la informaţia 
publică şi la servicii in-
formaţionale, discutarea 
Declaraţiei Google cu 

privire la digitizarea căr-
ţilor.

Asimilarea temeinică 
a practicilor şi ecoul im-
pactului acestei sărbători 
denotă  complexitatea 
inovativă şi creativă a Bi-
bliotecii Municipale. Efor-
turile au fost orientate 
spre mobilizarea gândirii 
despre rolul bibliotecii, 
motivarea colegilor de 
a urma practicile bune 
şi de a demonstra că Bi-
blioteca Municipală face 
lucruri inedite. Succesul 
este garantat de voinţă, 
curiozitate şi optimism.

Drd. Tatiana COŞERI, 
director adjunct, 

Biblioteca Municipală 
“B.P.  Hasdeu”

Bibliotecile sunt memoria omenirii
  A. Herzen

Pentru noi, bibliotecarii, 
cât şi pentru întreaga 

comunitate din localitatea 
Ialoveni, anul 2009 e sem-
nificativ prin faptul, că se 
împlinesc 61 de ani de la 
fondarea Bibliotecii Publi-
ce Săteşti Ialoveni, prede-
cesoarea Bibliotecii Publice 
Orăşeneşti „P. Ştefănucă”, 
Ialoveni. Acest eveniment 

a cuprins un şir de acţiuni 
de anvergură,  care au avut 
loc în cadrul Zilelor Bibli-
otecii „P. Ştefănucă”, edi-
ţia a XVIII-a cu genericul: 
„Biblioteca „P. Ştefănucă” 
- cetate a spiritualităţii la 
Ialoveni”, dedicată Anului 
promovării imaginii biblio-
tecii publice în comunitate. 

A intrat deja în tradiţie ca 
Zilele Bibliotecii să le săr-

bătorim în această perioadă 
– de ziua naşterii marelui  
folclorist, savant, profesor, 
personalitate marcantă a rai-
onului, compatriotului nos-
tru – Petre Ştefănucă.

Numele, pe care-l poartă 
biblioteca noastră, ne oferă 
o responsabilitate mai mare, 
ne face mai integratori, mai 
deschişi spre comunicare. 
Mai mult ca atât Petre Şte-
fănucă este patronul nostru 
spiritual, iar opera lui este 
acea perlă, comoară de 
nepreţuit pe care a lăsat-o  
drept moştenire neamului 
nostru românesc.

Numele „P. Ştefănucă” 
biblioteca îl poartă din anul 
1991, când a avut loc pri-
ma Conferinţă ştiinţifică 
dedicată celor 85 ani de la 
naşterea savantului. Două 
instituţii îi poartă numele: 
una, de învăţământ – Liceul 
Teoretic „Petre Ştefănucă” 
şi alta de cultură – Bibli-
oteca Orăşenească „Petre 
Ştefănucă”. 

Atunci, în 1991 a fost 
reabilitat şi recunoscut ca 
personalitate şi tot în ace-
laşi an au apărut primele 2 
volume Folclor şi tradiţii 
populare în colecţia Moş-

tenire. În 1992 la I-a ediţie 
a Zilelor Bibliotecii „P. Şte-
fănucă” a avut loc lansarea 
acestor două volume. Ceva 
mai târziu, în cadrul celui 
de-al III-lea Simpozion In-
ternaţional de Etnologie şi 
Folclor organizat la Ialoveni 
şi Soroca în incinta bibli-
otecii se deschide Muzeul 
„Petre Ştefănucă” (de altfel 
primul muzeu din localita-
te) şi se instalează o placă 
comemorativă în memoria 
savantului.

La 14 noiembrie 2006, în 
cadrul Proiectului de pro-
movare a bibliotecii  cu ge-
nericul: „Petre Ştefănucă – 
personalitate notorie a ora-
şului Ialoveni”, la cea de-a 
15-a ediţie a Zilelor biblio-
tecii dedicate centenarului 
de la naşterea folcloristului 
au avut loc:

- Inaugurarea bustului lui 
Petre Ştefănucă, cu sprijinul 
financiar al Primăriei Ialo-
veni (sculptori Tudor Cata-
raga şi Mihai Damian);

- Renovarea Muzeului 
„P. Ştefănucă”;

- Conferinţa ştiinţifică con-
sacrată comemorării profeso-
rului Petre Ştefănucă;

BIBLIOTECA 
„PETRE ŞTEFĂNUCĂ” 
reper durabil al vieţii 
spirituale la Ialoveni

(Continuare în pag. 11)
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- Lansarea biobibliogra-
fiei Petre Ştefănucă 1906-
1942.

Anul trecut cu sprijinul 
financiar al Consiliului Ra-
ional Ialoveni şi al Secţiei 
Raionale Cultură s-a editat 
volumul Petre Ştefănucă. 
Datini şi creaţii populare.

Aliniată la istoria Ialove-
niului BPO „P. Ştefănucă” 
este şi ea martor al istoriei, 
este cronica acestui oraş, 
care se scrie de 61 de ani, 
reflectând schimbările şi 
dinamica dezvoltării lui, a 
tuturor domeniilor de acti-
vitate.

Fondată în anul 1948 (şi 
nu în 1949 cum se susţinea 
până acum) biblioteca a 
realizat multe în cele peste 
şase decenii de existenţă. 
În acest răstimp a evoluat 
de la serviciile sale tradiţi-
onale de bibliotecă publică 
la servicii moderne pentru 
toţi utilizatorii oraşului, cât 
şi  ai raionului întreg.

Şaizeci şi unu de ani în 
urmă aici nu existau cal-
culatoare, Internet, baze de 
date, CD-uri, DVD-uri, dar 
Biblioteca „P. Ştefănucă” 
a fost pe parcursul anilor 
un laborator de proiecte, 
de acţiuni de anvergură, 
programe culturale pe care 
le-am realizat cu succes, 
am îmbrăţişat tot ce a fost 
nou şi modern, punând la 
dispoziţia cititorilor noştri 
servicii şi tehnologii noi, 

atrăgând şi implicând în 
aceste acţiuni o bună parte 
a comunităţii, personalităţi 
marcante din raion, din ţară 
şi de peste hotare. Suntem 
convinşi că şi-n următorii 
mulţi ani Biblioteca „P. Şte-
fănucă” va continua cursul 
spre modernizare, va servi 
utilizatorii oraşului nostru, 
devenind peste decenii o 
bibliotecă virtuală.

Conform Programului în 
prima zi au avut loc mai  

multe acţiuni, care au pus 
în valoare atât instituţia, 
personalul, utilizatorii, cât 
şi personalităţile raionului.

Lansarea primei mono-
grafii despre istoria şi ac-
tivitatea bibliotecii noastre 
cu titlul Biblioteca Publică 
Orăşenească „Petre Ştefă-
nucă” Ialoveni, autori Lari-
sa Petcu şi Lidia Rusu, este 
o realizare frumoasă a anu-
lui graţie sprijinului finan-

ciar al Primăriei Ialoveni 
(primar Gheorghe Caracu-
ian.) contribuţiei colabora-
torilor bibliotecii: Anastasia 
Cazan, Sofia Muşat, Steluţa 
Savin, Bibliotecii Naţiona-
le a Republicii Moldova în 
persoana dlui Alexe Rău, 
dnei Elena Turuta, drei Ma-
ria Griniuc cât şi a Biblio-
tecii Municipale ”B.P. Has-
deu” în persoana dnei Lidia 
Kulikovski.

La activităţi au fost pre-
zenţi oaspeţi de onoare şi 
cei mai fideli prieteni ai bi-
bliotecii noastre: Gheorghe 
Caracuian, primar de Ialo-
veni; Natalia Petre, vicepre-
şedinte a raionului Ialoveni; 
Claudia Şerşun, şefa Secţi-
ei Cultură; Elena Turuta, 
şefa Serviciului „Editura”, 
Biblioteca Naţională a Re-
publicii Moldova; Larisa 
Câşlaru, şefa Serviciului 
metodologic la Biblioteca 
Municipală „B.P. Hasdeu”; 
Eugenia Bejan, şefa De-
partamentului metodologic 

de la Biblioteca Naţională 
pentru Copii „I. Creangă”; 
Nicolae Schiţco, primul 
director al Sistemului Cen-
tralizat de Biblioteci Cutu-
zov; Larisa Gologan, şefa 
Serviciului „Dezvoltare în 
biblioteconomie”, Biblio-
teca Naţională a Republicii 
Moldova.

Au mai fost  prezenţi di-
rectori, profesori, elevi de 
la toate instituţiile de în-

văţământ,  bibliotecari din 
raion cât şi alte pături ale 
intelectualităţii. 

În continuare a avut loc 
lansarea biobibliografiei se-
lective Ion Suruceanu – 60 
ani şi ora muzicală „Irepe-
tabilul interpret de muzică 
uşoară – Ion Suruceanu” 
dedicate frumosului jubileu 
de 60 ani, care recent i-a ro-
tunjit distinsa personalitate. 
Acţiunea a fost  organizată 
în colaborare cu profeso-
rii şi elevii Şcolii de Arte 
(Dana Bodorin, Catedra 
corală), moderator Cătă-
lina Russu, eleva clasei 
a XI-a, Liceul Teoretic 
„P. Ştefănucă”. Prezentarea 
slide-lor privind activitatea 
bibliotecii, viaţa şi activita-
tea interpretului au umplut 
de conţinut activităţile.    

Diplomele conferite tu-
turor colaboratorilor bibli-
otecii au pus în imagine 
personalul, care munceşte 
cu dăruire de sine întru  
prosperarea acestui Tezaur 
al cărţii pe nume – Biblio-
teca „P. Ştefănucă”.

A doua zi, în incinta Sălii 
de lectură a avut loc verni-
sarea Expoziţiei de pictură 
cu genericul: Ialoveni – 
baştina pictorului Grigore 
Plămădeală (moderator 
dna Valentina Plămădeală), 
la care au fost prezenţi pic-
tori din raion cât şi din ţară, 
profesori şi elevi ai Cate-
drei de pictură a Şcolii de 
Arte din Ialoveni.

A treia zi a fost dedicată 
scriitorului D. Matcovschi, 
care anul acesta a rotun-
jit jubileul de 70 ani de la 
naştere (moderator al acţi-
unilor – Lidia Rusu). Pro-
fesoara Tatiana Chiruţă cu 
elevii Liceului Teoretic „P. 
Ştefănucă” au prezentat 
un medalion cu genericul: 
Poet şi Om al Cetăţii, care 
a fost completat de revista 
bibliografică Poetul între 
imne şi blesteme, slide-uri 

(Continuare în pag. 12)
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La 19 octombrie s-au împlinit 25 de 
ani de la trecerea în nefiinţă a criticu-
lui şi istoricului literar Vasile Coroban.

În această zi la mormântul lui din 
satul de baştină Camenca,  raionul 
Glodeni, au venit să-l comemoreze 
pe Vasile Coroban oameni de diferite 
vârste şi domenii de activitate: repre-
zentanţi ai administraţiei publice loca-
le, pedagogi, bibliotecari, elevi. Şeful 
Secţiei Cultură Glodeni dl Vasile Guţu-
leac a dat citire unor versuri dedicate 
pământeanului nostru. Profesoara de 
limbă română de la gimnaziul din lo-
calitate dna Vera Mahu a venit cu un 
grup de eleve care au spus cuvinte fru-
moase despre acest savant ilustru.

În prezent întru eternizarea numelui  
lui Vasile Coroban în raion Bibliotecii 
Publice raionale Glodeni, Gimnaziu-
lui din localitatea Camenca şi Liceului 
Teoretic din Glodeni le-a face conferit 
numele Vasile Coroban.

În gimnaziul din Camenca, profeso-
rii de limbă română au adunat grijuliu 
într-o clasă materiale şi fotografii ce ţin 
de viaţa şi activitatea pământeanului, 
cărţi cu autografe de la scriitor şi alte 
personalităţi semnate pentru Vasile 
Coroban, o masă unde dumnealui 
lucra când venea acasă, un aparat de 
radio şi alte lucruri ce aparţineau scrii-
torului. Aici este şi o carte în care şi-au 

lăsat impresiile vizitatorii acestui mu-
zeu, printre care şi mulţi  scriitori.

În Biblioteca Publică Raională „Va-
sile Coroban” beneficiarii pot viziona 
expoziţia permanentă Un critic temut 
şi respectat: Vasile Coroban, unde sunt 
expuse opere, fotografii, referinţe, 
articole despre Vasile Coroban din 
diferite publicaţii. La fel se lucrează 
asupra alcătuirii unui index biobiblio-
grafic „Vasile Coroban”.

Ne bucură faptul că şi astăzi opera 
critică şi istorică a lui Vasile Coroban 
este studiată, iar amintirea despre 
acest savant este păstrată cu sfinţenie 
în satul de baştină. 

Eugenia DICHII

şi  subiecte despre viaţa şi 
activitatea acestei mari per-
sonalităţi a neamului nostru 
românesc. 

Zilele bibliotecii au fi-
nisat cu înmânarea diplo-
melor de menţiune unui 
şir de cititori, care au ieşit 
învingători în cadrul con-
cursului „Cel mai activ ci-
titor” în anul 2009 – Anul 
promovării imaginii biblio-
tecii publice în comunitate. 
Aceştia sunt: Cătălina Rus-
su, Doina Rusu, Silviu Plă-
mădeală, Luminiţa Rusu, 

Alexandra Hâncu, Claudia 
Ţurcanu, Ala Luţic, Xenia 
Baranov, Alexandra Buten-
co, George Petrea, Iuliana 
Cojocaru, Vera Cotorobai, 
Valentina Buşilă şi Zinaida 
Condrea.

În cadrul Zilelor au mai 
avut loc: vernisarea pano-
urilor, prezentarea expozi-
ţiilor de carte, excursii la 
Muzeul „Petre Ştefănucă” 
ş.a. Celor prezenţi la acti-
vităţi li s-au oferit mate-
riale promoţionale (BPO 
„P. Ştefănucă” – Cetatea 

spiritualităţii la Ialoveni, 
Dumitru Matcovschi – Poet 
şi Om al Cetăţii, Ialoveni – 
baştina pictorului Grigore 
Plămădeală, semne de car-
te, blocnotes-uri, mape şi 
stilouri  cu emblema biblio-
tecii), care au pus în valoa-
re imaginea Bibliotecii „P. 
Ştefănucă”.

Le mulţumim tuturor 
celor, care ne-au ajutat în 
organizarea acţiunilor, înţe-
legând imensa importanţă a 
bibliotecii pentru comunita-
te: Primăriei Ialoveni (dlui 

Gheorghe Caracuian), Sec-
ţiei Raionale Cultură (dnei 
Claudia Şerşun), Bibliotecii 
Naţionale a R. Moldova (în 
special dlui Alexe Rău, dnei 
Elena Turuta, drei Maria 
Griniuc şi dlui Dragoş Popa 
Miu), profesorilor şi elevi-
lor, cărora le dorim multă 
sănătate, mult  har şi spiritu-
alitate, le mulţumim pentru 
crezul în tot ce fac, investind 
o părticică din sufletul lor în 
bibliotecă, care este poartă 
spre cunoaştere.

Larisa PETCU, 
Lidia RUSU, BPO 

„P. Ştefănucă”, Ialoveni

COMEMORAREA LUI VASILE COROBAN

Cu nostalgie ne amintim 
şi în urechi ne mai sună 
clopoţelul urătorilor, colin-
dele care înalţă sufletele 
noastre de creştini. Astazi 
putem să ne bucurăm ia-
răşi, în deplină libertate, 
de splendoarea marilor 
sărbători, inegalabila fru-
museţe a datinilor creşti-
neşti. 

Sărbătoarea Naşterii 
Domnului Nostru, Isus 
Hristos, a fost motivul în-
tâlnirii de suflet a mem-
brilor (şi nu numai) Cena-
clului „La Steaua”  în cadrul 
Bibliotecii Colegiului de 
Construcţii din Chişinău. 

Au fost prezenţi studenţi 
din mai multe grupe, pro-
fesori cu copiii lor, invitaţi 
speciali. Şedinţa cenaclului 
a început cu vizionarea unui 
filmuleţ despre istoria Cră-
ciunului, după care a urmat 
colindul O, ce Veste Minuna-
tă. Fiecare din cei prezenţi a 
ţinut să povestească despre 
obiceiurile şi felul cum este 
sărbătorit Crăciunul în loca-
lităţile natale. 

Interesant a fost să ascul-
tăm despre obiceiurile de 
Crăciun din Bucovina de 
nord, povestite de biblio-
tecara Elena Apetri, despre 
„tăierea porcului la Ignat” 

şi alte tradiţii din acele lo-
curi. Elevii au povestit des-
pre semnificaţia colăceilor 
şi crăciuneilor oferiţi colin-
dătorilor şi urătorilor, des-
pre bucate ce se pregătesc 
în diferite regiuni. S-au 
recitat cele mai frumoase 
versuri de Crăciun: George 
Coşbuc Colindătorii, Rugă 
de Crăciun, A. Mateevici În 
Betleem, M. Eminescu Co-
linde, colinde, Colind. Au 
mai răsunat şi alte colinde: 
Sus Boieri, Cântec de stea, 
Noi umblăm şi colindăm, 
Trei păstori. 

La sfârşitul sărbătorii au 
recitat versuri din creaţiile 

proprii ale tinerilor conde-
ieri: Sorin Antonovici şi Va-
sile Mahu, iar interpreta de 
muzică folc,  Natalia Croi-
toru a delectat publicul cu 
un buchet de colinde  mai 
puţin cunoscute.

Noi, cei de la Colegiul de 
Construcţii am actualizat 
doar o părticică din teza-
urul tradiţiilor naţionale, în 
speranţa că nu vor fi uita-
te, ci vor perinda din gene-
raţie în generaţie, întrucât 
un popor e puternic şi ne-
muritor anume prin istoria 
şi tradiţiile lui. 

Tamara MIHALACHI, 
bibliotecar, 

Biblioteca Colegiului de 
Construcţii, Chişinău 

Colinde şi datini de Crăciun

Acţiuni culturale
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„Programul vine în sprijinul instituţiilor de învăţământ 
din Republica Moldova şi se adresează tuturor celor care 
iubesc cartea”, a spus secretarul de stat pentru relaţiile cu 
românii de pretutindeni, Eugen Tomac.

Este vorba despre zece titluri, editate de către Departa-
mentul pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni, de care 
va putea beneficia orice vorbitor de limbă română. Pentru 
prima etapă au fost editate 30.000 de volume. Pe site-ul  
Ministerului Afacerilor Externe al României  va fi publicat 
un formular cu cele zece titluri, iar fiecare vorbitor de lim-
bă română, nu doar cetăţean român, aflat peste hotare, va 
putea să trimită o scrisoare, menţionând volumele care îl 
interesează, iar Departamentul pentru Relaţiile cu Românii 
de Pretutindeni le va expedia în mod gratuit.

La aceeaşi conferinţă de presă au fost oferite lămuriri 
privind posibilitatea de vot pe care cetăţenii români din 
Republica Moldova o au la alegerile prezidenţiale din 
această toamnă, precum şi a referendumului naţional, Eu-
gen Tomac a mulţumit autorităţilor din Republica Moldova 
pentru sprijinul acordat României pentru suplimentarea 
cu nouă unităţi a numărului secţiilor de votare, cetăţenii 
români având acum posibilitatea să-şi exercite dreptul de 
vot în localităţile Chişinău, Căuşeni, Nisporeni, Orhei, Bălţi, 
Soroca, Ungheni, Cahul, Anenii Noi şi Giurgiuleşti.

Tot cu ocazia acestei vizite, secretarul de stat pentru re-
laţiile cu românii de pretutindeni a avut o întrevedere cu 
Iurie Leancă, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-
pene al Republicii Moldova.

Sursa: http://www.unimedia.md/mod=news&id=14405

„Guvernul Români-
ei îţi oferă o carte” 
– aşa se numeşte 
un program iniţiat 
de către Guvernul 
României, lansat 
recent la Chişinău 
de către secretarul 
de stat pentru rela-
ţiile cu românii de 
pretutindeni, Eugen 
Tomac.

„Guvernul României 
îţi oferă o carte”

Bibliotecile sunt în 
egal� m�sur� un in�

strument de lucru (şi de 
recreere cultural� ) şi un 
mijloc de conservare a 
�atrimoniului intelectual 
al omenirii. Aceste dou�  
funcţii se între��trund. O 
fraz�  a lui Newton ex�rim�  
foarte bine com�lementari�
tatea lor� reluând imaginea 
medieval�  care�l descrie �e 
erudit ca �e un �itic cocoţat 
�e um�rul unui uriaş. 
„Am reuşit s� g�sesc ceea 
ce c�utam� s�une savantul 
englez� �entru c�  m�am 
urcat �e umerii generaţiei 
care m�a �recedat.” �e 
aceea� r�mânând credin�
cios conce�ţiei din �rima 
ediţie a c�rţii din 1961� am 
încercat s�  îmbin  trecutul 
cu �rezentul� ar�tând cum 
s�a format şi cum evolueaz�  
reţeaua de biblioteci care 
aco�er�  în zilele noastre 
Franţa şi lumea.

Acest domeniu a cunoscut 
schimb�ri însemnate� �e 
care ne�am str�duit s�  le 
ex�lic�m.

În ceea ce �riveşte 
trecutul� în Anglia� Italia� 
Germania şi Austria au 
fost �ublicate numeroase 
cercet�ri care au contribuit 
la reconstituirea �rocesului 
de formare a bibliotecilor: 
influenţa roman�� biblioteca 
medieval�� consecinţele 
desco�eririi ti�arului� rolul 
bibliotecarilor în �rotejarea 
tezaurului de manuscrise şi 
de c�rţi rare şi în alc�tuirea 
bibliotecilor moderne. 
În Franţa� o echi��  de 
s�ecialişti a îngrijit �ubli�
carea unei monumentale 

Histoire des bibliothèques� 
din secolul al VI�lea �ân�  
în 1990. �ulte dintre con�
cluziile lucr�rii sunt reluate 
în aceast�  carte ca un adaos 
la textul iniţial al dlui André 
�asson� cel care a conce�ut 
colecţia „Que sais-je?” La 
rândul lui� universul biblio�
tecilor moderne a cunoscut 
în acelaşi tim� �rogrese şi 
zguduiri. În Franţa� �rogre�
sele sunt vizibile: continu�
area dezvolt�rii bibliotecilor 
�ublice� relansarea biblio�
tecilor şcolare� actualizarea 
bibliotecilor universitare� 
noi obiective �entru Biblio�
teca Naţional�� generaliza�
rea informatiz�rii� a noilor 
mass�media şi a Internetului 
în biblioteci.

�eşi recunoscute ca mij�
loace educative şi culturale 
de mare im�ortanţ�� cartea 
şi bibliotecile sunt mereu su�
�use unei reevalu�ri. Studiile 
des�re �racticile culturale 
ale francezilor au indicat 
du�� anul 1990 o erodare 
lent�  a masei cititorilor şi 
restrângerea num�rului citi�
torilor constanţi. În ultimii 
ani� frecventarea global� 
a bibliotecilor �ublice sau 
universitare este în stagnare. 
În dezbaterile ce decurg din 
aceste constat�ri� includerea 
lecturii în sfera îndelet�
nicirilor �l�cute� �recum şi 
strategiile de ofert�  ale bi�
bliotecilor au fost contestate. 
A fost subliniat îns�  rolul 
s�ecific jucat de ti��rituri 
ca mijloc de însuşire şi de 
inde�endenţ� intelectual�� 
�recum şi rolul bibliotecilor 

DENIS PALLIER

BIBLIOTECILE
Traducere din limba franceză de Tudora Duţă

GRAFOART, Bucureşti, 2007

(Continuare în pag. 14)
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în frânarea a�etitului �entru 
lectur�. La dre�t vorbind� 
dac� tema concurenţei �e 
care mass�media sau tim�ul 
liber o fac c�rţii revine �e�
riodic de la sfârşitul anilor 
1930 încoace� contextul 
actual este nou. Tre�tat� lec�
tura se des�arte de carte� în�
tr�un univers informatizat şi 
digitizat. Se citeşte �e ecran. 
�in ce în ce mai mult� bib�
liotecile ofer�  atât o colecţie 
organizat� de documente 
tradiţionale� cât şi accesul la 
reţelele digitale. Astfel� folo�
sirea bibliotecilor cunoaşte 
o transformare total�. Una 
dintre �riorit�ţile meseriei 
este evaluarea noilor oferte 
şi a aşte�t�rilor utilizatorilor� 
�rin c�utarea de indica�
tori care s� contabilizeze 
consult�rile site�urilor web 
şi ale resurselor electronice 
în interiorul bibliotecilor.

Acesta este contextul 
în care se �rezint�  tab�
loul bibliotecilor actuale. 
�atorit�  evoluţiei infor�
maticii şi a comunicaţiilor� 
transform�rile bibliotecilor� 
sau mai bine zis� a mediate�
cilor� sunt de�arte de a se 
sfârşi. 

Sursa: htt�://www.egra�
foart.ro/cs�docs/Bibliotecile�

���allier.�df

Studiile profesionale de-
monstrează necesitatea pro-
movării lecturii ca un mijloc 
de formare spirituală a omu-
lui, cu cât adolescenţii de azi 
fiind „generaţia internetu-
lui” sunt atraşi de mijloace 
rapide de informare, cu atât 
mai mult creşte rolul biblio-
tecilor în afirmarea şi orien-
tarea intereselor de lectură 
ale publicului tânăr. Este fi-
rească activitatea formativă 
a bibliotecii pentru a evita, 
cât mai mult posibil, citirea 
la întâmplare. Promovarea 
cărţilor de valoare a fost şi 
rămâne a fi datoria bibliote-
cilor. Primordial este ca, la 
acest început de veac, cartea 
să continue să fie o sursă de 
comunicare spirituală şi şti-
inţifică, de lărgire a univer-
sului cultural. 

Rolul şi specificul bibli-
otecilor publice în procesul 
educativ-formativ al tinerei 
generaţii este viabil.  Trebu-
ie să menţionăm necesitatea 
colaborării cu diferite struc-
turi şi instituţii ce activează 
cu copii şi adolescenţi. Bi-
blioteca Publică „Ovidius”, 
sectorul Centru al capitalei, 
menţine o colaborare intensă 
cu bibliotecile şcolare, care 
se înscriu în primul rând în 
şirul partenerilor noştri. Ofi-
ciul pentru copii al bibliote-
cii, în colaborare cu bibliote-
cile şcolare, organizează ore 
de lectură, ore de poveste, 
întâlniri cu scriitorii pentru 
copii, jocuri şi concursuri li-
terare. Tot mai des practicăm 
şi activităţi extramuros. Par-
ticipăm la întrunirile profesi-
onale ale bibliotecarilor şco-
lari cu reviste bibliografice 
de prezentare a noilor intrări 
în bibliotecă, expoziţii de 
carte valoroasă, prezentarea 
diferitor comunicări pe teme 
de specialitate la atelierele 
profesionale. 

Recent dna Liuba Arion, 
specialist principal, meto-
dist al DGETS al sectoare-
lor Centru şi Buiucani, ne-a 
solicitat să propunem o carte 
pentru a fi promovată tineri-
lor cititori. Deoarece copiii 

au predilecţie pentru întâlniri 
cu autorii operelor ce se pro-
pun spre lectură am organizat 
o astfel de activitate. Dumitru 
Mămăligă, autorul volumu-
lui de studii Umbre şi lumini  
(din viaţa oamenilor de ge-
niu), a acceptat cu plăcere să 
prezinte potenţialilor cititori, 
mai ales aflând că se va întâl-
ni cu un grup de adolescenţi. 
După cum a menţionat auto-
rul, în cartea sa, el a încercat 
să facă o generalizare a ceea 
ce categorisim drept om de 
geniu. Cartea cuprinde par-
ţial tălmăcirea selectivă a al-
tor opere dedicate unor mari 
personalităţi, trecută prin 
viziunea proprie a autorului 
şi este scrisă într-un limbaj 
accesibil. E bine, deoarece 
tinerii nu prea au răbdare să 
citească mult. Este o carte 
valoroasă în special pentru 
adolescenţi, pentru că pot cu-
noaşte mai îndeaproape cum 
au trăit şi au creat operele 
sale nemuritoare marii ma-
eştri  ai literaturii universale 
şi naţionale Mihai Eminescu,  
Francesco Petrarca, Heine şi 
Byron, genialul compozitor 
Mozart, pentru ce se jertfeau 
marii conducători de oşti şi 
de ţară: Cezar, Alexandru 
Macedon, Decebal şi  Ştefan 
cel Mare.

Întâlnirea a avut loc în ca-
drul activităţii desfăşurate în 
incinta Liceului „Univers LI-
ONS”. Timp de o oră, scriito-
rul Dumitru Mircea şi edito-
rul Pavel Buza, s-au aflat faţă 
în faţă cu cititorii potenţiali 
ai cărţii şi ai revistei Roua 
stelară, a cărui redactor este 
dl Dumitru Mămăligă. Este o 
revistă scrisă de adolescenţi 
şi pentru ei, paginile sale 
sunt deschise pentru creaţia 
tinerilor şi promovarea ta-
lentelor noi. S-au prezentat şi 
ultimele apariţii ale Editurii 
„Ancestrala”: cartea pentru 
copii Castelul de marmură 
a aceluiaşi autor, cartea de 
debut a unui tânăr poet ta-
lentat - Botezat cu lumină de 
Iurie Palanciuc, o culegere de 
umor pentru copii etc. Scrii-
torul a purtat o discuţie vie cu 

cei prezenţi la întâlnire, deoa-
rece cartea Umbre şi lumini 
este deja în colecţiile Biblio-
tecii Publice „Ovidius” şi am 
împrumutat-o bibliotecarilor 
şcolari spre a face cunoştinţă 
cu conţinutul ei. Comunicări 
vizavi de cartea lecturată  au 
prezentat: Zinaida Slutu, bi-
bliotecară la Liceul Teoretic 
„Spiru Haret”, Valentina Cio-
banu (Liceul Teoretic „Dan-
te Alighieri”), Maria Tataru 
(şcoala nr. 79 din or. Ghidi-
ghici). Profesoara de limbă şi 
literatură română de la Liceul 
„Univers LIONS”, dna Eu-
genia Işcenco şi-a exprimat 
foarte  afectiv multitudinea 
de emoţii cu care a  parcurs 
lectura acestei cărţi, pe care 
o recomandă din tot sufletul 
pentru copiii prezenţi în sală, 
elevi din clasa a X-a. De fapt, 
pentru ei aceasta a fost o lec-
ţie mai deosebită de literatu-
ră română, în cadrul căreia 
au aflat: cum a lucrat autorul 
la această carte, care au fost 
criteriile de selecţie persona-
lităţilor, cât de mult a citit şi 
el pentru a se documenta şi 
a prezenta fapte veridice din 
viaţa lor.

În concluzie remarcăm: 
cartea trebuie să devină şi să 
rămână pentru fiecare o călă-
uză de preţ în lumea culturii 
şi a ştiinţei, să faciliteze for-
marea universului de cultură 
şi cunoaştere a omului, mai 
ales al copiilor şi adolescen-
ţilor. În acest context cartea 
Umbre şi lumini de Dumitru 
Mămăligă răspunde acestui 
scop: promovarea valorilor 
autentice naţionale şi univer-
sale. Cine va citi cartea va 
ajunge neapărat la concluzia: 
lumina Geniilor străbate prin 
Umbre!

Utilitatea indubitabilă a 
unor astfel de colaborări a 
fost remarcată pe loc prin in-
teresul bibliotecarilor şcolari 
de a procura cartea pentru o 
continuă promovare. Elevii 
au mulţumit autorului, au 
promis că vor citi cartea şi o 
vor recomanda prietenilor. 

Margareta CEBOTARI,
bibliotecar principal, 

BP „Ovidius”

Formarea universului de cultură 
al tinerilor prin lectură
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Cognoscere
Juriul Academiei din Stockholm şi-a motivat decizia prin „densi-
tatea poeziei şi sinceritatea prozei cu care a descris plastic uni-
versul dezmoşteniţilor”.
Herta Müller este laureată a numeroase premii internaţionale: 
Impac Dublin Literary Award, Premiul Kleist, Premiul, Franz Kafka, 
Premiul european de literatură Aristeion, Premiul Literar al Funda-
ţiei Konrad Adenauer, Premiul oraşului Berlin, iar din 1999 figurea-
ză aproape în fiecare an printre numele potenţialilor câştigători 
ai Premiului Nobel pentru Literatură. Valoarea Premiului Nobel 
este de zece milioane coroane suedeze (1,4 milioane de dolari).
Printre scriitorii cotaţi cu şanse reale la câştigarea Nobelului pen-
tru Literatură s-au numărat israelianul Amos Oz, americanii Philip 
Roth, Cormac McCarthy, Joyce Carol Oates, canadianca Margaret 
Atwood şi algerianca Assia Djebar.

Sursa: http://www.hotnews.ro/stiri-cultura-6257191

Herta Müller, scriitoare germană de origine 
română, a câştigat Premiul Nobel pentru 
Literatură 2009 

Herta Müller, scriitoare născută 
în 1953 într-un sat din Banat, este 
cea de-a 12-a scriitoare care câştigă 
Nobelul pentru Literatură.

Cea mai friguroasã zonã locuitã din lume
Oymyakon este un sătuc cu doar 800 de locuitori din Rusia, unde s-a înregistrat recent temperatura 
de -71° C. Astfel, aşezarea a devenit cea mai friguroasă zonă locuită din lume.

Sursa: http://www.libertatea.ro/?section-articol&screen-print&print-1&id-258697

Fie ca spiritul sărbătorilor de iarnă să 
pătrundă în casă şi în sufletul tău şi 
al tuturor celor dragi! Iubirea, bucuria, 
inţelepciunea şi generozitatea să vă fie 
călăuză în 2010! În speranţa unui an mai 
bun, şi al unui Crăciun fără seamăn, vă 
trimit o boare de sănătate, un strop de 
încredere şi fericire!

La multi ani - 2010!´
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Anul Tigrului. H o r o s c o p   g e n e r a l 

Tematica principală a anului va 
fi dragostea, pasiunea, atât de 
caracteristică naturii tigrului, ce se 
va extinde în toa-te sferele vieţii. 
Atmosfera monotonă şi plictisi-
toare de la locul de muncă va fi 
înlocuită de strălucirea culorilor noi 
şi apariţia noilor perspective, veţi 
găsi ocupaţia întregii vieţi şi ideea, 
căreia îi veţi putea dedica viaţa, sau 
cel puţin perioada acestui an. 

În afară de aceasta, nu trebuie să 
uităm că tigrul este un animal de 
familie, în haita de tigri mamele şi 
taţii îngrijesc de copiii lor.  Prin ur-
mare, anul 2010 va aduce ceva nou 
şi în relaţiile de familie. Conform 
horoscopului chinezesc, 2010 este 
anul Tigrului de metal, de aceea, în 
calitate de cadou se pot oferi biju-
terii din metal, în special de aur şi 
argint. Ele vor aduce noroc atât pro-Ele vor aduce noroc atât pro-
prietarilor, cât şi celor care au oferit 
aceste daruri. Un succes deosebit 
în acest an îi aşteaptă pe cei născuţi 
sub semnul Tigrului – aceştia vor 
putea obţine tot ce-şi planifică, iar 
începuturile noi vor aduce realizări 
neaşteptate, dar totodată pline de 
succes.

Dacă sunteţi născuţi în „anii 
prietenoşi” semnului Tigru – anul 

Calului, Caprei sau Câinelui, 
pregătiţi-vă de un flux de noroc, 
acesta nu va trece pe alături. Mai 
dificil va fi rivalilor tradiţionali ai 
Tigrului – semnul Maimuţelor, Pi-
sicilor şi Cocoşilor – veţi fi nevoiţi 
să depuneţi efort, pentru a folosi 
şiretlicurile în anul hotărât şi direct 
al Tigrului, care nu acceptă greşeli. 
Fiţi curajoşi şi cinstiţi, şi atunci noro-
cul Tigrului vă va aduce rezultatele 
benefice aşteptate. În rest, anul 
2010 promite să fie liniştit şi echili-
brat. 

Anul Tigrului este întotdeauna un 
an al justiţiei, când vinovaţii sunt 
pedepsiţi, iar cei care au acaparat 
bunuri străine, le vor pierde oricum. 
Într-o anumită măsură, 2010 va fi 
anul răzbunării şi recompensării 
acţiunilor din anii precedenţi ai ca-
lendarului chinez. În legătură cu cri-
za financiară mondială, probabil ea 
se va menţine, dar Tigrul favorizează 
începuturi noi şi curajul, aşa că vor 
fi binevenite acţiuni şi decizii ieşite 
din comun în domeniul afacerilor. 
Anul 2010 promite să fie o provo-
care în sens material, dar totodată 
extrem de interesant şi abundent, 
aşa că majoritatea pur şi simplu nu 
vor avea timp pentru îngrijorări.

2010 – Anul Tigrului Alb promite să fie neobişnuit şi inte-
resant, în corespundere cu simbolul tigrului. La conduce-
re, în lume şi în ţară, vor veni oameni curajoşi, prin inter-
mediul cărora se vor realiza idei radicale şi neobişnuite. 


