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Înţelepciune

culeasă din cartea
“Imitaţiunea lui Iisus”
Două sunt aripile ce-l înalţă pe om
mai presus de cele pământeşti: simplitatea în intenţii şi puritatea în dragoste.
Simplitatea îl caută pe Dumnezeu, puritatea îl găseşte şi dragostea îl gustă.
Fericit este cel ce înţelege
ce înseamnă iubirea lui Iisus
Fericit este cel
ce se leapădă de sine
pentru această iubire.
Orice altă iubire
să ﬁe pe planul doi,
căci Iisus doreşte să ﬁe îndrăgit
mai presus de toate
şi într-un fel aparte,
pentru că Dumnezeu
este cel mai mare bine,
pe care, nici parţial,
nu ţi-l poţi imagina.
Dragostea oamenilor
este înşelătoare
şi nestatornică;
dar dragostea lui Iisus este eternă
şi pururi credincioasă.
Iubeşte pe toţi oamenii,
dar iubeşte-i din dragoste
pentru Iisus.
Nu tânji să ﬁi drag oamenilor,
Nu tânji să ﬁi răsplătit
cu vorbele lor de laudă.
Iubirea şi laudă i se cuvin doar Lui.
Nu dori să ﬁi primul
în inima nimănui
şi nici nu da întâietate
nimănui în inima ta.
Numai Iisus
să ﬁe stăpânul inimii tale,
căci, chiar atunci
când toţi te-ar părăsi,
Iisus va rămâne alături de tine
să te scape de la pieire.
Crede-mă, va veni ziua când,
vrând-nevrând, va trebui
să te desparţi de toţi şi de toate.
Atunci vei rămâne doar tu
faţă în faţă cu Dumnezeu.

Conferinţa
internaţională
„Cultura: de la informaţie la
cunoaştere”, prilejuită de aniversarea a 175-a a Bibliotecii de Stat
a Rusiei, a reunit biblioteconomişti din circa 40 de ţări de pe
toate continentele şi a reﬂectat
pe parcursul celor două zile de
dezbateri (7 şi 8 aprilie) toate
problemele, preocupările şi tendinţele esenţiale ale comunităţii
bibliotecare internaţionale, dar
în primul rând ale celei din
Rusia. Reîntâlnirea cu biblioteconomiştii ruşi, după o perioadă
de relativă înstrăinare, a fost una
revelatorie şi chiar clariﬁcatoare
în ceea ce priveşte orientarea

Alexe RĂU
nu s-a produs o ruptură între
ceea ce a fost şi ce stă să ﬁe. Şi
nici nu putea să se întâmple
astfel, pentru că abordarea teoretică este tradiţia – pivot a
biblioteconomiei ruse, dintru
începuturile ei. A.Vaneev a editat, în preajma conferinţei, noul
său tratat „Dezvoltarea gândirii
biblioteconomiste în Rusia sec.
XI – încep. sec. XX”, în care ﬁrul acesta este relevat cu multă
elocvenţă. O.S.Ciubarian, un alt
corifeu al biblioteconomiei ruse,
a prezentat tezele unei elaborări
riguroase privind viitorul bibliotecilor, însoţite de desluşiri
academice vis-a-vis de noţiunea

BIBLIOTECONOMIA RUSĂ
ÎN PRIMENIRE

lor după dezintegrarea URSS.
Cum era de aşteptat, s-a produs o despărţire eliberatoare
de postulatele ideologice, de
scientismul artiﬁcial şi de „complexul” de superioritate epatat în
timpurile sovietice. Acestuia din
urmă i-au luat locul demnitatea
intelectuală, solidaritatea speciﬁcă unor confraţi de tranziţie,
comprehensiunea deontologică
şi schimbul de idei. Cel puţin,
astfel mi s-a arătat prim-planul.
Şi, ca un fundal neoclasic: o reînviere a spiritului elitar de factură turghenevistă, din perioada
de până la venirea ciumei roşii,
când faţa Rusiei inspira speranţă
şi încredere în Europa. Vremea
va arăta dacă aceste semne nu
sunt nişte aparenţe.
Nu a dispărut, însă, ispita
teoretică. Datorită acestui fapt,

şi concepţia de bibliotecă-hibrid.
N.Kartaşov, savantul de numele
căruia e legată reaşezarea pe temeiuri ştiinţiﬁce moderne a managementului în Biblioteca de
Stat a Rusiei şi obţinerea pentru
ea a statutului de instituţie ştiinţiﬁcă, este preocupat acum de
elaborarea teoretică a conceptului de politică biblioteconomică.
În viziunea lui, prin politica
biblioteconomică urmează a se
subînţelege sistemul de măsuri
de reproducere stabilă şi echilibrată a potenţialului social şi de
resurse al sistemelor bibliotecare teritoriale (departamentale)
concomitent cu menţinerea
unei dinamici pozitive a parametrilor cantitativi şi calitativi
ai servirii populaţiei. Această
politică trebuie să ﬁe circumscrisă economiei de piaţă: di(Continuare în pag. 2)
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(Continuare din pag. 1)
rijarea de stat trebuie să cedeze
locul reglementării de stat. Ea
trebuie să reprezinte un echilibru
dinamic al celor două componente ale sale, global (naţional) şi
regional, impactul ei urmând să
se producă asupra sistemelor de
biblioteci (naţional, regionale) şi
cât mai puţin asupra bibliotecilor
ca entităţi aparte, acestea urmând
să se autoregleze pe principiile
autonomiei, rentabilităţii etc. Se
poate vorbi, cred, chiar de o şcoală kartoşoviană privind bazele
teoretice ale acestei politici şi,
implicit, o şcoală
rusă de politică
biblioteconomică.
În acest context, biblioteconomia rusă are
noroc şi de venirea în funcţia de
şef al Direcţiei pentru biblioteci a
ministerului federal de cultură a
lui Evgeny Kuzimin, cărturar de
elită şi intelectual de valoare europeană, om de o ţinută morală
şi profesională pilduitoare, care
a reuşit să consolideze biblioteconomiştii teoreticieni şi practicieni în jurul unor idei şi interese
majore, încât nu am întâlnit, la
ei, manifestări ale spiritului
egolatric de întâietate atât de
frecvente la noi. Intelectualismul,
respectarea demnităţii celuilalt,
conlucrarea şi comprehensiunea
caracterizează raporturile şi relaţiile dintre minister şi biblioteci, fapt care n-a întârziat să se
fructiﬁce în proiecte magistrale
de importanţă naţională şi regională. Între altele, ministerul a
achiziţionat un canal propriu de
comunicaţie prin satelit, oferind,
în rezultat, acces gratuit la internet tuturor bibliotecilor din ţară.
Ministerul a reuşit să promoveze
în parlament şi în guvern un
normativ obligatoriu de ﬁnanţare
a bibliotecilor, în aceste scopuri
alocându-se nu mai puţin de
1,5 % din bugetul federal şi 3%
din bugetele regionale. Nivelul
de salarizare a bibliotecarilor

este de 4-5 ori mai mare decât
la noi. Ministerul a promovat, de
asemenea, importante iniţiative
legislative şi administrative privind sponsorizarea activităţii bibliotecilor, atragerea businessului
mic în informatizarea lor, alocarea pentru biblioteci a unei cote
din împrumuturile oferite Rusiei
de Banca Mondială şi de FMI,
proiectarea şi construcţia de ediﬁcii moderne pentru biblioteci,
elaborarea cadrului legislativ şi
de reglementare a activităţii bibliotecare, unul din cele mai bune

o delimitare tot mai accentuată între istoria bibliotecilor şi
istoria biblioteconomiei, între
biblioteconomie şi ceea ce ruşii
numesc „библиотечное дело”.
Îşi obţin statut propriu discipline
ca biblioecologia, imagologia biblioteconomică, biblioetnologia,
bibliograﬁa publicitară, euristica
bibliograﬁcă, futurologia biblioteconomică, dreptul biblioteconomic ş.a. Anumite teme actuale
sunt ﬁnanţate, în bază de concurs sau prin constituirea unor
colective de creaţie, de către
ministerul culturii
(ﬁnanţarea normativă a bibliotecilor,
managementul şi
metodologia evaluării economice a serviciilor cu
plată, reţeaua moştenirii culturale electronice, parametrii calităţii
în activitatea bibliograﬁcă şi de
referinţe, monumentalistica bibliologică ş.a.).
Rusia are două biblioteci naţionale, care sunt ca doi arbori
ce se trag din aceeaşi rădăcină
– Kunstkamera ctitorită de Petru
cel Mare. Bibliotecă naţională este
denumită fosta bibliotecă împărătească din Petersburg, aceasta
concentrându-şi atenţia pe conservarea şi valoriﬁcarea ştiinţiﬁcă
a patrioticii. Biblioteca de Stat a
Rusiei acordă prioritate coordonării activităţii bibliotecilor din
Rusia, cooperării cu bibliotecile
naţionale din CSI, cercetărilor
ştiinţiﬁce în biblioteconomie,
exterioricii şi valoriﬁcării colecţiilor provenite din afara Rusiei.
Ambele biblioteci funcţionează,
însă, ca un singur organism,
cooperându-şi, sub egida ministerului, resursele şi activităţile.
Instituţie cu un enorm potenţial
cultural-ştiinţiﬁc (42 milioane
unităţi bibliograﬁce) şi uman
(2600 salariaţi, inclusiv circa
600 de doctori în ştiinţe), BSR îşi
marchează cea de-a 175-a aniversare primenindu-se împreună cu
biblioteconomia ţării.
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în Europa. În toate acţiunile sale
ministerul se sprijină pe rezultatele cercetărilor şi investigaţiilor
specialiştilor în domeniu, munca
acestora din urmă bucurându-se
de preţuire şi de respect. Pentru
realizarea unor proiecte de mare
anvergură ţinătoare de cultura şi
moştenirea electronică, biblioteca naţională virtuală, crearea
spaţiului bibliotecar virtual integrat ş.a. ministerul nu doar a
obţinut subvenţii considerabile
de la stat şi de la investitorii ruşi
şi străini, dar a reuşit să atragă
în ţară şi granturi importante ale
unor fundaţii cum ar ﬁ Cultivate,
Malon, Soros ş.a.
Biblioteconomia ca ciclu
ştiinţiﬁc traversează o etapă de
reaşezare morfologică şi metodologică. Păstrându-se în continuare delimitarea între biblioteconomia teoretică şi cea aplicată,
se conturează, în cea dintâi mai
ales, discipline noi, rezultate ﬁe
din interacţiunea cu alte ştiinţe,
ﬁe din specializările din cadrul
celor existente. Alături de teoria politicii biblioteconomice,
iese în prim-plan şi investigarea
sistemului terminologic în domeniu, desluşirile noţionale situându-se la temelia demersului
teoretic în general. Se produce

UN ACORD
BILATERAL
AVANTAJOS

a fost semnat, la 10 aprilie, între
BNRM şi Biblioteca de Stat a Rusiei.
Având un caracter strategic, de lungă
durată, acordul stipulează o seamă de
acţiuni şi lucrări deosebit de importante
pentru ambele părţi. În prim plan ies,
desigur, prevederile referitoare la ediţiile de patrimoniu. Precum se ştie, pe
teritoriul Rusiei se păstrează peste o mie
de documente de arhivă, manuscrise şi
vechi tipărituri de provenienţă moldovenească. BSR se obligă să ne asigure
acces neîngrădit la acestea, în scopuri de
cercetare şi valoriﬁcare. De asemenea, ni
se vor crea condiţiile necesare pentru a
numeriza aceste documente şi a le avea
la Chişinău pe suport electronic.
Un articol special al acordului este
consacrat activităţilor legate de diaspora
moldovenească din Rusia şi viceversa.
Se vor organiza în comun, pentru acestea, biblioteci de carte în limba naţională, întâlniri cu scriitori, cu oameni de
cultură şi ştiinţă din patrie.
Cele două biblioteci vor efectua
schimb de informaţie bibliograﬁcă relativă la exteriorica, vor elabora şi publica
în comun cataloage ale colecţiilor de
patrimoniu naţional păstrate pe teritoriul celeilalte părţi, vor face schimb de
expoziţii de cărţi şi documente, vor crea
echipe de creaţie mixte în vederea efectuării de studii şi cercetări pe teme de
interes comun, în special pe cele legate
de istoria cărţii şi tiparului.
Se vor efectua lucrări contribuitoare
la crearea unui spaţiu informaţional comun, în special prin asigurarea accesului reciproc, prin Internet, la cataloagele
electronice şi la bazele de date.
Se va realiza un schimb permanent
de publicaţii de specialitate şi se vor organiza în comun conferinţe, seminare şi
alte acţiuni bibliologice.
Se vor face vizite reciproce de documentare şi schimb de specialişti, ﬁecare
parte asumându-şi, pe teritoriul său,
cheltuielile de sejur.
Specialiştilor de la BNRM li se oferă
posibilitatea de a studia la doctorantura
din cadrul BSR şi de a susţine, în cadrul
ei, teze de doctorat.
A.R.

a fost reorganizată în parteneriat necomercial. Noul statut al
ei, examinat şi aprobat la sesiunea din 10 aprilie de la Moscova,
este adaptat la cadrul legislativ al
CSI şi prevede o nouă structură
organizatorică şi un nou sistem
de conducere. Asambleia îşi va
avea un organ central la Moscova şi reprezentanţe în capitalele
şi în oraşele mari ale statelor

Noul preşedinte al БAE, ales
la adunarea fondatorilor ce a
avut loc în aceeaşi zi, este Victor
Fiodorov, directorul general al
Bibliotecii de Stat a Rusiei. În calitate de director general a fost
aleasă Ecaterina Niconorova,
director general-adjunct al BSR.
În cadrul aceleiaşi sesiuni a
fost aprobat în ultima lectură
regulamentul privind împrumu-

independente. Ea va desfăşura
activitate economică de proﬁl
şi va presta un set de servicii
pentru membrii săi. Organul de
conducere strategică a parteneriatului va ﬁ adunarea generală
(sesiunea) a fondatorilor condusă de preşedintele ales prin vot
deschis. Conducerea curentă o
va înfăptui consiliul coordonator
condus de directorul general al
parteneriatului.

tul interbibliotecar în cadrul CSI.
Guvernul RM este primul care a
achitat taxa de o mie de dolari,
aşa încât bibliotecile Moldovei
au mână liberă în efectuarea
tranzacţiilor de împrumut cu biblioteci din Rusia, desigur, prin
intermediul centrului naţional
de împrumut interbibliotecar în
cadrul CSI care este BNRM.
A. R.

ASAMBLEIA BIBLIOTECARĂ “EURASIA”

BIBLIOTECA PUBLICĂ ÎN
ATENŢIA COMUNITĂŢII

În anii 70-80 bibliotecile publice comunale şi judeţene erau
cele mai solicitate instituţii culturale la sate. Aş adăuga că erau
chiar cărticica de vizită a oricărei
localităţi rurale. În ziua de azi,
când bugetul de achiziţie este
aproape inexistent, o alocaţie de
bani din fondurile primăriilor
ar ﬁ o salvare pentru biblioteci.
Dar aceasta are loc doar în cazul,
când administraţia locală ţine
la carte şi simte că are o datorie
faţă de dezvoltarea intelectuală
a societăţii din comună; când
în fruntea gospodăriei stă un
adevărat gospodar, care are o
strategie atât faţă de grâne, cât şi
faţă de carte.
O bibliotecă publică comunală astăzi are multe probleme
de soluţionat. Unele ar putea
ﬁ rezolvate chiar de populaţia
comunei. De exemplu, reparaţia
sediului bibliotecii. Mă refer la
tradiţia clăcilor care nu sunt
date uitării. În spirit de echipă,
s-ar putea repara multe biblioteci, transformându-le în sedii
îngrijite, amenajate, care să creeze o ambianţă plăcută pentru
o relaxare intelectuală în lumea
cărţilor.

Cred că şi pe businessmenii
din localităţile rurale am putea
să-i cointeresăm, oferindu-le publicitate în schimbul, de exemplu,
unui robinet nou, sau pentru o
tablă pusă pe acoperiş. Stăpânii
brutăriilor, fabricilor de ulei din
comune şi-ar face şi ei un nume
bun, dacă ar procura câte un set
de cărţi pentru bibliotecă. Deci
soluţii s-ar găsi, dacă s-ar căuta.
Cu părere de rău, e diﬁcil
să vorbim despre dezvoltarea
tradiţiei de binefacere în Moldova. Noi avem nu numai criză
economică, dar şi criză de încredere, criză de responsabilitate
şi de moralitate. Astăzi nimeni
nu determină „ce e bine şi ce e
rău” în societatea noastră. De
aceea trebuie să avem grijă de
noi însuşi, să ne gândim cum
am putea inﬂuenţa societatea
spre bine. Reparaţia lăcaşurilor noastre de cultură este un
mod de a ne face viaţa noastră
mai frumoasă, de-a deveni mai
buni, mai suﬂetişti, devenind
mai sensibili faţă de cultură, de
adevăratele valori. Iar cultura
unui popor este, într-adevăr, de
o inestimabilă valoare.
Ala ANDRIEŞ, BNRM
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Insist pentru acest titlu,
poate la prima
lectură
prea
declarativ (mai
ales în corelaţie cu persoana
despre
care
scriu), dar dispun de o mulţime de argumente pentru a
aﬁrma cele spuse prin titlu. Relaţiile mele cu Vera Osoianu, director al Departamentului Cercetare
şi Dezvoltare în Biblioteconomie
al BNRM au ţinut (şi ţin) de diferite ipostaze: colegi de serviciu,
membri ai echipei top-ului „Cei
mai buni bibliotecari ai anului
1998”, stagii comune în străinătate, membri ai echipei Şcolii de
Biblioteconomie din Moldova etc.
Aceste realităţi mi-au oferit surse
multiple de a o cunoaşte pe Vera
Osoianu, omul Bibliotecii naţionale, dar şi
al nostru, al tuturor.
Vera Osoianu mereu mă incită şi mă
pune în faţa nevoii de
a-mi organiza munca profesională prin
prisma unor proiecte
de interes comun. Or,
primele luni ale anului 2002 au fost marcate de un eveniment:
revenirea Verei din
Statele Unite ale Americii după un stagiu îndelungat,
sprijinit de Ambasada acestei ţări
în Republica Moldova. Vizitele
în interes de serviciu ale bibliotecarilor în spaţiile Departamentului Cercetare şi Dezvoltare în
Biblioteconomie al BNRM sunt
întotdeauna frecvente, dar, cred,
că în această perioadă comunicarea a fost deosebit de intensă.
Pentru ﬁecare dintre noi ea a
găsit timp, şi mai ales informaţia
relevantă profesională de care
suntem mult dornici. Au urmat,
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în ultimul timp, o serie de artico- parcurs, prin comunicare, prin
le şi prezentări în publicaţiile de activităţi şi discuţii în comun,
specialitate, discursuri la reuniu- prin situaţii concrete. În acest
Vera OSOIANU
sens aş speciﬁca acele
morale, pe
DIMENSIUNE MORALĂ trăsături
care le-am depistat
A BIBLIOTECII
la ea pe parcursul
anilor de colaboranile profesionale, ba chiar şi nişte
re:
simţul
onoarei
şi al datoriei,
vizite-răspuns ale specialiştilor
din domeniul biblioteconomiei corectitudinea, principialitatea,
din SUA. Ce va mai urma? Ştiu că responsabilitatea, autoexigenţa,
mai are multe proiecte, programe hărnicia şi modestia, chibzuinatât în cadrul Bibliotecii Naţio- ţa, sobrietatea şi simplitatea,
nale, cât şi a Şcolii de Biblioteco- demnitatea personală, decenţa şi
nomie. Ce aş dori, de fapt, să scot devotamentul, altruismul. Conîn evidenţă prin cele menţionate? vie-ţuirea în comunitatea profeCa şi în multe alte situaţii, Vera sională, dar şi în afara acesteia,
Osoianu a demonstrat, că face cu Vera Osoianu şi-o construieşte
adevărat „tot ce se poate face”, că în baza deschiderilor afective şi
este corectă faţă de toţi cei care volitive, cu răbdare, calm, stăpâinvestesc în persoana şi biblio- nire de sine, tact, consecvenţă,
fermitate, mândrie.
tecara Vera Osoianu.
Aş mai zice, că Vera Osouianu
Cred eu, că Vera Osoianu face
este
o luptătoare. Destinul profeparte din acele categorii, despre
sional (dar şi cel personal) a pus-o
des în faţa unor situaţii diﬁcile şi descurajatoare. Firavă şi
blândă, în astfel de
cazuri creează impresia că ştie cum
să-şi dubleze energia.
Nu se descurajează,
ci vede în diﬁcultăţi
stimulente viitoare.
Fiecare dintre noi
are o istorie care ne-a
făcut ceea ce suntem,
aﬁrmă acelaşi Gaston Berger. Istoria
care ﬁlozoful, psihologul şi pedagogul francez Gaston Berger personală a Verei Osoianu se îm(1896-1960) spunea: „Când ve- pleteşte organic cu cea a BNRM,
dem pe cineva pentru prima dată cu a biblioteconomiei naţionale
şi ne întrebăm „cu cine avem de şi cu multe evenimente, cărora
a face”, ceea ce vedem din el la încă rămâne să le facem loc. Vă
început este mai puţin persoana îndemn s-o cunoaşteţi, să comusa decât personajul”. Vera Osoia- nicaţi, să sorbiţi din acel volum
nu nu se deschide în faţa tuturor imens de cunoştinţe şi gânduri
şi cu prima ocazie, apreciind în profesionale.
ﬁecare ceea ce vine din interiorul
Ludmila CORGHENCI,
omului. În acest sens ﬁind neceDirector adjunct al Departasare timp şi „puduri de sare”. Caracterul, ansamblul personalităţii mentului Informaţional-biblioteVerei Osoianu se face vizibil pe conomic ULIM, director ŞBM

În zilele de 27-29 martie a.c. a avut loc la Oradea ardeleni, oferind 1359 de burse de studii în univercea de-a cincia ediţie a Simpozionului anual al revis- sităţile din Europa. Trebuie să ne punem întrebatei „Familia română”, revistă pentru solidaritatea ro- rea: de ce şi mecenatul român de la Edineţ, Vasile
mânilor de pretutindeni. Chişinăul a fost reprezentat Stroiescu, a preferat să investească tot în şcolile şi
de dl Vasile Malaneţchi şi subsemnata, ﬁind invitaţi ai bibliotecile din Ardeal?
Bibliotecii JudeDelegaţia
ţene „Gh. Şincai”
condusă de conf.
din Oradea, (diuniv. dr. Nelu ViLA CETATEA LUI MENUMORUT
rectorul acestei
col, prorector al
instituţii este conf. univ. dr. Constantin Mălinaş, Dlui Universităţii „B.P.Haşdeu” din Cahul, precum şi deﬁind şi redactor şef al revistei amintite).
legaţia de profesori şi studenţi din regiunea Odesa
Chiar în prima au atras atenţia asupra problemelor românilor din
zi, un Te Deum această regiune, prezentând şi comunicări intereîn memoria Uni- sante în cadrul momentului „Eminescu”, ce s-a desrii Basarabiei cu făşurat la Muzeul Ţării Crişurilor.
România, acum
Problema ortograﬁei unice a românilor de
85 de ani, a pri- pretutindeni, precum şi iniţiativa de a se edita un
lejuit dezbateri „Dicţionar al localităţilor cu populaţie româneasintercomunitare, că din jurul României”, s-a dezbătut în a treia zi a
în cadrul cărora simpozionului. Participanţii au elaborat şi lansat
intelectualii teo- un apel pentru protejarea identităţii românilor şi
logi din marginea a numelor româneşti în statele vecine cu România,
de vest a ţării ne- unde, în acte, românii dispar în urma unei perseveau convins că ştiu rente politici de deznaţionalizare.
ce se întâmpla în
O emoţionantă întâlnire a românilor din afara
anii 1917-1918
României cu Rectorul Universităţii din Oradea, prof.
la marginea ei
univ. dr. ing. Teodor Maghiar, s-a ﬁnalizat cu prode est. Trebuie
misiunea de a
să recunoaştem,
suporta chelam fost plăcut
tuielile
pentru
surprinşi să vedem, în Catedrala cu lună din centrul
câOradei, preoţi conferenţiind pe teme istorice referi- tipărirea
torva
teze
de
toare la soarta românilor „de la Nistru pân-la Tisa”.
doctorat.
Expoziţia de carte şi publicaţii periodice din ReS i m p oz i o publica Moldova, vernisată a doua zi, 28 martie, la
nul
s-a încheBiblioteca Judeţeană „Gh. Şincai”, a avut meritul de
a îmbogăţi sursele de informare despre provincia iat cu o excurnoastră, întrucât acestea au fost donate, pentru a ﬁ sie la Cetatea
de la Brăila a
puse la dispoziţia cititorilor.
Noi, cei doi invitaţi de la Chişinău am luat Vo i e v o d u l u i
cuvântul şi în cadrul discuţiilor pe marginea con- M e n u m o r u t
ţinutului revistei „Familia română” în anul 2002, din sec. al
exprimând punctul nostru de vedere cu privire la IX-lea. Antrosituaţia românilor din R. Moldova, R. Separatistă ponimul MeNistreană şi Ucraina. În acest context, subsemnata numorut, citit
a prezentat şi materiale noi despre această zonă înapoi, sună ca
geograﬁcă, semnate de intelectuali, dornici să-şi o întrebare: Tu
publice rezultatele cercetărilor, într-o revistă citită romune (m), în
de toţi românii. În 2002, datorită articolelor des- ce stare te aﬂi? Căci încă la 1688, în prefaţa Bibliei
tul de interesante, publicate cu ocazia împliniri a de la Bucureşti, Voievodul Ioan Şerban Cantacuzi200 de ani de la naşterea mecenatului român de no Basarabă îi deştepta pe cei de-un neam cu el
la Budapesta, Samuil Gojdu, opinia publică a fost spunându-le: „cu adevărat mare nesimţire iaste a
sensibilizată, iar guvernele României şi Ungariei socoti pe înşine, întru o foamete desăvârşită – a ﬁ
au inclus pe agenda întâlnirilor româno-maghiare sătui, şi întru nenorociri – a ﬁ fericiţi, şi la sărăcia
problema intrării Fundaţiei „E. Gojdu” în posesia cea de cereştile comori – a ﬁ foarte bogaţi”.
bunurilor sale. De reţinut: asociatul E. Gojdu a
contribuit cu banii săi la creşterea intelectualilor
Nina NEGRU

ROMÂNI DE PRETUTINDENI
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Fondurile BNRM

COLECŢIE DE LITERATURĂ ÎN LIMBA POLONEZĂ

Biblioteca de literatură în limba
poloneză a fost inaugurată în anul
2001 în cadrul Direcţiei Dezvoltare,
Conservare şi Comunicare a Colecţiilor. Intenţia de a organiza această
colecţie a fost, mai întâi, la nivel de
doleanţe, de propunere din partea

diasporei poloneze în Republica
Moldova. Ulterior aceste doleanţe
şi-au găsit realizarea într-un protocol de colaborare între Biblioteca
Naţională din Republica Moldova şi
Biblioteca Naţională a Poloniei.
Punct de reper pentru constituirea colecţiei au servit documentele
existente în fondurile Bibliotecii
Naţionale: circa 1000 de cărţi şi
albume, 1300 volume de publicaţii
seriale, 500 exemplare de documente
audiovizuale (discuri), 100 exemplare de note muzicale. Un suport deosebit de important în completarea
şi îmbogăţirea colecţiei respective
şi, în general, a fondurilor BN, mai
ales luând în consideraţie situaţia
precară ﬁnanciară în achiziţionarea
publicaţiilor, constituie donaţiile de
literatură în limba poloneză din partea Ambasadei Republicii Polonia,
realizate în mai multe tranşe, care în
prezent numără peste 500 exemplare
de cărţi şi mai mult de 100 exemplare de reviste. Dna Crystina Ciuprineac şi dl Leonid Radec au făcut
donaţii de literatură din bibliotecile
lor personale. În total acum fondul
de literatură poloneză constituie
3500 exemplare din diferite domenii,
care se aﬂă în custodia bibliotecarei
Florentina Ciuprineac.

6

Reprezentative din punct de
vedere al conţinutului, cu o ţinută
poligraﬁcă impecabilă sunt donaţiile de cărţi artistice din creaţia
scriitorilor polonezi, atât clasici,
cât şi contemporani: A.Mickiewicz,
H.Sienkiewicz. B.Prus, St.Żeromski,
I.Iwaszkiewicz, A.Osiecka ş.a. Trezesc interes monograﬁile din domeniul ştiinţei, literaturii, lucrările de
referinţă. De o valoare inestimabilă
sunt: „Enciclopedia nouă universală”
(în 7 volume); dicţionarele (de artă
modernă, ortograﬁce, de cuvinte
diﬁcile, frazeologice, de sinonime);
ediţiile fundamentale de artă (atlasul
monumentelor de arhitectură din
Polonia, portul naţional, catalogul
de lucrări de artă din colecţia dinastiei aristocraţilor Potocki, depozitate
în fondurile Bibliotecii Naţionale a
Poloniei în trei volume) etc., inclusiv ediţiile din seria „Lexicon de istorie şi cultură a Poloniei”: monograﬁi
fundamentale consacrate dinastiei
de regi Iagiellonowie şi Piastowie.
Literatura este solicitată în sala
de lectură a colecţiei poloneze de diverse categorii de utilizatori: lectori,
profesori universitari de istorie, ﬁlologie, literatură universală, specialişti
în domeniile de drept, artă plastică,
muzică etc., studenţi şi alţi cititori
interesaţi de istoria, cultura, viaţa
social-politică şi economică a Poloniei. Printre utilizatorii de servicii
informaţionale şi bibliograﬁce, mulţi
beneﬁciari sunt de origine poloneză.
Unii cititori consultă diferite materiale de referinţă şi reviste pentru aşi împrospăta impresiile de călătorie
în Polonia.
În anul 2002 cercetătoarea ştiinţiﬁcă de la Biblioteca Naţională a
Poloniei, Hanna Laskarzewska în
colaborare cu Florentina Ciuprineac
au efectuat lucrările de documentare
în scopul valoriﬁcării bibliograﬁce a
cărţilor poloneze vechi şi rare, depozitate în colecţiile bibliotecilor şi instituţiilor din Chişinău, deţinătoare
de documente patrimoniale: Biblioteca Naţională, Biblioteca Ştiinţiﬁcă
Centrală a Academiei de Ştiinţă,
Biblioteca Ştiinţiﬁcă a Universităţii
de Stat, Muzeul Naţional de Istorie,
Arhiva Naţională ş.a. Rezultatele
acestor investigaţii vor ﬁ oglindite
într-o lucrare bibliograﬁcă, în care
repertoriul cărţilor poloneze, aﬂate

în Moldova, va ﬁ întregit de diverse materiale ilustrative (imaginile
copertelor sau a paginilor de titlu, a
datelor referitoare la editarea şi circulaţia cărţilor poloneze în spaţiul
basarabean, prezenţa ex-librisurilor,
ştampilelor persoană sau instituţie,
însemnări (note marginale) ale posesorilor de cărţi şi alte elemente,
care scot în vileag istoria dezvoltării
tiparului şi răspândirii producţiei
de tipar poloneze.
Biblioteca Naţională participă la
manifestările culturale, organizate de
Ambasada Poloneză (sau în colaborare): întâlniri cu scriitorii polonezi,
lansări de cărţi (de exemplu, „Pornograﬁa” de scriitorul Witold Gombrowicz, tradusă în limba română; „
Awantury Moldawskie” de istoricul
Zdzdislaw Spieralski (tradusă în
limba rusă de Maliutina-Konkoli
N. şi editată în or. Bălţi, în 2001) ş.a.
Documentele patrimoniale în limba
poloneză (cărţi rare şi vechi) din
colecţiile BNRM au fost expuse în
cadrul expoziţiei organizate de Ambasada Poloneză şi Muzeul Naţional
de Istorie a Moldovei în noiembrie
2002, cu genericul „Moşteniri comune: tezaurul polonez în colecţiile
muzeistice, arhivistice şi bibliotecile
moldave (pictură, graﬁcă, cărţi, documente, monede, obiecte vechi)”,
consacrată Zilei Independenţei Republicii Polonia (11 noiembrie).
Acoperirea sarcinilor şi atribuţiilor bibliotecii poloneze impune
realizarea în continuare a unor activităţi prioritare, dintre care evidenţiem următoarele: crearea bazelor de
date în regim automatizat („Colecţia
poloneză”, „Personalia” ş.a.) pentru
satisfacerea necesităţilor şi cerinţelor informaţionale ale utilizatorilor;
lărgirea schimbului de documente
cu bibliotecile şi instituţiile de cultură şi ştiinţă din Polonia în scopul
îmbogăţirii colecţiei; participarea în
cadrul unor proiecte de achiziţii de
carte poloneză; demararea (în perspectivă) a investigaţiilor de documentare şi bibliograﬁere a cărţilor şi
a altor publicaţii moldoveneşti aﬂate
în Polonia etc.
Elena SĂNDUŢĂ,
şefa Direcţiei Dezvoltare,
Conservare şi Comunicare
a Colecţiei

RESURSELE INTERNET
Echipa de bibliotecari profesionişti periodic
aleOrganizaţiei Naţiunilor Unite vizitează
bibliotecile depozitare ONU, cu scopul
Seminare

Dna Svetlana Alexandrova, reprezentantul
Centrului de Referinţă ONU PNUD Moldova, a organizat
la Chişinău un seminar pentru bibliotecarii din
republică pe tema ”Resursele Internet ale Organizaţiei
Naţiunilor Unite”. Seminarul s-a desfăşurat la 20 şi 21
mai, 2003 în incinta Şcolii de Biblioteconomie şi a
fost condus de către dna Dana Loytved, bibliotecar
superior al Bibliotecii ONU “Dag Hammarşkjold” din
New York. Această bibliotecă deţine toate publicaţiile,
documentele şi materialele adoptate de ONU.
Începând cu anul 1946, prin sistemul bibliotecilor
depozitare ale ONU, aceste publicaţii se distribuie
tuturor utilizatorilor din lumea întreagă.
La 1 noiembrie 2002, sistemul bibliotecilor
depozitare ONU dispunea de 405 biblioteci depozitare
dislocate în 146 ţări. Aceste „centre” informaţionale ale
ONU se împart după regiuni şi categorii: 243 biblioteci
universitare; 78 biblioteci naţionale; 23 biblioteci
parlamentare; 29 biblioteci publice; 32 biblioteci ale
diferitor instituţii, guverne, agenţii.
După regiuni geograﬁce bibliotecile depozitare
ONU sunt dislocate: 111 în Asia şi în zona Paciﬁcului;
79 în Europa de Vest; 33 în Europa de Est; 54 în Africa ,
51 în America Latină şi în zona Caraibilor; 19 în Asia de
Vest; 58 în America de Nord.
Din regiunea Europei de Est face parte şi Republica
Moldova. În anul 2000 două biblioteci din Moldova au
fost desemnate biblioteci depozitare ce deţin toate
publicaţiile, documentele şi materialele ONU: BNRM
şi biblioteca ştiinţiﬁcă a USM.

Sănătate
Unu plus unu fac trei
Pierre Raymond, în cartea „Les
mythes de medicament” scrie că noi,
de fapt, nu ştim suﬁcient de bine ce
reprezintă un medicament. În materie
de terapeutică medicamentoasă unul
şi cu unul fac trei şi nu doi ca în matematică, pentru că ingerând două medicamente simultan poate apărea un al
treilea medicament în stomacul nostru.
Şi acesta din urmă poate avea acţiune
imprevizibilă.
Mai departe Pierre Raymond scrie
că este de observat că populaţia unei
ţări care consumă în mod excesiv
medicamente nu este, de fapt, cea mai
sănătoasă. Dar totuna medicamentele
se vor înmulţi pe an ce trece în timp
ce oamenii vor ﬁ tot mai bolnavi. În
Franţa există circa 3000 de produse
medicamentoase, dar medicii cunosc
doar a cincia parte şi dau reţete doar
pentru vreo două sute...
Enzimele sunt nişte fermenţi, (compuşi organici de natură proteică), prezenţi în celulele vii. Ele dirijează procesele de sinteză, alimentând şi regenerând
organismul.

de a inspecta activitatea lor; de a organiza şi a
conduce seminarele (2-3 workshops-uri regionale)
din lumea întreagă, pentru ai instrui pe colaboratorii
bibliotecilor depozitare.
Un seminar similar a avut loc şi la Chişinău pentru
specialiştii bibliotecilor depozitare ONU, cât şi ai
centrelor de informare şi documentare din Moldova.
Participanţii la seminar s-au familiarizat cu temele
propuse: Iniţiere în utilizarea Internet-ului (registrele
Internet, paginile de resurse Internet; procedee
de căutare; evaluarea site-ului Web; centrele
informaţionale ale Organizaţiilor Naţiunilor Unite).
Alături de aceste subiecte s-au studiat şi temele
speciale ce au o mare audienţă ca, de exemplu:
pacea şi securitatea, drepturile omului, legislaţia
internaţională, relaţii umanitare, dezvoltarea
economică şi socială. Seminarul a fost însoţit de lucrări
practice. În soluţionarea problemelor cheie, cursanţii
s-au ghidat de manualul “United Nations Resources
on the Internet”.
La ﬁnele seminarului, participanţilor le-au fost
înmânate certiﬁcate, care conﬁrmă participarea la
seminar.
Cursul ascultat este de un real folos pentru o mai
bună desfăşurare a activităţii bibliotecilor depozitare
ONU din Republica Moldova.

ENZIMELE

Enzimele degeră alimentele şi facilitează absorbţia lor în sânge, regenerând
celulele, adică întineresc organismul.
Iată de ce mâncarea trebuie să ﬁe preponderent crudă şi neprelucrată termic.
Enzimele se găsesc în tot ce este viu,
nu în ce este mort. La o temperatură
doar de 54 C enzimele sunt distruse
complet, deci alimentele prelucrate termic, de fapt este moartă.
În trupurile animalelor preistorice,
descoperite şi studiate de savanţi, care
au fost momentan îngheţate în timpul
cataclismelor ce au avut loc 50000 de ani
în urmă, s-au descoperit enzime într-o
cantitate foarte mare. Ele s-au păstrat
mii de ani la temperaturi foarte mici, reînviind la viaţă imediat ce această carne
a fost dezgheţată până la temperatura
corpului. Deci, enzimele pot ﬁ păstrate
fără pierderi la temperaturi foarte joase,
dar la temperatura mai sus de 54 C se distrug irecuperabil. De aceea este mai bine
să păstrăm alimentele congelate (inclusiv
fructele şi legumele pentru iarnă, dacă în
stare proaspătă este imposibil), decât să le
conservăm pe calea sterilizării termice.

Maria Brânzan,
şefa Serviciului “Lectura publică”,
Biblioteca Naţională
Savanţii nu pot explica viaţa ca fenomen, de aceea mulţi numesc enzimele
un element al energiei cosmice, ce prin
vibraţie acţionează asupra divizării celulelor şi compoziţiei moleculare, reînviindu-le la viaţă. Cu alte cuvinte, enzimele
sunt catalizatorii necesari funcţionării
normale a organismului. Mâncarea
ﬁartă întreţine organismul, dar nu regenerează celulele.
Acum, în perioada de vară este bine
să bem cât se poate mai multe sucuri
proaspete, neprelucrate şi să consumăm
fructe, legume, salate crude.
Căpşunele
Căpşunele sunt bogate în săruri minerale (Fe, Na, Mg, K, Ca) şi vitamine (B
1, B 2, C, E, K şi zaharuri.
Sucul de căpşune este tonic, măreşte
capacitatea de apărare a organismului
împotriva infecţiilor, este remineralizant, antiinﬂamator, laxativ. Se recomandă în tratarea reumatismului, gutei,
asteniei de primăvară, tuberculozei,
hipertensiunii, intoxicaţiei tabacice şi
alcoolice, constipaţiei, tulburărilor hepatice, biliare ş.a.
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ÎNĂLŢAREA LA CER,

manifestare cosmică a Cuvântului lui Dumnezeu care o şi pune în relaţie cu reîntoarcerea la
După Înviere, Hristos s-a Înălţat. cer prin Înălţare (3,13; 6.62).
Nu este vorba de o înălţare de pe
Înălţarea la cer a lui Hristos a urun pământ ﬁzic la un cer ﬁzic, ci mat după manifestarea cosmică a
este vorba de o înălţare din starea Învierii Sale din Mormânt şi a trebuumană în care se coborâse Cuvân- it să ﬁe situată în spaţiu şi timp, catul Întrupat, Fiul lui Dumnezeu, la tegorii accesibile oamenilor atunci,
starea de Dumnezeire, care ﬁind de când evenimentul îi depăşea. În
natură pur spirituală, nematerială, acest cadru, ultima Sa apariţie, cea
este incompatibilă cu vreo locali- care precede momentului Înălţării,
zare ﬁzică, spaţială sau temporală. a fost de fapt o nouă coborâre în
Căci, Dumnezeu depăşeşte sferele starea umană spre a-şi face vizibilă
de timp, spaţiu şi loc.
şi credibilă nepătrunsa Sa Înălţare
În mod excepţional, în virtutea în Cer, la Dumnezeu, pentru a-şi
unor privilegii, a căror logică o cu- lua în stăpânire Tronul ceresc şi anoaşte numai Dumnezeu, au fost şi şi exercita puterile pe care le are în
oameni care au ajuns cu trupul la cer şi pe pământ (Mt 28, 18). Faptul
cer, dar aceştia nu s-au înălţat ci au Înălţării la Cer ne este mărturisit în
fost ridicaţi la cer. Sunt menţionate Evanghelii, după ce au fost relatate
cazurile lui Enoh (Gh 5,24; şi 44,16) apariţiile succesive, despre care nu
şi Ilie (2 Rg 2,11; şi 48,9-12; 1 Mac ne putem da seama în mod precis
2,58), ambele personaje aparţi- dacă au avut loc într-o zi sau în
nând Vechiului Testament.
mai multe (Mc 16, 19). Însă, potrivit
Iisus, înainte de a ﬁ avut o exis- celor scrise în Faptele Apostolilor
tentă terestră, a avut o preexistenţă (1,3-11), Iisus a părăsit pământul
ontologică împreună cu Tatăl, ca după 40 de zile. Probabil că cifra
Fiu şi Cuvânt al lui Dumnezeu, aşa de 40, cu valoare simbolică, trebuie
cum ne sugerează nu numai Gene- pusă în legătură cu Cincizecimea
za ci şi Faptele Apostolilor (2,22-36; Coborârii Duhului Sfânt.
10,36-42). Înălţarea înseamnă înÎn legătură cu modalitatea ﬁzică
toarcerea Sa acolo de unde a venit. a Înălţării, nu avem decât o singură
Dar cel care exprimă mai limpede descriere, cea din FA 1,11: „Cel pe
coborârea din cer a lui Iisus este Care L-aţi văzut înălţându-se de
evanghelistul Ioan (6,33. 38,41...), la voi la cer, acest Iisus, la fel va şi

PE DRUMUL SPRE EMAUS
(După Evanghelia lui Luca, cap. 24, 13-35)
Doi oameni, martori ai evenimentelor de pe
Golgota, merg descurajaţi spre Emaus, un sătuc din
apropierea Ierusalimului. Ei sunt foarte abătuţi. Aşteptaseră ca Iisus Hristos să devină rege în Israel şi
să conducă lupta de eliberare împotriva cotropitorilor
romani. Dar tocmai acest Iisus, în care îşi pusese ei
speranţa, a fost răstignit. Şi, iată, pe când mergeau ei
amărâţi, pe drum li se alătură un străin care îi întreabă
de ce sunt necăjiţi. Şi acest străin le deschide ochii ca
să înţeleagă ce s-a întâmplat pe Golgota; să înţeleagă
planul lui Dumnezeu de eliberare a omenirii de sub
puterea Satanei; eliberare, care, este esenţialmente mai
importantă pentru omenire, decât eliberarea Israelului, de sub jugul roman de atunci.
Cum înţelegeau evreii că va ﬁ Mesia cel promis?
- Un rege triumfător în Israel. Dar Iisus a venit în
lume ca un miel blând, umil şi care, în ﬁne, s-a lăsat
răstignit. Părea ilogic. De aceea cei doi ucenici erau
nedumeriţi.

Redactor-şef: Alexe RĂU
Au colaborat: Valentina GĂLUŞCĂ
(secretar de redacţie)
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veni, precum l-aţi văzut înălţânduse la cer”. Cuvintele sunt rostite
de doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine
albe” (FA 1,10), adică doi îngeri şi
sunt menite să facă legătura între
înălţarea la cer şi a doua venire
a lui Iisus pe pământ, la sfârşitul
timpurilor, când, cu prilejul ultimei
Sale arătări (Col 3,1-4), va împlini
restaurarea universală (FA 3,21; 1Ts
1,10). Atunci El va veni aşa cum a
plecat, coborând din Cer pe nori
(Ap 1,7), în timp ce aleşii vor ﬁ ridicaţi pe nori întru întâmpinarea
Lui (1 Ts 1,10). Suntem şi acum în
faţa unei prezentări cosmologice,
ﬁzice, inerentă percepţiei umane
şi sistemului său de referinţe, bazat
pe experienţe senzoriale. Dar ceea
ce trebuie reţinut este că Hristos,
Biruitorul Morţii, inaugurează un
nou mod de viaţă.
În aşteptarea Învierii generale,
creştinii trebuie să caute „lucrurile
de sus”. Caşa cerească, după care
tânjim, nu este altceva decât unirea cu Dumnezeu prin Iisus Hristos.
Până atunci noi trebuie încă de pe
acum să ne unim cu El prin Duhul
Sfânt, prin Împărtăşirea cu trupul
şi sângele lui Iisus; să contribuim la
transformarea acestei lumi în vederea gloriei hărăzite ei de Creator.
Pagină pregătită de Valentina Găluşcă

Dar adevăratul rege, voit de Dumnezeu, nu este
unul care se impune prin forţă. Iisus este Regele plin
de iubire şi iertare, vindecător miraculos, smerit, (care
spală picioarele ucenicilor). Iisus vrea ca prin puterea
dragostei, nu prin forţă, să vindece lumea de răutate,
de neiubire. Prin felul lui de ﬁ, Iisus ne arată cum este
Dumnezeu. Dumnezeu este IUBIRE. Împărăţia lui
Dumnezeu este Împărăţia iubirii, nu a violenţei.
Făcându-se seară ei îl invită pe străin să ia masa cu
ei. Şi, iată, că Acesta frânge pâinea, la fel cum a făcut
la Cina cea de Taină. Şi, deodată, ei recunosc în străin
pe Iisus. Deci este adevărat: Iisus trăieşte, Iisus a înviat!
Ochii li s-au deschis! Ei au început să înţeleagă evenimentele. Bucuria le-a fost foarte mare. Dar tocmai
când înţeleseră aceasta, Iisus deja dispăruse din mijlocul lor. Dar ei au aﬂat că Iisus, deşi nu mai este vizibil,
totuşi este atotprezent.
În faţa lor apare o nouă perspectivă. E o realitate
nouă, nebănuită de ei până atunci. Ei sunt plini de dorinţa să strige lumii întregi Vestea cea Bună a învierii,
a vieţii veşnice. Evenementele de pe Golgota recapătă
sens.

Ala ANDRIEŞ

 Oxana PLUGARU
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