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Ultimul
C o n g r e s
(Adunarea
generală)
al
scriitorilor
din Moldova,
care şi-a ţinut
lucrările
pe
12 decembrie
a
anului
trecut, este primul care s-a arătat
îngrijorat de destinul Cărţii,
abordând această temă, tot
pentru prima dată, într-o cheie
biblioﬁlică, bibliologică. Laitmotivul
pledoariilor scriitoriceşti a fost acela
al ameninţărilor, al concurenţei ce
i-o fac acestui străvechi izvor de
cunoaştere tehnologiile
contemporane,
dar
şi rostul polivalent şi
polifuncţional al cărţii
în viaţa omului.
În viziunea academicianului Mihai Cimpoi, expusă în raportul prezentat la adunare, deşi e concurată
de internet, televiziune şi suporturile
electronice, cartea „...rămâne încă un
instrument extraordinar de cunoaştere, informare şi comunicare spirituală”. O lectură de intimitate procură mai multă plăcere decât citirea pe
internet sau privirea emisiunilor TV.
Lectura oferă căldură, încredere, un
prilej de meditaţie profundă şi un
„cumpăt” (cum spunea Noica), pe
care nu ţi le oferă mijloacele tehnicizate; cartea rămâne să constituie şi
un obiect de artă.(1) Consonantă cu
acest mod de abordare este pledoaria lui Nicolae Dabija, care a ţinut
să sublinieze în alocuţiunea sa: „Dar

– o carte nu e numai text, e şi lumina
pe care o emană pagina, şi mireasma
literei tipograﬁce, şi căldura ﬁlei,
şi culoarea care clăteşte ochiul, şi
coperta pe care poţi să o mângâi.
Nici un calculator nu poate înlocui
această minune care este şi care va
continua să rămână încă mult timp
- Cartea”.(2)
Pe acest pivot conceptual se întemeiază şi felul de a aborda rostul
scriitorului (şi implicit rostul cărţii)
în societate, pe care preşedintele US
îl vede ca pe un (o) sensibilizator
(are) de probleme existenţiale şi ca
pe un (o) conﬁdent (ă) a (al) ﬁinţei
umane în toate celea. Întrebarea
pe care o pune, în acest context, dl

da aceste mijloace în comunicarea
cu societatea şi cu scriitorii din
toată lumea. Nu este computerizat
nici muzeul literar de pe lângă US,
care deţine un fond de patrimoniu
literar inestimabil, o mai bună gestiune, conservare şi comunicare a
căruia nu ştiu dacă ar putea ﬁ posibilă în afara tehnologiilor noi.
O experienţă de acest fel ar avea,
sunt sigur,un impact înnoitor şi asupra
viziunilor despre carte şi lectură ale
scriitorilor, acestea putând astfel să
se cristalizeze şi dintr-o experienţă
trăită, nu doar din premoniţii şi din
fobii. În plus, pentru că progresul
tehnologic este de neocolit, la aceasta
conducând şi fenomenul globalizării,
o astfel de experienţă
i-ar face pe scriitorii
noştri mult mai bine
pregătiţi
pentru
misiunea lor în noul context, aceea de
a apăra ﬁinţa şi ﬁinţarea de pericolele
prevestite încă de Heidegger în
tratatul său cu privire la Tehnică.
Şi atunci, remarcabila lor pledoarie
pentru Carte şi-ar schimba radical
statutul, ieşind din zona luărilor de
atitudini şi trecând în aceea a unui
impact ocrotitor, de adăpostire a
ﬁinţei şi ﬁinţării noastre.

SCRIITORII
ÎN APĂRAREA CĂRŢII
Mihai Cimpoi este una, să zicem aşa,
bibliopsihologica: „Ne putem oare
lipsi, în epocile de tranziţie şi de nelinişti intelectuale, de confesori?”(3)
Întrebarea este, într-adevăr, deosebit de actuală şi consună cu orientările biblioteconomiei mondiale
din ultima vreme. Mă gândesc, însă,
că în unele aspecte ale lor, în special
în cele legate de evoluţia noilor tehnologii, pledoariile scriitorilor moldoveni nu au ca suport şi o anume
experienţă a lor sub acest aspect.
US, cum a remarcat pe drept cuvânt
în alocuţiunea sa Vitalie Ciobanu,
nu are încă un computer, e una din
puţinele organizaţii de un astfel de
rang, care nu are legătură internet şi
poştă electronică, lipsindu-se astfel
de extraordinarele avantaje ce le-ar
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BNRM: REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE
Relatează Svetlana BARBEI,
şefa Centrului Management

Anul 2002 pentru BNRM a fost
bogat în
EVENIMENTE:
• Pregătirea şi desfăşurarea
aniversării a 170-ea a Bibliotecii
Naţionale cu suita de manifestări
culturale.
Organizarea de multiple activităţi: şedinţa solemnă lărgită a
Consiliului Ştiinţiﬁc al BNRM cu
participarea preşedintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin;
Forumul Internaţional “Biblioteca Naţională – inima reţelei de
biblioteci a Republicii Moldova”;
Simpozionul consacrat împlinirii a
100 de ani de la inaugurarea clădirii blocului nr.2 al BNRM; şedinţa
specială a Clubului biblioteconomiştilor “Dialogul generaţiilor” etc.
Editarea unui şir de publicaţii jubiliare (27 titluri): “Magazin bibliologic” şi “Gazeta bibliotecarului”
(ediţii speciale), albumul “BNRM
170 ani” (CD-ul în limbile: rom.,
fr., en., ru.), indice bibliograﬁc
“BNRM – 170” etc.
• Organizarea Salonului Naţional de Carte, ediţia a 11-a; pentru
prima dată numărul ţărilor participante ridicându-se la paisprezece,
acestea ﬁind reprezentate de circa
două sute de edituri.
DISTINCŢII:
• Acordarea Bibliotecii Naţionale
a Republicii Moldova şi directorului
ei general a decoraţiei internaţionale “Clasa europeană a calităţii” la
nominaţiile “Instituiţia sec. XXI” şi
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“Conducătorul sec. XXI” (în cadrul
proiectului “UE – XXI”).
• Conferirea BNRM a titlului
“Instituţia culturală a anului” (în
cadrul TOP-ului cultural, organizat
de redacţia revistei “Jurnal de Chişinău”) pentru organizarea Salonului
Naţional de Carte, a simpozionului
dedicat jubileului de 170 de ani ai
instituţiei, redeschiderea blocului
II şi pentru organizarea diverselor
reuniuni şi dezbateri dedicate unor
evenimente culturale şi personalităţi artistice.
• Înmânarea de către Preşedintele Republicii Moldova a distincţiilor de stat colaboratorilor Bibliotecii Naţionale: Vera Osoianu, Elena
Sanduţă, Nina Matei, Valentina
Farmagiu.
• Decernarea diplomelor Ministerului Culturii, pentru muncă
prodigioasă şi merite deosebite în
promovarea culturii, unui număr
de 14 salariaţi ai Bibliotecii.
REALIZĂRI:
• Implementarea Proiectului
“Automatizarea Bibliotecii Naţionale: digitalizarea patrimoniului
documentar al BNRM şi retroconversia catalogului cumulativ “Cartea veche a Moldovei”. Digitalizarea
cărţii vechi “Cazanii” şi crearea
CD-lui, transferarea pe suport electronic a revistei “Viaţa Basarabiei”
(1932 – 1933), crearea bazei de date
“Cartea veche a Moldovei” (3.000
înreg.).
• Deﬁnitivarea lucrului asupra
selectării rezumatelor de doctorat
din anii 1970 – 1980 şi transmiterea
lor în centrele biblioteconomice.
• Reﬂectarea intrărilor de publicaţii din a.a. 1998 –1999 în cataloagele tradiţionale ale BNRM.
• Finisarea redactării bazei de
date convertită din programul
MARC în TINLIB.
• Schimbarea parţială a reţelei de
TINLIB.
• Lucrările fără precedent de
reparaţii capitale interne şi externe,
reparaţia faţadei blocului nr.2 al
BNRM.

PREMIERE:
• Lansarea pentru prima dată
a publicaţiilor noi: “Basarabenii în lume” (în 2 vol.), anuarul
“Imaginea Republicii Moldova în
străinătate”, “Calendarul cu hărţile
din colecţiile BNRM”, culegerea
“BNRM: Cadru de reglementare” ,
“Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova – 170 ani: bibliograﬁe
(1982 – 2002)” ş.a.
• Demararea studiului sociologic
“Timpul şi spaţiul lecturii în Moldova”.
• Crearea sistemului de orientare
a beneﬁciarilor în BNRM.
• Trecerea la un nou sistem de
evaluare a personalului.
• Elaborarea Programului de informatizare a BNRM.
• Elaborarea Regulamentului
privind organizarea împrumutului
interbibliotecar.
• Inaugurarea Zonei de cultură
şi odihnă în faţa blocului nr.1 al
BNRM.
REFORME:
• Aprofundarea reformei sistemului de difuzare culturală în
toate componentele sale, vizând
calitatea, operativitatea, marketingul. Impulsionarea activităţii de
promovare a imaginii instituţiei în
societate.
• Continuarea reformei activităţii editoriale: creşterea substanţială
a numărului de publicaţii editate
de Bibliotecă, îmbunătăţirea calităţii lor, marketingul editorial, începerea creării ediţiilor electronice.
• Continuarea implementării
concepţiilor noi ale serviciilor “Literaturile lumii” şi “Moldavistica”
(reorganizarea colecţiilor ş.a.).
DONAŢII:
• Achiziţionarea, cu sprijinul ﬁnanciar al Fundaţiei Soros-Moldova a unui echipament pentru crearea Centrului Tehnic de Conservare
şi Restaurare în valoare de 60 mii de
dolari S.U.A..
• Recepţionarea donaţiei de carte din partea Ambasadei Chinei în
valoare de 30 mii de dolari S.U.A.

Oportunităţi de cunoaştere
Printre numeroasele programe susţinute de Guvernul SUA şi destinate stabilirii unor legături în domeniul
culturii şi educaţiei cu ţările din CSI, un loc aparte revine „FSA Contemporary Issues Fellonship (CI) Program”.
Începând cu anul fondării (1995) CI a susţinut peste 500
persoane din diferite domenii de activitate în vederea
efectuării cercetărilor în SUA. Programul a fost fondat şi
dezvoltat de Biroul Afacerilor Educaţionale şi Culturale
al Departamentului de Stat al SUA şi este administrat
de IREX (International Research and Exchange Boord)
- Consiliul pentru
Cercetări şi Schimbări
Internaţionale, care are
drept scop principal de
a ajuta la dezvoltarea
unor relaţii de prietenie şi înţelegere între
SUA şi alte ţări. CI oferă cetăţenilor din cele
12 state independente
posibilitatea efectuării
unor cercetări şi analize, dezvoltarea unor
contacte, proiecte de
colaborare etc., în SUA,
cu scopul de a susţine
tranziţia spre democraţie, piaţa liberă şi societatea civilă
în ţările de origine.
CI oferă, de asemenea, posibilitatea participării la o
conferinţă (dacă aceasta are tangenţă cu tema cercetării),
o vizită de documentare în altă instituţie decât instituţia
de bază sau aderarea la unele asociaţii profesionale.
Domeniile principale de cercetare sunt: economie;
democratizare, relaţii umane şi drept, politică, militărie
şi securitate; societatea civilă, comunicarea şi accesul la
informaţie. Dar ofertele nu se limitează aici.
Este de remarcat că după ﬁnalizarea Programului,
participanţii sunt obligaţi să se întoarcă acasă şi să lucreze
pe parcursul a cel puţin doi ani în beneﬁciul ţării, pentru
a aplica şi împărtăşi cunoştinţele acumulate pe parcursul
studiilor. Participanţii sunt selectaţi printr-o competiţie
deschisă, constând din două etape: competiţia dosarelor,
care se face la Washington şi interviul personal, care
are loc în ţara de reşedinţă a participanţilor, prioritate
acordându-se pretendenţilor din alte oraşe, mai puţin
capitalei. La competiţie pot participa specialişti din

sectorul public, privat şi non-proﬁt, incluzând activişti
politici, oﬁciali guvernamentali, lideri ai organizaţiilor
nonguvernamentale, jurnalişti etc, care prin munca lor
contribuie la dezvoltarea infrastructurii politice, sociale,
economice, educaţionale şi legale din ţările lor. Guvernul
SUA are convingerea că stabilirea legăturilor internaţionale este crucială pentru promovarea democraţiei, pieţii
libere şi a tranziţiei spre societatea civilă în Eurasia. Informaţiile, resursele, contractele şi experienţa obţinută va
da posibilitate participanţilor să inﬂuenţeze pozitiv dezvoltarea domeniului
în care activează.
Este de remarcat
continuitatea
Programului: cele patru
luni de studiu în SUA
sunt de fapt numai
începutul activităţii,
pentru ca ulterior
absolvenţilor să li se
ofere oportunitatea
participării în diverse
conferinţe, instruiri
etc, susţinute de Biroul Afacerilor Educaţionale şi Culturale
al Departamentului de Stat al SUA. Pentru obţinerea
Granturilor mici foştii studenţi pot organiza conferinţe,
programe de instruire, pot publica materiale la tema cercetării, crea diferite asociaţii ş. a.
Participarea în programul CI este o sursă reală de
a descoperi noi orizonturi profesionale, de a cunoaşte
oameni şi evenimente, dar şi de a schimba viziuni şi
concepţii.
Programul oferă oportunitatea cunoaşterii unei lumi
bazate pe puternice tradiţii democratice şi a unor experienţe fascinante izvorâte din aceste tradiţii.
Vera OSOIANU,
şefa Direcţiei
Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie
Pentru informaţii:
IREX
Ştefan cel Mare, 180, bir. 154
Chişinău, Moldova, MD 2004
Tel/fax: (3732) 24-65-24
Tel/fax: (3732) 23-32-31

În atenţia colegilor care nu cunosc site-ul „Sister libraries”
http:// www.ala.org/sisterlibraries/request.ht
www.ala.org/sisterlibraries/request.htm
Pe paginile acestui site diferite tipuri de biblioteci (speciale, publice, şcolare, academice) din toată lumea îşi caută biblioteci-partenere
pentru a stabili relaţii de cooperare la diferite niveluri.
De asemenea, aveţi posibilitatea de a „plasa” pe site-ul dat biblioteca Dumneavoastră.
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Publicaţii moldoveneşti
la Biblioteca Congresului SUA
Vera OSOIANU,
Grant HARRIS

Biblioteca Congresului SUA conţine peste 6500 titluri de cărţi şi publicaţii periodice ce conţin mai mult
de 11 mii volume despre şi din Republica Moldova.
Majoritatea publicaţiilor sunt monograﬁi în unul sau
mai multe volume, însă nu lipsesc nici ediţiile seriale,
majoritatea lor ﬁind păstrate în colecţiile generale. În
plus unele materiale pot ﬁ găsite şi în colecţiile speciale: hărţi, microﬁlme, cărţi rare, muzică, fotograﬁi,
folclor, precum şi în biblioteca de drept.
Biblioteca Congresului (BC) achiziţionează lucrări
din majoritatea domeniilor. Excepţie fac publicaţiile
din domeniul agriculturii şi al medicinii clinice.
Majoritatea publicaţiilor din aceste colecţii a BC
au fost editate în Republica Moldova. Peste 70 % din
colecţii au fost editate în anii 1940-1991. Aproximativ
4000 din titlurile deţinute sau mai mult de jumătate
sunt editate în limba rusă. Circa 350-400 de titluri
sunt editate în limba română cu alfabet chirilic. 1300
de titluri sunt editate cu alfabet latin şi au fost publicate ﬁe în Moldova, ﬁe în România. Mai mult de 300
titluri sunt editate în limba engleză şi câteva sute în
franceză, germană, turcă, găgăuză, ucraineană, ungară
etc.
25% din literatura deţinută de BC au fost publicate după anul 1991, când Republica Moldova şi-a
câştigat independenţa. Anual peste 190 titluri sunt
adăugate colecţiilor prioritar prin intermediul cumpărării. Schimbul interbibliotecar, care anterior avea
o importanţă deosebită în completare, acum este privit doar ca o sursă secundară, şi aceasta, nu numai în
ce priveşte schimbul cu Republica Moldova, dar în
general. După 1991 printre publicaţiile achiziţionate
predomină cele în limba română. În ultimul timp
publicaţiile sunt procurate prin intermediul agenţiei
East View.
Pentru contact:
karina@eastview.com.
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CĂRŢI RARE
Biblioteca personală a prezidentului Thomas Jefferson, achiziţionată de Congresul SUA în 1815, care
a stat la baza colecţiilor Bibliotecii de azi, includea lucrarea monumentală a lui Dimitrie Cantemir Histoire
de l’Empire Othoman (Paris, 1743). Ulterior însă, cartea a fost printre multele volume din colecţia originală
Jeﬀerson care au fost distruse în timpul incendiului
ce a avut loc în Capitoliu în seara de Crăciun a anului
1851.
Ulterior Biblioteca Congresului a obţinut o copie a
versiunii engleze The history of the Granth and Decay
of the Othoman Empire (London, 1734). Cantemir
a scris lucrarea în limba latină între anii 1714-1716,
în timpul exilării, când era consultantul lui Petru cel
Mare. Ea a fost publicată după moartea lui Cantemir,
mai întâi în limba engleză, după ce ﬁul său a dus manuscrisul la Londra. Această lucrare a fost prima istorie substanţială a Imperiului Otoman, rămasă actuală
pentru multă vreme.
Alte trei lucrări ale prinţului Cantemir sunt găzduite de sala de lectură, “Cărţi Rare”: “Kniga systima”
St-Petersburg, 1722; Historisch – Geographisch – and
Politische Beschreibung der Moldaw, nebst dem Leben des Verfassers and einer Landcharte Francfurt,
1771; Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor, Iaşi, 18351836 compusă de Cantemir pe parcursul ultimilor
ani de viaţă, care a rămas în manuscris mai mult de
un secol.
În posesia sălii de lectură “Cărţi Rare” sunt şi alte
lucrări care descriu teritoriile moldoveneşti:
Latomus, Sigismund. Jacobi Franci Relationis
historica continvatio, Jacobi Franci Historische beschreibung aller denckwurdigen historien, so sich hin
und wider in Europa, in hoch und nider Deutschland,
auch in franckreich, Schott und Engeland, Hispanien,
Hungarn, Polen, Siebenburgen, Wallachey, Moldaw,
Turckey, ... Francjfurt am Mayn, 1615; Carra, JeanLouis. Histoire de la Moldavie et de la Valachie. Avec
une dissertation sur l’etat actuel de cex deux provinces. Jassy, 1777.
COLECŢII DE DREPT
Biblioteca de drept posedă mai multe volume din
şi despre Republica Moldova, conţinând lucrări istorice, printre care: Regulamentul organic, C. Hamangiu.
Codul civil (1934); C. Hamangiu. Codul general al
României (1909). Codul Calimachi (1954).
Biblioteca de drept achiziţionează şi ziarele oﬁciale
din Moldova.

Lansări

Primul CD
al Fonotecii de Aur
Relatează Raisa MELNIC,
şefa Serviciului Programe Culturale

Biblioteca Congresului este în posesia microﬁlmelor următoarelor ziare:
• Sovetskaâ Moldaviâ: anii 1947-1991
• Nezavisimaâ gazeta: anii 1991-1999
• Drug: 1 apr. 1906 – 30 iun. 1907
• Molodež’ Moldavii: 1 ian. 1962 – 31 decem. 1965
• Moldova suverană: anii 1995-1997
MANUALE ON-LINE
Diviziunea cercetări Federale a Bibliotecii Congresului a publicat în 1995 manualul Belarus and
Moldova: Country studies. Capitolele despre Moldova
au apărut şi în formă de carte electronică separată
Moldova: A Country Study şi reprezintă o tratare vastă
a istoriei, geograﬁei, economiei, societăţii, transportului şi telecomunicaţiilor, guvernământului şi politicii,
precum şi securităţii ţării.
Publicaţiile din şi despre Moldova sunt puse la
dispoziţia utilizatorilor prin intermediul Diviziunii
Europene a Bibliotecii Congresului, precum şi în sălile
de lectură specializate.
Informaţii despre Moldova, pe cele mai diverse
teme, pot ﬁ obţinute de la bibliotecarii de referinţă din
Diviziunea Europeană şi, în special, de la Grant Harris, care este responsabil pentru Moldova, România şi
Albania. În cadrul proiectului „Portals to the World”,
care prezintă informaţii electronice despre diverse ţări
este şi pagina Republicii Moldova, elaborată de către
Grant Harris. Informaţia este structurată în felul următor: resurse generale, Business Comerţ, Economie,
Cultură; Educaţie, Ambasade, Genealogie, Geograﬁe
şi Mediu, Găgăuzia şi Transnistria; Guvernământ,
Politica, Drept, Sănătate, Istorie, Limbă şi Literatură,
Listservere, Mijloace Media şi Comunicare, Securitate
Naţională, Turism, Religie şi Tehnologii, Societate etc.
Pentru informaţii suplimentare:
www.loc.gov/international/european/moldova/
md/html

La 5 februarie Sala de Festivităţi a Bibliotecii
Naţionale devenise o Casă Mare a „Tălăncuţei”, cu
oaspeţi de seamă, jurnalişti şi reporteri Radio şi TV. „Ici
în vale la izvor” – aceasta este denumirea CD-ului lansat în acea seară de ansamblul „Tălăncuţa”. Acest CD
este prima lansare din cadrul Fonotecii de Aur, produs
de asociaţia „Etnomuzic” (director –dl Vasile Panﬁl,
director de program – Maria Mocanu). Maria a fost
şi moderatoarea serbării, la care au participat Maria
Bieşu, Iulian Filip, Ion Hadârcă, Ghenadie Ghilaş, Tudor
Tataru, Andrei Tamazlâcaru ş. a.
Ansamblul „Tălăncuţa”, înﬁinţat în 1980 şi diriguit cu multă dăruire şi abnegaţie de inegalabilul
Andrei Tamazlâcaru, studiază şi promovează folclorul autentic românesc, adunat în numeroasele sale
expediţii prin satele noastre. În 1989 ansamblului i se
conferă titlul de Colectiv Artistic Emerit din Moldova.
„Tălăncuţa” se bucură de mult succes şi la festivalurile internaţionale de folclor din România, Germania,
Franţa, Finlanda, Spania, Grecia, Polonia, Cipru, Italia
pentru că reuşeşte să transmită lumii „ceea ce se naşte
cu adevărat din pământ şi din suﬂetul omenesc”, adică
autenticul cântec folcloric românesc.
Membrii ansamblului, veniţi din diferite zone
folclorice, pe parcursul a două decenii au realizat 8
ﬁlme documentare şi artistice. „Tălăncuţa” a reuşit
să ne redea prospeţimea primară a cântecului popular, cuviinţa omului de la sat, gustul estetic raﬁnat,
continuând să ﬁe un model de valoriﬁcare a tradiţiilor
noastre populare.
Multe din cântecele din repertoriul „Tălăncuţei”
au variaţii şi tonalităţi mioritice: „De străină ce-am
rămas, îs tocmai neagră la obraz...”, „Mare-i lumea, eu
nu-ncap...”, „De la Nistru mai la vale, sunt trei drumuri
şi-o cărare...”, dar şi „Bine-i şede mesei mele împrejur
cu nemurele, dar mai bine i-ar şede dac-ar ﬁ şi mama
me...” – dacă poţi citi printre rânduri, dragă cititorule,
ai putea observa cât de actuale sunt temele. Să mai
zică cineva că folclorul se învecheşte?!
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Biblioﬁlii în acţiune
Biblioteca universitară bălţeană
este gazda unei frumoase expoziţii
de carte rară. Aceste perle au fost
puse la dispoziţia bibliotecii de către biblioﬁlul bălţean, cunoscutul
ziarist, Iulius Popa. Este lăudabil
gestul şi dorinţa domnului Iulius
Popa, de a colabora cu biblioteca
universităţii în vederea demonstrării colecţiei sale. Atât cadrele
didactice, cât şi studenţii bălţeni
manifestă un viu interes pentru
aceste sacre documente ajunse la
noi peste veacuri. Ar ﬁ foarte bine
dacă şi alţi biblioﬁli ar urma exemplul lui Iulius Popa. Orice biblioﬁl,
credem, trebue să-şi facă cunoscută colecţia sa de carte, în special
de carte rară, ﬁindcă orice colecţie,
ﬁe ea şi particulară, face parte din
patrimoniul cultural al ﬁecărei naţiuni. Cartea poate ﬁ comparată cu
banii, care cu cât mai mult circulă,
cu atât mai mari foloase aduc societăţii.
Chiar dacă,
în prezent, noile
tehnologii informaţionale concurează cu slova
scrisă, totuşi, cartea tradiţională,
ieşită de sub teascurile tiparniţelor,
rămâne cel mai important izvor de
dobândire a cunoştinţelor, neﬁind
ameninţată de pericolul dispariţiei.
Cartea reprezintă oglinda unei colectivităţi.
Expoziţia propune spre atenţia vizitatorilor lucrări din diverse
domenii, manuale şcolare, calendare, reviste, fotograﬁi ale familiei
regale din România (o poză este în
original).
Cea mai reprezentativă scriere
a expoziţiei este Biblia de la Blaj
din anul 1795, tradusă din limba
greacă de Samuil Micu (17451816), unul dintre fruntaşii Şcolii
Ardelene. Este o capodoperă rară
şi deosebit de valoroasă. Cartea se
aﬂă într-o stare ﬁzică bună, după o
restaurare reuşită.
În Biblia de la Blaj (1795), Samuil Micu “îndreptează graiul Bibliei de la Bucureşti mult osibit de
vorba cea de acum obicinuită …”.
Biblia de la Blaj a fost o versiune
românească ulterioară ale Bibliei,
care a folosit, într-o măsură mai
mare sau mai mică, textul Bibliei

lui Şerban Cantacuzino (1688) sau
Biblia de la Bucureşti. Samuil Micu
a tradus Biblia, nu numai pentru
că aceea de la Bucureşti, publicată
cu un secol în urmă, era epuizată,
dar şi pentru că identiﬁcase în ea,
după cum susţinea într-o prefaţă,
“o foarte întunecată şi încurcată
aşezare şi întocmire a graiului
românesc”. În noua sa traducere,
Samuil Micu, a utilizat şi alte stiluri
de scriere, în special cel a lui Petru
Pavel Aaron: “Deci, ca stilul şi aşezarea graiului întru aceeaşi Biblie
să nu ﬁe obosit, puindu-se unele
dintru ace tălmăcire, altele dintru
a altuia, s-au socotit că toată Biblia
de unul cu asemene stil şi aşezare
a graiului să se tălmăcească. Deci,
având eu îndeletnicire, m-am îndemnat să mă apuc de atâta lucru
şi să îndreptez graiul Bibliei cei mai
dinainte româneşti tipărită”.
I. Alături de faimoasa Biblie de
la Blaj, întâlnim o colecţie de manuale şcolare, cum ar ﬁ, de pildă:
II. Petre V. Haneş, Limba română

tă, Ed. “Cartea Românească” S. A.,
1925 ş. a.
În expoziţie predomină lucrările
cu tematică religioasă:
I. Jacques G. Pitzipios, L ’Eglise
orientale, premiere partie, Rome,
Imprimerie de la Propagande,
1855;
II. Dosoftei Mitropolitul Suciavei, Vârsta şi petrecerea sﬁnţilor,
Iaşi, 1682;
III. Noul Testament al Domnului
şi Mântuitorului Nostru Iisus Hristos, Smirna, 1858;
IV. Privire raepede... de Arun
Pumnul, Cernăuţi, 1865;
V. Alexandru Ciplea, Mica Biblie
sau Istoria Descoperirii Dumnezeieşti. Partea a doua: Legea Nouă;
VI. Manual pentru clasa a III-a a
şcolilor secundare, Ediţia a II-a, Blaj,
Tipograﬁa Seminarului teologic
greco-catolic, 1924;
VII. Noul Testament a Domnului
Nostru Iisus Hristos, Sanct Peterburg, 1817 şi altele.
Din domeniul istoriei şi etnograﬁei amintim:
I. Rutenisarea Bucovinei şi
causele desnaţionalisării poporului român după date autentice,
Bucureşti, Ed. “Minerva”, 1904;
II. Teohari Antonescu, Cetatea
Sarmizegetusa, Iaşi, Tipograﬁa H.
Goldner, 1906;
III. Nistor, Românii şi rutenii în
Bucovina.Studiu istoric şi statistic,
Bucureşti, Librăriile Socec & Comp.
şi C. Sfetea, 1915;
IV. S. Fl. Marian, Ornitologia
poporană romănă, vol.1, Cernăuţi,
Tipograﬁa lui R. Eckhardt, 1883;
V. Tudor Pamﬁle şi Mihai Lupescu, Cromatica poporului român,
Bucureşti, Librăriile Socec & Comp.
şi C. Sfetea, 1914;
VI. Elena Niculiţă Voronca, Studii în Folclor, vol.1, Bucureşti, Tipograﬁa G.A.Lazareanu, 1908;
VII. Elena Niculiţă Voronca, Studii în Folclor, vol.2, Cernăuţi, Tipograﬁa “Gutenberg”, 1912.
Nu sunt lipsite de importanţă
nici revistele prezentate la această
expoziţie. Am putea menţiona publicaţiile: Albina (Bucureşti, 1897
şi 1928); Almanahul Poporului
(Cernăuţi, anul II, 1929); Almanahul
ziarelor (Bucureşti, 1933,1934 şi
1936), Amicul Tinerimii (Bucureşti,

Expoziţie de Carte Rară
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pentru clasa I-a secundară, Bucureşti, Ed. Naţională, 1929;
III. Aron Pumnul, Lepturariu românesc, Viena, 1864;
IV. Hauler, Exerciţii latine pentru
clasa I-a a şcolilor secundare, Suceava, Editura şi proprietatea “Soc.
Şcoala Română”, 1912;
V. Carte de cetire sau Lecturariu
românesc pentru a treia clasae din
şcoalele poporale primari, Viena,
1877;
VI. Eduard Slavcovschi, Din
problemele străjăriei. Educarea
tineretului prin activitate manuală,
Bucureşti, 1939;
VII. Isidor Onciul, Manualu de
Archeologia biblică, Cernăuţi, Tipograﬁa arhiepiscopală şi Editura
autorului, 1884;
VIII. Nicolae Iorga, Viaţa femeilor în trecutul românesc, Vălenii
de Munte, Ed. Neamul Românesc,
1910;
IX. F. Aaron, Manual de istoria
Principatului României de la cele
dintâi vremi istorice până în zilele
de acum, Bucureşti, Tipograﬁa Colegiului Sf. Sava, 1839;
X. O. Tafrali, Manual de istoria
artelor, vol.1, Ediţia a II-a revăzu-

anul al V-lea, nr.1 din 1 octombrie
1907); Beserica basarabeană (Bălţi),
era organul eparhiei Hotinului. (A
început să apară din anul 1942. A
fost o publicaţie bisericească locală.
Pe paginile acesteia au publicat: Gh.
Armaşu, S.Varzaru, At. Necula, L. Iftodi, V. Grigoriu ş.a.); Boabe de grâu
Bucureşti, anul I, nr.4 din iunie 1930,
revistă ilustrată de cultură, avându-l
ca redactor pe Emanoil Bucuţa. (Revista avea un caracter enciclopedic,
de înaltă ţinută graﬁcă, editată de
către Direcţia Educaţiei Poporului,
reunind în paginile sale articole
de istorie culturală şi literară, informaţii despre congrese, conferinţe,
vernisaje, stagiuni teatrale şi muzicale etc., articole despre activitatea unor societăţi şi instituţii de
cultură. Publicaţia trata, în paginile
sale, probleme de literatură, istorie,
geograﬁe, turism, teatru, muzică,
cinematograﬁe, radio etc. Revista
conţinea şi ilustraţii, tabele graﬁce
de o calitate înaltă. Au colaborat: T.
Soroceanu, I. Georgescu E. Petraşcu,
L. Rebreanu, I. Bianu, I. Sadoveanu, I.
Breazu, Gr. Moisil, R. Vulpe, Gh. Cardaş, B. Theodorescu, I. Simionescu,
L. Morariu, E. Rădulescu-Pogoneanu ş.a.); Cartea Moldovanului (nr.1
din 1943); Deşteptarea (Cernăuţi,
anul I, nr.18 şi 19 din 1 şi 15 august
1908); Gazeta Mazililor şi Răzeşilor
Bucovineni (Cernăuţi, 1910 şi 1913);
Ion Creangă (Bârlad, anul I, nr.1 din
august 1908); Luminătorul Chişinău, a apărut încă din anul 1908.
(Era o revistă bisericească, care a
contribuit la menţinerea spiritului
treaz de românitate în Basarabia. A
reﬂectat, în paginile sale, îndeosebi,
viaţa bisericească a basarabenilor.
Luminătorul a fost căutat şi citit atât
de cler cât şi de către mireni. Revista
a apărut şi s-a menţinut datorită
unor personalităţi ca: Gurie Grosu,
Constantin Popovici, Serghie Bejan,
Constantin N. Tomescu, Ilie Tocan şi
mulţi alţii).
Lucrările, expuse spre atenţia
vizitatorilor, reprezintă nu numai
rarităţi biblioﬁle, ci şi nişte adevărate documente literare şi istorice.
Biblioteca universitară din Bălţi
este gata oricănd de a colabora şi
cu alţi biblioﬁli, care doresc organizarea unor expoziţii de carte din
colecţiile lor.
Vasile SECRIERU,

Proiecte

Comunităţile rurale în prezent
se confruntă cu multiple probleme
nu numai economice dar şi socialculturale. În condiţiile actuale, de
schimbare vertiginoasă a valorilor,
totuşi, căminul cultural, biblioteca
trebuie să-şi evalueze capacităţile
şi abilităţile pentru exercitarea
funcţiilor sociale în comunitate în
conformitate cu noile cerinţe ale
vremii.
Biblioteca sătească a fost şi
continuă să ﬁe un local de cultură,
o instituţie care acordă ajutor oamenilor în rezolvarea problemelor.
Reuşita
depinde
de modul în
care evaluează situaţia comunitară,
problemele şi resursele existente.
De exemplu, în satul Văsieni,
o localitate de tip izolat (după indicii geograﬁci, economici şi de
comunicaţie), biblioteca publică a
fost şi este un local de întâlnire în
comunitate. Activitatea actuală a
bibliotecii s-a concretizat în unele proiecte, realizate cu suportul
ﬁnanciar al Fundaţiei Soros Moldova.
În cadrul Programului Informaţional de Extindere a Serviciilor
pentru Beneﬁciarii Bibliotecilor
Publice, biblioteca din Văsieni
realizează proiectul „Sprijin socioeducaţional şi consultanţă, privind
implementarea iniţiativelor locale”.
Scopul proiectului vizează extinderea serviciilor şi dezvoltarea instituţională a bibliotecii în direcţia
acordării de sprijin social-educaţional copiilor din familiile defavorizate şi susţinerea tinerilor pentru
a se implica activ în soluţionarea
problemelor comunităţii. Biblioteca s-a încadrat activ în procesul
de reducere a sărăciei şi rezolvarea
unor probleme importante ale
satului. Prin diversiﬁcarea condiţiilor şi posibilităţilor de realizare
a intereselor copiilor (deschiderea
unei săli de lectură, completarea
unui fond de carte artistică şi diBiblioteca Ştiinţiﬁcă
dactică, conectare şi instruire Ina Universităţii “A.Russo”, or. Bălţi

ternet etc.), biblioteca contribuie
la reducerea delicvenţei juvenile.
Asigurarea unor condiţii de pregătire şcolară şi petrecerea timpului
liber, compensează lipsa cadrului
familial favorabil educaţiei copiilor.
Accesul la informaţie contribuie la
o mai bună difuzare a inovaţiilor în
comunitate, susţinând procesul de
modernizare a satului.
Un loc aparte îl are formarea şi
dezvoltarea colecţiilor multimedia
care au avantajele sale: accesibilitate, actualitate, difuzare rapidă. În
cadrul unui nou proiect din Programul Dezvoltarea Colecţiilor de
Bibliotecă a fost achiziţionat sistemul inf o r matic
„Moldlex” necesar pentru promovarea
culturii juridice în relaţiile dintre
producătorii locali şi antreprenori,
familiarizarea acestora cu prevederile cadrului legislativ. De asemenea, se acordă atenţie la informarea şi sensibilizarea populaţiei, a
structurilor publice privind cadrul
legislativ care vizează dezvoltarea
comunităţii. Colecţia multimedia
(CD-ROM) ce conţine dicţionare,
teste, corectore electronice este
necesară, în special, profesorilor şi
elevilor, ﬁind un valoros suport didactic, asigurând însuşirea corectă
a limbii române, lucrul cu textele,
pregătirea absolvenţilor, etc.
În contextul celor menţionate
mai sus, şi ca o dezvoltare logică
a obiectivelor propuse, în cadrul
Programului Dezvoltare Comunitară, biblioteca implementează
proiectul „Buletinul informativ al
satului Văsieni”, pentru a asigura
furnizarea de informaţii corecte
şi necesare sătenilor. În ﬁne, prin
dezvoltarea capacităţilor tehnice şi
informaţionale, biblioteca tinde să
devină un centru de încurajare a
iniţiativelor locale.

BIBLIOTECA PUBLICĂ
ÎN COMUNITĂŢILE RURALE

Elena VÂNTU,
şefa bibliotecii publice Văsieni,
judeţul Orhei
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Ştiri

Spania la Chişinău

Recent la Biblioteca Naţională a avut loc inaugurarea expoziţiei-eveniment „Spania. Cultură şi civilizaţie”, dedicată trecerii în neﬁinţă, acum 75 de ani, a
marelui romancier spaniol Vicente Blasco Ibañez.
Moderatorul manifestării, dl Alexe Rău, directorul
Bibliotecii Naţionale, a făcut o reuşită paralelă între
Ibañez şi Rebreanu, deoarece: ”Ibañez a scris despre
poporul său, oamenii simpli l-au interesat în primul
rând, în ei văzând şansa renaşterii Spaniei după catastrofa din 1898”. În continuare, despre opera lui Blasco Ibañez a vorbit dl Sergiu Pavlicenco, profesor la
catedra de limbă şi literatură spaniolă la USM. Despre
trecutul istoric, despre latinitatea limbilor spaniolă şi
română au vorbit istoricul Iurie Colesnic şi regizorul
Andrei Vartic. Dna Angela Soltan, reprezentanta Uniunii Latine din Republica Moldova a relatat despre
propagarea culturii şi limbii spaniole în ţara noastră.

Placa comemorativă
pe clădirea BNRM
La 12 februarie a fost dezvelită placa comemorativă
a arhitectului armean Agasi Ambarţumean, instalată
pe clădirea Bibliotecii Naţionale. La eveniment au
participat arhitectul general al oraşului Chişinău, dl
Modârcă; vice primarul municipiului, dl Paladi, directorul general al BNRM, dl Alexe Rău, reprezentanţii
Comunităţii armenilor în Republica Moldova, colaboratorii Institutului „Urbanoproiect”, rudele, colegii
şi prietenii dlui Ambarţumean. Cu acest prilej, în
holul bibliotecii a fost inaugurată o expoziţie de
fotograﬁi ale realizărilor arhitectului. Manifestările
au fost consacrate către 90 de ani de la naşterea
dlui Ambarţumean, care pe parcursul vieţii sale a
reconstruit bulevardul Negruzzi, străzile Puskin, bulevardul Ştefan cel Mare, precum şi alte magistrale
ale oraşului. De asemenea a proiectat primele microraioane din sectorul Râşcani; a elaborat proiectele
a peste 50 de blocuri locative şi civile, care au fost
înălţate în oraşele republicii; a găsit o decizie arhitectural-artistică reuşită pentru clădirile grădiniţelor,
şcolilor şi magazinelor.
Un adevărat eveniment în viaţa culturală a oraşului Chişinău a fost şi construcţia Bibliotecii Naţionale
de astăzi, realizată conform proiectului aceluiaşi arhitect – Agasi Ambarţumean.
Raisa MELNIC,
şefa Serviciului Programe Culturale al BNRM

Eminescu la Crihana Veche
Pe lângă biblioteca publică din satul Crihana Veche, judeţul Cahul activează cenaclul „Vatra”. Şedinţele acestui cenaclu sunt ca nişte duminici ale suﬂetului. Şedinţa din ianuarie a fost dedicată comemorării
poetului nostru naţional Mihai Eminescu. La şedinţă
au participat profesori, părinţi, copii. Şi ﬁecare a venit
la întâlnirea cu Eminescu cu ce i-a fost mai drag suﬂe-
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Expoziţia de cărţi şi ilustraţii deschisă cu acest
prilej, conţine un număr mare de publicaţii, ilustrând
viaţa literară a Spaniei din secolele XVI – XX. Au fost
expuse şi vederi pitoreşti ale oraşelor şi plaiurilor
spaniole.
Academicianul Iurie Canaşin a adus la expoziţie
o colecţie de sculptură dintre care a atras atenţia
vizitatorilor lucrările „Pablo Picasso”, „Corida”, „Preot
din Salamanca” ş. a. Elevii de şa Liceul „Servantes” din
capitală au prezentat o mică colecţie de ilustraţii a
operei lui Blasco Ibañez. În ﬁnal, a întregit serbarea
micul concert (o compoziţie de muzică clasică spaniolă), interpretat de trio „Anticona-Cobolieri”.
Lilia ZAPOROJAN şi Viorica GUŢANU,
bibliotecare principale,
Serviciul Programe Culturale al BNRM

O valoroasă achiziţie de carte
Biblioteca publică orăşenească Cupcini şi-a îmbogăţit recent colecţiile cu 56 de cărţi la preţul total de
6750 lei. Această achiziţie valoroasă este rezultatul
unui grant susţinut de Fundaţia Soros şi câştigat de
bibliotecara Svetlana Gudumac cu suportul Primăriei
Cupcini.
Programul Soros de sprijin a bibliotecarilor este
orientat spre susţinerea activităţii bibliotecilor, a beneﬁciarilor acestor instituţii cu scopul de a asigura un
acces liber şi nelimitat la sursele de informaţie, racordând bibliotecile din Moldova la standardele societăţii informaţionale moderne, ca una din condiţiile de
bază ale democratizării societăţii.
Cărţile sunt din cele mai solicitate serii: „Prima
mea enciclopedie”, „Enciclopedie pentru tineri”, „Enciclopedia Ce şi Cum”.
Biblioteca Cupcini şi-a îmbogăţit colecţiile cu
cărţi de mare valoare , precum: „Istoria culturii şi
civilizaţiei” în 10 volume; „Istoria literaturii universale în 2 volume; „Lumea ştiinţei: viaţa şi ecologia”;
„365 de poveşti”; „Vreau să ştiu: 1000 de întrebări
şi răspunsuri”; „Biblia ilustrată”, diverse dicţionare
bilingve etc.
Larisa SAJIN,
specialist în domeniul biblioteci DJ Cultură, Edineţ
(Retipărit din ziarul “Curierul de nord”)

tului din creaţia poetului: elevii cl. a 7-ea au prezentat
dedicaţii teatralizate, alţii au recitat poezii, au cântat
romanţe pe versuri eminesciene, M. Răileanu, T. Lazăr, N. Cudlenco ş.a. au declamat din creaţia proprie
versuri închinate lui Eminescu. Şedinţa cenaclului
s-a încheiat cu audierea cântecului „Eminescu” (înregistrat pe casetă), interpretat de inegalabilii Ion şi
Doina Aldea Teodorovici.
M. CUDLENCO
CUDLENCO, Crihana Veche, jud. Cahul

INFORMATIZAREA
BIBLIOTECILOR UNIVERSITARE

FACTOR DE SUCCES ÎN IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR MODERNE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
“Într-un orăşel de peste hotare, cu o populaţie de
85 mii de oameni, rectorul universităţii bălţene, academicianul Nicolae D. Filip, a văzut o universitate de
vreo 16 mii de studenţi. În biblioteca de acolo sunt
656 mii de volume, ceea ce în comparaţie cu biblioteca universităţii bălţene este de 2 ori mai puţin. În
sălile de lectură, acolo, poţi vedea mereu mai puţini
studenţi decât la noi. Nu e vorba însă de calitate, care
chipurile ar ﬁ mai bună la Bălţi. În orăşelul de peste
hotare biblioteca este informatizată, computerizată,
internetizată. Studentul poate sta acasă şi studia la
calculator tot ce-l interesează, cuplându-se la tehnica
din biblioteca universităţii, accesând chiar profesori.”
Această informaţie am spicuit-o din paginile “Făcliei”
(13.07.2002), unde se relatează despre Forumul Pedagogilor din Moldova, în cadrul căruia rectorul Universităţii din Bălţi a vorbit despre revoluţia pe care
intenţionează s-o declanşeze la bibliotecă în cel mai
apropiat timp.
Conferinţa Internaţională “Reforma învăţământului: teorie şi practica” din aprilie 2002, despre a accentuat rolul bibliotecii universităţii în cultivarea culturii
informaţionale a tinerilor, drept una din cele mai
valoroase componente ale culturii contemporane.
Succesul şi chiar vitalitatea unei biblioteci de învăţământ depinde în cea mai mare măsură de capacitatea
ei de-a se informatiza, de-a pune rapid la dispoziţia
utilizatorilor săi condiţii şi servicii optimale de muncă intelectuală.
„Cine nu face legătura dintre revoluţia microelectronică şi informaţională şi tendinţa devenirii
istorice nu înţelege vremurile... Tendinţa devenirii
istorice se conturează a ﬁ tendinţa către o societate a
cunoaşterii...” (Mihai Drăgănescu, academician).
După anul 1990, când s-au intensiﬁcat procesele
de restructurare şi modernizare a învăţământului universitar, odată cu modiﬁcările în structura şi serviciile
bibliotecilor, cele mai mari biblioteci de învăţământ
din Moldova şi-au structurat un program propriu de
informatizare în funcţie de resurse, posibilităţi tehnice şi umane. Toate bibliotecile însă urmăresc eﬁcientizarea activităţilor informaţionale, transformarea lor
într-un puternic centru de informare şi documentare
pentru structurile universitare, care să asigure difuzarea informaţiei către utilizatori prin reţele locale,
naţionale şi chiar internaţionale. Bibliotecile, care nu
se aﬂă în perimetrul capitalei, sunt cele ce aşteaptă
cel mai mult realizarea proiectului SIBIMOL, crearea
catalogului partajat, integrarea în reţelele informaţionale naţionale.
“În funcţie de modul în care este receptată, organizată, ierarhizată şi utilizată informaţia se poate
obţine o nouă calitate în cunoaştere, spune dl Ion
Stoica, directorul Bibliotecii Centrale Universitare
din Bucureşti. Informaţia, acest factor dinamizator

şi cel mai important al învăţământului provoacă
schimbări radicale în tehnologia didactică. Cu atât
mai mult că azi instruirea nu mai este o activitate
individuală efectuată într-o anumită perioadă a
vieţii, dar poate continua şi contribui la caliﬁcarea
personalului din orice domeniu.”
Elementele cele mai puternice ale noilor tehnologii s-ar putea numi următoarele:
Randamentul foarte ridicat al acestui tip de învăţare:
Ştiinţă ne spune, că un om însuşeşte doar 10% din
ce vede, 20% din ce aude, 50% din ce vede şi aude simultan, şi aproape 70% din ce citeşte, vede şi aude. Ne
putem da seama ce mult înseamnă o tehnologie care
permite comunicarea prin imagine, sunet, text şi video, în acelaşi timp. Ori dacă se mai cunoaşte că unele
domenii folosesc sunetele de exemplu la însuşirea
limbii străine, imaginea pentru studierea geograﬁei,
biologiei.
Utilizarea algoritmilor complecşi în tehnologiile
de învăţare asistate de calculator, în prezentarea informaţiei geograﬁce poate ﬁ însoţită de algoritmi de
identiﬁcare şi marcare pe hartă;
Libertatea navigaţiei este foarte mare, iar utilizatorul poate singur să-şi aleagă traseul, deci se poate
vorbi despre individualizarea învăţării, atât de diﬁcil
de realizat în cazul învăţării clasice;
Asigurarea percepţiei unui proces în dinamica lui,
fazele ﬁind însuşite în succesiune logică;
Un mare avantaj îl reprezintă existenţa unor mecanisme de învăţare, veriﬁcare şi evaluare, deja implementate.
Este foarte mare aportul calculatorului în procesul
de stocare, ordonare, apoi de căutate şi regăsire a informaţiei.
Produsele multimedia, care azi au devenit obiecte
de achiziţie în foarte multe biblioteci, ne integrează în
baze de date complexe, care cu succes se pot utiliza în
procesul dinamic al învăţării.
Ce s-a produs la Bălţi în cei 12 ani de după 1990 ?
Biblioteca Universităţii din Bălţi s-a adaptat rapid
la ceea ce înseamnă o biblioteca automatizată şi azi se
poate vorbi cu încrederee despre perspectivele pe care
le aşteaptă în primul rând beneﬁciarii bibliotecii.
Cu cele 37 de calculatoare incluse în reţeaua locală (3 servere, 10 PC, cu un server performant) se
oferă azi accesul la baze de date proprii (circa 140000
informaţii, carte, periodice, analitice), ceea ce reprezintă 35% din toate titlurile deţinute. Integral este
cuprinsă în catalogul electronic colecţia de carte în
limba română. Iată de ce sunt absolut juste preferinţele utilizatorilor (circa 80 %), de a efectua cercetarea
bibliograﬁcă în catalogul electronic. Este asigurat
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accesul la infrastructura informaţională naţională şi
internaţională (baza de date „Jurist”, EBSCO, Centrul
de resurse informaţionale ale Ambasadei SUA, bazele
de date ONU, diverse site-uri Internet).
Schimbări rapide au loc în evoluţia colecţiei bibliotecii, diversiﬁcându-se suporturile informaţionale
(CD şi DVD). Un salt calitativ în acest sens îl avem
datorită susţinerii Fundaţiei SOROS, care a remarcat proiectul înaintat la concurs, oferindu-ne $ 500
pentru procurarea purtătorilor de informaţie multimedia.
Un loc deosebit de atractiv pentru studenţi, în special de la Drept şi Economie, a devenit Centru de Documentare ONU şi Clubul înﬁinţat pe lângă el. Acest
centru dispune de o colecţie de peste 1000 documente
tipărite şi oferă mari posibilităţi de navigare Internet.
Serviciile noi pe care le oferă azi Biblioteca Universităţii din Bălţi clienţilor săi sunt:
- acces la baza de date interne şi externe, bibliograﬁce şi full- texte, acces Internet;
- accesarea documentelor electronice – CD-ROMuri şi DVD- ROM-uri;
- acces la pagina www ( http://libruniv.beltsy.md)
cu catalogul noilor intrări începând cu anul 2000;
- tipărirea buletinului de cerere; bibliograﬁilor tematice direct din OPAC ,
- tipărirea la imprimantă a materialelor selectate
din bazele de date şi Internet ori copierea lor pe dischetă;
- acces la programe de aplicaţii în Mediatecă ;
- tehnoredactarea lucrărilor ştiinţiﬁce (referate,
teze anuale, de licenţă ş. a.)
- procesoare graﬁce; programe de calculator;
Cea mai mare pondere de utilizare o are azi Internetul (circa 10000 de accesări în 7 luni), apoi bazele
de date, diversele aplicaţii, accesare CD-ROM şi DVDROM. Cele din urmă împreună cu anumite emisiuni
TV, din 36 de programe captate prin antena–satelit,
sunt activ utilizate de către studenţi în mod indepen-

Top •Top •Top

CEI

MAI BUNI BIBLIOTECARI ŞCOLARI

La acest top, care se organizează anual în capitală, participă, de
regulă, bibliotecarii din bibliotecile
şcolare care au o vechime în muncă
de cel puţin 3 ani, studii de specialitate, indicatori de performanţă care
au luat parte la testele şi probele
practice, ne informează dna Liuba
Arion, metodist biblioteci şcolare la
DEŞTS.
În prima etapă s-au luat în considerare indicatorii de performanţă,
nivelul de gestionare, asigurarea cu
manuale, satisfacerea cerinţelor informaţionale ale elevilor şi cadrelor
didactice, participarea cu carte la
organizarea manifestărilor, seminarelor, etc. Interesantă este şi etapa
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dent cât şi în grup împreună cu profesorii. Studenţii şi
profesorii recunosc eﬁcienţa însuşirii limbilor străine
cu ajutorul noilor resurse. CD-ROM-urile reduc nevoia unui fond mare de referinţă; concomitent de la
mai multe posturi poate ﬁ accesat acelaşi material, iar
calitatea informaţiilor obţinute este net superioară
prin exhaustivitatea şi operativitatea sa.
Noi, bibliotecarii, constatăm tot mai mult, că dispunem de prea puţine medii audio-video şi electronice
pe care le propunem astăzi utilizatorilor. Doar 2700
de materiale AV şi circa 200 documente electronice
la 8000 de cititori este o cantitate prea mică pentru a
satisface multitudinea de doleanţe în ascensiune.
Aceste documente sunt foarte uşor de regăsit în
catalogul electronic datorită existenţei în TINLIB a
Modulului Audio-Video/Multimedia cu opţiunea
analitică. Circulaţia acestor unităţi materiale constituie 4,7% faţă de circulaţia totală - 1,12%.
Din septembrie 2002 punem în aplicare Modulul
Circulaţie. Baza de date „Cititorul” este ţinută deja al
treilea an. Toţi studenţii anului I vor primi permise de
intrare cu barcodă.
Colecţiile sălilor de lectură şi parţial ale sălilor de
împrumut sunt deja barcodate, pe măsura restituirii
documentelor împrumutate din depozit se barcodează şi cele supuse retroconversiei, astfel cu barcode
sunt dotate deja circa 10 % din colecţia totală.
Şi, desigur, aşteptăm foarte multe de la proiectul pe
care intenţionăm să-l desfăşurăm cu colegii din SUA,
Biblioteca Universităţii “St. Cloud” din Minissota.
În acest context, biblioteca din Bălţi a devenit un
punct informaţional important pentru structura universitară şi contribuie în mare măsură la îmbunătăţirea calităţii învăţământului şi cercetărilor ştiinţiﬁce.
Cunoaştere, înţelegere, asimilare şi utilizare. Toate
acestea se pot realiza azi având echipament, fonduri,
materiale şi personal, cu necesităţi şi perspective de
viitor.
Elena HARCONIŢĂ

a treia, ce prevede abilităţile de
creativitate, formarea deprinderilor
de muncă independentă la elevi,
rezolvarea situaţiilor de problemă,
apărute în asigurarea informaţională
a procesului educaţional în şcoală,
aspectul vizual al bibliotecii şcolare contemporane, cât şi calităţile
personale: inteligenţa, exprimarea
explicită şi elocventă a ideilor, cumpătarea, chibzuinţa etc.
La prima etapă evaluarea se
efectuează în colectivul instituţiei
de învăţământ, conform cerinţelor
procesului verbal propus. La etapa
a doua participanţii susţin un test în
scris. Cei care acumulează maximum
de puncte au posibilitatea să partici-

pe la etapa ﬁnală.
În cadrul topului din anul trecut
cu titlul „Cel mai bun bibliotecar al
anului”, învingătoare au devenit Nina
Palaş, bibliotecara Liceului Republican de Coregraﬁe şi Tatiana Palamarciuc, bibliotecar-şef al Liceului „Mihai
Viteazul”. Învingătoarelor le-au fost
înmânate diplome de merit şi cadouri de preţ.
Bibliograﬁile elaborate „Lecturi
obligatorii în clasele V-VI” de Tatiana
Palamarciuc şi „Acţiuni culturale în
şcoală” de Nina Palaş sunt recomandate să ﬁe utilizate de bibliotecile
şcolare.
Reporter V. G.

Seminare

Cultura informaţională în bibliotecile şcolare
În Buletinul Ministerului Educaţiei (nr. 2-3) din 2002 a fost
publicată programa disciplinei
„Iniţiere în bibliologie şi cultura
informării”, destinată elevilor cl. IXII şi este concepută ca un proces
de învăţare continuă. Conţinutul
programei înserează teme şi subiecte de familiarizare cu biblioteca, lectura, cartea şi alte publicaţii
tradiţionale şi moderne, cu tehnicile de lectură şi muncă intelectuală,
sintetizarea lecturii, istoria bibliotecilor şi a cărţii etc. El oferă subiecte şi teme de actualitate conexe
tendinţelor moderne de dezvoltare
a domeniului informaţional CDROM, biblioteca virtuală, Internet,
catalog electronic.
Studiind cursul de “Iniţiere în
cultura informaţională”, elevii îşi
vor forma capacitatea de orientare
în ﬂuxul informaţional în continuă
creştere în societatea modernă, vor
cunoaşte diverse surse şi tehnologii

Bibliograﬁi noi

de accesare a informaţiilor. Elevii
vor avea un anumit grad de cultură informaţională, vor poseda o
totalitate de concepţii şi abilităţi în
domeniul informaţiei.
Cursul de “Iniţiere în bibliologie
şi cultura informării” este orientat
în susţinerea procesului de instruire şi este aşteptat atât de bibliotecarii şcolari cât şi de cadrele didactice
din instituţiile preuniversitare.
Numai având cunoştinţe despre modul în care poate ﬁ găsită
informaţia, cititorul poate naviga
cu succes în lumea informaţiei. De
aceea a fost binevenit seminarul
bibliotecarilor şcolari din sectorul
Centru al municipiului Chişinău,
ce a avut loc recent, cu genericul
„Cultura informaţională şi cultura
generală a beneﬁciarilor bibliotecilor şcolare”.
În comunicarea sa dna Liuba
Arion, metodist biblioteci şcolare
la Departamentul Educaţie, Ştiin-

ţă, Tineret şi Sport, a accentuat
importanţa predării bibliologiei în
şcoală.
Dna Maria Colac, directorul
adjunct al şcolii nr. 24 a vorbit despre practica deja acumulată în predarea bibliologiei, întrucât această
disciplină demult este predată elevilor acestei instituţii. Dna Svetlana
Ursu, bibliotecara acestei şcoli, şi-a
împărtăşit experienţa în predarea
orelor de bibliologie, a dat exemple
de metode tradiţionale şi netradiţionale, a demonstrat modele de
proiecte didactice la ﬁecare clasă
şi ﬁecare temă. Partea practică a
seminarului au constituit-o lecţiile
demonstrative. În ﬁnal, la evaluarea
seminarului bibliotecarii din sector
au apreciat înalt setul de materiale
primite şi orele demonstrative.
Tatiana PALAMARCIUC,
bibliotecar la Liceul
„Mihai Viteazul”

Lecturi suplimentare

Reforma învăţământului preuniversitar a introdus
în clasele ciclului gimnazial
curriculum-ul naţional. În
realizarea lui sunt deja
editate manuale pentru
elevi şi ghizi pentru cadrele
didactice care lucrează în
clasele V-VI. Obiectul major
al bibliotecii şcolare este,
deci, susţinerea procesului
educaţional prin diverse
Bibliotecara
aspecte, inclusiv întocmirea
Tatiana Palamarciuc
listelor de recomandare. În
acest scop dna Tatiana Palamarciuc, bibliotecar-şef la
Liceul „Mihai Viteazul” din Chişinău a elaborat bibliograﬁa “Lecturi obligatorii în şcoală”, o lucrare de recomandare a literaturii suplimentare pentru susţinerea
curriculu-mului şcolar la toate obiectele de studii în
clasele V-VI. Literatura propusă este un suport necesar
elevilor, dar şi cadrelor didactice pentru a cunoaşte ce
poate oferi biblioteca şcolară.
Dna Liuba Arion, metodist biblioteci şcolare la
DEŞTS ne relatează:
- Bibliograﬁa “Lecturi obligatorii în clasele V-VI”,
elaborată de dna Tatiana Palamarciuc, este ceva nou
la noi şi, aş remarca, foarte important şi necesar pen-

tru aplicarea cu succes a curricumul-ului, promovat
de Ministerul Educaţiei. Acum bibliotecarii şcolari
pot utiliza prezenta bibliograﬁe ca sursă iniţială (cu
completare ulterioară) în procesul de recomandare şi
acoperire a necesităţilor beneﬁciarilor.
Bibliograﬁa include literatură suplimentară la
majoritatea obiectelor, care sunt studiate în aceste
clase; este utilizată de profesori pentru studierea mai
aprofundată a obiectelor, planiﬁcarea activităţilor în
cadrul catedrelor; de asemenea, este utilizată de administraţia instituţiilor şcolare în veriﬁcările interne şi
la controalele tematice, de a se vedea dacă se lucrează cu literatura recomandată suplimentar.
Această bibliograﬁe pentru clasele a V-VI este
prima etapă a elaborării bibliograﬁilor. Acum se lucrează la alcătuirea bibliograﬁei pentru clasa a VII-a şi
sperăm că până la sfârşitul acestui an de învăţământ
sau, la sigur, până la 1 septembrie va ﬁ gata. Evident,
va urma bibliograﬁa, conform curriculum-ului pentru
clasele a VIII-IX. Vreau să subliniez că aceste bibliograﬁi sunt extraordinar de importante pentru bibliotecari, învăţători şi elevi. La elaborarea lor bibliotecarele lucrează conform curriculum-ului şi cu participarea nemijlocită a profesorilor de obiecte, totodată
ţinându-se cont de literatura existentă în bibliotecile
şcolare. De aceea toţi doritorii pot beneﬁcia şi utiliza
aceste bibliograﬁi.
Reporter V. G.
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PENTRU ACŢIUNI CULTURALE ÎN ŞCOALĂ
O bibliograﬁe importantă în premieră “Acţiuni
culturale în şcoală” este cea alcătuită recent de dna
Nina Palaş, bibliotecară la Liceul de Coregraﬁe din
capitală.
Pregătirea diferitor manifestări culturale, conform
sărbătorilor tradiţionale la noi, în Republica Moldova,
necesita o bibliograﬁe pregătită minuţios, conform
tematicii evenimentelor. Elaborarea acestei bibliograﬁi cu lista de literatură recomandată este mai mult
decât binevenită atât în instituţiile de învăţământ,
cât şi în cele de menire culturală şi nu numai, deoarece selectarea materialelor lua mult timp şi nu oricare
utilizator avea timp destul şi pricepere să aleagă.
Bibliograﬁa a fost alcătuită, în primul rând, pentru bibliotecari spre urgentarea acţiunii de căutare a
surselor, deservirea rapidă şi eﬁcientă a cititorilor şi
pentru organizarea expoziţiilor de carte, în deosebi,
de către biblioteca şcolară. (Iniţial bibliograﬁa a fost

alcătuită pentru uz intern
în biblioteca şcolară a internatului Liceului Republican
de Coregraﬁe, cu un ﬁşier
respectiv, dar s-a remarcat
că poate ﬁ recomandată
tuturor solicitanţilor).
Menţionăm că lucrarea include cărţi, articole
din culegeri şi periodice.
Lista bibliograﬁcă poate
ﬁ utilizată ca bibliograﬁe
propriu-zisă, dar şi la organizarea ﬁşierelor sistematico-tematice.

În fotograﬁe: Nina PALAŞ,
bibliotecară la Liceul de Coreograﬁe din Chişinău
Reporter V. G.

Workshop “Biliotecile depozitare ONU”
La ﬁnele anului 2002 am participat la workshop-ul
„Bibiotecile depozitare ONU” organizat la Bucureşti
de Biblioteca „Dag Hammarskjold”, principala bibliotecă care deţine toate documentele adoptate de
ONU. Principala misiune a acestei biblioteci este de
a transmite şi a asigura cu informaţie în regim electronic a
bibliotecilor depozitare ONU.
Moderatorul seminarului a
fost Kikko Maeyama, colaboratorul bibliotecii menţionate.
Seminarul a fost organizat pentru ţările din Estul
Europei, la care au participat
19 reprezentanţi din 8 ţări.
Republica Moldova a fost
reprezentată de Rodica Popovschi – Biblioteca ONU din
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cadrul USM, Svetlana Alexandrova – UNDP Moldova
şi Veronica Pelin – Biblioteca ONU a BN.
Participanţii s-au familiarizat cu structura paginii Web a ONU – construită pe 5 categorii tematice,
exploatarea bazelor de date ODS (Oﬃcial Document
System), UNBIS-net şi
UN-I-QUE - prima bază
de date a bibliotecii electronice ONU. Pe lângă
aceasta s-au studiat cele
mai importante şi mai exploatate domenii: dreptul
internaţional,
asistenţă
umană, drepturile omului
etc, având ca îndrumar
manualele „United Nations
Documentation:
Overview and research
options on the UN website” şi „Basic facts”. Abaut
the United Nations”. Seminarul a fost însoţit de lecţii
practice. În ﬁnal s-a discutat despre organizarea corectă a fondurilor ONU, achiziţionarea bazelor de
date electronice şi punerea la dispoziţia utilizatorilor
a informaţiei solicitate gratis, ﬁe în format obişnuit
sau electronic, gratuitatea serviciilor ﬁind condiţia
de bază pentru funcţionarea bibliotecilor depozitare
ONU. În ultima zi participanţilor le-au fost înmânate
certiﬁcate care conﬁrmă participarea la workshop.
Evenimentul respectiv a fost patronat de Centru
de Informare ONU din Bucureşti.
Veronica PELIN, Biblioteca Naţională

Sărbători noi

~
Ziua îndragostitilor
,

Comemorarea Sf. Valentin a şi acest Valentin este sărbătorit au ştiut să proﬁte comercianţii
dat naştere la o tradiţie răspân- pe 14 februarie. Şi acesta a fost de ﬂori şi managerii de articole
dită mai întâi în lumea anglo- episcop şi a păstorit sub ponti- „cadouri”. Şi uite aşa s-a ajuns la
sacsonă, în care este cinstit ca ﬁcatul papei Leon I. Biograﬁa îl situaţia în care astăzi 14 februapatronul logodnicilor. Cei mai menţionează ca lucrând în ora- rie nu ne mai vorbeşte despre
mulţi din secolul nostru cunosc şul păgân Retien, apoi la Passau viaţa creştină trăită în mod
prea puţine despre Valentin, ca şi, în cele din urmă, în Tirol. Ră- eroic de sﬁnţi, ci ne prezintă o
sfânt din primele veacuri creş- măşiţele pământeşti ale acestui sărbătoare nouă.
Şi încă ce sărbătoare! E ziua
tine. Cunosc însă foarte bine Valentin se aﬂă actualmente în
obiceiurile care se pot fabrica Passau, Germania. Dar până să îndrăgostiţilor. Toţi se numesc
în jurul acestui nume, sărbăto- ajungă aici, cultul acestui Valen- Valentin şi Valentina... Se cunurindu-l ﬁecare în felul său, cu tin a trecut prin Elveţia, Austria, nă pe stradă, în pieţe, în copaci,
elemente exotice, ca să placă, unde a fost cinstit mai întâi ca pe apă... nu pentru a comemora
să ﬁe mai interesant sau să pară ocrotitorul şi întăritorul celor viaţa sfântului, ci pentru a se distra. Este mai mult o sărbătoare
slabi în credinţă...
inedit...
Evenimentele
deosebite, de tip spectacol. Cei mai mulţi
Ce drum a parcurs această
sărbătoare ca să ajungă până cum ar ﬁ epidemiile, războaiele, se pretează la cununii şi logodfoametea, au pus în faţa creşti- ne ieftine sau sărutări şi îmbrăaici?
Lista sﬁnţilor consemnează nilor nevoia spontană de a ape- ţişări artiﬁciale. Sunt prezentate
încă alţi 13 sﬁnţi cu numele de la la ajutorul sﬁnţilor. Oamenii perechi de tineri asamblaţi în
grabă pentru
Valentin.
a nu pierde
Cel sărbăSFÂNTUL VALENTIN:
clip-ul publitorit pe 14
f e b r u a r i e sărbătoare sau bagatelizare a dragostei? citar...
poate ﬁ ori
T o a t e
simpli, fără un aviz special din acestea se amestecă cu memopreotul martir din Roma, ori epispartea vreunei autorităţi, au ria sﬁnţilor pentru a se motiva
copul martir din Terni, ori chiar
creat repede fel de fel de tradiţii
un altul. Primul a trăit la Roma
dragostea distractiv-comercială.
prin care atribuiau aportul sﬁn- Ceea ce denotă superﬁcialitate
şi a suferit martiriul în anul 268
ţilor la rezolvarea problemelor religioasă sau chiar o credinţă
după Hristos sub domnia împăde ﬁecare zi.
ratului Claudius II, gotul. Preotul
superstiţioasă. Şi încă se mai
În ceea ce priveşte tradiţia spune că, vezi, Doamne, „sunValentin a fost arestat şi pus sub
creată în jurul sﬁnţilor Valentini, tem un popor profund creştin...”
paza unui oﬁţer a cărui ﬁică era
data sărbătoririi lor corespunde
oarbă. Bolnava este vindecată
La prima vedere par jocuri
perioadei calendaristice în care nevinovate. Riscăm însă să
de Sfântul Valentin după care, în
păsările începeau procesul na- bagatelizăm şi să desacralizăm
mod explicabil, atât tatăl păgân,
tural de împerechere şi construcât şi familia lui se convertesc la
propriile valori creştine.
irea cuiburilor. Asocierea naivă
Dragostea nu este joacă.
creştinism. Aﬂând, împăratul îi
dintre un fenomen natural din Este o valoare umană, creştină,
decapitează.
viaţa gingaşelor ﬁinţe – păsările
Al doilea, episcopul Valenreligioasă despre care ar trebui
- cu existenţiala componentă a să vorbit mereu cu demnitate
tin, trecând odată prin Roma,
vieţii omului, dragostea, pro- şi, aş adăuga, cu sﬁnţenie. Şi
a adus la credinţa creştină pe
vine din rândurile poporului
un ﬁlozof şi treizeci de ucenici
cum nu există om fără această
simplu încă din evul mediu, valoare sacră, orice atingere a
ai acestuia. Este denunţat şi
precum şi maxima „ﬁecare Va- demnităţii dragostei îi priveşte
condamnat la moarte. Şi acesta
lentin îşi caută Valentina”.
este decapitat. După execuţie
pe toţi oamenii. O batjocură la
Sfântului Valentin i s-a adresa dragostei ﬁecăruia şi,
noii ucenici îl îngroapă la Terni,
atribuit de-a lungul timpului deci, şi a mea, şi a ta. DevaloItalia.
patronatul tinerilor doritori să
În forma în care s-a extins,
rizând dragostea, ne devaloriîntemeieze un nou cămin. Ini- zăm pe noi înşine, îl devalorisărbătoarea poate avea legătuţial sărbătoarea a fost marcată zăm şi pe Sfântul Valentin. Oare
ră cu un alt Valentin, din spaţiul
de mici atenţii. Din acestea s-a
germanic, şi anume cu Valentin
asta vrem?
născut mai apoi un obicei mai
Pr. Ştefan SOCACIU,
din Retien, care pe la mijlocul
mult laic, cum ar ﬁ „Valentine
preot paroh, s. Grigorăuca
secolului VI era deja considerat
greetings” în America şi de care
sfânt. Interesant este faptul că
(Retipărit din revista “Acasă”)
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Fundaţia Soros - Moldova
anunţă programul

Extinderea Serviciilor pentru Beneﬁciarii Bibliotecilor Publice
Programul are drept scop extinderea accesului la
informaţie prin diversiﬁcarea şi îmbunătăţirea serviciilor acordate diferitelor categorii de beneﬁciari ai
bibliotecilor publice.
Programul încurajează bibliotecile publice, în
colaborare cu autorităţile locale, ONG-uri şi alte organizaţii, să elaboreze strategii şi căi inovative care le-ar
face utile pentru comunitatea în care activează.
Programul este destinat bibliotecilor publice din
localităţile rurale, biblioteci publice orăşeneşti şi judeţene care sprijină iniţiativele locale de dezvoltare
comunitară, promovează ideea de incluziune socială,
devenind astfel accesibile pentru un public cât mai
larg posibil, în special pentru persoanele aﬂate în diﬁcultate: copii din familii dezavantajate, orfelinate şi
şcoli – internate pentru handicapaţi, persoane aﬂate
în privaţiune de libertate, aziluri, etc.
Pornind de la misiunea bibliotecii publice ca
serviciul care asigură accesul nelimitat la informaţie
pentru toată comunitatea, noile servicii implementate pot ﬁ orientate către:
Interesele speciﬁce ale comunităţii:
- centre comunitare de informare şi documentare
specializate;
- sprijinirea iniţiativelor locale de dezvoltare comunitară.
Copii şi tineret :
- Dialoguri cu tinerii pe diverse teme actuale pentru educaţia civică;
- Club pentru activitatea grupurilor de voluntari
pentru tineri;
- Acţiuni după programul de şcoală – ajutor acordat elevilor la elaborarea temelor pentru acasă;
- Programe de cooperare între biblioteci şcolare şi
alte biblioteci;
- Familiarizarea copiilor cu avantajele tehnologiilor noi pentru asigurarea accesului la informaţie,
cunoaştere şi comunicare prin crearea spaţiilor multimedia, mediatecilor
Persoane cu handicap:
- Acces la informaţiile şi serviciile bibliotecii;
- Acţiuni unde copiii şi tinerii cu handicap pot comunica cu alţi copii şi tineri.
Grupuri speciale de populaţie:
- Extinderea serviciilor şi programelor bibliotecii
locale pentru închisori, spitale, aziluri pentru bătrâni,
orfelinate, etc.
Bibliotecile sunt încurajate să includă în proiectele lor elemente de instruire în cazul în care serviciile
pe care le propun sunt noi şi necesită o documentare
sau acumularea unei experienţe.
Proiectele privind extinderea serviciilor bibliotecilor publice urmează a ﬁ prezentate în următorul
format:
1. Rezumatul proiectului pe 1 pagină;
2. Introducere (descrierea instituţiei şi a comunităţii deservite, aspecte speciﬁce, probleme, populaţie,
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servicii oferite la dată, resursele folosite, etc);
3. Necesitatea (justiﬁcarea necesităţilor şi descrierea serviciilor propuse, resursele necesare, etc);
4. Obiective şi activităţi (descrierea modului de
implementare a noilor servicii, activităţi, parteneri,
orar, rezultatele aşteptate, etc);
5. Marketing (descrierea modului de difuzare a informaţiei despre noul proiect, etc);
6. Date personale (Curriculum Vitae al directorului
de proiect şi al personalului ce urmează a ﬁ implicat
în acest proiect);
7. Evaluarea (descrierea modului de evaluare a
succesului şi impactului proiectului);
8. Viabilitatea proiectului şi viziunea asupra viitorului acestuia (descrierea evoluţiei proiectului,
ﬁnanţarea acestuia după ce perioada de acordare a
grantului se încheie, etc);
9. Bugetul (speciﬁcarea tuturor articolelor de
cheltuieli ) însoţit de informaţia privind justiﬁcarea
preţurilor;
10. Scrisoare de sprijin din partea ﬁecărei organizaţii – partenere care va demonstra interesul şi motivaţia faţă de proiect;
11. Conﬁrmare privind sursele de coﬁnanţare.
Proiectul va ﬁ însoţit de un formular* de participare.
Finanţarea solicitată pentru proiect nu va depăşi
6000 USD.
Se va solicita o contribuţie obligatorie din partea autorităţilor publice locale sau a partenerilor de
proiect pentru asigurarea spaţiului adecvat realizării
proiectului, securitate şi pază, procurare de mobilier (
în caz de necesitate ). Prioritate va ﬁ acordată proiectelor care beneﬁciază de alte surse de coﬁnanţare.
În cadrul Programului Extinderea Serviciilor pentru Beneﬁciarii Bibliotecilor Publice nu vor ﬁ sprijinite
proiecte legate de construcţii, dezvoltarea şi crearea
colecţiilor (excepţie sunt cazurile când aceste colecţii
sunt legate de serviciile propuse în proiect).
Granturile pentru realizarea proiectelor vor ﬁ
acordate pe bază de concurs.
Termenul limită de prezentare a proiectelor la
concurs: 15 mai 2003.
Rezultatele concursului vor ﬁ anunţate până la
sfârşitul lunii iunie 2003.
Proiectele urmează a ﬁ prezentate la sediul Fundaţiei Soros - Moldova (Chişinău, str. Bulgară, 32) sau
la Centrul Informaţional al fundaţiei din Bălţi, însă cu
cel puţin 5 zile înainte de termenul stabilit.
*Formulare de participare la concurs şi informaţii
suplimentare pot ﬁ solicitate la sediul Fundaţiei Soros, str. Bulgară nr.32, tel: 27 00 31, 27 44 80, fax: 27
05 07, director de program HESP – Mariana Alecsandri, e-mail: malexandri@soros.md sau la Centrul
Informaţional al fundaţiei din Bălţi, str. Puşkin nr. 38,
tel. 24 522, director regional – Iulia Ignatiuc, e-mail:

ignatiuc@usb.moldnet.md

Cursuri de instruire
Şcoala de Biblioteconomie din Moldova (director dna Ludmila Corghenci) desfăşoară în lunile februarie şi
martie 2003 cursuri de instruire pentru diferite categorii de specialişti în domeniu. În luna februarie deja s-au
studiat următoarele teme:
1. Internet pentru bibliotecari. Resurse informaţionale. (Dna Eugenia Bejan, director adjunct BNC „Ion
Creangă”) – 6-7 februarie;
2. Utilizarea raţională a personalului de bibliotecă. (Dna Ludmila Corghenci, director adjunct DIB ULIM,
director ŞBM) – 20 -22 februarie.
În luna martie vor ﬁ cursuri la următoarele teme:
1. Utilizarea coordonată a bazelor de date EBSCO-EIFL Direct Publishing (Vlad Dudnic, şef oﬁciu Automatizare BASEM) – 13-14 martie;
2. Utilizarea Internet-ului. (Iulia Anisimova, Universitatea Umanitară Europeană) – 19-22 martie;
3. Managementul resurselor electronice. (Martin Belcher, INASP Oxford) – 24-28 martie.
La cursurile din martie sunt invitaţi sa participe bibliotecari, cadre didactice, studenţi în domeniu, angajaţi
ai diferitor instituţii informaţionale, toţi membri ai ABRM. Doritorii vor completa formulare pe care le vor expedia pe adresa ŞBM (sau vor utiliza varianta electronică a formularului din pagina WEB www.sbm.dnt.md).
Vor ﬁ acceptate formularele prezentate nu mai târziu de 5 zile până la începutul acţiunii de instruire. Persoanele admise vor ﬁ anunţate suplimentar.
ŞBM acoperă cheltuielile de instruire, cazare şi masă.
Vă rugăm să difuzaţi informaţia recepţionată bibliotecilor din reţeaua şi comunitatea Dvs.
Pentru informaţii suplimentare şi prezentarea formularelor vă adresaţi:
str. 31 August 1989, 78, et. 2, ŞBM; tel./fax 24-00-70, tel. 24-04-43; e-mail: sbm@moldova.md

Fundaţia Soros - Moldova
anunţă

Programul de Dezvoltare Profesională
Programul are drept scop creşterea profesională
a specialiştilor încadraţi în activitatea informaţională,
sprijinind activităţile de instruire continuă, participarea bibliotecarilor şi altor specialişti la stagieri, vizite
de documentare în străinătate, precum şi participarea la întruniri profesionale internaţionale de importanţă majoră (Crimea, IFLA, ELAG, LIBER).
În cadrul programului vor ﬁ acordate burse pentru participare la conferinţele Crimeea 2003, Sudac, 7
- 15 iunie 2003 şi IFLA 2003, Berlin, 1 - 9 august 2003.
Bursele urmează a ﬁ acordate în bază de concurs
şi vor acoperi integral cheltuielile legate de participarea la aceste evenimente.
La concurs sunt invitaţi să participe specialişti din
bibliotecile publice de toate nivelurile, care au contribuit substanţial la revigorarea activităţii bibliotecii, sau manifestat activ în viaţa comunităţii profesionale
şi care nu au beneﬁciat anterior de sprijinul Fundaţiei
Soros - Moldova pentru participarea la conferinţele
sus-menţionate.
Prioritate li se va acorda bibliotecarilor din regiunile din provincie şi localităţile rurale.
Pentru participarea la conferinţa anuală IFLA 2003
se cere cunoaşterea limbii engleze sau franceze.
Participanţii la concurs vor depune un dosar care
va conţine:
1. Curriculum Vitae al solicitantului însoţit de lista
publicaţiilor;
2. Un eseu în limba română la tema „Biblioteca:
serviciu public necesar dezvoltării comunitare” (nu
mai mult de 2 pagini dactilograﬁate);
3. O scrisoare de recomandare din partea Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova;

4. Formularul de participare completat.
Termenul limită de prezentare a dosarelor la concurs: 31 martie 2003.
Programul sprijină participarea bibliotecarilor şi a
altor specialişti încadraţi în activitatea informaţională
la stagii, vizite de documentare în străinătate, alte activităţi de instruire continuă în străinătate, acordând
granturi pentru acoperirea parţială a cheltuielilor.
Solicitanţii vor depune un dosar care va conţine
următoarea informaţie:
1. Descrierea proiectului care va include o motivare a necesităţii, scopul, programul şi impactul (nu mai
mult de 3 pagini);
2. Curriculum Vitae al solicitantului însoţit de lista
publicaţiilor;
3. Scrisoarea de invitaţie nominală însoţită de programul stagierii/vizitei de documentare
4. O scrisoare de susţinere din partea conducătorului instituţiei;
5. Conﬁrmarea privind sursa de coﬁnanţare;
6. *Formularul de participare completat.
Dosarul trebuie prezentat cu cel puţin o lună înainte de începerea activităţii.
Proiectele vor ﬁ depuse la Fundaţia Soros – Moldova
(Chişinău, str. Bulgară 32) sau la Centrul Informaţional
Bălţi (str. Puşkin, 38) până la data de 1 a ﬁecărei luni.
*Formulare de participare la concurs şi informaţii
suplimentare pot ﬁ solicitate la sediul Fundaţiei Soros,
str. Bulgară nr.32, tel: 27 00 31, 27 44 80, fax: 27 05 07,
director de programe– Mariana Alecsandri, e-mail:
malexandri@soros.md sau la Centrul Informaţional
din Bălţi, str. Puşkin nr. 38, tel. 24 522, director regional –Iulia Ignatiuc, e-mail: ignatiuc@usb.moldnet.md
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Spirit de echipă

Fa`galerie pentru altii
,

Apreciem sau nu munca colegului? Avem o atitudine colaboratorilor m-a ajutat să mă integrez mai repede.
încurajatoare faţă de iniţiativele lui bune or îl privim cu o Dragostea ce am primit-o de la ﬁecare m-a încălzit şi
expresie statică a feţei, în deosebi, dacă are idei îndrăzneţe m-a făcut să simt ce înseamnă dulceaţa bunătăţii, să
şi succese evidente?! Ce am putea face pentru a întări apreciez o echipă bună...).
• Să ne adresăm ﬁecăruia pe nume. O colegă îmi
spiritul de echipă, pentru a evita, de exemplu, invidia
sau, chiar mai rău, denigrarea altora? Publicăm mai jos povestea: „Într-un timp aveam probleme şi mereu eram
derutată, însă am norocul să lucrez într-un colectiv
câteva sugestii pentru un climat sănătos în colective.
• Să vorbim cu dragoste. Dacă nu avem dragoste bun şi asta m-a ajutat să-mi revin şi să mă bucur iar de
în noi, nici un cuvânt să nu iasă din gura noastră. Mai viaţă. N-am să uit niciodată cum mă întâlneau colegii
dimineaţa, cum mă salutau cu o
bună e tăcerea. Critica, la care
voce plină de încântare: „Buna
ne îndemna PCUS, pe timpurile
UN
ZÂMBET
dimineaţa, Veronica!”, de parcă
de tristă amintire, nu este bună.
eram foarte aşteptată. Asta mă
Critica răneşte suﬂete şi aduce
Un zâmbet nu costă nimic,
făcea să mă dezmorţesc, să
numai vrajbă şi duşmănie.
dar face atâta bine...
mă simt acceptată şi apreciată.
Roade
bune:
mângâiere,
Un
zâmbet
durează
doar
o
clipă,
Dragostea colegilor mi-a dat
încurajare, buna înţelegere,
dar amintirea lui poate ﬁ veşnică.
curaj să trăiesc, să lupt cu
avânt etc aduc numai vorbele
Un zâmbet te odihneşte
necazurile...” Într-adevăr, nu
spuse cu dragoste.
când eşti obosit,
există nici o combinaţie de
• Să creăm punţi de
te
mângâie
când
eşti
întristat,
sunete mai dulce decât auzul
simpatie şi de iubire reciprocă
te îmbărbătează când eşti descurajat.
propriului nume rostit cu
prin câteva aprecieri sincere
Un zâmbet îmbogăţeşte
dragoste şi încântare. De ce
şi chiar entuziaste pentru
pe cel care-l primeşte,
ceea ce face colegul. Să nu
să nu oferim mai des această
fără a-l sărăci pe cel care-l dăruieşte.
economisim
cuvintele,
în
bucurie celor din jurul nostru?
Un
zâmbet
aduce
fericire
în
casă
deosebi, atunci când e vorba
• Să încurajăm cu un
şi e un semn de prietenie adâncă.
de încurajarea cuiva în facerea
zâmbet. Un zâmbet sincer este
Un zâmbet e un medicament,
binelui. O încurajare sinceră
ca o rază de soare care alungă
în deosebi, când te doare suﬂetul.
ar putea ﬁ exact cheia care să
norii. Când interlocutorul tău
Dar
e
bine
că
NICI
UN
ZÂMBET
deschidă lacătul indiferenţei.
vorbeşte - zâmbeşte-i senin,
nu poate ﬁ cumpărat,
Obişnuieşte-te să vezi în
apreciativ. Un zâmbet sincer dă
nici împrumutat, nici furat,
oameni, mai întâi de toate,
aripi, alimentează entuziasmul,
deoarece el are valoare
tot ce este bun. Accentuează
în timp ce căscatul stinge
numai
atunci
când
este
dăruit.
calităţile bune, laudă pornirile
elanul.
Şi dacă veţi întâlni vreodată pe cineva,
spre bine şi atunci oamenii
• Să facem galerie pentru
care nu voieşte să vă dăruiască
vor accepta şi observaţiile tale
alţii. Când auzi de proiectele
mult-aşteptatul zâmbet,
justiﬁcate.
cuiva nu te lăsa biruit de invidie.
daţi-l
voi
pe
al
vostru,
Invidia nu este frumoasă. În
• Să alegem bine cuvintele
căci nimănui nu-i este mai necesar,
plus te indispune. De ce ai lăsa
pe care le spunem. Sunt ele spuse
decât aceluia care nu ştie
să îţi faci tu singur rău şi să nu
„cu har şi drese cu sare”? Au fost
să-l dăruiască pe al său.
arăţi bine? Mai bine încurajează
cuvinte pline de optimism şi de
colegul (a) la mai mult şi la mai
încurajare? Să nu uităm că un
cuvânt nechibzuit poate răni o inimă. De ce am semăna mare. Suntem toţi o echipă, nu? Învaţă de la succesele
altora. Încurajează-te pe tine prin exemplul lui. Fă şi
neiubirea? Şi ce am putea culege în consecinţă?
•Să vorbim cu mângâiere. Fii deschis la durerile tu ca el. Poate reuşeşti. Şi atunci negreşit ai vrea ca
altora. Încearcă să te pui în locul lor şi să le simţi toţi să te susţină, să se bucure împreună cu tine. Deci,
necazurile. (Mă gândesc cu duioşie la cei care m- neîntârziat: fă galerie pentru alţii!
(Va urma)
au înconjurat cu dragoste, când am fost angajată la
lucru la Biblioteca Naţională. Bunăvoinţa tuturor
Valent GALUS
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“Gazeta bibliotecarului” este elaborată de Direcţia
Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie şi serviciul “Editura”, BNRM.

