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La 10 decembrie, Biblioteca Naţio-
nală a Republicii Moldova a organizat 
întrunirea republicană a managerilor 
de biblioteci raionale, municipale şi 
orăşeneşti, care în acest an 2010 s-a 
desfăşurat sub semnul reuniunii inau-
gurale constituante a Fundaţiei „Con-
ferinţa Directorilor Bibliotecilor Pu-
blice (raionale, municipale, orăşeneşti) 
din Republica Moldova” – CODIBIP 
Moldova.

Concepţia şi aspectele organizatori-
ce legate de Fundaţia CODIBIP Mol-
dova au fost prezentate în faţa tuturor 
managerilor de biblioteci raionale, 
municipale şi orăşeneşti din Republica 
Moldova de dl dr. Alexei Rău, directorul 
general al Bibliotecii Naţionale a Repu-
blicii Moldova, căruia şi îi aparţine ide-
ea fondării acestui organism profesio-
nal naţional, care va reuni managerii de 
biblioteci din ţară. Domnia Sa cu lux de 
amănunte a motivat  necesitatea cre-
ării Fundaţiei CODIBIP Moldova, care 
va constitui un sistem managerial inte-
grat, interactiv şi eficient, o formă mo-
dernă, superioară celor precedente de 
corelare şi de asistenţă metodologică a 
activităţii bibliotecilor publice articula-

CONSTITUIREA  FUNDAŢIEI  
CODIBIP  MOLDOVA

tă de BNRM, dar şi de cooperare, de 
fortificare a rolului bibliotecilor publi-
ce în societate. "Aceste aspecte vor 
conduce la integrarea BNRM şi a bi-
bliotecilor publice corelate de aceas-
ta într-un câmp unitar de interacţiune 
managerială şi de impact strategic pe 
care le deţin asupra dezvoltării cultu-
rii şi civilizaţiei în Republica Moldova, 
a integrării europene a acesteia.” – a 
menţionat autorul concepţiei CODI-
BIP Moldova dl Alexei Rău.

Obiectivele Fundaţiei CODIBIP 
Moldova sunt: 

- Elaborarea şi promovarea unor 
modele avansate de management; 

- Elaborarea şi promovarea unor 
programe operative comune, conti-
nuarea practicii proiectelor (temelor 
generale) anuale; 

-  Crearea unui sistem comun de 
educaţie continuă şi de instruire a 
personalului bibliotecilor publice; 

- Crearea unui câmp infodocumen-
tar unic prin armonizarea  şi integra-
rea bazată pe noile tehnologii în ca-
drul unui proiect de nivel naţional.

Aceste obiective şi multe altele 



GAZETA  bibliotecarului

2

sunt trasate în Concepţia Fundaţiei CODIBIP Moldova care 
include proiecte comune: crearea unui serviciu comun de 
referinţe virtuale, Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii sub 
patronatul Preşedinţiei şi al Ministerului Culturii, asociat 
Sărbătorii Naţionale „Limba Noastră”, Concursul pentru 
decernarea Premiului Naţional „Cel mai bun bibliotecar 
public al Moldovei” cu sprijinul şi participarea Ministerului 
Culturii şi a unor sponsori speciali etc.

Dl Alexei Rău s-a oprit asupra structurii organizatorice şi 
a managementului Fundaţiei CODIBIP Moldova. Astfel din 
Consiliul director vor face parte directorii bibliotecilor 
publice raionale, municipale, orăşeneşti, directorul general 
şi directorul adjunct responsabil de cercetare şi dezvolta-
re în biblioteconomie ai BNRM şi directorul general (sau) 
directorul adjunct responsabil de activitatea în teritoriu al 
BNC „Ion Creangă”.

Comitetul executiv este organul de conducere al CO-
DIBIP între reuniunile anuale, organizează activitatea pen-
tru îndeplinirea scopurilor CODIBIP, asigurând conducerea 
operativă curentă.

Comitetul de management elaborează propuneri, 
proiecte, recomandări privind aspectele cele mai importan-
te ale managementului bibliotecilor publice.

În vederea examinării şi elaborării de recomandări, modele, 
reglementări pe cele mai importante aspecte ale activităţii 
bibliotecilor publice, sunt create grupuri de lucru(GL) al-

cătuite din membrii  Consiliului director şi din specialişti din 
biblioteci publice. Aceste grupuri de lucru (GL) vor exa-
mina şi vor propune soluţii ale celor mai stringente probleme 
ale organizării şi funcţionării bibliotecilor publice.

Au urmat apoi dezbateri asupra concepţiei Fundaţiei 
CODIBIP Moldova. Au luat cuvântul dna Lidia Kulikovski, 
director general al Bibliotecii Municipale „B.P..Hasdeu”, Chi-
şinău, dna Lidia Sitari, directorul Bibliotecii Publice Raionale 
„A.Donici”, Orhei, dna Victoria Bernic, directorul Bibliotecii 
Publice Raionale "D. Cantemir", Ungheni, dna Maria Furdui, 

directorul Bibliotecii Publice Orăşeneşti „V. Alecsandri”, Te-
leneşti, dna Vera Osoianu, director adjunct, Biblioteca Naţi-
onală, alţi vorbitori. La etapa incipientă a discuţiilor au fost 
expuse păreri pro şi contra, s-au pus întrebări şi au fost 
date răspunsuri exhaustive. Mai ales au fost convingătoare 
opiniile vorbitorilor care au pledat pentru constituirea Fun-
daţiei CODIBIP Moldova.

Preluând experienţa europeană de conlucrare a bibliote-
cilor, Fundaţia CODIBIP Moldova la nivelul bibliotecilor pu-
blice din ţară va putea promova şi obţine mai facil granturi, 
proiecte naţionale, transfrontaliere, europene.

Discuţiile au finalizat cu aprobarea concepţiei statutu-
lui Fundaţiei CODIBIP Moldova pentru care au votat toţi 
membrii Consiliului Director al Fundaţiei: 39 membri din 
30 de raioane, 2 municipii şi 1 membru din Unitatea Terito-
rial-Administrativă Găgăuzia.De asemenea a fost aprobată 
Rezoluţia Reuniunii. 

     În urma examinării chestiunilor incluse pe ordinea de 
zi a Reuniunii, Consiliul a hotărât:

1. Se constituie Fundaţia „Conferinţa Directorilor Bibli-
otecilor Publice (raionale, municipale, orăşeneşti) din Mol-

dova – CODIBIP Moldova;
2. Se aprobă concepţia statutului Fundaţiei „Conferinţa 

Directorilor Bibliotecilor Publice (raionale, municipale, oră-
şeneşti) din Moldova;

3. Se aprobă Comitetul executiv al Fundaţiei CODIBIP 
Moldova unde au votat participanţi la re-
uniune în următoarea componenţă: pre-
şedinte – Alexei Rău; vicepreşdinte (din 
partea BP) – Victoria Bernic; vicepreşe-
dinte (din partea BNRM) – Vera Osoianu; 
secretar – Ecaterina Dmitric; trezorier 
– Nadejda Pădure; membru (din partea 
BNC „I.Creangă”) – Eugenia Bejan; mem-
bru (preşedintele Comitetului de mana-
gement) – Lidia Kulikovski.

Doamna Olga Bârlad, şefa Direcţiei 
Politici Culturale în Teritoriu şi Cultura 
Scrisă a Ministerului Culturii, al Republicii 
Moldova, prezentă la Reuniune, a salutat 
constituirea Fundaţiei CODIBIP Moldova, 
menţionând importanţa Conferinţei ce  

va consolida activitatea bibliotecilor publice din republică 
în vederea promovării unor modele avansate de manage-
ment, cooperării şi coordonării eforturilor comune în sco-
pul dinamizării rolului bibliotecilor publice în promovarea 
valorilor naţionale şi a celor europene.

Consiliul Director al Fundaţiei CODIBIP Moldova a 
declarat Anul 2011 – Anul Utilizatorului, în special al  
Utilizatorului 2.0.

Elena TURUTA
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Un eveniment frumos pentru 
Biblioteca Publică „Târgovişte” 
din Chişinău a avut loc în toam-
na lui 2010, când s-a marcat 
cea de-a 15-a aniversare a fon-
dării sale.

La deschiderea festivităţilor 
prilejuite de aniversarea a 15-a 
de la întemeierea Bibliotecii Pu-
blice „Târgovişte” a participat o 
delegaţie din or. Târgovişte, Ro-
mânia condusă de consilierul 
municipal Mircea Niţă. Din de-
legaţie au făcut parte: Carmen 
Vădan, directorul Bibliotecii Ju-
deţene “Ion Heliade Rădulescu” 
din Târgovişte, Victor Petrescu, 
ex-directorul Bibliotecii Jude-
ţene “Ion Heliade Rădulescu”, 
care a pus piatra de temelie la 
fondarea Bibliotecii Târgovişte 
din Chişinău, scriitorii: Mihai 
Stan, directorul Editurii “Biblio-
theca”, Tudor Cristea, redacto-
rul publicaţiei ”Litere”, revistă 
lunară de cultură a societăţii 
scriitorilor târgovişteni, George 
Coandă.

La deschiderea oficială au 
mai participat: Ianoş Ţurcanu, 
scriitor, Departamentul Cultură 
al Primăriei Municipiului Chişi-
nău, Iulian Filip, scriitor, Vasile 
Romanciuc, scriitor, Mihai Cim-
poi, academician, Preşedintele 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
Larisa Câşlaru, prim-vicedirec-
tor al Bibliotecii Municipale “B. 
P. Hasdeu” din Chişinău, Tatia-
na Fiodoruc, directorul Depar-
tamentului  Relaţii cu Publicul 
al BM “B. P. Hasdeu” ş. a. Din 
partea Bibliotecii “Târgovişte” la 
deschiderea oficială a participat 
Ludmila Plopa, directorul biblio-
tecii, împreună cu echipa.

Un cuvânt de felicitare cu 
ocazia celor 15 ani de la fonda-
rea Bibliotecii “Târgovişte”, l-a 
rostit dl Mircea Niţă. A urmat dl 
Victor Petrescu, care şi-a amin-
tit de anul 1991, când a venit 
pentru prima oară la Chişinău 
şi în discuţiile avute la primărie 

cu Iulian Filip, atunci şef al De-
partamentului Cultură al Primă-
riei Municipiului Chişinău, Ianoş 
Ţurcanu – Departamentul Cul-
tură, s-au pus bazele unei co-
laborări de durată, printre care 
fondarea unei biblioteci, aceas-
tă idee fiind realizată în 1995, 

când, la 31 august, a avut loc 
deschiderea oficială.

În continuarea acestui eveni-
ment a fost organizat Simpozi-
onul  “Târgovişte — în spiritu-
alitatea românească” în cadrul 
căruia au fost lansate  10 cărţ 
cu următoarele titluri: Confre-
ria. Convorbiri şi confesiuni de 
Mihai Stan, Târgovişte. Călă-
tori străini. Cronicari. Sec. XV-
XIX de Victor Petrescu şi Mihai 
Stan,  Vasile Cârlova de Mihai 
Cimpoi, Ion Heliade Rădules-
cu: Panhymniul fiinţei de Mihai 
Cimpoi, Dacoursitele. Etropiile 
de George Coandă, De la cla-
sici la contemporani de Tudor 
Cristea, Târgovişte: vechi cen-
tru tipografic românesc de Dan 
Simionescu, Gheorghe Buluţă, 
Victor Petrescu, Bucurii pentru 
copii. Poeţi contemporani din 
Basarabia. Selecţie Vasile Ro-
manciuc, Cea mai luminoasă 
vară a iubirii de Ianoş Ţurcanu, 
Puţinul (m)eu Antologie poetică 
de autor de Iulian Filip.

Autorii şi-au prezentat volu-
mele, unde despre creaţia scrii-
torilor a vorbit Ianoş Ţurcanu. A 

avut loc şi un recital de poezie 
susţinut de Ianoş Ţurcanu, Iuli-
an Filip şi Vasile Romanciuc.

Toţi cei prezenţi la manifesta-
re  au primit o insignă din Târ-
govişte, unde este următoarea 
inscripţie: “1995–2010 Bibliote-
ca Târgovişte din Chişinău – 15 

ani de activitate” şi siglele ce-
lor două biblioteci: “Ion Heliade 
Rădulescu” şi “Târgovişte”.

Aniversarea unei biblioteci 
este o sărbătoare nu numai a 
bibliotecarilor, dar şi a utiliza-
torilor, a tuturor celor ce ne-au 
bucurat cu prezenţa la acest 
eveniment important pentru noi 
– 15 ani de existenţă şi activita-
te în serviciul culturii.

Delegaţia  din Târgovişte a 
venit la festivitate cu o donaţie 
de 3765 volume noi, apărute la 
Editura „Bibliotheca”, periodice, 
pliante, insigne cu imagini ale 
unor personalităţi istorice târ-
goviştene. Le mulţumim pentru 
această donaţie extrem de pre-
ţioasă pentru bibliotecă, pentru 
beneficiarii ei.

Colaboratorii bibliotecii către 
jubileu au elaborat cartea ani-
versară  Târgovişte – sub sem-
nul aniversării, alcătuitor Ludmi-
la Plopa, materiale promoţiona-
le cu simbolul "Jubiliar – 15 ani" 
care au fost înmânate  oaspeţilor 
bibliotecii. Pe parcursul acestei 

ZILE  ANIVERSARE  LA  BIBLIOTECA  
PUBLICĂ  „TÂRGOVIŞTE”

Biblioteci publice
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În luna iunie 
m-am aflat la un 
stagiu profesional 
în SUA. Pentru 
aceasta am fost 
selectată prin con-
curs de către Cen-
trul pentru Dez-
voltare Economică 
şi Socială în cola-
borare cu Ambasa-
da Statelor Unite 
ale Americii. Programul Community Connections la care am participat, 
finanţat de Departamentul de Stat al SUA, Biroul pentru Educaţie şi 
Cultură are drept scop stabilirea relaţiilor de cooperare dintre instituţi-
ile şi organizaţiile din R. Moldova şi SUA. Stagiul s-a petrecut în oraşele 
Minneapolis şi Saint Paul, statul Minnesota. Deplasarea a inclus vizitarea 
unor biblioteci cum ar fi: Biblioteca Congresului SUA din Washington, 
Biblioteca Capitoliului statului Minnesota, Biblioteca Publică din Minnea-
polis şi Saint Paul, bibliotecile Universităţilor din Minnesota ş. a.

Am fost profund impresionată de atitudinea statului faţă de biblio-
tecă. Peste ocean 
se pune mare preţ 
pe istorie şi cultu-
ră. Bibliotecile sunt 
de o arhitectură 
originală, înzestrate 
cu mobilier comod, 
automatizate şi in-
formatizate la cel 
mai înalt nivel.

Bibliotecile folo-
sesc catalogul elec- 
tronic comun. Uti-
lizatorii pot fi de-
serviţi la domiciliu 

fără a vizita biblioteca, folosind pur şi simplu permisul său electronic de 
cititor. În bibliotecile americane se practică pe larg voluntariatul. Priete-
nii bibliotecii au grijă de colectarea de resurse şi fonduri pentru bibli-
otecă. Am avut multe de învăţat şi din ceea ce ţine de managementul şi 
marketingul de bibliotecă, serviciile informative în domeniul economic, 
micului bussines şi Internet; programele pentru părinţi şi copii, servirea 
utilizatorilor cu dizabilităţi.

Socot, că experienţa acumulată pe parcursul stagiului în SUA este foar-
te utilă în plan profesional şi aplicată în practică va fi numai în beneficiul 
utilizatorilor bibliotecii din comunitate. 

M. GUdlEnco,
 director, Biblioteca Publică, 

crihana Veche 
http://www.iatp.md/bpcrihana_veche/activitati.html

activităţi complexe s-au or-
ganizat: 19 lansări de car-
te, 6 prezentări de carte, o 
activitate “Ora poveştii”, un 
spectacol, un master-class, 
o şedinţă a clubului, un sim-
pozion; în format electronic 
au fost lansate două broşuri 
De vorbă cu păpuşa Barbie, 
alcătuitor Larisa Ungureanu 
şi Scenarii pentru Ora Po-
veştilor, alcătuitor Liliana 
Juc. În total au fost organi-
zate  30 acţiuni la care au 
participat 546 utilizatori, au 
fost organizate 9 expoziţii 
de carte, 2 expoziţii a de-
senelor pentru copii, o ex-
poziţie a donaţiei de carte 
din orasul Târgovişte, 4 ex-
cursii la care  au participat 
295 copii; biblioteca a fost 
vizitată de 1070 ori şi au 
fost împrumutate 2453 do-
cumente.

Manifestările desfăşurate 
în legătură cu Zilele Biblio-
tecii Târgovişte au benefici-
at de o rezonanţă în spaţiul 
cultural, dat fiind faptul că la 
sărbătoare au fost prezenţi 
reprezentanţi ai presei şi ai 
televiziunii: reporteri de la 
ziarele Florile Dalbe, Tim-
pul, echipa de la Moldova1.  

Personalităţi de seamă, 
exponenţi ai culturii de pe 
ambele maluri ale Prutului 
şi prieteni fideli ai cărţii, au 
putut să facă schimbul ne-
cesar de informaţie şi de 
valori, pentru binele comu-
nităţii. 

Astfel, cincisprezece ani 
Biblioteca „Târgovişte” func-
ţionează ca un centru cul-
tural, informativ şi educativ 
pentru utilizatorii cartierului 
Buiucani, oferind benefici-
arilor, fără restricţii acces 
liber la informare, studii, 
documentare, promovând 
valorile spirituale naţionale 
şi universale.

Ludmila PLOPA
directorul Bibliotecii 

Publice „Târgovişte”,
or.Chişinău

stagiU profesional 
în bibliotecile din sUa
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Tradiţional, la sfâr-
şitul lunii decembrie, 
la Biblioteca Publică 
Raională „V. Alecsan-
dri” din or. Teleneşti 
se organizează Balul 
cititorului, la care cei 
mai fideli beneficiari 
ai bibliotecii într-o 
atmosferă degajată 
se felicită reciproc, 
cântă, dansează, co-
lindă, spun cele mai 
ingenioase şi inventi-
ve urări. Bibliotecarele, Elena Slabu 
şi Natalia Lascov, autoarele scena-
riului, au venit cu multe surprize 
pentru publicul prezent, dar şi cu 
nominalizările anului:

Cel mai erudit cititor –  Alina Do-
gotari; 

Cititorul cu cele mai multe vizite la 

bibliotecă – Iulia Carp;
Domnişoara balului 

–  Doina Gumeniuc;
Domnişorul balului – 

Ion Varvarici;
Ne bucură faptul 

că pentru mulţi tineri 
biblioteca o devenit a 
doua casă, iar cartea 
nu numai o necesitate 
de a-ţi pregăti temele, 
dar şi o condiţie de a 
deveni o personalita-
te: adevăr cunoscut 

de veacuri, dar descoperit de fiecare 
în parte.

Tuturor beneficiarilor noştri, La 
mulţi ani!

http://cmeic.wordpress.
com/2010/12/23/balul-cititorului-

%E2%80%93-2010/#more-305

BALUL CItItOrULUI – 2010

Alianţa Franceză în Republica Moldova 
s-a arătat dispusă să susţină Biblioteca Pu-
blică din oraşul Călăraşi, în cadrul careia 
funcţionează un Oficiu al Cărţii Franceze.  
Directorul Alianţei, Emmanuel Scoilios, 
care a vizitat biblioteca călărăşeană a 

spus: "Alianţa ar putea propune în cel mai apropiat viitor un sprijin logistic 
întru îmbunătăţirea dotării Oficiului cu materiale informative pe suport 
electronic, cu un program de lungă durată de acţiuni de propagare a cărţi-
lor şi altor materiale cu caracter cognitiv despre Franţa". Este de menţio-
nat că Oficiul Cărţii Franceze a fost inaugurat acum doi ani,  cu concursul 
Asociaţiei de prietenie „Franţa-Moldova”.

Sursa: www.deca.md/?cat=soc_and_civic&id=1536 

Biblioteca Publică din Călăraşi  
va fi sprijinită de Alianţa Franceză Educaţia copiilor 

depinde şi de 
numărul cărţilor 

din biblioteca 
personală

Un sociolog american afirmă că una 
dintre cheile succesului pentru copii 
este reprezentată de cărţi. O biblio-
tecă bogată are acelaşi efect asupra 
dezvoltării cognitive a copilului ca şi 
părinţii cu educaţie universitară, con-
sideră Mariah Evens, specialist de la 
Universitatea din Nevada.

Mariah Evens este de părere, că 
biblioteca din casa părintească este 
mai valoroasă şi mai importantă în 
determinarea nivelului educaţional 
al unui copil decât originea sau sta-
tutul economic al familiei. Sociolo-
gii americani au condus un studiu 
care s-a desfăşurat pe parcursul a 
20 de ani şi în cadrul căruia au fost 
analizate peste 70.000 de cazuri din 
27 de ţări. Rezultatele cercetării au 
fost publicate în revista  Research in 
Social Stratification and Mobility şi au 
demonstrat că a fi crescut într-o 
casă cu o bibliotecă de 500 de cărţi 
are un efect la fel de mare asupra 
educaţiei copilului ca şi atunci când 
acesta ar fi avut părinţi cu educa-
ţie universitară. Astfel, specialiştii 
consideră că biblioteca familială şi 
educaţia părinţilor reprezintă un 
imbold care asigură o dezvoltare 
cognitivă a copilului mai avansată cu 
aproximativ trei ani, decât în cazul 
în care copilul trăieşte într-o casă 
fără cărţi sau ai cărui părinţi au stu-
dii medii.

Sursa: http://unimedia.
md/?mod=news&id=19518 
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Cel mai vechi dicţionar  
american a ales cuvântul 

anului 2010

Foto: neptune.podbean.com   
  

redacţia celui mai vechi 
dicţionar american Merriam-
Webster a ales cel mai me-
diatizat cuvânt în 2010. Acest 
cuvânt este “austerity” (n. red. 
- austeritate).

Cuvântul în cauză a apărut în 
limba engleză în sec. XIV. În anul 
2010, acest concept a fost foarte 
des utilizat pe fondul situaţiei eco-
nomice dificile în Grecia. În special, 
cuvântul “austeritate”, sau expre-
sia “pachet de măsuri de austerita-

te” (“austerity package”), erau fo-
losite în mass-media de limbă en-
gleză pentru a denumi un pachet 
de măsuri economice adoptate de 
autorităţile elene pentru a comba-
te criza din ţară. 

Pe locul doi s-a plasat cuvântul 
“pragmatic”, după care “morato-
rium”, “socialism” şi “bigot” pe lo-
curile trei, patru şi cinci respectiv.

Autorii ratingului au constatat că 
în 2010 au fost solicitate cuvinte au-
zite în buletine de ştiri, sau rostite 
de diferite persoane publice, în timp 
ce în anul trecut cuvintele erau din 
domeniul internetului şi jocurilor 
online.

Sursa: Unimedia

cognoscere

Bucureştiul a intrat în Cartea Recordurilor cu 
cea mai mare instalaţie de Crăciun expusă într-
un spaţiu închis, recordul fiind omologat de o 
reprezentanţă Guinness World Records.

Instalaţia a fost aprinsă în mall-ul Sun Plaza. 
Potrivit Mediafax, în vederea atingerii acestui 
record, la Sun Plaza au fost instalate 500 de 
perdele de lumini cu o lăţime de doi metri şi 
înălţimea de 1,5 metri - în interiorul mall-ului - 
6 perdele cu o înălţime de 2 metri şi o lăţime de 
7 metri, la intrări, 20 de perdele cu înălţimea de 
2 metri şi lăţimea de 7 metri, la restaurantele 
fast-food, 120 de ghirlande luminoase, la scările 
rulante, iar la etaj au fost împodobiţi 40 de 
brazi cu 2.400 de leduri. În total, au fost aprinse 
449.658 de beculeţe.

După aprinderea beculeţelor, reprezentanţa 
Guinness World Records i-a înmânat diploma 
care atesta acest record. Recordul mondial 
precedent în domeniu includea 150.000 de 
becuri.

Guinness World Records este o carte de referinţă 
publicată anual, care conţine o colecţie recunoscută 
internaţional de recorduri mondiale – atât performante 
umane, cât şi fenomene extreme ale naturii. Cartea în 

sine deţine un record mondial, ca fiind cel mai bine 
vândută serie de carte cu copyright.

Anul trecut, în mai, a fost omologată la Bucureşti 
cea mai mare pungă de hârtie reciclată, realizată 

de reprezentanţii unui lanţ de magazine. În 2008, 
Bucureştiul a intrat în Cartea Recordurilor cu cel mai 
lung cârnaţ afumat, dar şi cu cel mai mare număr de 
Moşi Crăciun.

http://unimedia.md/?mod=news&id=26636       
      

BUCUREşTIUl ESTE DIN NOU îN CARTEA RECORDURIlOR 
GUINNESS: CEA MAI MARE INSTAlAŢIE DE CRăCIUN DIN lUME 
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Experţii în nanotehnologie 
au creat o felicitare de 
Crăciun atât de mică încât nu 
poate fi văzută cu ochiul liber. 
Felicitarea a fost  produsă de 
Universitatea din Glasgow 
pentru a sublinia faptul că 
este lideră în lume în ceea ce 
priveşte nanotehnologia. 8276 
de astfel de felicitări ar putea 
fi amplasate pe o zonă cât un 
timbru.

“Nanotehnologia noastră este cea mai bună din lume, însă 
este foarte greu de explicat publicului de ce este ea capabilă. 
Am decis că prin crearea acestei felicitări de Crăciun vom 
putea explica uşor cât de precisă este tehnologia noastră”, a 
spus profesorul David Cumming.

Procesul de crearea felicitării a durat doar 30 de minute. 
Ea are 200 de micro-metri lăţime şi 290 de micro-metri 
înălţime.

Industria electronică profită cel mai mult de pe urma 
nanotehnologiei,  folosind-o în filtrarea optică şi componen-
tele de control ale luminii, printre altele.

Sursa: realitatea tV

CEA mAi miCă FEliCitArE 
dE CrăCiun din lumE EstE 
inviziBilă

Spiritul sărbătorii de Crăciun se simte la Rio de Janeiro, 
unde cel mai mare brad a fost aprins chiar în inima 
oraşului brazilian. Şi nu oricum, ci pe apă.

Cel mai maRe bRad  
de CRăCiun din lume  
a foSt apRinS în Rio de JaneiRo 

Structura-gigant de 85 de metri de metal dur, finanţată de 
o companie de asigurare din Brazilia, a avut în componenţa 
imaginii sale clopoţei, îngeri sau candele construite cu 
ajutorul a peste 3 milioane de beculeţe. Aflată la baza 
vestitului monument închinat lui Hristos, bradul este un 
simbol al păcii.

Peste un milion de turişti sunt aşteptaţi să admire bradul 
plutitor, care va domina plaja metropolei braziliene până pe 
6 ianuarie anul viitor.

http://unimedia.md/?mod=news&id=27010

invenţiile lui da vinCi 
au foSt expuSe la londRa 

Omagiu inedit pentru una dintre cele mai 
strălucite minţi ale omenirii. O companie 
germană a organizat o expoziţie cu 22 dintre 
invenţiile lui leonardo da Vinci, pictorul şi 
inventatorul renascentist italian de la finele 
secolului al XV-lea.

Exponatele, construite de studenţi sub îndruma-
rea inginerilor companiei, sunt în prezent expuse la 
Londra. Marele renascentist italian este cunoscut şi 
pentru inventarea primului elicopter, pe care-l nu-
mise “şurub aerian”. De asemenea, Da Vinci a pus 
la punct numeroase modele de poduri, folosite şi 
acum, dar şi primul planor, asemănător cu deltapla-
nul din zilele noastre.

Ineditul expoziţiei constă şi în faptul că o mare parte din 
exponate au rămas încă de pe vremea lui Da Vinci numai 

în stadiu de proiect, iar iniţiativa este, pentru multe din 
prototipurile marelui renascentist, o premieră.

Sursa: realitatea.net
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Dragi colegi, prieteni 
  şi vizitatori virtuali 
  de pretutindeni!

   Cu prilejul Sfintelor Sărbători de iarnă, Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova vine către Domniile 
Voastre cu urări de sănătate, de împliniri frumoase 

în tot ce faceţi Dumneavoastră. Fie ca Anul 2011 să 
vă aducă lumină nouă în casă, în suflete şi în Ţară, iar 
bucuria şi gloria împlinirii să cuprindă cu suflarea lor 
cerească fiinţa Dumneavoastră, familia Dumneavoastră 

şi tot Neamul din care vă trageţi. 
Nu în ultimul rând, vă dorim poftă nouă la cetitul 

cărţilor. 
Să trăiţi, să citiţi, să înfloriţi. 

La anul şi la mai mulţi ani şi toţi buni! 
 În numele BNRM, dr. Alexe Rău, director general

Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost numit persoana anu-
lui 2010 de către celebra revistă Time, potrivit PC Magazine.

"Pentru conectarea a peste 500 de milioane de utilizatori, pentru crearea 
unui sistem al schimbului de informaţii şi pentru schimbarea modului în care 
trăim cu toţii, Mark Elliot Zuckerberg este Persoana Anului 2010", şi-au 
argumentat cei de la Time decizia. 

Tânărul miliardar american se alătură unei liste selecte care îi mai 
cuprinde pe Ben Bernanke, Barack Obama sau Vladimir Putin.

                                                                       Sursa: www.bloombiz.ro

Fondatorul Facebook, 
Mark Zuckerberg – 
omul anului 2010!
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