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La 31 martie, în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova,
şi-a desfăşurat lucrările simpozionul
ştiinţific Anul Bibliologic 2009, cu genericul “Anul promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate”. Acest
eveniment a întrunit o bună parte
a comunităţii profesionale bibliotecare atât din raioanele republicii,
cât şi din Chişinău. Moderatorul
simpozionului a fost dl Alexe Rău,
directorul general al BNRM, care şi
a deschis manifestarea. Dna Olga
Bârlad, şefa Direcţiei Politici Culturale în Teritoriu şi Cultura Scrisă
a Ministerului Culturii, a venit cu
un mesaj de salut către cei prezenţi
în sală după care a înmânat premii
şi diplome ale Ministerului Culturii

învingătorilor concursului "Promovarea imaginii bibliotecii publice în
comunitate".
Dl Alexe Rău, redactor-şef al
publicaţiei de specialitate "Gazeta
bibliotecarului", a înmânat diplomele "Gazetei bibliotecarului" 2009
pentru cele mai bune materiale publicate.
În continuare au fost prezentate
comunicările specialiştilor implicaţi
în programul simpozionului. Vera
Osoianu a reflectat rezultatele
concursului naţional în comunicarea “Biblioteca prin imaginea ei :
sub semnul unui concurs”.
Larisa Gologan a prezentat
statistica, realizările, obiectivele
majore ale activităţilor legate de
(Continuare în pag. 2)
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promovarea imaginii bibliotecii în
general şi a analizat activitatea bibliotecilor publice raionale care şi-au
adus contribuţia la acest capitol.
Lidia Kulikovski a vorbit despre proiectul susţinut de Ambasada SUA referitor la promovarea
imaginii şi planul de acţiuni, pe care
le organizează BM “B.P. Hasdeu” în
vederea ameliorării imaginii sale în
comunitate, care de fapt este una
foarte reuşită şi benefică.
Eugenia Bejan s-a referit la
proiectul susţinut de Institutul Suedez în vederea creării unui spaţiu
modern şi atrăgător, unde cititorii
cu vârste de la 1 la 10 ani, împreună
cu părinţii, educatorii şi învăţătorii,
să fie antrenaţi în lectură, acţiuni
culturale şi educative, jocuri şi alte
activităţi de petrecere a timpului
liber. Acest proiect este în desfăşurare, dar nu e finisat deocamdată.
Ludmila Pânzaru a recomandat un program de instruire bazat
pe crearea şi utilizarea produselor
şi serviciilor Web 2.0, fiind destinat
membrilor echipei de la Biblioteca
“B.P. Hasdeu”. Programul presupune instruirea şi formarea noilor
abilităţi care vor fi utile pentru
lărgirea spectrului de servicii în
cadrul reţelei de filiale a BM “B.P.
Hasdeu”. În baza programului s-a
creat un blog şi un cont pe Flicklr.
Zinaida Dolinţă şi Ana Bo-

tezat au prezentat un proiect
finanţat de Guvernul României şi
Fundaţia „Nicoară”, Botoşani, susţinut de Secţia de cultură Bălţi şi
Primăria oraşului Edineţ. Obiectivele acestui proiect au vizat:
promovarea tinerelor talente de
pe ambele maluri ale Prutului, a
imaginii bibliotecilor publice în comunitate, cărţii şi lecturii, a artei
decorative.
Ludmila Ouş a informat auditoriul despre promovarea imaginii
BM „Eugen Coşeriu”, Bălţi şi a bibliotecarului în societate. Proiectul realizat la această bibliotecă a
derulat pe două niveluri: nivelul I
pentru tinerii angajaţi ai BM „Eugen Coşeriu” şi nivelul II pentru
voluntari şi liceenii selectaţi pe
baza unor sondaje. Proiectul a avut
ca scop dezvoltarea profesională
prin acumularea cunoştinţelor teoretice obţinute în urma trainingurilor de instruire şi aplicarea lor
în practică.
Ala Mutilica şi Natalia Para
au prezentat o nouă imagine a BPR
Ungheni prin servicii extramuros
şi cluburi de discuţii Info-Expres.
Maria Rapcea s-a referit la rezultatul modernizării şi extinderii serviciilor în BPR „T. Isac” din
Criuleni. Dna Rapcea a analizat
momentele pozitive şi cele negative care au avut loc în procesul

de desfăşurare a acestor servicii şi
a preconizat nişte acţiuni pentru
viitor.
Tamara Mariniuc şi Zinaida Loghin au vorbit despre experienţa BPR Donduşeni în acest
domeniu care s-a manifestat prin
anumite acţiuni ca: elaborarea şi
difuzarea pliantului „Ghid pentru
cititori”, familiarizarea cu biblioteca, plasarea panoului de informaţie
despre regulile de utilizare şi serviciile prestate de BPR Donduşeni
în holul bibliotecii, în instituţiile de
învăţământ din localitate, implementarea unei noi forme de servire a utilizatorilor la domiciliu şi
la locul de muncă al beneficiarilor
„Biblioteca vine la tine”, editarea
ghidului „Biblioteca raională Donduşeni în oglinda presei”, elaborarea unor materiale promoţionale.
Alla Panici a prezentat evoluţia
şi etapele procesului de catalogare
şi cum a decurs acest proces odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaţionale. Dna Panici a analizat
relevant toate subtilităţile atât ale
procesului, cât şi ale schimbărilor
ce au avut loc datorită utilizării
tehnologiilor informaţionale.
Irina Cozlov
specialist principal,
Serviciul „Dezvoltare
în biblioteconomie”

Pe urmele unui concurs
Imaginea bibliotecii tot mai frecvent apare în contextul discuţiilor privind supravieţuirea şi rezistenţa
în timp a acestei instituţii, vârsta căreia se numără
cu mileniile. Deci, selectarea acestei teme ca prioritară pentru anul 2009 şi organizarea concursului
republican "Promovarea imaginii bibliotecii publice
în comunitate" n-a fost întâmplătoare.
Anul promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate a fost gândit ca o campanie naţională de
imagine, un fel de atac frontal, o undă de şoc, care
să scoată în prim-plan acest aspect al activităţii, atât
de important pentru prezentul, dar mai ales pentru
viitorul bibliotecii. Toate acestea în contextul conştientizării faptului că soluţionarea problemei nu se
face printr-o campanie de un an.
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Foarte mulţi bibliotecari au acceptat provocarea,
au aderat la această mişcare, punând în joc toate
posibilităţile, abilităţile, creativitatea şi, pe parcursul
anului 2009, au realizat lucruri de excepţie.
La etapa republicană a concursului au fost prezentate însă doar 15 dosare sau un pic mai mult de
un procent din cele 1385 de biblioteci publice cât
numără reţeaua bibliotecilor publice din ţară.
Argumentele aduse de bibliotecari pentru a motiva slaba participare pot fi acceptate, dar numai până
la o anumită limită. Printre pricinile invocate cea
mai serioasă este finanţarea insuficientă şi de aici
tot lanţul care ţine imaginea pozitivă pe verticală.
Este adevărat că penuria financiară persistă deja
multe decenii, şi bibliotecile se sufocă ca în ante(Continuare în pag. 3)
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riul lui Arvinte. Tot adevărat este că fără resursele infodocumentare de care au nevoie utilizatorii,
fără echipamentele moderne, care sunt atracţia şi
punctul forte ale oricărei biblioteci, fără mobilier
modern şi condiţii respectabile, fără spaţiile adecvate funcţiilor actuale e greu să formezi imaginea
pozitivă a bibliotecii.
Pentru a demonta parţial scuza cu finanţarea insuficientă, invocăm exemplul BM „B.P. Hasdeu”. O
dovadă că resursele financiare nu întotdeauna dictează jocul este faptul că, deşi finanţarea bibliotecii
a fost, în anul 2009, cu peste 20% mai mică decât în
anul 2008, toţi indicatorii principali: utilizatori, vizite, împrumut, utilizatori ca procent de populaţie şi
majoritatea indicatorilor de performanţă au crescut în comparaţie cu anul 2008. Un indicator care a
crescut enorm şi care scoate în evidenţă eforturile
bibliotecii de îmbunătăţire a serviciilor pentru public este venitul din surse alternative de finanţare,
care a crescut de la 59 900, în 2008, la 1 194 894, în
anul 2009.
Cele 15 biblioteci care au fost prezentate pentru
etapa republicană a concursului sunt următoarele:
Biblioteci comunale/săteşti: Chişcăreni, raionul
Sângerei; Crihana Veche, raionul Cahul; Drăguşenii
Noi, raionul Hânceşti.
Biblioteci raionale: Orhei, Teleneşti, Hânceşti, Anenii Noi, Râşcani , Ungheni, Criuleni, Nisporeni, filiala copii.
Biblioteci municipale/orăşeneşti:
Ocniţa, Ialoveni, Rezina; Biblioteca Municipală „B.P.
Hasdeu”, Chişinău.
Juriul Concursului „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate” a avut următoarea componenţă:
Olga Bârlad, şef Direcţie Politici Culturale în Teritoriu şi Cultura Scrisă, preşedintele Juriului,
Alexe Rău, director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova,
Claudia Balaban, director general al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”,
Vera Osoianu, director adjunct al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova,
Eugenia Bejan, director adjunct al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”.
În conformitate cu condiţiile şi criteriile de evaluare a activităţii bibliotecilor participante la concurs,
juriul a decis să acorde premiile concursului la fiecare categorie după cum urmează:
1) Biblioteci comunale/săteşti:
Premiul I – Biblioteca Publică Sătească Crihana Veche, raionul Cahul. Director Maria
Cudlenco;
Premiul II – Biblioteca Publică Sătească Drăguşenii Noi, raionul Hânceşti. Şef bibliotecă

Daria Gonţa;
Premiul III – Biblioteca Publică Comunală
Chişcăreni, raionul Sângerei. Şef bibliotecă
Nadejda Ciugureanu.
2) Biblioteci raionale:
Premiul I – Biblioteca Publică Raională „Tamara Isac” Criuleni. Director Maria Rapcea;
Premiul II – Biblioteca Publică Raională „A.
Donici” Orhei. Director Lidia Sitaru;
Premiul III – Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” Ungheni. Director Victoria
Bernic.
3) Biblioteci municipale/orăşeneşti:
Premiul I – Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” Chişinău. Director Lidia Kulikovski;
Premiul II – Biblioteca Publică Orăşenească
„Petre Ştefănucă” Ialoveni. Director Larisa
Petcu;
Premiul III – Biblioteca Publică Raională „Mihai Eminescu” Rezina. Director Galina Davâdic.
Diplome de menţiune au fost oferite următoarelor biblioteci:
Biblioteca Publică Raională „Vasile Alecsandri” Teleneşti. Director Maria Furdui;
Biblioteca Publică Raională „Î.P.S. Antonie Plămădeală” Hânceşti. Director Mariana Jalbă;
Biblioteca Publică Raională Anenii Noi. Director
Maria Trofimov;
Biblioteca Publică Raională Nisporeni, filiala copii.
Director Raisa Marian;
Biblioteca Publică Orăşenească Ocniţa. Director
Maia Taraban;
Biblioteca Publică Orăşenească Râşcani. Director
Galina Sacaliuc.
Concursul a demonstrat încă o dată că imaginea
bibliotecii este direct proporţională cu posibilităţile,
dar şi cu voinţa şi nivelul de creativitate a bibliotecarilor. Fără implicarea totală a bibliotecarului ca
vector de imagine aici chiar nu poţi realiza prea
multe.
Fiecare aspect al activităţii bibliotecare este o parte componentă a imaginii, iar peste toate va trona
întotdeauna bibliotecarul ca vector de imagine. Şi
pe acest aspect trebuie să insistăm şi la el să ne întoarcem ori de câte ori va fi nevoie. De faptul dacă
bibliotecarii vor vrea şi vor şti cum să se schimbe
depinde rezistenţa în timp a bibliotecii.
Toţi bibliotecarii care au avut curajul să-şi facă
publică activitatea şi s-o pună în vizorul unui juriu
sunt conştienţi de propria valoare şi merită toată
gratitudinea.
Vera Osoianu
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Diplomele
„Gazetei bibliotecarului” pe anul 2009
Pentru articol-sinteză – Elena Pintilei, director adjunct BNRM;
Pentru suport imagistic şi informaţie – Raisa Melnic, şefa Serviciului „Programe culturale”, BNRM;
Pentru articol-sinteză – Lidia Kulikovski, director
general, BM „B.P. Hasdeu”;
Pentu crochiu – Aliona Tostogan, şefa Serviciului
„Moldavistica”, BNRM;
Pentru promovarea imaginii bibliotecii publice în
comunitate – Larisa Petcu, director BPO „Petre Ştefănucă”, Ialoveni;
Pentru reportaj – Tatiana Coşeri, director adjunct
BM „Hasdeu”;
Pentru medalion – Eugenia Bejan, director adjunct

BNC „Ion Creangă”;
Pentru reportaj-eveniment – Vera Curjos, director
Biblioteca pentru Copii „Grigore Vieru”, Cahul;
Pentru promovarea imaginii bibliotecii publice în
comunitate – Elena Butucel, director BP „Ovidius”;
Pentru reportaj – Svetlana Miron, şefa Serviciului
„Arte şi hărţi”, BNRM;
Pentru reportaj-eveniment – Margareta Gligor, bibliotecar superior BPR „M.Eminescu”, Făleşti;
Pentru informaţie – Elena Dabija, director CAI
„Mihai Eminescu”;
Pentru debut – Irina Cozlov, specialist principal
Serviciul „Dezvoltare în biblioteconomie”, BNRM.

23 aprilie – Ziua Bibliotecarului

Mesajul de salut al Ministrului
Culturii, dlui Boris FOCŞA, cu prilejul
Zilei Naţionale a Bibliotecarului
Dragi bibliotecari!
Cartea, biblioteca, bibliotecarul îşi
fac loc în fiinţarea tuturor, din chiar
cele mai timpurii asocieri ale omului în
comunitate.
De ziua Dumneavoastră nu-mi este
uşor totuşi să articulez un veritabil
mesaj, deoarece ştiu că trăiţi în toate sensurile posibile printre cărţi şi,
sunt sigur, aveţi toţi „câte patru ochi”.
Dar şi din motivul că îmi răsar, iată, în
amintire numele unor mari personalităţi – nume intrate în fondul de aur al
culturii şi civilizaţiei naţionale şi universale. Au fost şi ei bibliotecari şi au
conferit acestei meserii o reputaţie
cvasisacrală. În faţa eternităţii lor, cuvintele noastre lumeşti sunt fragile şi
evanescente.
Şi totuşi, nu pot să nu vă spun că,
gândindu-mă la întâlnirea cu domniile
voastre, mi-am amintit de Eminescu,
de Eminescu-bibliotecarul. Am încercat să compar zilele bibliotecăreşti ale
Dânsului cu zilele bibliotecăreşti ale
Dumneavoastră şi am sesizat că există
un fir, care trece prin toate generaţiile
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de bibliotecari din spaţiul cultural românesc. Este firul continuităţii.
Marele Bibliotecar scria într-un celebru poem al său: „Eu îmi apăr sărăcia,
şi nevoile, şi neamul...”. Situaţia în care
se afla însă nu l-a împiedicat să scrie şi
poemul Ce-ţi doresc eu ţie..., în care îşi
exprima încrederea într-un viitor mai
bun pentru ţara sa, adică a noastră.
Bibliotecarii Republicii Moldova traversează, în principiu, o perioadă asemănătoare, cel puţin dacă ne gândim
la sărăcie, la criză şi la celelalte probleme arzătoare ale noastre. Cu toate
acestea, ei sunt pe linia întâi în ceea
ce priveşte promovarea progresului, a
societăţii informaţionale, a societăţii
cunoaşterii, cei care lucrează pentru
un viitor mai bun al tuturor. Calitatea
bibliotecarilor noştri de a crede în viitorul comunităţii şi de a contribui la
edificarea lui ţine de acelaşi fir al continuităţii. Pentru această credinţă şi
nobleţe, Dvs, dragi bibliotecari, meritaţi recunoştinţa şi preţuirea deplină a
noastră, a întregii societăţi.
Eu cred că Eminescu-bibliotecarul,

acolo sus unde l-a rânduit Dumnezeu, stă într-un paradis care seamănă
cu biblioteca viitorului. El vă vede de
la înălţimea Sa şi murmură pentru voi
rânduri din poemul Ce-ţi doresc eu
ţie...
De-a lungul întregii istorii a biblioteconomiei noastre, omul responsabil
de carte a fost, rămâne şi, sunt sigur,
va fi mereu specialistul ce asigură memoria neamului şi sprijină progresul
societăţii.
Îngăduiţi-mi, aşadar, să rostesc şi eu,
cu neţărmurită veneraţie pentru Dvs
şi pentru profesia de bibliotecar, urările mele de sănătate, fericire, împliniri
frumoase pe tărâmul profesional.
Fie ca Moldova noastră să surmonteze cât mai curând criza şi sărăcia, ca
să ajungă şi în casele Dvs prosperitatea
cea adevărată, aşa cum este ea în Europa, spre care ne ţinem pasul.
Aşa să ne ajute Dumnezeu!
23.04.2010
Sursa: http://mc.gov.md/md/
newslst/1211/1/4786/
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O PROFESIE pentru PROFESII
Ediţia din acest an a Zilei Bibliotecarului are o semnificaţie nouă
pentru comunitatea biblioteconomică din republică:
Mai întâi, Ziua Bibliotecarului,
anul acesta, se sărbătoreşte pentru
prima oară la 23 aprilie conform
deciziei oficiale a conducerii ţării
- decretului prezidenţial din 8 februarie 2010;
Al doilea - Ziua Bibliotecarului are loc în condiţiile actuale
de europenizare a societăţii şi se
consemnează în aceeaşi zi cu Ziua
Mondială a Cărţii şi a Dreptului de
Autor.
În acest context, se impune o
scoatere în evidenţă a vechimii,
nobleţei, rolului şi rostului deosebit al bibliotecii şi bibliotecarului
în prosperarea culturii şi civilizaţiei
noastre.
Imaginea profesiei de bibliotecar devine incomparabil mai autentică, mai inedită, mai profundă
şi mai nobilă, dacă la constituirea
ei se pune întreaga ontologie a
profesiei.
Bibliologul neamţ F. Milkau a făcut o încercare de a stabili anii de
existenţă ai primului bibliotecar
cunoscut în istorie, mormântul căruia a fost descoperit în timpul săpăturilor arheologice de pe platoul
Giza. S-a stabilit că primul bibliotecar s-a născut cam prin anul 2894
înainte de Hristos şi se numea Şepsecafankh. Acel prim bibliotecar,
un demnitar din timpul celei de a
patra dinastii de faraoni, după cum
glăsuieşte inscripţia de pe mormânt, era „şeful casei cu scrieri”.
Pe acele vremuri, pregătirea unui
bibliotecar începea de la vârsta de
cinci ani şi dura o perioadă îndelungată, pentru că el trebuia să devină
cărturarul prim al comunităţii.
Istoria menţionează şi rolul extraordinar pe care îl juca biblioteca
într-un stat, rol care l-a făcut pe un
cercetător contemporan să afirme:
„La început a fost biblioteca”.
Statul hetiţilor, care se întindea
în regiunea de nord a Siriei, avea o
arhivă şi o bibliotecă mult superioară din punctul de vedere al concepţiei şi organizării tuturor bibliotecilor din acea vreme. Rămăşiţele
lor au fost descoperite în timpul
săpăturilor arheologice, efectuate
la începutul sec.20 nu departe de
Ancara. Arheologii au găsit peste

unsprezece mii de tăbliţe de lut
cu scris cuneiform, printre care se
aflau letopiseţe, porunci împărăteşti, învăţături, descrieri ale unor
ceremonii, texte ritualice etc. În
toate cele ce o caracterizau, biblioteca purta amprenta unui sistem
şi a unei ordini uimitoare. Această
bibliotecă era pivotul activităţii
statului, tot ce se făcea în ţară era
înregistrat în tăbliţele păstrate în
bibliotecă, astfel biblioteca însemna o Ţară, lucru pe care noi l-am
ignorat mulţi ani şi poate nu-l conştientizăm nici astăzi.
Mulţi conducători de stat, înţelegând importanţa acestei instituţii pentru ţară, erau ei înşişi bibliotecari. Aşa s-au constituit marile
biblioteci ale lumii antice. Exemple
strălucite de nume de conducători
de ţară-bibliotecari sunt cele ale
lui:
1. Assurbanipal, vestitul rege
asirian, primul şi ultimul rege ştiutor de carte al Asiriei, care a adunat
zeci de mii de tăbliţe din argilă cu
scrieri şi cronici, texte astrologice
şi matematice şi mituri despre originea lumii. Regele a dispus aranjarea documentelor în bibliotecă
conform domeniilor cunoaşterii,
cărţile se înregistrau în cataloage
speciale, iar pe fiecare carte se
aplica ştampila regească cu inscripţia “Palatul lui Assurbanipal, regele
Universului şi al Asiriei”.
2. Iaroslav cel Înţelept, marele
cneaz al Kievului, ctitorul Catedralei Sfântei Sofia, a fost şi ctitorul
primei biblioteci de stat din Rusia,
o mare parte din cărţi ale căreia fiind scrise şi traduse de către cronicarii timpului.
3. Benjamin Franklin a devenit
una dintre cele mai cunoscute personalităţi din istoria Statelor Unite
ale Americii, datorită caracterului
său integru şi marii pasiuni pentru
lectură şi cunoaştere. Având numeroase ocupaţii - savant şi diplomat,
inventator şi filozof, profesor şi om
politic, a rămas înscris în istoria Statelor Unite şi prin faptul că a întemeiat prima bibliotecă publică din
America, numită “Biblioteca din
Philadelphia”.
Vestitul rege asirian, marele
cneaz al Kievului şi marele om politic american pot fi incluşi, pe bună
dreptate, în galeria numelor glorioase de bibliotecari ai timpului.
Şirul ontologic al marilor personalităţi care au fost bibliotecari
şi au lăsat urme adânci în istorie
este un „şirag de piatră rară”, cum
ar zice Mateevici.
În fruntea şiragului ar merita să
fie Callimah, căci a fost directorul
Bibliotecii din Alexandria, una din
minunile lumii. Callimah este numit şi „părintele bibliografiei”, fiind
alcătuitorul celebrului îndrumar

în 120 volume al personalităţilor
din toate domeniile cunoaşterii,
efectuând o adevărată muncă de
cercetare pentru stabilirea originalităţii lucrărilor şi numelor autorilor
anonimi.
Profesia de bibliotecar are tradiţii grandioase. Mulţi bibliotecari
celebri şi-au adus contribuţia lor
decisivă la naşterea şi dezvoltarea
filosofiei, ştiinţei şi literaturii, cum
ar fi: Claudius Ptolomeu, astronom grec, a muncit pe parcursul
mai multor ani în biblioteca din
Alexandria; Imanuel Kant, celebrul
filosof german, a lucrat ca asistent
în biblioteca palatului din Köenigsberg; David Jum (Юм), filosof, psiholog şi economist scoţian, a fost
bibliotecar al Societăţii Avocaţilor
din Edinburgh; Lao Zi, autorul cărţii sacre a daoismului, a lucrat în
biblioteca regală a Chinei; Leibniz,
filosof german, care a deţinut 23
ani postul de bibliotecar, s-a implicat eficient în dezvoltarea ştiinţei biblioteconomice, încercând să
creeze chiar şi un sistem de indexare a documentelor. Goethe, mare
poet, ilustru gânditor şi om de ştiinţă german, a avut în subordine
biblioteca şi teatrul orăşenesc; Luis
Borges, unul din marii scriitori ai
literaturii mondiale ai sec. XX, mai
mulţi ani din viaţă i-a dedicat lucrului în bibliotecă, dintre care 18 ani a
fost director al Bibliotecii Naţionale
a Argentinei. Ivan Crâlov, celebrul
fabulist rus, a dedicat circa 30 de
ani activităţii în Biblioteca Publică
Imperială din Sankt Petersburg.
Odată cu dezvoltarea în timp a
bibliotecilor, apar nume celebre
de biblioteconomişti, bibliologi, documentarişti etc., care îşi au locul
în Panteonul mondial al profesiei
noastre:
Gabriel Naude (1600-1663) –
autorul principiilor biblioteconomice moderne;
Charles Nodier – autorul celebrului „Buletin de bibliofilie”;
Pierre Brunet – autorul primului
manual de biblioteconomie;
Conrad Gessner – autorul primului indice bibliografic din lume
– „Biblioteca Universalis”;
Cutter, Otlet, Brown, Ranganathan, Dewey – autorii unor sisteme
de clasificare celebre.
În spaţiul nostru cultural s-au
afirmat, pe tărâmul biblioteconomiei, nume de aur, cum ar fi: Anastasie Bibliothecarius – bibliotecarul curţii imperiale a Romei care,
conform unor cercetări, îşi trăgea
originile din Dacia; Gheorghe
Asachi – autorul primului regulament de organizare şi funcţionare a
unei biblioteci în spaţiul cultural românesc; Mihai Eminescu – a lucrat
ca director al Bibliotecii Centrale
din Iaşi, a fost bibliotecar al societă-

ţii “România jună” şi, în momentele mai grele ale vieţii, îşi găsea „un
liman de linişte” tot în bibliotecă;
Nicolae Iorga - unul din cei care a
pus bazele teoriei lecturii; Hodoş,
Bianu şi Simonescu sunt autorii
monumentalei Bibliografii româneşti vechi.
În Basarabia, de la întemeierea
primei biblioteci publice şi până
astăzi, s-au perindat mai multe
generaţii de bibliotecari care au
slujit profesia cu demnitate. Mulţi
dintre ei au intrat în istoria biblioteconomiei basarabene, alţii – în istoria instituţiilor în care au activat.
Din pleiada de biblioteconomişti basarabeni am numi pe: Gavriil Bilevici, Venedict Beler, Daria
Harjevskaia, Alexandru Chirtoacă,
Petru Ganenco, Faina Tlehuci, Ion
Madan, Anton Novac.
Cu respect şi recunoştinţă ne
amintim de bibliotecarii-participanţi la cel de-al Doilea Război
Mondial, printre care:
Alexandra Kneazeva, Vera Siverinov, Mariana Muratov, Alexandru Suhomlinov.
Un biblioteconomist contemporan a remarcat că, pe parcursul
anilor, s-a produs trecerea de la
bibliotecarul savant la bibliotecarul funcţional, iar evoluţia noilor
tehnologii a generat trecerea de la
bibliotecarul tradiţional la cel netradiţional, sau cum zic adepţii lui
Michael Casy – de la bibliotecarul
1.0 la bibliotecarul 2.0.
În peisajul biblioteconomic de
la noi aceste evoluţii şi delimitări,
transformări şi reorientări nu au o
expresie pe deplin conturată. Este
cert că încă persistă probleme dureroase referitoare la statutul social şi la calitatea vieţii bibliotecarilor.
Prestanţa deosebită a bibliotecarilor noştri merită să fie apreciată şi
preţuită la fel ca şi în occidentul în
care tindem să ne integrăm.
Istoria ne ilustrează rolul important al bibliotecilor în viaţa statelor
antice. Acest rol trebuie menţinut
şi valorificat şi în perioada contemporană, sensibilizând factorii
de resort de nivel guvernamental
despre importanţa bibliotecilor şi a
organelor de informare în dezvoltarea Societăţii Cunoaşterii.
Revenind cu gândul la primul
bibliotecar din lume e bine că nu
a rămas necunoscut. Nu ar fi deloc
rău dacă bibliotecarii noştri ar avea
acea stimă şi apreciere ca primul
bibliotecar din lume.
La acest frumos eveniment pentru comunitatea bibliotecară, vă
exprim sincerele mele sentimente de consideraţie, dorindu-vă să
obţineţi noi realizări în activitatea
nobilă pe care o efectuaţi, sănătate, prosperare, creativitate şi să
vă bucuraţi de aprecierea înaltă a
societăţii.
Ludmila Costin,
preşedinte ABRM,
director BRŞA UASM
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Pe 23 aprilie bibliotecarii
"şi-au numărat bobociI"
„Având în vedere vechimea şi rostul profesiei de bibliotecar în spaţiul nostru istoric, cinstind memoria ilustrelor personalităţi din panteonul naţional care au îmbrăţişat această profesie, apreciind aportul pe care l-au
adus şi îl aduc biblioteca şi bibliotecarul la dezvoltarea culturii ţării noastre, recunoscând că această instituţie
şi această profesie joacă un rol important în dezvoltarea societăţii informaţionale” şi luând în considerare
propunerea Asociaţiei Bibliotecarilor, preşedintele Republicii Moldova a decretat ca Ziua Bibliotecarului să se
sărbătorească anual pe 23 aprilie (Monitorul oficial, nr. 23-24 din 12 februarie 2010).
Anterior, respectiva sărbătoare nează, prelucrează, semnalează şi importanţă strategică a acestora în
profesională se marca la 5 octombrie. pun la dispoziţia cititorilor/utilizato- era informaţiei. Totodată, se cer să
Anul acesta însă, pentru prima dată, rilor documente de toate tipurile şi fie soluţionate dificultăţile procesubibliotecarii din Republica Moldova pe diverse suporturi. Toate tipurile lui de modernizare şi automatizare a
au sărbătorit ziua lor profesională pe de biblioteci – naţionale, universi- serviciilor, tendinţele de modificare
23 aprilie, odată cu colegii lor din Ro- tare, municipale, publice, şcolare şi a intereselor şi obiceiurilor de lectumânia, Marea Britanie, Franţa, SUA şi specializate – au avut ocazia să subli- ră, destinul cărţii şi suportul pe care
alte state ale lumii care în această zi nieze rolul pe care îl au bibliotecarii, ajunge la public etc. Însă avem spemarchează şi Ziua Mondială a Cărţii bibliotecile, Societatea Informaţiei ranţa că oamenii, totuşi, vor menţine
şi a Dreptului de Autor (instituită de şi Cunoaşterii în societatea contem- bătătorită calea către instituţiile ce
către UNESCO în 1995, la Conferinţa porană şi să facă mai bine cunoscute le structurează identitatea culturală
Generală de la Paris).
publicului larg, colecţiile şi serviciile, şi spirituală şi că în viitor biblioteciManifestarea desfăşurată la Sala cu pe care le pun la dispoziţia consuma- le şi societatea să fie constituite din
Orgă din Chişinău, la iniţiativa Asoci- torilor de informaţii din toate cate- oameni, care ştiu să desprindă esenaţiei Bibliotecarilor din RM, a fost un goriile sociale şi profesionale.
ţialul de neesenţial, adevărul de neaprilej de a aduce un prinos, o ofranImportanţa activităţii Asociaţiei devăr, valoarea de nonvaloare.
dă tuturor bibliotecarilor
Dna Dina Ghimpu, şef Direcşi bibliotecilor în care ei
ţia Generală Strategii şi Politici
îşi desfăşoară activitatea.
Culturale la Ministerul Culturii,
A fost şi un moment de
a accentuat rolul important al
a atrage atenţia celor de
specialiştilor care asigură mela posturile de conducere
moria şi dăinuirea Neamului.
ale comunelor, oraşelor,
Cu toate acestea, fiindcă stamunicipiilor din republitul nostru traversează o pecă, în genere a celor care
rioadă grea şi complicată din
guvernează, asupra stării,
punct de vedere politic şi ecode fapt, a profesiei care
nomic, nu există posibilităţi de
rămâne şi în continuare
a menţine instituţiile culturasubapreciată. Cunoaştem
le la nivelul cerinţelor zilei de
situaţia precară a bugeazi. Dumneaei a menţionat că
telor locale şi a celor cenbibliotecarii noştri merită din
trale, dar totuşi... O sociplin recunoştinţa şi dragostea
etate bazată pe comuniîntregii societăţi. Totodată, reBibliotecarilor din RM, care numără
care, cunoaştere ar trebui să acorde aproximativ 4700 membri, nu mai iterând cu încredere că vom depăşi
mai multă importanţă bibliotecilor, trebuie pusă la îndoială. Dna Lud- situaţiile dificile, progresul tehnic va
structurilor infodocumentare din lu- mila Costin, preşedintele ABRM, în ajunge şi la locurile noastre de munmea contemporană.
raportul prezentat privind activitatea că, iar bibliotecile din republică vor
În acest miez de primăvară, între- acestei organizaţii în anul 2009, a re- deveni ceea ce visăm de demult –
gul personal de specialitate al bibli- marcat un şir de acţiuni ale breslei în- adevărate centre de cultură.
otecilor din republică, indiferent de drăgostiţilor de carte care sunt demPentru rezultatele frumoase obspecificul lor, confruntându-se cu ne de laudă şi de preţuire din partea ţinute în anul precedent printre cei
penuria ce s-a abătut asupra melea- forurilor decizionale cu atribuţii în menţionaţi cu diplome şi prime au
gului, şi-a delegat reprezentanţii săi domeniu, precum şi a scos în relief fost:
la manifestarea din capitală pentru... unele probleme de care s-au lovit lu– Alexe Rău, director general al Bi„a-şi număra bobocii”, adică să facă crătorii „templelor de lumină” într-o bliotecii Naţionale a RM;
totalurile anului 2009 şi să traseze perioadă de criză acută. Bibliotecile
– Lidia Kulikovski, director general
sarcinile de viitor ale instituţiilor care şi bibliotecarii şi-au spus cuvântul în al BM „B. P. Hasdeu”;
recepţionează, selectează, achiziţio- repetate rânduri cu privire la rolul de
– Claudia Balaban, director gene-
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ral al Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”;
– Ludmila Costin, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole
a UASM, preşedintele ABRM.
Niciodată în istoria milenară a învăţământului, cartea şi biblioteca,
nu au fost separate de procesul de
instruire şi educare din şcoală. Dna
Lilia Bolocan, şef de direcţie la Ministerul Educaţiei, a apreciat înalt aportul bibliotecarilor din instituţiile de
învăţământ care stimulează copiii şi
tineretul de a căpăta cunoştinţe noi
şi au ca scop principal întărirea, creşterea şi evoluţia potenţialului uman
al ţării noastre prin intermediul promovării lecturii ca factor esenţial în
educaţie, învăţământ, informare şi
realizare pe plan social. Eforturile
susţinute ale multor bibliotecari din
diverse localităţi ale RM au fost răsplătite prin acordarea diplomelor.
Prezentă la manifestare, dna Ana
Lucia Culev, şeful Direcţiei Cultură a
Primăriei Municipiului Chişinău, a remarcat: “Bibliotecarii pentru munca
lor de culturalizare, pentru dăruirea
de sine intereselor profesiei, pe care
au ales-o după voia inimii, merită o
admiraţie sinceră. Rezultatele activităţii lor se observă pretutindeni,
căci au la bază strategii eficiente de
comunicare cu publicul, organizând
simpozioane, mese rotunde, dezbateri şi lecturi publice etc.
Cu un cuvânt de felicitare a venit
la sărbătoare şi poetul, dramaturgul
şi publicistul Iulian Filip, care de mai
mulţi ani e în legătură strânsă cu oamenii care scriu şi propagă cartea în
municipiul Chişinău. Drept dovadă
au fost versurile sale recitate cu inspiraţie (a fost o surpriză!) şi aplauzele celor prezenţi în sală. Salutul şi
felicitările din partea bibliotecarilor
din România la această întrunire au
fost rostite de Sorina Stanca, directorul interimar al Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca,
care a menţionat că în România, profesiei de bibliotecar i-au fost consacrate activităţi pe parcursul unei săptămâni întregi. Mesajul dumneaei
a surprins ascultătorii prin căldura
cuvintelor şi atitudinea binevoitoare
faţă de colegii din aceeaşi tagmă de
pe malul stâng al Prutului. Bibliotecile din România, continuatoare de bogate tradiţii de lectură publică, sunt

parteneri de nădejde ai instituţiilor
de acelaşi profil din RM.
Biblioteca a fost permanent considerată laboratorul cunoaşterii, spaţiul interdisciplinarităţii şi al cunoaşterii globale. Bazată pe aceste principii dna Ludmila Corghenci, vicepreşedintele ABRM, a adus la cunoştinţa
publicului totalurile Concursului Cel
mai bun bibliotecar al anului 2009
(ediţia a 19-a). De această dată, de
acest titlu cu adevărat prestigios s-au
învrednicit 10 bibliotecari din cei care
zi de zi descoperă pentru împătimiţii
de lectură drumul orientat pe coordonata autenticităţii şi veridicităţii:
– Lorina Beşelea, şef al Centrului
resurse şi tehnologii informaţionale,
DIB, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova;
– Elena Butucel, director al Filialei „Ovidius”, Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”, Chişinău;
– Lolita Caneev, şef al Serviciului
mediatecă, Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”;
– Ludmila Cereş, şef al Bibliotecii
Colegiului Naţional de Viticultură şi
Vinificaţie, Chişinău;
– Nadejda Ciugureanu, şef al Bibliotecii Publice Comunale Chişcăreni,
raionul Sângerei;
– Renata Cozonac, şef serviciu, Camera Naţională a Cărţii;
– Raisa Melnic, şef al Serviciului
programe culturale, Biblioteca Naţională a RM;
– Elena Răilean, specialist principal, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei
de Studii Economice;
– Ludmila Răileanu, şef al Serviciului împrumut de publicaţii la domiciliu, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo”, Bălţi;
– Margarita Şcelicikova, şef al Filialei „Mihail Lomonosov”, Biblioteca
Municipală „B.P.Hasdeu”, Chişinău.
Diplome de menţiune ale Asociaţiei Bibliotecarilor din RM au primit:
– Angela Olărescu, şef al Bibliotecii publice din Cricova, municipiul
Chişinău;
– Elena Plăcintă, bibliograf principal, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a
Universităţii Tehnice din Moldova. O
contribuţie lăudabilă în desfăşurarea
Concursului Cel mai bun bibliotecar al anului 2009 a avut-o Agenţia
„Moldpresa” (SA), care a sponsorizat
această competiţie specifică a lucră-

torilor din templele cărţii şi pentru
care dna L. Corghenci a exprimat
sincere mulţumiri cu marea convingere că în anii viitori iniţiativa de binefacere a agenţiei de distribuire a
presei va fi preluată şi de alţi agenţi
economici.
Directorul Camerei Naţionale a
Cărţii dna Valentina Chitoroagă, a
dat citire procesului-verbal al şedinţei, din 20 aprilie 2010, a Comisiei
de evaluare a cărţilor (studiilor) prezentate la Concursul Naţional Cele
mai reuşite lucrări ale anului 2009 în
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei
informării. Premiile şi diplomele corespunzătoare au fost acordate după
cum urmează:
– Premiul „Ion Madan” pentru
remarcabile cercetări în domeniul
biblioteconomiei şi ştiinţei informării – Biblioteconomie. Asistenţă
Informaţională. Arhivistică: teorie
şi practică (Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”, Catedra de biblioteconomie, asistenţă informaţională
şi arhivistică; coordonator dr. Lidia
Kulikovski, referent ştiinţific dr. conf.
univ. Victor Petrescu);
– Premiul Mare pentru deosebită
ţinută ştiinţifică şi valoare culturală
– Bibliografia municipiului Chişinău,
1999-2004 (Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”, Centrul de Informare
şi Documentare „Chişinău”; ediţie îngrijită de dr. Lidia Kulikovski);
– Premiul „Magna cum laude” –
Protagonistul bibliologiei naţionale:
Ion Madan. Biobibliografie (Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii
Economice din Moldova; responsabil
de ediţie: Silvia Ghinculov, alcătuitori
Ala Iarovaia, Maria Vătămanu, Natalia Cheradi);
– Premiul I la secţiunea Lucrări
bibliografice – Cartea pentru copii
editată în Republica Moldova, 19752000: index cumulativ (Biblioteca
Naţională pentru Copii „Ion Creangă”; alcătuitori Elena Cugut, Maria
Ilievici, Tamara Maleru, ediţie îngrijită de Claudia Balaban);
– Premiul II la secţiunea Lucrări bibliografice – Lucrările profesorilor şi
colaboratorilor. Anuar 2008: bibliografie selectivă (Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „Alecu Russo”,
Bălţi; alcătuitori Ana Nagherneac,
Varvara Ganea, redactor responsabil
Elena Harconiţă, redactor bibliograf
(Continuare în pag. 8)
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Lina Mihaluţa);
– Premiul III la secţiunea Lucrări
bibliografice – Academicianul Dumitru Matcovschi (70 de ani de la
naştere): biobibliografie (Biblioteca
Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”
a Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
consultant ştiinţific dr. hab. Nicolae
Bileţchi, alcătuitori Lilia Bodarev, Eugenia Creul, redactor ştiinţific şi bibliograf Tatiana Luchian);
– Premiul I la secţiunea Biblioteconomie şi ştiinţa informării – Manual
de identitate (Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”; echipa de creaţie: dr.
Lidia Kulikovski, Genoveva Scobioală,
Ludmila Pânzaru, Tatiana Roşca);
– Premiul II la secţiunea Biblioteconomie şi ştiinţa informării – Calendar naţional 2010 (Biblioteca
Naţională a RM; colegiul de redacţie: acad. Petru Soltan (preşedinte),
acad. Andrei Eşanu, prof. univ. Aurel
Marinciuc ş. a., autori Valeria Matvei, Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu,
Vlad Pohilă ş.a.);
– Premiul III la secţiunea Biblioteconomie şi ştiinţa informării – BiblioReferinţe. Ghid cu privire la utilizarea
softului Bibliotecii Municipale „B. P.
Hasdeu” (Biblioteca Municipală „B.P.
Hasdeu”; au contribuit: Mariana
Harjevschi, Nelly Ţurcan, Taisia Foiu,
Ludmila Pânzaru); Ziua bibliografiei
/ День библиографии: instrucţiune metodică (Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”, Centrul de Informare
şi Documentare „Chişinău”); Ziua
de informare / День информации:
instrucţiune metodică (Biblioteca
Municipală „B. P. Hasdeu”, Centrul
de Informare şi Documentare „Chişinău”);
– Premiul I la secţiunea Bibliologie
– Bibliotecarul şi biblioteca: aspecte
ale eficienţei profesionale de Ludmila
Corghenci (Asociaţia Bibliotecarilor
din RM, Şcoala de Biblioteconomie,
Universitatea Liberă Internaţională
din Moldova); Sub zodia cărţii: provocarea schimbărilor în domeniul
infodocumentar de Silvia Ghinculov
(Academia de Studii Economice din
Moldova);
– Premiul II la secţiunea Bibliologie – BiblioPolis: revistă de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării (Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”;
director Lidia Kulikovski; redactor-şef
Vlad Pohilă); Gazeta bibliotecarului:
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buletin informativ (Biblioteca Naţională a RM, Asociaţia Bibliotecarilor
din RM; redactor-şef Alexe Rău, secretariat: Elena Turuta, Raisa Plăieşu);
– Premiul III la secţiunea Bibliologie – Istoria Bibliotecii Naţionale
a Republicii Moldova prin oamenii
săi: Petru Ganenco sub semnul 75
(album-slide, resursă electronică;
Biblioteca Naţională a RM, Serviciul
dezvoltare în biblioteconomie; alcătuitor Alla Andrieş; tehnoredactare
computerizată: Ecaterina Dmitric,
Viorica Antonov, asistenţă consultativă: Vera Osoianu, Svetlana Barbei).
– Premiul I la secţiunea Lucrări în
alte domenii – Un loc la masă. Participarea bibliotecilor la dezvoltarea
comunităţii de Kathleen de la Pena
McCook (resursă electronică; redactor de specialitate: dr. Lidia Kulikovski, traducere: Victoria Kulikovski, dr.
Lidia Kulikovski);
– Premiul II la secţiunea Lucrări în
alte domenii – Ştiaţi că?: caleidoscop
enciclopedic (Biblioteca Municipală
„B. P. Hasdeu”; concepţie, selecţie,
realizare: Eugenia Manea-Cernei,
Alexandru Horaţiu Frişcu, cuvânt înainte: dr. Lidia Kulikovski);
– Premiul pentru debut – Istoricul
Bibliotecii publice din satul Dănceni,
raionul Ialoveni de Mariana Ungureanu-Ursu;
– Premiul pentru design – Biblioteca contează în viaţa ta (materiale
promoţionale, resursă electronică;
Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”);
– Premiul pentru originalitate –
Biblioteca Municipală – bibliotecă
inovatoare (resursă electronică; Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”).
În etapa contemporană rolul bibliotecarului creşte, acesta fiind privit ca o persoană care îşi cunoaşte
temeinic domeniul profesat şi are o
pasiune deosebită pentru cărţi şi har
pentru a le populariza. Trăim un timp
când profesia de bibliotecar intră
într-o perioadă de deschidere mai
largă a bibliotecilor către comunitate, către publicul ce solicită cărţi din
cele mai diverse domenii. Un bibliotecar al secolului XXI este recunoscut
ca specialist în biblioteconomie şi ştiinţa informării, specialist în stocarea,
selectarea şi accesarea resurselor
informaţionale, aflat în slujba comu-

nităţii, având ca principală sarcină
oferirea de servicii moderne şi profesioniste utilizatorilor.
Din multitudinea acţiunilor prilejuite de Ziua Bibliotecarului, nu putem
să nu amintim de campania „Dăruieşte o carte”. Voluntarii şi colaboratorii
Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu”,
Bibliotecii Naţionale pentru Copii
„Ion Creangă”, Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a UASM, ai editurilor „Ştiinţa”, „Cartier”, „Litera”,
„Pontos”, Societăţii de Distribuire a
Cărţii „Pro Noi”, librăria „Biblion” au
dăruit cărţi chişinăuienilor pe stradă,
marcând o percepţie ascendent pozitivă a actului cultural în municipiul
nostru. Concluzia generală este că
această campanie a avut un impact
pozitiv asupra trecătorilor care au
fost plăcut impresionaţi de cadourile primite. Ziua Mondială a Cărţii şi
a Dreptului de Autor, şi Ziua Bibliotecarului cu certitudine a atras atenţia
opiniei publice prin faptul că această
zi, cu semnificaţie dublă în calendar,
a fost sărbătorită de toţi bibliotecarii din RM prin manifestări specifice
meseriei, prin sesiuni şi comunicări,
bilanţuri ale activităţii, premieri, precum şi alte activităţi care conduc la
perfecţionarea relaţionării acestora
cu utilizatorii. Felicitările primite cu
prilejul acestei mari sărbători spirituale sunt relevante pentru a concluziona că profesiunea bibliotecarului,
iar odată cu aceasta şi cartea ca atare, este apreciată, tratată cu consideraţie şi judecată favorabil în societate
pentru că, în caz contrar, atitudinea
respectuoasă şi bunul simţ nu pot să
aibă izbândă în comunitate.
În încheiere, transmitem tuturor
responsabililor din forurile de cultură şi slujitorilor cărţii din satele şi
oraşele republicii gândurile noastre
de aleasă consideraţie şi apreciere
pentru eforturile care le fac în perspectiva promovării culturii, ştiinţei
universale şi cunoaşterii exhaustive,
le dorim multă sănătate, realizări
profesionale şi perseverenţă celor
care se zbat (unii pe parcursul de o
viaţă întreagă!) pentru afirmarea
propriei arhitecturi a profesiei sale şi
merită să fie percepuţi şi trataţi după
modul realizării şi preţul valorilor pe
care le creează.
Valeriu RAŢĂ
Bibliotecar
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Vivat, Crescat, Floreat!
Doamna din zodia Gutenberg

În zile de aprilie, Elena Turuta –
Doamna din zodia Gutenberg, rotunjeşte o frumoasă aniversare. Colectivul
Bibliotecii Naţionale vine cu un mesaj
de recunoştinţă, de preţuire. Sănătatea, bucuria, fericirea să nu-şi scuture
nicicând floarea în câmpia vieţii dumneavoastră, pe care o dorim lungă, cât
să puteţi scoate publicaţii frumoase
pentru o nouă, încă mai mare şi încă
mai frumoasă expoziţie imaginară a
producţiei noastre editoriale.Vă dorim
sănătate, împliniri, prosperitate!
La mulţi ani!
Doamna Elena Turuta face parte din
excelenta echipă care a pus bazele culturii editoriale în Biblioteca Naţională.
Dintotdeauna, doamna Turuta a promovat şi promovează limba română şi
valorile naţionale, în activitatea sa fiind
un redactor remarcabil de acest profil.
Doamna Turuta a elaborat şi a editat
numeroase lucrări ştiinţifico-metodice
de natură să valorifice şi să promoveze patrimoniul cultural al Moldovei.
Începând din 1992, când a demarat
reforma BNRM, doamna Elena Turuta,
cu experienţa sa de redactor şi editor
unic prin felul său, ca promotor al imaginii bibliotecii prin cultura scrisă, s-a
angajat plenar şi în realizarea unei noi
concepţii a BNRM şi s-a afirmat şi se
afirmă în continuare ca un adevărat om
al literelor, om al cărţii.
Odată cu venirea doamnei Turuta s-a
schimbat imaginea bibliotecii şi s-au
realizat misiunile editoriale ale instituţiei. Doamna Turuta a mai crescut
şi o echipă puternică şi profesionistă
de redactori, iar calitatea formării lor
a fost remarcată şi de editurile cu renume. Elena Turuta activează în Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
din anul 1972 până în prezent. Îşi începe activitatea profesională în calitate
de redactor de limbă română în Serviciul ştiinţifico-metodic al Bibliotecii.
Concomitent cu funcţia de redactor,
a exercitat şi responsabilităţi de metodist, acordând asistenţă biblioteconomică şi bibliografică bibliotecilor şi
altor instituţii de cultură din Republica

Moldova. Din 1989 este şefa Serviciului
„Ediţii de tipar”, iar din 1992 până în
prezent este şefa Serviciului „Editura”
al Bibliotecii Naţionale.
Elena Turuta este un promotor al
creaţiei ştiinţifice şi al patrimoniului
cultural naţional al Bibliotecii. Participă
la realizarea noii concepţii a instituţiei,
în special la reforma activităţii editoriale. Răspunzând exigenţelor Reformei
bibliotecare, E. Turuta a structurat astfel misiunile şi sarcinile serviciului "Editura" încât acesta pentru prima dată în
istoria Bibliotecii Naţionale a devenit
un compartiment aparte, abilitat cu
responsabilităţi şi funcţii adecvate unei
edituri propriu-zise.
A adus un aport deosebit la elaborarea şi editarea bibliografiilor, studiilor
biblioteconomice: prestigioasele colecţii „Plasticienii Moldovei”, „Compozitorii Moldovei”, „Clio şi Byblon”, publicaţia enciclopedică anuală „Calendar
naţional”. Participă activ la organizarea
ediţiilor anuale ale Salonului Internaţional de Carte, exercitând suportul editorial al materialelor organizaţionale şi
promoţionale, elaborează, redactează
şi editează ziarul „Salon expres” – organul de presă al Salonului.
A iniţiat ţi implementat un proiect
de anvergură şi de durată în scopul
propagării culturii naţionale sub genericul: Proiectul editorial-poligrafic „Moldavica”, a redactat şi consiliat editorial
„Bibliografia Naţională a Moldovei”,
care în 1995 a fost lansată în cadrul
Comisiei cultură a Consiliului Europei.
Este unul din fondatorii periodicelor
de specialitate – „Magazin bibliologic”,
„Gazeta bibliotecarului”.
În ultimul deceniu este formatorul
şi editorul mai multor lucrări biblioteconomice şi bibliografice, semnate
de bibliotecari din Republica Moldova:
„Mănăstirea Căpriana” (BPR Străşeni),
„Andrei Lupan – frate al pământului”
(BPR Orhei), monografia „Biblioteca
Publică Orăşenească "Petre Ştefănucă"
Ialoveni ş.a. Colaborează cu structuri
editoriale internaţionale similare şi
promovează cultura scrisă a Republicii

Moldova pe paginile periodicelor de
specialitate din România (revista „Biblioteca”) şi Eurasia (revista „Vestnik
BAE”).
Activitatea amplă şi eficientă, depusă
de-a lungul a mai bine de trei decenii şi
jumătate de către doamna Elena Turuta
este apreciată de comunitatea bibliotecară şi culturală la justa-i valoarea,
fiind menţionată de mai multe ori. Ani
la rând i s-a acordat:
Diploma „Cel mai bun lucrător” al
BNRM, 1986, 1989, 1994.
Diploma de excelenţă a BNRM, 2001,
2006.
Diploma Ministerului Culturii al
Republicii Moldova, 2002, 2004, 2005,
2007, 2010.
Diploma „Cel mai bun bibliotecar al
anului”, 2002, 2004 (Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova).
Diploma BNRM şi a Biroului de Informare al Consiliului Europei în Moldova, 2004, 2007.
Diploma de excelenţă a Salonului Internaţional de Carte, 2002, 2008.
Diploma de menţiune a BNRM şi a
Asociaţiei Biliotecarilor din Republica
Moldova, 2006, 2007.
La mulţi ani!
Filiala Asociaţiei Bibliotecarilor
ABRM, colectivul Bibliotecii Naţionale, Comitetul sindical
Sursa: http://www.bnrm.md/web/
index.php?lang=208pid=omul-lunii
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o carieră
de succes

Întreaga viaţă şi-a consacrat-o cărţii. S-a dedicat cu trup
şi suflet. Este stăpâna lăcaşului orheian al cărţii. Anume
aceste epitete le-am selectat pentru a le dedica doamnei Lidia SITARU, directorul Bibliotecii Publice Raionale
„Alexandru Donici”, Orhei, care în acest frumos început
de primăvară rotunjeşte cea mai frumoasă vârstă a vieţii
sale. Iar această unică zi de 8 aprilie înseamnă pentru
Domnia Sa încă o petală a vieţii adăugată la noianul de
ani petrecuţi în ţinutul Orheiului.
Născută la Hiliuţii Râşcanilor, Lidia Sitaru, din fragedă
copilărie, a manifestat un sentiment net superior pentru carte. De aceea a şi ales profesia de bibliotecar,
începând activitatea ca şefă a bibliotecilor comunale
Micăuţi, Voinova, Străşeni, unde, între timp, studiază la
Şcoala Republicană de Iluminare Culturală „Elena Sârbu”
de la Soroca. Din anul 1972 îşi leagă destinul cu ţinutul
Orheiului, fiind numită şefa bibliotecii comunale Pelivan.
Apoi bibliotecară la Şcoala Internat Orhei, de unde merge la Facultatea Biblioteconomie a Universităţii de Stat
din Moldova, absolvind-o în anul 1981.
Dragostea faţă de cuvântul scris şi tipărit, a făcut-o să-şi
concentreze puterile şi activitatea întru atragerea elevilor şi studenţilor, cultivarea unui ataşament faţă de carte,
totodată, fiind antrenată în diverse activităţi, susţinută
de îndrumătoarele sale Galina M. Botnari, Raisa G. Mişcenco, A. Condratiuc şi alte bibliotecare, dedate cu trup
şi suflet unei rare profesii paşnice, cea de Bibliotecar.
Peste trei decenii de muncă asiduă numai la Orhei, trece toate treptele carierei: bibliotecar superior, şefa Secţiei metodologice, director-adjunct al Bibliotecii Publice
„Al. Donici” din Orhei. Biblioteca a fost mai presus decât
familia şi sănătatea. Enumerând aceste funcţii deţinute,
ne dăm bine seama că nu s-a perindat doar treaptă cu
treaptă a carierei sale, ci, într-adevăr, a susţinut cu brio
toate încercările carierei profesionale. Când în 1986 i s-a
propus funcţia de director al BPR „Al. Donici”, cea mai
mare reţea de biblioteci publice din republică, n-a avut
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temeri, deoarece avea în palmares 17 ani stagiu de muncă. Şi astăzi dirijează cea mai mare reţea de biblioteci
din Republica Moldova (volum dublu de muncă), asistenţă
metodologică pentru 55 de biblioteci comunale/săteşti.
Pentru un bibliotecar înseamnă ani de muncă asiduă.
Anume directoarei Lidia Sitaru i-a aparţinut ideea organizării primei Filiale de carte românească în Moldova, apoi
cea de creare a Sălii Multimedia, Centrului de educare, informare şi integrare a romilor în societate. A lansat cele mai
năstruşnice proiecte: Centrul de Informare şi Documentare
„Orhei”; Integrarea socială şi comunitară a nevăzătorilor
şi a persoanelor cu handicap vizual ş. a., importante pentru comunitatea orheiană. Cu contribuţia Domniei Sale,
reţeaua de biblioteci din raionul Orhei este prima din
Republica Moldova care are cele mai multe biblioteci informatizate din mediul rural.Vorbind despre spectrul activităţilor profesionale ale acestei personalităţi orheiene,
desigur nu putem trece cu vederea şi activitatea publicistică, care la părerea noastră, este extrem de necesară
unui bibliotecar. Este responsabilă de editarea lucrărilor
bibliografice: Alexandru Donici – o stea pe cerul Moldovei;
Mihail Garaz – o viaţă sub semnul diagonalei; Dumitru Matcovschi: bibliografie; Ştefan cel Mare şi Sfânt (1457-1504);
Orhei – străvechi oraş al Moldovei. Ultima lucrare a distinsei
bibliotecare şi publiciste constituie Dicţionarul bibliografic:
Personalităţi orheiene în domeniul culturii, artei şi literaturii.
Cu contribuţia dnei L. Sitaru, care a mobilizat echipa
BPR „Al. Donici”, ocupând locul II la Concursul republican „Promovarea imaginii bibliotecii în comunitate”,
s-au organizat: simpozionul „Readucerea acasă a personalităţilor orheiene – Paul Goma, Vasile Harea”, Zilelele
uşilor deschise, Festivalul Raional al Cărţii pentru Copii,
Salonul literar de carte al scriitorilor orheieni ş. a.
Desigur, la baza acestor succese lăudabile este cizelarea măiestriei profesionale. A avut participări la conferinţele şi simpozioanele internaţionale din Riga (1988),
Amsterdam, Olanda (1998), Finlanda şi Franţa (2000),
Piatra-Neamţ, Biblioteca Judeţeană "G.T. Kirileanu” (2003
-2006), reuniunea profesională a bibliotecarilor bibliotecilor publice din România (2006) şi Conferinţa anuală a
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (2007),
seminare naţionale.
Laurii aprecierii succeselor profesioniste ale doamnei
Lidia Sitaru au fost apreciate la justa valoare în Republica
Moldova: Lucrător eminent al culturii din Republica Moldova, Medalia „Mihai Eminescu”, Cel mai bun bibliotecar
al anului (1986,1999, 2000).
Stimată doamnă Lidia SITARU,
Colectivul Bibliotecii Publice „Al. Donici” din Raionul Orhei,
cât şi numerosul contingent de bibliotecare din raionul Orhei
vă aduce înalte aprecieri şi urări cu ocazia vârstei frumoase
pe care aţi rotunjit-o. Să fiţi mereu frumoasă, tandră, plină de
energie şi har sufletesc, un adevărat îndrumător şi susţinător
al tinerei generaţii de bibliotecari. La mulţi ani!
Colectivul Bibliotecii Publice
„Al. Donici”, Orhei

Aprilie-Mai 2010

Zinaida Dolinţă –
stăpâna unei mici împărăţii
Cu dragoste faţă de profesie şi de cărţi, s-a încadrat
în munca biblioteconomică,
în calitate de bibliotecar,
într-o filială a sistemei centralizate de biblioteci din
or. Bălţi, apoi ca şef al Serviciului „Completare”, ca
peste ani să devină stăpâna
unei mici împărăţii. Fiind o
fire sensibilă, impresionabilă şi vulnerabilă, a pornit
din ferma convingere de a
organiza şi dirija colectivul
Bibliotecii Municipale.
Managerul de bibliotecă
este responsabil de asigurarea utilizării cât mai
eficiente a resurselor informaţionale, pentru a face
ca biblioteca să satisfacă
necesităţile informaţionale
ale comunităţii. Respectând
standardele profesionale de
funcţionare, dna directoare
reuşeşte, într-un timp scurt,
să formuleze o politică clară care defineşte misiunea,
scopurile, obiectivele, priorităţile şi serviciile Bibliotecii Municipale în raport
cu necesităţile comunităţii
bălţene. Managerul, de asemenea, joacă un rol cheie în
dirijarea resurselor umane.
Pentru a fi eficientă, o bibliotecă publică are nevoie
de personal capabil să folosească un şir de tehnici manageriale. Ţinând cont de
aceasta, desfăşoară o amplă
activitate de instruire: ateliere profesionale, seminare,
simpozioane, traininguri.
Astfel ne-a cultivat şi capacitatea fiecăruia de a lucra
în echipă. Pentru a informa
managerii subdiviziunilor
despre regulamentele, procedurile aplicate în bibliotecă, organizează şedinţe.
Activitatea unui manager
este ca o tablă de şah unde

fiecare mişcare contează.
Având drept călăuză acest
postulat, dna directoare a
purtat şi poartă mereu în
sine o nelinişte pentru toate subdiviziunile, întrebându-se în acţiunile sale: „Ce
s-a întâmplat cu atitudinea
societăţii faţă de biblioteci?”. Şi această nelinişte a
strigat în sufletele şi faptele
noastre. Prin exemplul personal ne-a făcut să perseve-

răm, să muncim oricât ar fi
necesar, realizând împreună
un şir de acţiuni pentru copiii bălţeni.
Privind în urmă, vom enumera doar evenimentele
de anvergură desfăşurate
în Biblioteca pentru Copii: Salonul Internaţional de
Carte pentru Copii şi Tineret
(2007, 2008); Zilele Bibliotecii (2007); Proiectul Povestea Copilăriei. Joc – Lectură –
Cunoaştere (2009). În orice
activitate organizată eram
şi suntem convinşi că acolo,
undeva stă de veghe şi ne
susţine. Iar dacă este necesar ne şi protejează, având
drept scut şi spadă – cuvântul şi argumentul.
Conştientizând necesitatea schimbării, dna directoare devine coordonato-

rul echipei de elaborare a
lucrărilor bibliografice, informative şi metodice pentru copii: Aceste cărţi de le
citeşti, Întâmplările în drum
spre Lună, O sărbătoare cu
mugurii în floare, Povestea
te îndeamnă, Zilele Creangă.
O nouă direcţie a activităţii din ultimii ani, care cere
investigarea unei iniţiative,
energie, timp, muncă tenace
şi curaj o constituie revis-

organizează împreună cu
Comitetul sindical al bibliotecii excursii interesante
şi utile prin locurile istorice şi culturale din Moldova.
Aceste clipe sunt foarte benefice pentru a închega nişte relaţii prieteneşti între
membrii colectivului. Deci
este preocupată de tot ce
se poate întâmpla într-o
bibliotecă. Cu adevărat, stăpâna acestei mici împărăţii.
Data de 24 aprilie este
deosebită pentru dna directoare, s-a născut la
aceast dată. Noi avem o
deosebită bucurie să adresăm cuvinte de recunoştinţă pentru susţinerea
în activitatea Bibliotecii
„I. Creangă”. Să ne trăiţi
mulţi ani cu sănătate, dragă
îndrumătoare, să ne luminaţi cu chipul optimist şi cu
mărinimia Dumneavoastră,
şi să realizăm împreună încă
multe activităţi, care ar înfrumuseţa copilăria utilizata de specialitate. Biblio-info torilor. Vă dorim ca perseeste o mândrie a Bibliote- verenţa şi voinţa de făurire
cii Municipale şi a noastră, să vă asigure prosperitate
a celor ce ne publicăm pe şi realizarea tuturor aspipaginile ei.
raţiilor nobile întru binele
Activitatea dnei directoa- Bibliotecii.
re este multaspectuală. VoCu acest frumos prilej îi
caţia şi simţul responsabili- mai urăm bibliotecarului,
tăţii îi asigură succese, care bibliografului, directorusunt apreciate prin diferite lui Zinaida Dolinţă o lungă
distincţii. Iar menţiunile în activitate pentru împlinicadrul diferitor întruniri rea unor noi programe,
profesionale şi a celor pu- proiecte.
blice locale, îi creează o
Ana Botezat,
imagine pozitivă în mediul
Natalia Fotescu,
profesional, cât şi cel comuCristina Gustoi,
nitar. Dar şi meritele noasRaisa Josan,
tre nu le trece cu vederea.
Eugenia Laneţcaia,
Surprizele ni le face la difeElena Slivinscaia,
rite întruniri profesionale
Victoria Ţâcu,
sau la cele de alt gen: Ziua
Biblioteca pentru Copii
Femeii, Ziua Cărţii, Şezătoa„Ion Creangă”, or. Bălţi
rea de Crăciun etc. De câţiva
ani, de Ziua Bibliotecarului,
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RAISA PLĂIEŞU

BIBLIOTECARUL

Cuvântul hrăneşte mai mult
decât pâinea..
Sf.Ioan Gură de Aur

Cine-a fost întâia oară, binecuvântat să fie?
Să slujească templul Cărţii şi Cuvântul să-l învie?
Numai el, Bibliotecarul, sufletul omului hrăneşte,
El de veacuri şi decenii, nu închide fila cărţii.
Pâinea cea spirituală, cine-o scoate din cuptor?
Şi-o împarte-n felii calde pentru utilizatori?
E mereu bibliotecarul, sufletul omului hrăneşte.
El de veacuri şi decenii nu închide fila cărţii.

SALONUL INTERNAŢIONAL
DE CARTE PENTRU COPII

Mihai Ghimpu a cumpărat cărţi de 1000 de lei şi le-a dăruit
copiilor la Salonul Internaţional de Carte pentru Copii

"Fiecare copil care a venit la lansarea Salonului
Internaţional de Carte pentru Copii, la fel ca şi în
anii trecuţi, a plecat acasă cu o carte în dar. De
această dată – volumul de poezie Melcii nu citesc
ziare, de Ianoş Ţurcanu...", transmite Info-Prim
Neo.
Salonul de Carte pentru Copii este o manifestare tradiţională, desfăşurată în luna aprilie.
Acesta este al doilea an în care evenimentul este
găzduit de „Moldexpo”. Anterior se organiza în
incinta Bibliotecii Licurici. Expoziţia cuprinde
cărţi ale celor mai populari scriitori, ilustratori
de carte, traducători, editori etc.
Claudia Gurschi, directorul unei filiale a Bibliotecii Naţionale pentru Copii „Ion Creangă”, organizatorul evenimentului, a spus: “ În acest an, Salonul Internaţional de Carte
pentru Copii s-a desfăşurat 5 zile, cu o zi mai mult decât la alte
ediţii. Atmosfera e uimitoare. Vin copii micuţi, cu bunici sau părinţi, pentru a vizita şi a procura cărţile expuse. Scriitorii şi-au
adus cele mai reuşite cărţi şi cele mai bune gânduri”.
„În România nu se desfăşoară o manifestare de o asemenea
anvergură. Deja prezenţi aici 10 ani la rând, am căpătat experienţă şi dorim, în viitorul apropiat, să putem să organizăm şi

Cine sfânta pomenire a trecuţilor scriitori?
Prin icoana cărţii-nalţă, înveşnicind numele lor?
Numai el, Bibliotecarul veghează cuvântul scris
Şi din el candelă face pentru bibliotecă-aprins.
Cine poartă-azi grija cărţii, O repară, o tratează?...
Şi din om în om prin timp, tot mereu îi duce slava?
Numai el, Bibliotecarul, pleacă tâmpla peste carte.
Doamne, ce vrednice sunt al bibliotecarului fapte.
Prin virtuţiile lui creştine, tot cu rugă-aşa să fie,
Doamne, dă-i mulţi ani de viaţă şi doar tânăr să rămâie...
Că numai Bibliotecarul, sufletul omului hrăneşte,
El de veacuri şi decenii, nu închide fila cărţii.

în România” a menţionat directorul executiv al Uniunii Editorilor
din România, Claudiu Istrati, interesul cărţii din România creşte
cu fiecare an şi un număr aşa mare de copii nu a văzut niciodată
la o manifestare de acest gen".
Tatiana Muntean, consultant-vânzător la standul „Prut Internaţional”, spune: “A avut noroc la cumpărători mulţi chiar în
prima zi, unul dintre ei fiind şi Preşedintele
interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu, care a procurat cărţi în valoare de 1000
de lei. Mihai Ghimpu a făcut un gest foarte
frumos, a dăruit aceste cărţi copiilor dimprejurul său”. Ea spune că editura a expus cărţi
pentru copii de toate vârstele cu o ofertă de
10% reducere.
Poetul Ianoş Ţurcanu, deţinătorul premiului „Cartea Anului” la ediţia precedentă – Un
elefant în vagonul-restaurant, spune că Salonul este o sărbătoare: „Astăzi, pentru că am
bucurat copiii să fie mai fericiţi, le-am dăruit cartea Melcii nu citesc ziare, şi mă simt realizat şi împlinit", a
spus Ianoş Ţurcanu. Anul trecut, cartea-surpriză a Salonului a fost
Sfredeluş, semnată de scriitorul Aureliu Busuioc.
La expoziţie au fost prezentate 105 edituri din 9 ţări: Republica Moldova, România, Rusia, Franţa, Germania, China, Belarus,
Polonia şi Serbia.
Ceremonia de premiere a laureaţilor Salonului a avut loc duminică, 25 aprilie, la ora 12.00.

Sursa: http://www.info-prim.md/?x=24&y=30253

Ploaie cu premii la Salonul de Carte
Duminică, la Centrul expoziţional
„Moldexpo” şi-a încheiat lucrările cea
de-a XIV-a ediţie a Salonului Internaţional
de Carte pentru Copii şi Tineret, care s-a
desfăşurat în perioada 21-25 aprilie.
La eveniment au participat 105 edituri
din mai multe ţări, precum şi Agenţia
de Difuzare STAND din Bucureşti, care
reprezintă 1000 de edituri din România.
Salonul, însă, s-a făcut remarcat nu
atât prin numărul de participanţi, cât
prin vasta gamă de carte de calitate
pentru copii şi tineret. Iată de ce juriul,
în frunte cu criticul literar Ana Bantoş,
a acordat un număr-record de premii.
Premiul „Ion Creangă” pentru întreaga
activitate în domeniul cărţii pentru copii,
acordat de către parlamentarul Marian
Lupu, i-a fost decernat scriitorului Vasile
Romanciuc, iar premiul „Igor Vieru” pentru
întreaga activitate în domeniul ilustraţiei
de carte pentru copii - lui Lică Sainciuc.
Nicolae Rusu a intrat în posesia premiului
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„Cartea Anului”, oferit de Ministerul
Culturii, pentru cartea Coada iepuraşului,
apărută la Editura „Prut Internaţional”.
Premiul „Simpatia copiilor” (în baza
deciziei juriului copiilor) i-a revenit lui
Arcadie Suceveanu pentru volumul Lumea
ca o poveste, apărut la Editura „Silvius
Libris”. Cu premiul pentru poezie „Grigore
Vieru”, acordat de Alexandru Rusu,
director al firmei editorial-poligrafice
„Baştina RADOG” SRL, a fost distins Vasile
Igna pentru lucrarea Pisoi mai mari, mai
mici şi un castel cu cinci pitici, apărută la
Editura „Limes” din Cluj-Napoca.
Editura „Arc” a luat premiul „Cartea de
referinţă” pentru „Cea mai bună carte de
întrebări şi răspunsuri”, iar Editura „Epigraf”
– premiul „Cartea cognitivă” pentru Hai săţi spun…: 156 de răspunsuri date de mămici,
tătici, bunici la întrebările celor mici.
Editura „Litera” s-a ales cu premiul
„Cea mai reuşită colecţie de carte pentru
copii” pentru colecţia „Cele mai frumoase

poveşti”. La rândul lor, Radu şi Violeta
Diordiev au luat premiul pentru cea mai
bună prezentare grafică de carte – Un
abecedar cum găseşti mai rar de Silvia
Ursache (Editura „Silvius Libris”). Premiul
pentru cea mai reuşită ilustraţie de carte
în original a ajuns la Olga Cazacu pentru
ilustraţiile la cartea Melcii nu citesc
ziare de Ianoş Ţurcanu (Editura „Prut
Internaţional”). În acelaşi timp, cu premiul
pentru cea mai reuşită traducere din cartea
pentru copii au fost distinşi Iurie Grecov
pentru traducerea Velikie rumânskie
pisateli de acad. Mihai Cimpoi (Editura
„Silvius Libris”) şi pr. Teoctist Caia pentru
traducerea volumelor Stareţul Amrbozie de
la Optima şi Stareţul Nectarie de la Optima
(Editura „Doxologia”, Iaşi).
Mai mulţi participanţi la Salonul de
Carte au fost distinşi cu premii speciale.

Sursa: http://www.timpul.md/
articol/ploaie-cu-premii-la-salonulde-carte-9877.html

Aprilie-Mai 2010

Biblioteca Naţională Digitală (BND) MOLDAVICA,
prima bibliotecă digitală din ţară

Chişinău, marţi, 4 mai 2010, orele 13:00, la Palatul Republicii, str. Maria Cibotari 16, etaj II, Sala de
conferinţe nr.II, Biblioteca Naţională a lansat prima
bibliotecă digitală din Moldova – BND MOLDAVICA.
Această performanţă este rezultatul acţiunilor şi lucrărilor de cooperare şi integrare efectuate de BNRM
pe plan naţional şi european.
În plan naţional, BNRM a iniţiat şi a elaborat, în
colaborare cu 8 biblioteci mari, 5 muzee şi cu Arhiva Naţională, programul naţional MEMORIA MOLDOVEI, circumscris programului UNESCO Memory
of the World (Memoria Lumii), care are drept scop
principal salvgardarea, conservarea şi comunicarea
către generaţiile viitoare a moştenirii culturale scrise.
Registrul programului cuprinde ediţiile vechi şi rare,
manuscrisele, actele şi documentele de arhivă, artefactele, obiectele muzeale care constituie nucleul patrimoniului naţional scris şi imprimat şi care urmează
să fie păstrate şi valorificate în strictă conformitate
cu cerinţele programului UNESCO.
Imboldul principal în realizarea efectivă a acestor
scopuri l-a constituit integrarea europeană a Bibliotecii Naţionale. Primită în calitate de membru cu
drepturi depline în Fundaţia Conferinţa Bibliotecilor
Naţionale Europene (CENL), BNRM devine în scurt
timp şi participantă la proiectul continental Biblioteca Digitală Europeană, misiunea căreia este de a digitiza moştenirea culturală scrisă a ţărilor europene
şi de a organiza variantele electronice ale documentelor patrimoniale într-o bibliotecă digitală accesibilă
în Internet. Prin intermediul ei, beneficiarii oricărei
biblioteci naţionale au acces la valorile patrimoniale
păstrate în toate celelalte biblioteci naţionale, asigurându-se astfel circuitul şi schimbul de valori culturale.
Pentru a se integra în TEL (Biblioteca Europeană) şi
a se compatibiliza cu ea sub toate aspectele logistice,

tehnice etc., BNRM a participat în anii 2008-2009 la
proiectul FUMAGABA, iniţiat de CENL şi finanţat de
Comisia Europeană. Unul din donatorii UE, Agenţia
Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, a oferit Bibliotecii Naţionale un grant din contul căruia a fost
achiziţionat un scanner performant (ATIZ) şi un server de mai mare capacitate pentru arhivarea documentelor digitale create. A fost tradus în limba română şi adaptat la cerinţele Bibliotecii Europene un
soft de bibliotecă digitală oferit de UNESCO. În cadrul
BNRM a fost creat un serviciu de numerizare/digitizare şi constituită o echipă de creaţie specială. Într-un
timp record BND MOLDAVICA a fost pregătită pentru
lansare.
În varianta în care este lansată, BND conţine peste
1000 de obiecte digitale şi are un volum de peste 100
mii pagini digitizate, cuprinde copiile digitale ale documentelor din 6 categorii de publicaţii patrimoniale
din fondurile BNRM: manuscrise, carte veche, publicaţii periodice naţionale vechi, hărţi, cărţi poştale,
ex-librisuri. Sunt de remarcat prezenţa variantelor digitale ale Cărţii româneşti de învăţătură Cazaniei lui
Varlaam, prima carte tipărită pe teritoriul Moldovei
în 1643, cărţi rare din sec. XVII-XX, hărţi rare, periodice naţionale vechi care au făcut epocă în Moldova,
ex-librisurile unor graficieni celebri.
BND ne va permite, pe de o parte, să prelungim viaţa fizică a originalelor prin limitarea accesului direct
la ele, pe de alta – ea deschide o etapă radical nouă
în ceea ce priveşte accesul populaţiei la moştenirea
culturală scrisă şi imprimată, or, copiile digitale devin
accesibile în Internet în orice localitate şi în orice casă
unde există un computer conectat la Internet. Adresa BND este aceasta: www.moldavica.bnrm.md, ea
poate fi accesată şi de pe site-ul BNRM.
Fiind parte componentă a Bibliotecii Europene,
BND MOLDAVICA poate fi accesată în orice ţară europeană de pe site-ul TEL www.theeuropeanlibrary.
org.
Din momentul lansării, ciclul tehnologic al BND va
funcţiona în serie (capacitatea scannerului ATIZ e de
500 de pagini pe oră). În continuare Biblioteca Naţională va atrage în lucrările de edificare a Bibliotecii Naţionale Digitale şi partenerii participanţi la programul
“Memoria Moldovei”, urmând ca toate documentele incluse în registrul programului să fie digitizate şi
incluse în BND, care este din start un bun comun al
tuturor instituţiilor participante.
Direcţia generală a Bibliotecii Naţionale
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MOLDAVICA

bibliotecii (cu respectarea restricţiilor de copyright);
– Îmbunătăţirea calităţii procesului de consultare a documentelor.

COMPONENŢA BND
Colecţii:

–
–
–
–
–
–

Periodicele naţionale vechi
Manuscrise
Cărţi vechi şi rare
Cărţi poştale
Ex-librisuri
Hărţi

Catalogul on-line

publicul ţintă

BND Moldavica este bine-venită pentru oricine, care se interesează de patrimoniul documentar naţional, mai ales pentru cercetători.

avantaje

 Accesibilitate
 Calitate
 Comoditate
 Cercetare

colecţia manuscrise

BND Moldavica este concepută ca o bază centrală de full
texte ale documentelor patrimoniale incluse în Registrul Programului Naţional “Memoria Moldovei”, accesibilă pe gratis
pe site-ul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, şi în acelaşi timp ca un serviciu Web de asigurare a accesului integrat
la variantele numerice ale documentelor patrimoniale neincluse în Registru, dar făcute disponibile pe serverele bibliotecilor şi a altor instituţii deţinătoare de fonduri patrimoniale.
BND Moldavica constituie, de asemenea, un portal de acces, prin serviciul Web al Bibliotecii Digitale Europene, al bibliotecilor naţionale europene la colecţiile patrimoniale digitizate din Moldova şi al beneficiarilor din Republica Moldova
la colecţiile patrimoniale digitale ale bibliotecilor naţionale
din Europa.

SCOP

Salvgardarea moştenirii culturale scrise prin trecerea ei pe
suport electronic, reducerea accesului fizic direct la originale
şi efectuarea unor lucrări speciale de restaurare, conservare
şi prezervare;
Oferirea accesului liber pentru toţi la moştenirea naţională
scrisă digitizată, utilizarea ei în activitatea de culturalizare,
educaţie, cercetare;
Valorificarea documentelor ţinătoare de patrimoniul naţional scris şi imprimat.

OBIECTIVE

– Transpunerea în format scris electronic a patrimoniului
documentar;
– Promovarea patrimoniului scris la nivel european;
– Protejarea documentelor aflate într-o stare avansată
de deteriorare;
– Extinderea accesului la documente patrimoniale;
– Posibilitatea accesării simultane de către mai mulţi utilizatori a aceluiaşi document;
– Oferirea unui mod de consultare a documentelor modern, independent de spaţiul şi programul de funcţionare al
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Colecţia manuscrise include manuscrise originale, copii, fotocopii din sec. XV-XX în limba română, slavonă veche şi rusă
de o importanţă deosebită pentru cercetătorii ştiinţifici.

colecţia cărţi vechi şi rare

Colecţia este constituită din documente patrimoniale incluse în Registrul Programului „Memoria Moldovei”. Actualmente sunt supuse digitizării doar documentele patrimoniale
din compartimentul Registrului „Documente patrimoniale
păstrate în teritoriul Republicii Moldova” de importanţă naţională, tipărituri ce provin de la diferite centre tipografice
din ţară şi de peste hotare, o preţioasă mărturie a culturii
poporului nostru: cărţi vechi tipărite cu caractere slavone şi
caractere moderne (alfabet de tranziţie, latine, ruseşti), care
s-au păstrat până în prezent în exemplare numărate în republică – adevărate comori prin valoarea şi semnificaţia lor,
prin conţinutul textelor sau marginaliilor.

colecţia periodice naţionale vechi

Colecţia periodice naţionale vechi include tipărituri, intrate în Registrul Programului Naţional „Memoria Moldovei”.
Aceste publicaţii sunt cele mai solicitate de beneficiari. Ele
sunt în stare de degradare avansată şi păstrate în fondurile
Bibliotecii Naţionale. Colecţia include reviste ştiinţifice, bisericeşti, alte publicaţii periodice, care conţin informaţii importante privind reconstituirea istorică a vieţii sociale, economice şi culturale a ţării. Colecţia de reviste naţionale se referă la
perioada 1867-1945. O mare parte a revistelor sunt în limba
română.

colecţia cărţi poştale

Cărţi poştale ce reflectă imagini ale oraşului Chişinău de
altădată, însumează 36 vederi editate în marea majoritate
de Casa editorială A.Wolkenberg, care deţinea monopolul
în editarea documentelor grafice din perioada de pionierat
(1883-1900) până în anii 20 ai sec. XX. În viitorul apropiat va fi
prezentată colecţia de cărţi poştale „Vederi din Basarabia”.

(Continuare în pag. 15)
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colecţia ex-librisuri

Biblioteca Naţională deţine o colecţie impresionantă de exlibrisuri pe carte de diferite genuri, păstrate în colecţia Carte
veche şi rară. O altă colecţie de ex-librisuri, constituită din
donaţii ale cunoscuţilor creatori ai acestui gen de grafică: Valeriu Herţa, Leonid Nikitin, African Usov, Arcadie Antoseac,
Nicolae Baciu, Vladimir Kravcenko şi alţii se păstrează în Serviciul „Colecţie de artă şi hărţi”. Tematica acestei colecţii este
foarte variată: portretele unor mari personalităţi ale vieţii
politice şi culturale ale vremii, peisaje, scene din viaţa socială,
scriitori şi opera lor, aniversări şi comemorări personale etc.

colecţia hărţi

Colecţia hărţi şi atlase vechi aflate în posesia Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova reprezintă diferite zone geografice ale lumii. Originalele, copiile, imitaţiile sau părţi ale atlaselor reeditate, aparţin unor cartografi şi editori cu renume
pe plan internaţional (A. Ortelius, I. Castaldo, G. Mercator,
W. Lazius), hărţi editate de Institutul Cartografic din Viena şi
Institutul Geografic din Weimar, hărţi şi atlase realizate de
autori ruşi (sec. XVIII-XIX).

catalogul bibliotecii Naţionale

Catalogul on-line al BNRM conţine mai mult de 300 mii înregistrări bibliografice. Oferă informaţii despre resursele bibliografice în format non-digital din colecţiile Bibliotecii: cărţi,
manuscrise, publicaţii seriale, documente audiovideo etc.

trecut şi viitor

Baza realizării acestui proiect este Biblioteca Naţională a
Republicii Moldova (BNRM). Acceptarea, în 2005, a acestei instituţii în calitate de membru cu drepturi depline al Fundaţiei
Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europene (CENL) implică şi
aderarea ei la proiectul Biblioteca Digitală Europeană, demarat în conformitate cu decizia şi declaraţiile Comisiei Europene din septembrie 2005 şi martie 2006. Drept care, BND se
concepe ca parte componentă a Bibliotecii Digitale Europene, iar realizarea ei se efectuează pe prevederile Cărţii Albe a
proiectului european şi este orientată spre cadrul tehnologic
al acestuia. Proiectul european FUMAGABA a sprijinit financiar demararea lucrărilor de numerizare şi a susţinut BNRM în
integrarea ei în Biblioteca Digitală Europeană. Graţie proiectului FUMAGABA, în BND Moldavica sunt incluse peste 100
mii de pagini ale documentelor patrimoniale, disponibile şi
prin portalul Bibliotecii Europene.
În viitorul apropiat vor fi create colecţiile: “Cântece folclorice” şi “Documente grafice”.

cenl

Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europene (Conference
of European National Librarians, CENL) este o fundaţie care
are drept scop creşterea şi consolidarea rolului bibliotecilor
naţionale din Europa, în special în ceea ce priveşte responsabilităţile lor pentru prezervarea moştenirii culturale naţionale şi asigurarea accesibilităţii la cunoştinţe în acest domeniu.
CENL a fost fondată în 1987.
Obiectivele CENL sunt următoarele:
• Asigurarea accesului gratuit multilateral, multilingv şi
permanent al tuturor doritorilor la colecţii şi informaţii;
• Crearea Bibliotecii Digitale Europene;
• Protejarea patrimoniului cultural european;
• Studierea şi dezvoltarea serviciilor destinate utilizatorilor în bibliotecile naţionale;
• Promovarea diversităţii culturale şi multilingve a valorilor de bază din cultura europeană;

• Cooperarea cu alte instituţii culturale, universităţi, edituri şi furnizori de informaţie la nivel european, precum şi la
nivel global.

TEL (The European Library)

Biblioteca Europeană a fost iniţiată cu finanţare europeană
şi a luat naştere ca serviciu on-line în martie 2005. Misiunea
Bibliotecii Europene este de a deschide, pentru utilizatorii din
toată lumea, universul de cunoaştere, informaţie şi cultură a
tuturor bibliotecilor naţionale din Europa.
Biblioteca Europeană este un serviciu gratuit care oferă
acces la resursele a 48 biblioteci naţionale din Europa în peste 20 de limbi. Resursele pot fi atât digitale, cât şi bibliografice (cărţi, publicaţii seriale, hărţi, materiale AV etc.).   
Activitatea de zi cu zi (managementul, marketingul, implementarea, întreţinerea, designul, activitatea editorială, activitatea de dezvoltare, asistenţa tehnică etc.) este efectuată
de echipa Oficiului Bibliotecii Europene, cu cartierul general
la Biblioteca Naţională a Olandei, oraşul Haga.
Biblioteca Naţională a Moldovei este membru TEL din ianuarie 2008. Participarea la proiectul TEL este o acţiune prin
care BNRM îşi poate îndeplini misiunea sa esenţială, şi anume
de a asigura accesul la colecţiile sale, atât generaţiei de azi,
cât şi celor viitoare.

Europeana

Biblioteca Europeană s-a deschis pentru public în noiembrie 2008. La adresa www.europeana.eu, utilizatorii internetului din întreaga lume pot găsi peste şase milioane de cărţi,
hărţi, înregistrări, fotografii, documente de arhivă, tablouri şi
filme din bibliotecile naţionale şi instituţiile culturale ale celor
27 de state membre ale UE.
„Europeana” inaugurează noi modalităţi de explorare a
patrimoniului european: printr-un portal web disponibil în
toate limbile UE, amatorii de artă, literatură, ştiinţă, politică,
istorie, arhitectură, muzică sau cinema vor putea accesa rapid şi gratuit cele mai mari colecţii şi capodopere din Europa
reunite într-o singură bibliotecă virtuală.
Biblioteca este sprijinită de cei 47 de parteneri ai săi, membri ai Conferinţei Bibliotecilor Naţionale Europene. Dintre 47
numai 23 de biblioteci naţionale sunt parteneri integrali, ceea
ce înseamnă că pun la dispoziţia Bibliotecii Europene toate
resursele digitale de care dispun, inclusiv catalogul on-line
al bibliotecii. Acestea sunt: Cehia, Cipru, Danemarca, Elveţia,
Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Italia, Lituania, Letonia,
Marea Britanie, Malta, Portugalia, Polonia, Olanda, Serbia,
Slovacia, Slovenia şi Ungaria.
Sediul fundaţiei care manageriază Biblioteca Europeană se
află la Haga, în Biblioteca Naţională a Olandei.

FUMAGABA

Proiectul FUMAGABA, la care a participat în 2008-2009
BNRM, este un proiect al Bibliotecii Europene, finanţat de
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.
În denumirea proiectului e inclusă prima literă a denumirii
fiecărei ţări participante la proiect. Împreună cu Moldova la
acest proiect au participat: Albania, Ucraina, Armenia, Georgia, Azerbaidjan, Macedonia, Bosnia-Herţegovina.
Proiectul a avut drept scop integrarea în Biblioteca Europeană a bibliotecilor naţionale dintr-un şir de ţări nemembre
încă ale UE.
În cadrul proiectului, BNRM a obţinut un sprijin financiar
din partea UE ceea ce i-a permis să achiziţioneze un server
special şi un scanner ATIZ, iar UNESCO ne-a oferit un soft de

(Continuare în pag. 16)
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bibliotecă digitală.
Proiectul FUMAGABA a fost o bună oportunitate pentru bibliotecile participante de a atrage atenţia, la nivel european,
asupra resurselor culturale de care dispun, iar pentru utilizatori – de a descoperi bogăţia unor colecţii noi.
Prin portalul TEL, care este un punct de acces unic, patrimoniul nostru documentar va fi astfel cunoscut şi accesat de orice
uilizator din lume.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Ce este
digitizarea?

Digitizarea este procesul prin care cu ajutorul unui scanner de carte se transpune
din format fizic (hârtie, manuscris, carte)
în format electronic (fişiere tif, jpg), în scopul conservării, prezervării şi accesului rapid la informaţie.

De ce
digitizare?

Folosim digitizarea în scopul prezervării
documentelor patrimoniale, păstrate în
colecţiile Bibliotecii Naţionale a Republicii
Moldova, care prezintă un interes aparte
pentru cultura naţională. Digitizarea oferă
posibilitatea de păstrare şi transmitere a
documentului pentru posterioritate, dar
şi asigură accesul larg la conţinut. Astfel
îmbogăţim memoria culturală colectivă cu
patrimoniul cultural şi ştiinţific de valoare,
oferit utilizatorilor de pretutindeni, într-un
mod coerent.

Ce tipuri de
formate sunt
acceptate?

Formatele acceptate pentru fişierele imagine sunt: TIFF (un format de arhivare) şi
JPEG.

La ce rezoluţie
sunt scanate
cărţile?

Procesul de scanare presupune rezoluţie
minimă – 300 dpi. Rezoluţia de scanare a
cărţilor vechi este 600 dpi.

Cum poate fi
donată cartea
electronică?

Autorul cărţii electronice poate să transmită cartea sa în Biblioteca Naţională Digitală după încheierea contractului privind
dreptul de autor. Contractul trebuie să fie
încheiat în formă scrisă, semnat de părţi şi
să prevadă drepturile şi obligaţiile părţilor.

Care sunt
condițiile
de utilizare a
documentelor
digitizate?

Este interzisă copierea şi reproducerea
acestor texte în scop comercial. Aveţi dreptul de a copia fragmente şi elemente din
conţinut, pentru a le utiliza strict personal.
Copierea şi utilizarea în alte scopuri, fără a
obţine în prealabil acordul nostru, sunt interzise şi ilegale.

ECHIPA DE LUCRU

Alexe Rău		
– conducătorul Proiectului
Elena Pintilei		 – coordonator
Svetlana Barbei		 – coordonator
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Laurenţiu Melnic 		 –
Tatiana Plăcintă 		 –
Diana Lupuşor 		 –
Valentina Granaci 		 –
Viorica Antonov 		 –
Dragoş Popa MIU		 –

responsabil de aspecte tehnice
consultant
responsabil executor
executor
executor
design

Lansarea Bibliotecii Naţionale Digitale, a primei biblioteci digitale din spaţiul RM, este un eveniment de etapă în evoluţia biblioteconomiei naţionale şi a societăţii informaţionale de la noi. Ea
constituie un moment de cotitură în privinţa calităţii şi plenitudinii accesului populaţiei la moştenirea culturală naţională scrisă,
creând în acelaşi timp condiţii radicale noi de conservare a acestui patrimoniu şi de transmitere a lui către generaţiile viitoare.
Alexe Rău

BND Moldavica constituie un punct de plecare şi o invitaţie la
colaborare către toate bibliotecile şi instituţiile implicate în activitatea de digitizare a colecţiilor ţinute în cadrul Programului
Naţional “Memoria Moldovei”.
			
Elena Pintilei
Crearea bibliotecii digitale constituie o nouă etapă în dezvoltarea
Bibliotecii Naţionale. Se schimbă suportul documentelor, modul de
prelucrare şi conservare a acestora, deservire a cititorilor, factori
cheie care implică şi schimbarea mentalităţii bibliotecarilor.
Svetlana Barbei
Biblioteca Naţională Digitală Moldavica – Biblioteca ta la
doar un singur click distanţă!
				
Diana Lupuşor

PENTRU CONTACT

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
Secţia de numerizare
Str. 31 August 1989, nr. 78-A,
MD-2012 Chişinău
Republica Moldova
Tel.: (+3732) 24 10 96
E-mail: lupusor.diana@mail.ru
Şef secţie: Diana Lupuşor
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CARTEA DIGITALĂ ACASĂ
ŞI ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

L

a 4 mai, anul curent, în incinta
Palatului Republicii din capitală,
Sala de conferinţe nr. 2, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a lansat
prima Bibliotecă Naţională Digitală
Moldavica. La eveniment au participat

moştenirii culturale scrise. Realizarea
acestui scop principal l-a constituit integrarea europeană a Bibliotecii Naţionale. Primită în calitate de membru
cu drepturi depline în Fundaţia Conferinţa Bibliotecilor Naţionale Europene (CENL), BNRM
devine în scurt
timp şi participantă
la proiect ul continental
Biblioteca
Digitală Europeană,
misiunea căreia este
de a digitiza moştenirea culturală scrisă
a ţărilor europene
şi de a organiza vamembri ai Parlamentului Republicii riantele electronice ale documentelor
Moldova, reprezentanţi ai diferitor patrimoniale într-o bibliotecă digitală
ministere, directori de biblioteci, mu- accesibilă pe Internet.
zeografi, bibliotecari, informaticieni,
Cuvinte de felicitare şi apreciere au
jurnalişti, oameni de cultură.
adresat factori de decizie, diferite perModeratorul lansării BND Molda- sonalităţi din republică:
vica, Alexei Rău, directorul general
Vitalie Carauş, consilierul Preşeal BNRM şi conducătorul proiectului, dintelui interimar al Republicii Mola vorbit despre importanţa, obiecti- dova, Preşedintelui Parlamentului
vele şi etapele de lucru pe care le-a Republicii Moldova dl Mihai Ghimpu
parcurs Biblioteca Digitală, care astăzi l-a felicitat pe dl Alexei Rău, directorul
prezintă o performanţă în domeniu şi BNRM, şi întreg colectivul Bibliotecii
este rezultatul acţiunilor şi lucrărilor cu această performanţă profesională,
de cooperare şi integrare efectuate de reiterând: "Evenimentul de azi este
BNRM pe plan naţional şi european.
foarte important prin lansarea primei
BND Moldavica este concepută ca Biblioteci Naţionale Digitale Moldavio bază centrală de full-text ale docu- ca şi vreau să accentuez că informatimentelor patrimoniale incluse în Re- zarea acestei ţări începe
gistrul Programului Naţional „Memo- şi de aici. Această acţiune
ria Moldovei”, accesibilă pe gratis pe a Bibliotecii Naţionale,
site-ul BNRM şi totodată va fi ca un prin elaborarea prograserviciu Web de asigurare a accesu- mului naţional „Memoria
lui integrat la variantele digitizate ale Moldovei” parte intedocumentelor patrimoniale neincluse grantă a BND Moldavica,
în Registru, dar făcute disponibile pe va permite beneficiarilor
serverele bibliotecilor şi a altor insti- tuturor bibliotecilor natuţii deţinătoare de fonduri patrimo- ţionale să aibă acces la
niale. BND constituie un portal de valorile patrimoniale ale
acces, prin serviciul Web al Bibliotecii BNRM, iar utilizatorii vor
Digitale Europene, al bibliotecilor naţi- avea posibilitate să stuonale europene la colecţiile patrimo- dieze diferite categorii
niale digitizate din Moldova şi al be- de publicaţii patrimoniale din fondul
neficiarilor din R. Moldova la colecţiile BNRM, manuscrise, carţi vechi, publipatrimoniale digitale ale bibliotecilor caţii periodice naţionale vechi, hărţi,
naţionale din Europa. În colaborare cărţi poştale, ex-librisuri, variante
naţională cu 8 biblioteci mari, 5 muzee digitale ale cărţii Cazania lui Varlaam,
şi Arhiva Naţională, BNRM a elaborat cărţi rare din sec. XVIII-XX, hărţi.
programul naţional „Memoria Moldo- Lansarea BND Moldavica deschide o
vei”, circumscris programului UNES- etapă nouă în viitorul ţării noastre. FiCO Memory of the World care a avut ecare utilizator din republica noastră
drept scop salvgardarea, conservarea va avea posibilitatea să aibă o biblioteşi comunicarea generaţiilor viitoare a

că în casa sa".
Corina Fusu, preşedinta Comisiei
Cultură, Educaţie, Cercetare, Tineret,
Sport şi Mass-media a Parlamentului
Republicii Moldova, a remarcat: "Astăzi avema parte de un eveniment
deosebit pentru Republica Moldova
– lansarea primei Biblioteci Naţionale
Digitale Moldavica. Ni s-a inoculat, că
nu avem valori, dar nu este adevărat.
Avem oameni de valoare în Republica
Moldova şi de aceasta ne convingem
asistând la lansarea primei Biblioteci
Naţionale Digitale Moldavica pe care
a creat-o Biblioteca Naţională cu salariaţii săi – bibliotecarii. Cu ajutorul
BND Moldavica o să putem accesa
oriunde şi oricând orice carte dorită. Astăzi 40 % din cetăţenii Republicii
Moldova au acces la Internet şi cred
că fiecare se va bucura de valorile spirituale de care vor avea nevoie".
Dina Ghimpu, şefa Direcţiei Generale Strategii şi Politici Culturale a
Ministerului Culturii: "Astăzi ridicăm
un monument al inteligenţei umane,
lansăm un proiect în premieră ce constituie încă un pas în Europa şi îl facem
prin intermediul BND Moldavica. Capitalul acestei biblioteci începe cu 1000
de cărţi digitizate, conţinând un volum
de peste 100 000 pagini digitizate şi
cuprinde publicaţii periodice naţionale
vechi, hărţi, manuscrise, cărţi vechi etc.

Eu cred că e o şansă bună, mai ales în
sprijinul tinerilor noştri cercetători ca
să numai solicite de peste hotare literatură. Astfel potenţialul intelectual al
cetăţenilor noştri va creşte şi vom reuşi să ne simţim mai bine, mai onorabil.
Felicitări tuturor colaboratorilor BND
Moldavica, care au digitizat atâta material şi vor continua această muncă şi
mai departe. Bine ar fi să computerizăm
(Continuare în pag. 18)
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toate bibliotecile din ţară, unde majoritatea utilizatorilor
să aibă acces la patrimoniul naţional şi universal".
Ion Coşuleanu, managerul Proiectului PNUD
"Edificarea guvernării electronice în Moldova": "Am
prezentat Proiectul Moldova electronică şi astăzi suntem la unul din evenimentele, când visul multsperat e
realitate, când o parte a planului de acţiuni este îndeplinit. Acum fiecare locuitor care are un calculator,
va avea posibilitatea prin Internet să acceseze acte şi
documente de arhivă, artefacte, obiecte muzeale, care
oglindesc patrimoniul naţional scris şi care vor fi păstrate şi valorificate în strictă conformitate cu cerinţele
programului UNESCO. Prin intermediul BND Moldavica, utilizatorul va putea să acceseze şi alte surse din
diferite biblioteci, atât din ţară, cât şi din spaţiul european. Felicitări şi succese tuturor colaboratorilor de
la BNRM, care au creat Biblioteca Naţională Digitală
Moldavica".
La eveniment au mai participat şi alte personalităţi:
Olga Bârlad, şefa Direcţiei Politici Culturale în Teritoriu
şi Cultură Scrisă, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Lilia Snegureac, directorul Biroului de Informare
al Consiliului Europei în Moldova etc.
Pe parcursul lansării, domnul Alexei Rău, conducătorul proiectului, a prezentat echipa de lucru BND
Moldavica; Elena Pintilei, coordonator, Svetlana Barbei,
coordonator, care a prezentat istoricul creării BND
Moldavica; Laurenţiu Melnic, responsabil de aspecte
tehnice, a descifrat suportul SOFT al BND Moldavica,
demonstrând cu lux de amănunte etapele de rulare a
BND, care se perindau în imaginile de pe ecranul celor 3 televizoare PDP instalate în sala de conferinţe
a Palatului Republicii, Tatiana Plăcintă, consultant, Diana Lupuşor, responsabil executor, Valentina Granaci,
executor, Viorica Antonov, executor, Dragoş Popa-Miu,
design. Alţi colaboratori ai acestui proiect au vorbit
despre demararea Proiectului „Memoria Moldovei”
care a început din anul 2008, despre scopul, obiectivele, avantajele, genurile de colecţii din Biblioteca Digitală, despre procesul digitizării în BNRM, procesul de
scanare, despre condiţiile de utilizare a documentelor
digitizate, accesul la colecţii. Dna Raisa Melnic, şefa

servicuilui "Programe culturale" a făcut o incursiune în
expoziţiile virtuale organizate de Biblioteca Naţională,
care sunt şi parte componentă a expoziţiilor virtuale
europene: „Taina care mă apără” (dedicată poetului Gr.
Vieru); „Războaiele lui Napoleon”; „Andrei Vartic" etc.
Reporter "G.B."
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Crearea BND Moldavica:
am măsurat de şapte ori şi
am lansat o dată
Conceptul Bibliotecii Naţionale Digitale a luat naştere acum 7
ani, la propunerea dlui director
general al Bibliotecii Naţionale
Alexe Rău. El a elaborat Modelul
strategic al bibliotecii şi poate fi
numit pe drept cuvânt patron
sau “părinte spiritual” al acesteia. Naşterea BND a fost posibilă
prin sprijinul şi susţinerea Bibliotecii Europene. Bătrâna Europă a
devenit pentru proiectul nostru
“o bunică” bună, care ne-a dat sfaturi cum să “creştem” produsul nostru digital cu numele “Moldavica”, dar şi un pumn
de euro pentru “zestrea şi botezul noului născut”...
În iunie 2008, a fost formată o echipă de lucru din 7 membri din diferite secţii, căreia i s-a pus în sarcină crearea BND
şi integrarea ei în BE. Există o expresie: “Indivizii iau parte
la competiţie, însă echipele sunt cele care câştigă campionatele...”. În echipa noastră au venit unii din cei mai cutezători şi mai creativi salariaţi ai Bibliotecii, cu un înalt nivel
de responsabilitate şi cu marea dorinţă de a face un lucru
nou şi strict necesar pentru viitorul instituţiei noastre. Pe
de altă parte, munca echipei noastre s-a bazat şi se bazează
în prezent mai mult pe entuziasmul şi elanul unor oameni
inimoşi.
Echipa noastră a participat la un proiect al Bibliotecii Europene cu genericul FUMAGABA. Acest titlu cuprinde prima
literă din denumirea fiecărei ţări - participante la proiect.
La acest proiect au participat: Macedonia (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Ucraina, Moldova, Albania,
Georgia, Armenia, Bosnia-Herţegovina, Azerbaidjan. Proiectul FUMAGABA a fost finanţat de Agenţia Elveţiană pentru
Dezvoltare şi Cooperare care a alocat Bibliotecii Naţionale
12.500 euro. Biblioteca Europeana ne-a obligat să cheltuim
aceşti bani pentru câteva lucrări concrete: participarea la seminarele organizate de CENL, remunerarea participanţilor la
proiect, pentru echipamente, marketing şi publicitate. Noi
însă am neglijat aceste cerinţe. În scopul urgentării lucrului,
am cheltuit toţi banii pentru achiziţionarea echipamentului
necesar: a unui scanner mai performant decât cel de tipul
„Canon” şi un server pentru arhivarea documentelor digitale create de Bibliotecă. Apropo, scannerul ATIZ a costat 10
mii de euro.
Proiectul a debutat cu digitizarea documentelor, care nu
cad sub incidenţa dreptului de autor şi care reprezintă o valoare deosebită pentru istoria şi cultura naţională. Majoritatea acestor documente sunt incluse în Registrul Programului
Naţional “Memoria Moldovei”. În prezent, proiectul se află
la etapa de digitizare cu 6 categorii de publicaţii: manuscrise, publicaţii periodice naţionale vechi, cărţi vechi şi rare,
cărţi poştale, ex-librisuri şi hărţi. Scanarea paginilor se face
la o rezoluţie mare, de obicei, la 600 dpi. Astăzi, volumele
digitizate sunt puse la dispoziţia utilizatorilor interesaţi sub
forma unor imagini. Metadatele corespund formatului Du(Continuare în pag. 19)
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blin Core, oferind şi posibilitatea de a efectua căutări în baza acestor descrieri.
Pe pacursul anului 2010, echipa BND Moldavica, va continua lucrările de digitalizare
a documentelor din cele şase categorii de
publicaţii, după care va începe transferarea
în format digital a documentelor sonore şi
grafice de valoare din fondul BNRM. Proiectul BND Moldavica urmează a fi realizat în
bază de cooperare. Partenerii BNRM vor fi
bibliotecile, muzeele şi arhivele participante
la programul “Memoria Moldovei”. Evident,
pentru început, trebuie să conlucrăm activ cu Biblioteca Academiei de Ştiinţe, care
dispune de o colecţie valoroasă, inclusă în
Registru, şi de un scanner performant. Se
vor stabili relaţii parteneriale cu editorii în
vederea completării curente a BND cu ediţiile scoase pe suport electronic. BNRM va
căuta de asemenea parteneri în afara hotarelor Republicii Moldova, mai ales în cazurile
când e vorba de moştenirea naţională culturală depozitată în ţări străine (Rusia, Ucraina, Belarus etc.) sau de existenţa unor valori
comune (România, Ucraina).
Prin crearea Bibliotecii Naţionale Digitale
Moldavica BNRM îşi asumă responsabilitatea
de a gestiona şi a prezerva colecţiile patrimoniale pentru generaţiile viitoare, precum
şi de a asigura accesul tuturor utilizatorilor
la Internet la aceste colecţii. În prezent Biblioteca trece printr-o etapă de transformări
radicale: se schimbă nu numai suportul de
bază al documentelor, dar şi modul de conservare al documentelor, modul de servire a
cititorilor. Cel mai greu lucru la această etapă este să schimbăm mentalitatea lucrătorilor care aprobă bugetele, dar şi a celor care
deţin resurse patrimoniale informaţionale.
În timpul apropiat avem de gând să inventariem documentele digitale create de BNRM
şi să dezvoltăm portalul nostru prin traducerea subiectelor şi titlurilor de documente
în limba engleză.
Deocamdată numărul documentelor digitizate în BND Moldavica, în comparaţie cu alte
biblioteci naţionale din lume, este mic – sunt
scanate primele 100 mii de pagini, dar toate au
valoare deosebită. În fiecare zi volumul Bibliotecii noastre creşte. În tot ceea ce facem punem suflet, încercăm să facem mai bine. Când
utilizăm cunoscutul dicton “de 7 ori măsoară şi
o dată taie”, întotdeauna ne întrebăm: “Şi dacă
ar fi să mai tăiem o dată, ce am face altfel, mai
performant?”. Procedăm astfel, pentru că tot
ceea ce facem, este nu numai pentru ziua de
azi, dar mai mult pentru cea de mâine.
Svetlana BARBEI
Coordonator al echipei de lucru BND
Moldavica

Digitizarea documentelor la Biblioteca
Naţională a Republicii Moldova
Digitizarea documentelor tradiţionale în scopul conservării, prezervării colecţiilor şi accesului facil al utilizatorului
la informaţii este un procedeu folosit
deja în toate bibliotecile din lume. Primele începuturi în conversia digitizată a
conţinutului cărţilor implicau dezmembrarea volumului, prin desprinderea paginilor, urmată de transferul lor într-un
scanner cu alimentator automat.
Dezavantajul major îl reprezenta degradarea inevitabilă a volumului. Singura
alternativă care permitea prezervarea
integrităţii volumului era digitizarea,
prin captarea imaginilor sau textului, prin întoarcerea manuală a paginilor, un procedeu în general lent şi costisitor.
Pe plan mondial, proiectele de digitizare atrag tot mai mulţi cercetători, ingineri, specialişti în calculatoare sau în ştiinţa informării şi
comunicării. Interesul mare în această direcţie se explică prin fondurile
substanţiale care au început să fie investite în acest tip de cercetare
de ultimă oră.
Interesul spre această direcţie a manifestat-o şi Biblioteca Naţională,
la care BNRM ţine cont de nişte criterii pentru digitizarea documentelor, precum:
 Valoarea documentară;
 Prezervarea documentelor originale;
 Reprezentativitatea pentru un anumit domeniu (o anumită perioadă de timp sau o anumită regiune geografică, atât la nivel naţional,
cât şi la nivel internaţional);
 Grupul de utilizatori potenţiali (pentru a justifica selecţia);
 Aspectul juridic, cu cele două aspecte: dreptul de proprietate
intelectuală şi dreptul de difuzare;
 Criteriul financiar;
 Tehnologia implicată.
Digitizarea documentelor la BNRM se desfăşoară în trei modalităţi:
 Digitizarea urgentă, cu scop de salvgardare a documentelor patrimoniale (documentele patrimoniale care fac parte din Registrul naţional „Memoria Moldovei”);
 Digitizarea planificată;
 Digitizarea în regim de cerere şi ofertă.
Înainte de a trece la procesul tehnic al scanării documentelor la
BNRM, voi specifica în ce constă procesul de digitizare?
Ce este digitizarea?
Digitizarea presupune captura digitală, transformarea din formă analogă în formă digitală, descrierea şi reprezentarea obiectelor de patrimoniu şi a documentaţiei referitoare la acestea, procesarea, asigurarea
accesului la conţinutul numerizat şi prezervarea pe termen lung.
Digitizarea este procesul prin care cu ajutorul unui scanner de carte
se transpune din format fizic (hârtie, manuscris, carte) în format electronic (fişiere TIF, JPG, PDF) pentru a avea acces mai uşor la informaţie,
şi din mai multe locaţii.
(Continuare în pag. 20)
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Din iunie 2008, BNRM a dat startul Bibliotecii Digitale
Book Drive Editor
cu doar 3 staţii de digitizare, 3 scannere de tip CanoScan
BDE este o aplicaţie pentru procesarea imaginilor post
4400F şi 3 operatori.
scanare, care include:
Caracteristicile scannerului
• interfaţă accesibilă;
 Viteză – 45 pag/oră.
• vizualizare în greyscale sau color;
 Mărimea maximă a documentelor - A4/Letter [216
• procesare batch;
x 297 mm] + prelucrarea imaginilor = Viteză minimă,
• aplicare funcţii pe proiecte;
randament scăzut.
• scoatere fundal;
• croping;
• selectare rezoluţie 100-600 dpi;
• selectare/salvare format fişier: TIF, JPG, PDF.
Aplicaţia Book Drive Capture împreună cu aplicaţia
Book Drive Editor sunt destinate procesului de scanare
ce controlează cele doua camere, conectate la PC, permiţând o multitudine de setări directe din aceste programe.
Mai jos putem menţiona câteva caracteristici ale scanner-ului Atiz Book Drive DIY:
Viteză
Digitizarea se efctueaz����������������������������������
ă���������������������������������
cu ajutorul a două camere digiDin urma caracteristicilor capacităţii scannerului (for- tale (Canon EOS 450D), făcând procesul de scanare mult
mat, viteză şi prelucrare imagine) la un volum de 50 000 mai rapid. Datorită camerelor digitale dedicate, acestea
– 100 000 pagini ce urmau a fi asigurate pe an, ne dăm obţin rezoluţiie de scanare începând de la 100 până la 600
seama că Bibliotecii Naţionale îi mai trebuiau cel puţin 2-3 dpi, viteza de scanare fiind la modelele standard de 500 ani pentru lansare.
700 de pagini pe oră.
Din iulie 2009, digitizarea colecţiilor la Biblioteca NaţioAccesibilitate
nală se efectuează cu Scannerul Atiz Book Drive DIY, achiPutem crea cărţi digitale în formatul universal PDF, astfel
ziţionat în cadrul proiectului FUMAGABA, în urma spriji- încât cărţile vor fi uşor de citit pe orice echipament (PC,
nului financiar acordat de către UE Bibliotecii Naţionale.
laptop, cititor ebook) oriunde şi oricând.
Atiz Book Drive DIY nu este un
Versatilitate
scanner obişnuit, ci o soluţie de scanaScannerul de cărţi Book Drive
re simplă şi extrem de accesibilă penDIY scanează pagini de cărţi de la
tru biblioteci, bazat pe camere digitaformatul B5 până la A3, este potrivit
le, şi dedicate scanării documentelor
pentru cărţi de dimensiuni, greutăţi şi
legate obişnuite (cărţi, reviste, broşuri,
grosimi diferite, putem spune că este
etc).
potrivit pentru cărţile vechi.
Design-ul Atiz Book Drive DIY
Scanare frontală
include un suport optimizat pentru
Suportul în forma V reduce atingecărţi, în formă de “V” şi un platan (o
rea cărţii, salvează timp şi reduce uzusticlă de presare) transparent de acera cărţii. Putem scana fără a deschide
eaşi formă, ce permite scanarea cărcomplet cartea. Obţinem imagini plaţilor fără deteriorarea acestora. Unne şi fără unduiri, deoarece combinaghiul de deschidere al platanului este
ţia dintre suportul şi platanul în forma
de 120°
V creează întotdeauna pagini plate naÎn procesul de digitizare sunt
tural, fără pagini curbe (îndoite).
necesare următoarele procese:
În concluzie, digitizarea documentelor reprezintă mijlo1. Setări scanner: lumină (������������������������������
2 ����������������������������
lămpi, 2 �������������������
Photo Di�����������
gi���������
tal������
�����
Came- cul cel mai eficace de rezolvare a problemelor legate de
ra-Canon EOS 450D), autofocus, destinaţie salvare fişiere; îndosarierea, păstrarea, căutarea şi găsirea documentelor
2. Scanare (scanner + Book Drive Capture + 1 PC + în timp util, într-o eră a informaţiei când volumul docuoperatorul);
mentelor creşte exponenţial, iar procedeul de arhivare
3. Prelucrare imagini (Book Drive Editor + 1 PC + electronică a datelor devine o necesitate.
operatorul).
Book Drive Capture
Diana Lupuşor
Software-ul permite controlarea camerelor digitale şi
Responsabil executor
oferă posibilitatea de a scana în acelaşi timp ambele paal echipei de lucru BNM Moldavica
gini.
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BND Moldavica în mass-media
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Zilele Bibliotecii „N. Titulescu” la Ialoveni
În perioada 17-19 martie, 2010 au
demarat acţiuni culturale cu genericul
Zilele Bibliotecii „ N. Titulescu”, ediţia a
XV-a (15 ani de activitate).
La deschiderea zilelor s-a organizat o
oră de istorie dedicată lui N. Titulescu
– personalitate marcantă a diplomaţiei româneşti, moderată de şefa filialei
V. Plămădeală, care a venit în faţa publicului cu un raport „15 ani de activitate a
Bibliotecii „N. Titulescu”. Au urmat momente poetice. Elevele: Cătălina Rusu
a recitat poezia lui Vasile Militaru „Sub
tricolor”, Maricica Popescu „Cântec basarabean” (autor Dm. Sârghie), Cristian
Gândea „Plângi Moldovă” (autor Semion Moscalu); Dorin Erecci „Puntea”
(autor Dm. Sârghie) etc. Au participat
liceeni, bibliotecari, profesori, beneficiari.

prezentat CD-ul Incursiuni în Judeţul Olt.
Cetatea Sucedava.
O zi de neuitat pentru publicul din
Ialoveni. În ziua de 18 martie pinacoteca „N. Titulescu” a vernisat expoziţia personală de arte plastice a tinerei
ialovence Elena Plămădeală „Vise ţesute în culori” (24 lucrări: compoziţie,
portrete în ulei, pânză; moderatoare
V. Plamadeala). În cadrul expoziţiei au
participat: colegii de la Colegiul de
Arte Plastice „Al. Plămădeală” Chişinău, artiştii plastici Grigore Plămădeală, Mihai Jomir, Vlad Tudose-Ungureanu; primarul de Ialoveni Gheorghe Caracuian, prima profesoară de
desen Nina Popescu; directorul Şcolii
de Arte Ialoveni Gh. Ungureanu, elevii Şcolii de Arte Ialoveni, bibliotecari,

lui în debut câteva mărţişoare literare
din creaţie proprie. Menţionăm aici
toţi membrii, care au debutat: Larisa Pascal, cl. XI, Liceul „A. Muntean”;
Victoria Bortă şi Ion Dedov, Liceul
„Olimp”; (Costeşti), Ecaterina Bogdan, cl. X, Liceul „P. Ştefănucă”; Mariana Câlcic, cl. X, Liceul „P. Ştefănucă”;
Olga Cojocaru, cl. IX-a, Gimnaziul „G.
Vieru”; Alina Şavga, cl. V-a, Gimnaziul
„G. Vieru”; Marin Chihai, cl. V-a, Liceul
„P. Ştefănucă”; Daniela Ţurcan, cl. V-a,
Liceul „P. Ştefănucă”; Cristian Gîndea,
Şcoala Primară „I. Creangă” etc.
Elevii de la Şcoala de Arte Ialoveni
au bucurat publicul cu mărţişoare muzicale.
Fiecare oaspete poet şi-a prezentat
volumele de carte, au donat bibliote-

Elevele clasei a X-a, Liceul „P. Ştefănucă”
au prezentat comunicări: Ana-Maria Cananău „N. Titulescu – date biografice”,
Alina Castaraşan „N. Titulescu – jurist”;
Luminiţa Rusu „N. Titulescu – cel mai
mare orator al timpului său”. O temă
aparte care a fost în vizor „Problema
Basarabiei anilor 30”, comunicare prezentată de Victoria Armaşu, cl. X. O totalizare a orei de istorie a prezentat Tatiana Ungureanu, profesoară de istorie,
Liceul „P. Ştefănucă”. S-a vernisat o expoziţie amplă „N.Titulescu – personalitate marcantă a diplomaţiei româneşti”
şi „Oltul în conştiinţa naţională”. A fost

profesori, rude, prieteni. Expoziţia a
fost un debut promiţător.
Acţiunile au continuat în a treia zi
cu o sărbătoare a poeziei „Ialoveni –
cetate a poeziei” (moderatoare Maria
Gândea). O întâlnire de suflet a avut
loc cu poeţi din Ialoveni: Nicolae Roşioru, Lidia Grosu, Lidia Ungureanu. S-a
organizat prima şedinţă a Cenaclului
„Metafore şi timpuri” (conducător
fiind aleasă Lidia Ungureanu). Au fost
vernisate expoziţiile de carte: „Poezia – izvor de frumuseţe”; „Poeţi din
Ialoveni”, diferite slide-uri la subiect.
Membrii cenaclului au oferit publicu-

cii cărţi, au dat autografe şi au recitat
din creaţia sa. Cu un mesaj de felicitare a venit directoarea bibliotecii
„P. Ştefănucă” dna Larisa Petcu.
S-au anunţat totalurile concursurilor: „Mărţişoare, mărţişoare”; „Curcubeul culorilor lui Ion Creangă”; „Cel
mai bun cititor al anului 2009”. Activităţile culturale care au demarat au
lăsat impresii frumoase pentru cititori
şi clipe de neuitat.
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şefa filialei „ N. Titulescu” ,
Ialoveni
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Republica
Moldova
va avea
un monument
al Cărţii

cognoscere
Academia de Ştiinţe a decis să înalţe primul monument în Republica
Moldova consacrat cărţii, ca simbol al luminii, credinţei şi înţelepciunii.
O decizie în acest sens a fost luată pe 23 aprilie, cu prilejul Zilei Internaţionale a Cărţii şi a Drepturilor de Autor, a Zilei Bibliotecarului din
Republica Moldova şi România.
Monumentul pe care Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) l-a achiziţionat deja, este realizat în marmură albă-gri şi reprezintă o carte deschisă, pe a cărei pagini vor fi inscripţii biblice şi clasice, care definesc cel mai
bine valoarea şi rolul cărţii în societate. Acesta urmează a fi amplasat în
faţa clădirii Bibliotecii Ştiinţifice Centrale “Andrei Lupan” a AŞM de pe
str. Academiei nr. 5 din Chişinău şi este preconizat să fie inaugurat la 12
iunie 2010, de Ziua Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Sursa: http://www.flux.md/articole/9375/

Cele mai frumoase biblioteci din lume

central-library-seattle
library-of-the-benedictine-monastery-of-admontaustria
Sursa: http://www.apropo.
ro/wow/top-20-cele-mai-frumoase-biblioteci-din-lumepoze-4037872/foto-18#foto

national-library-belarus

library-of-congress-washington-dc-us

23

GAZETA bibliotecarului

GAZETA bibliotecarului

Aprilie-Mai 2010
Redactor-şef: Alexe Rău
Secretariat: Elena Turuta,
Raisa Plăieşu
Procesare computerizată:
Rita CREANGĂ
Adresa redacţiei:
str. 31 August 1989, 78 A
MD 2012
Chişinău, Republica Moldova
tel./fax: 22 14 75
23 80 04
e-mail: gazetabib@yahoo.com

Alte adrese ce conţin informaţii
din lumea bibliotecară:

www.bnrm.md
www.hasdeu.md
www.ase.md
www.pll.md
www.ulim.md/library
www.usm.md/bcu/istorie.php
www.library.utm.md
http://mtc-or.md

IT
GOOGLE include reviste în biblioteca virtuală
Google Book Search conţine deja volume în format electronic, după ce
compania a încheiat parteneriate cu o serie de edituri, informează Washington Post.
Utilizatorii beneficiază de ediţiile
color ale publicaţiilor, care au fost
scanate şi vor putea fi disponibile pe
acest portal. Noul serviciu va pune
la dispoziţie reviste precum Men’s
Health, New York Magazine, Popular
Mechanics sau Ebony.
Cititorii se vor putea bucura de
ediţia iniţială a revistelor, cu tot cu
anunţuri publicitare. Avantajul constă în uşurinţa cu care utilizatorul
poate accesa acest serviciu şi accesul la documente care nu se mai găsesc pe piaţă. Totuşi, servicul este de abia
la început şi multe publicaţii nu au fost încă incluse în program.
Astfel nu veţi putea accesa nici un număr din Times, New Yorker sau Vogue.
Totuşi, reprezentanţii Google consideră că serviciul va fi perfecţionat într-o
perioadă cât mai scurtă de timp.
Sursa: http://www.ziare.com/

Lumina Sfintei Învieri,
să vă lumineze sufletele şi casa.
Dumnezeu să vă binecuvânteze
şi îngerii să vă ocrotească.
Să aveţi parte numai de sănătate şi belşug,
să se împlinească toate viselele
şi speranţele, şi pacea acestei sărbători
să vă coboare în suflete.

http://moldova.cc/bibung
http://cid.from.md
www.sbm.dnt.md
www.youth.md/library.php
www.soros.md
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