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Buletin informativ al Bibliotecii Naţionale şi al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova
Bibliograﬁi
Grigore Vieru
Biblioteca Publică Judeţeană de stat ale Impe“Mihail Sadoveanu” din Străşe- riului Rus, inclusiv cu Ministerul
La Mănăstirea Căpriana ni recent a publicat la editura Afacerilor Externe. Din 1916 în
BNRM “Bibliograﬁa Mănăstirea fruntea mănăstirii au fost numiţi
La Mănăstirea Căpriana
Căpriana”. Această lucrare bi- stareţi ruşi. După Unirea BasaBate un clopot în zi de duminică
bliograﬁcă cuprinde cele mai rabiei cu România (1918-1940;
La Căpriana rană pe rană,
însemnate publicaţii: studii, 1941-1944), Mănăstirea CăpriaRană pe rană se vindecă.
documente, materiale şi note na se aﬂa în subordonarea Pade călătorie. Ele au fost adunate triarhiei Române. Din anul 1944
Intră în templu, om al durerii.
şi sistematizate de alcătuitorii până în 1962 această mănăstire
Nu-i o ruşine să intri-n biserică.
Dora Caitaz şi Valentina Eşanu, a fost în subordonarea PatriarE o ruşine liniştea serii
ediţia ﬁind îngrijită de Nadejda hiei Ortodoxe Ruse. Iar din 1962
A o preface-n cazarmă isterică.
Pădure, directorul Bibliotecii mănăstirea a fost desﬁinţată şi
Publice Judeţene „Mihail Sado- transformată în sanatoriu, ﬁind
Bate frumos un clopot,
veanu” din Străşeni şi Andrei redeschisă cu statut de mănăstire
Bate un clopot
Eşanu, membru corespondent al abia în 1989.
Al învierii şi bunei vestiri!
(...) După închinarea măAcademiei de Ştiinţe din RepuVine din cer un şopot.
năstirii (1698) majoritatea veblica Moldova.
Vine un şopot
Şi mă ridică din mare pustiiri!

Bate un clopot ca o chemare
La Căpriana un miros de crinişte
Iar la Putna, sfântă şi mare,
Dangăt de aur răspunde în linişte.
Semn că ne vede, semn că ne-aude
Dragostea Putnei în zi de duminică.
Când în lumina viselor ude
Rană pe rană în taină se vindecă.

Biserica „Sfântul Gheorghe”
de la Mănăstirea Căpriana

CERCETĂRI INTERESANTE

Andrei Eşanu şi Valentina
Eşanu în întroducerea “Scurtă
privire istorică” scriu printre
altele:
„... Iniţial mănăstirea se numea „de la Vişnevăţ”, apoi a preluat numele primului egumen
– Chiprian. Din 1470 Căpriana
devine metoc al Mănăstirii
Neamţ. În 1698 mănăstirea cu
toate averile este închinată de
Antioh Cantemir, domnul Ţării
Moldovei, Mănăstirii Zograf
de la Muntele Athos. În 1813
mitropolitul Bănulescu-Bodoni
reuşeşte să treacă Mănăstirea
Căpriana cu toate averile ei în
subordonarea Mitropoliei Chişinăului şi a Hotinului. Între 18371916 Căpriana se aﬂă din nou în
subordonarea mănăstirii athonite, dar din 1873 călugării de la
Zograf sunt impuşi de autorităţile ţariste să împartă veniturile
Căprianei cu diferite instituţii

niturilor se scurg în haznaua
Mănăstirii Zograf de la Muntele
Athos, iar din 1873 şi în cea a
autorităţilor ruseşti. După 1918,
în urma reformei agrare, domeniul Căprianei a fost redus cu
mult, iar după 1944 autorităţile
sovietice au deposedat-o treptat
de toate averile.
(...) Mănăstirea Căpriana
a fost un important centru de
cultură a Moldovei medievale:
biblioteca cu vechi cărţi manuscrise şi tipărite, inclusiv
celebrul „Evangheliar” dăruit
de Petru Rareş şi soţia sa Elena
(1545), urice şi hrisoave domneşti (sec. XV-XIX), condica,
pecete, icoane şi alte odoare
bisericeşti risipite, prădate, pierdute şi nimicite în mare majoritate în diferite epoci, mai cu
seamă sub regimul totalitar comunist. Se admite că la Mănăstirea Căpriana a fost întocmit
(Continuare în pag. 2)
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(Continuare din pag. 1)
Bibliotecile judeţene
„Letopiseţul lui Eftimie” (sec.XVI). Pe
lângă Căpriana a activat un scriptoriu
de copiere a cărţilor şi o şcoală mănăstirească...
Nadejda Pădure şi Dora Caitaz în
După
schimbările ma- de remarcat faptul că, în anul
“Nota asupra ediţiei” scriu:
jore din ultimele decenii, 2002 a fost o considerabilă

O OAZĂ
DE LUMINĂ

“Mănăstirea Căpriana are o bogată
istorie, care numără aproape şase secole
de existenţă. Acestui locaş de credinţă,
spiritualitate şi cultură din străvechea
Ţară a Moldovei i-au fost dedicate mai
multe cercetări şi articole de popularizare, având scopul de a prezenta cronologia mănăstirii în diferite perioade; de
a pune în circuit o seamă de documente: articole, studii ştiinţiﬁce, publicistică,
privind istoria Mănăstirii Căpriana.(...)
Bibliograﬁa a fost realizată în baza
colecţiilor, cataloagelor şi ﬁşierelor Bibliotecii Publice „Mihail Sadoveanu”,
ale Bibliotecii Naţionale a Republicii
Moldova, Bibliotecii Centrale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Bibliotecii
Municipale „B.P. Haşdeu” din Chişinău
şi a bibliotecii personale a academicianului Andrei Eşanu. (...)”
În ﬁne, vom menţiona că această
lucrare este o sursă importantă de informare pentru cei interesaţi de trecutul şi prezentul Mănăstirii Căpriana. Iar
lucrarea ca atare (“Bibliograﬁa Mănăstirea Căpriana”) este un exemplu demn
de urmat pentru bibliotecile judeţene,
un model de implicare activă în cercetările bibliograﬁce tematice, în deosebi,
privind patrimoniul spiritual-culturalistoric al poporului nostru.
Reporter G.B.
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Biblioteca Publică Judeţeană
„M.Sadoveanu” din orăşelul
Străşeni a devenit un adevărat centru de cultură şi
spiritualitate
românească
în comunitate. Suntem un
centru nu în sensul locului
de amplasare a bibliotecii, ci
având în vedere importanţa
manifestărilor culturale, organizate în localitate.
Activitatea
bibliotecii
noastre, privită în general,
pe cât este de complexă, pe
atât este şi de fructuoasă. Iar
la concret mă voi referi la colecţia de documente, care s-a
îmbogăţit mult în ultimii ani,
atât cantitativ, cât şi calitativ,
dar şi în diversitate. Acum
această colecţie are 111 mii
de exemplare.
Deosebit de valoroasă
este şi achiziţia de carte din
ultimii doi ani, obţinută, în
mare parte, graţie celor trei
granturi, oferite bibliotecii
noastre de Fundaţia SorosMoldova pentru dezvoltarea
colecţiilor şi crearea Centrului
de Informaţii Comunitare.
Astăzi Biblioteca Judeţeană
„M.Sadoveanu” din Străşeni
dispune de o colecţie de referinţă valoroasă, care răspunde majorităţii solicitanţilor
noştri. În acest context, este

îmbunătăţire a completării cu
carte în toate bibliotecile din
judeţul Chişinău, alocaţiile
ﬁind de 450 % faţă de cele
din 2001. O problemă ce mai
persistă, din cauza preţurilor
excesiv de mari, este procurarea cărţii pentru copii atât,
cât ne este necesar.
Biblioteca noastră deţine
câteva ediţii rare, publicaţii
valoroase: cartea „Reţete culinare gospodăreşti”, întocmită
de Mihail Kogălniceanu şi
Costache Negruzzi; „Revista
fundaţiilor regale” de la 1942
şi 1944; revista „Viaţa românească” de la 1909; „Cântarea
Cântărilor” de Corneliu Moldovanu, editată în 1908 ş.a.
Caracterizând
publicul
cititor al bibliotecii noastre,
putem aﬁrma că majoritatea (circa 75%) o constituie
beneﬁciarul tânăr – elevii şi
studenţii. În anul 2002 biblioteca a efectuat o cercetare
sociologică „Cititorul copil şi
adolescent astăzi”, pentru a
determina rolul tuturor factorilor educaţionali în formarea
cerinţelor de lectură. Astfel
chestionarul a fost răspândit
în cadrul Bibliotecii Publice
Judeţene
„M.Sadoveanu”,
componentele de bază ale
acestui studiu constituind

locul şi rolul lecturii între activităţile zilnice, desfăşurate de
copii şi adolescenţi; condiţiile şi
motivele lecturii; interesul pentru lectură, sursele de alegere a
cărţilor, precum şi rolul bibliotecii în determinarea motivaţiilor
şi intereselor de lectură ale cititorului tânăr.
Modernizarea activităţii bibliotecii a fost acel factor, care
ne-a determinat să căutăm
forme netradiţionale de lucru.
În acest aspect, activitatea prin
proiecte a adus saltul cel mai
important spre modernizare
prin crearea „Centrului de Informaţii Comunitare Străşeni”,
proiect ﬁnanţat de fundaţia
Soros-Moldova. Astăzi biblioteca dispune de cinci calculatoare, copiator, imprimante
alb-negru şi color, scaner. Baza
de date juridice este un suport
informaţional sigur pentru cei
ce caută informaţie de aspect
legislativ. Foarte important este
că utilizatorii centrului pot naviga în Internet, deşi condiţiile pe
care ni le oferă Moldtelecom-ul
la ziua de azi nu ne permit să
satisfacem pe deplin cerinţele
beneﬁciarilor noştri.
Reorganizarea serviciului bibliograﬁc, extinderea şi reorganizarea serviciului cu publicul,
fondarea colecţiei de bază a
bibliotecii etc. rămân să ﬁe prerogativele noastre în viitor.
Comunitatea locală oferă
bibliotecii o arie largă pentru

cele mai diverse activităţi, oraşul avându-şi tradiţii şi obiceiuri
respectate şi iubite de populaţie. Apropierea de Chişinău ne
permite să ﬁm pe unda celor

mai noi şi mai interesante evenimente, fapt care, la rândul său,
dă o amprentă novatoare activităţii bibliotecii noastre.
Acţiunile cultural-educative,
care s-au desfăşurat la bibliote-

că în ultimul deceniu au atras în
mod deosebit interesul publicului străşenean. Cele mai importante acţiuni pe care le organizează biblioteca pe parcursul a
mai multor ani sunt: salonul literar-artistic „Mi-e suﬂetul visare
şi unire” (6 ediţii), salonul literar
muzical pentru copii „Mugurel”
(6 ediţii), “Zilele Mihail Sadoveanu” (10 ediţii), activitatea cenaclului literar „Speranţe juvenile”,
lansări de cărţi, întâlniri cu
scriitorii, expoziţii, medalioane,
concursuri etc.
Publicul a avut posibilitatea
de a se întâlni pe parcursul anilor cu personalităţi ale culturii
noastre: Ion Hadârcă, Adrian
Suceveanu, Iurie Colesnic, Titus
Ştirbu, Vasile Romanciuc, Iulian
Filip, Claudia Partole, Ion Anton,
Glebus Sainciuc, Ianoş Ţurcanu
şi mulţi alţii.
Cinci ani de activitate ai Filialei de carte românească au fost
marcaţi în anul 2002. Această
bibliotecă deschisă de Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” din
Brăila adună zilnic sute de copii
şi este cu adevărat o oază de cultură şi spiritualitate românească.
Un eveniment produs în
această primăvară a fost editarea indicelui bibliograﬁc „Mănăstirea Căpriana” şi lansarea
lui, care a avut loc în luna mai.
Nadejda PĂDURE,
directorul
Bibliotecii Publice Judeţene
“Mihail Sadoveanu”
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Conservarea documentelor

În lumea bibliotecilor apariţia conceptului de
conservare a apărut odată cu „explozia” producţiei editoriale şi a presei scrise, începând din secolul
XIX. Mult timp, conceptul de prezervare se limita
la conservarea şi restaurarea documentelor vechi,
rare şi preţioase. Aceste documente erau mereu în
atenţia specială a bibliotecarului şi restauratorului. Principalul efort în conservare revenea, astfel,
bibliotecilor care aveau misiunea de păstrare a
patrimoniului. Această misiune o are şi BNRM,
deţinătoarea unui imens tezaur documentar (în
jur de trei milioane), ﬁind cel mai mare fond de
bibliotecă din Republica Moldova. Un tezaur nespus de valoros pentru naţiune sunt colecţiile de
artă şi hărţi, audiovideoteca, literaturile lumii, de
carte veche şi rară, moldavistica.

De asemenea este necesar de a menţine constant temperatura şi umiditatea relativă care constituie principalii agenţi ce favorizează degradarea
chimică şi biologică.
Serviciul nostru organizează totodată dezinfecţia şi dezinsecţia colecţiilor; elaborează şi propune
norme şi recomandări în domeniul conservării şi
restaurării colecţiilor, recomandări privind regimul
de lumină, sanitar şi igienic; efectuează analize
biologice şi ﬁzico-chimice pentru determinarea
agenţilor dăunători şi a tehnicii de combatere a lor;
efectuează lucrări practice de dezinfecţie, de combatere a infecţiilor prin tratamente umede locale,
prin înlocuirea petelor, consolidare, reparaţia legăturii, pentru lucrările de patrimoniu sau de valoare
deosebită din fondul BN, precum şi restaurării

O NECESITATE INDISPENSABILĂ
integrale; participă în procesul de reproducere a
documentelor (digitalizare, scanare, copiere).
Serviciul acordă, la cerere, asistenţă de specialitate în domeniul restaurării – conservării pentru
bibliotecile şi muzeele din ţară, deţinătoare de
bunuri de patrimoniu pe suport de hârtie, precum şi în procesul de formare şi perfecţionare a
restauratorilor.
Centrul este constituit în cadrul BN, ca Centru
Naţional de Conservare şi Restaurare a documentelor şi va funcţiona pentru întregul sistem naţional de biblioteci. În acest scop, centrul nostru este
dotat cu echipament modern şi materiale de calitate, care permit păstrarea a cel puţin un exemplar din toate publicaţiile naţionale semniﬁcative
şi aplică măsurile menite să „întârzie” deteriorarea
materialelor de bibliotecă. Utilizarea echipamentului modern face posibilă realizarea activităţii
de conservare şi prezervare, în baza tehnologiilor
moderne, aplicând standardele internaţionale.
Conform statutului, BN este muzeu de carte,
deţinătoarea celui mai preţios tezaur naţional de
carte, care necesită o bună prezervare şi conservare. Păstrarea acestui tezaur pentru posteritate este
o necesitate şi o sarcină primordială a Centrului.
Protejarea valorilor culturale a fost, este şi va ﬁ
datoria noastră, atât faţă de strămoşi, cât şi faţă de
generaţiile viitoare. Conservarea perenităţii relicvelor istorice a moştenirii artistice este de mare
Pentru protejarea fondurilor este necesar să se importanţă pentru oameni.
menţină anumite valori:
Valentina GRANACI,
- parametrii ambientali,
- parametrii microclimatici
şefa Centrului de Conservare şi Restaurare,
BNRM
- şi factorii climaterici externi.
La salvgardarea patrimoniului imprimat al RM
contribuie în mod direct Serviciul Centrul Tehnic
de Conservare şi Restaurare, care este parte componentă a structurii Direcţiei Dezvoltarea, Conservarea şi Comunicarea Colecţiilor. Centrul îşi
desfăşoară activitatea în baza Statutului BNRM,
Regulamentului de organizare şi funcţionare a
BNRM. Sarcinile primordiale sunt:
– prezervarea şi conservarea tuturor fondurilor
BNRM, ce începe cu efectuarea controlului regulat al colecţiilor, în scopul depozitării şi separării
documentelor infectate şi deteriorate;
– efectuarea studiilor privind agenţii de deteriorare, mecanismele de desfăşurare a proceselor
respective, modul de prevenire şi combatere a deteriorării materialelor constitutive ale colecţiilor
de bibliotecă;
– stabilirea proprietăţilor ﬁzico-chimice ale suportului material al textelor scrise şi a modiﬁcărilor structurale ce survin în procesul coroziunii;
– coordonarea activităţii de conservare a colecţiilor BNRM în colaborare cu şeﬁi serviciilor, ce
au în gestiune colecţii de orice tip;
– asigurarea trecerii pe alte suporturi de informaţie;
– restaurarea documentelor din patrimoniul
naţional de importanţă naţională, şi păstrarea originalelor în condiţii adecvate.
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Constantin Stamati-Ciurea:

... să mă consacru exclusiv literaturii române
La 30 mai BNRM în colaborare cu Centrul Naţional de Studii
Literare şi Migraţiune „M. Cogălniceanu”, a organizat o expoziţie dedicată jubileului de 175 de ani de
la naşterea scriitorului Constantin
Stamati-Ciurea.
Timp de 106 ani, în Basarabia
nu s-a tipărit nici o lucrare artistică valoroasă în limba română.
Majoritatea lucrărilor
sale, C.
Stamati-Ciurea le-a scris în limba
rusă. Conştientizând faptul că este
un scriitor român, el decide să-şi
tipărească aproape toată opera în
limba română, însă, nu în Basarabia, ci în Bucovina.

„În Bucovina şi în Principate,
scrie E. Dvoinicenco-Maşcova, ﬁind
unicul român din Basarabia de pe
atunci, care se ocupa cu literatura
română...”
La deschiderea expoziţiei, pe
marginea operei scriitorului Constantin Stamati-Ciurea, au luat cuvântul invitaţii, domnii I.Colesnic,
P.Balmuş şi L.Ciobanu. Fiecare a redat în viziunea sa câteva crâmpeie
din viaţa şi activitatea scriitorului
basarabean. Moderatorul manifestării, dl Alexe Rău a amintit tuturor,
pe lângă alte detalii, că familia
Stamati a dat lumii intelectuale
multe personalităţi celebre. Aceas-

Expoziţii
ta o putem
vedea şi pe
panourile
expuse,
care redau
viaţa şi activitatea lui
Constantin
StamatiCiurea – în
imagini.
Nouă nu
ne rămâne
decât să citim şi să cunoaştem mai
profund pierlele literaturii noastre,
admirându-le nobleţea şi talentul.
Sava MIHAILICENCO,
Iulia ZAPOROJAN,
(Programe Culturale, BNRM)

LA BIBLIOTECA ONU DE LA BNRM

Vizite

Dna Dana Loytved, referent superior la Biblioteca mentelor şi materialelor conform schemei de clasiﬁONU „Dag Hammarskjold” din New York, însoţită care ONU; evidenţa publicaţiilor ONU se face în mod
de Svetlana Alexandrova, reprezentant al Centrului tradiţional în Registrul de mişcare a fondului auxiliar
de Referinţă al ONU în Moldova, au făcut o vizită al serviciului şi sunt oglindite în ﬁşierul-indicator spede lucru la biblioteca depozitară ONU, ce se aﬂă în cial (Biblioteca ONU).
componenţa Serviciului “Lectura publică staţionar” a
Reprezentanţa ONU din New York a subliniat şi
Bibliotecii Naţională a Republicii Moldova.
unele obiecţii subiective, ce nu depind în mare măsură
Scopul vizitei de lucru, ce a avut loc recent, reiesă de noi, dar de care vom ţine cont în desfăşurarea actidin funcţiile principale ale echipei de bibliotecari-pro- vităţii bibliotecii depozitare ONU.
fesionişti ai Bibliotecii ONU din New York: de a insMaria BRÂNZAN,
pecta bibliotecile depozitare ONU din lumea întreagă,
şefa Serviciului Lectura Publică Staţionar
de a acorda spijin profesional prin instruirea bibliotecarilor, pentru buna desfăşurare a activităţii
bibliotecilor depozitare ONU.
Dna Dana Loytved a examinat activitatea
bibliotecii depozitare ONU de la BNRM şi a
rămas plăcut satisfăcută de modul de funcţionare a bibliotecii.
La masa rotundă, petrecută la Direcţia
Dezvoltare, Conservare şi Comunicare a
Colecţiilor (şefă –dna Elena Sănduţă) Dana
Loytved a apreciat activitatea bibliotecii
depozitare ONU de la noi cu o notă bună,
deoarece, a spus dumneaei, corespunde în totalitate cerinţelor de organizare şi funcţionare
a bibliotecilor depozitare ONU, cu toate că
lucrăm în condiţii destul de modeste.
Biblioteca depozitară ONU de la BNRM
funcţionează conform concepţiei depozitare
ONU: acces liber la raport, servirea gratuită
În imagine: Participanţii la seminarul “Resursele Internet ale ONU”
a utilizatorilor; aranjarea publicaţiilor, docu- despre care, dragi cititori, v-am informat în numărul trecut al “G. B.”.
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Întâlniri

ÎN SALA POLONEZĂ

MEDIATECA —

În ultimele decenii la Chişinău s-au deschis biblioteci cu literatură în limbi străine (a Germaniei, FranÎn sala de literatură în limba poloneză a Bibliotecii ţei, Poloniei, SUA etc.). În numărul acesta vă oferim
Naţionale, la 20 mai, anul curent a avut loc o lecţie pe informaţii despre programul de activitatea a bibliotema „Statul polonez în raport cu diaspora poloneză tecii de la Alianţa Franceză.
din ţările răsăritene. Situaţia actuală şi perspective”.
Lecţia a fost ţinută de membrul Consiliului de Con• Mediateca – Centrul de Informare despre Franţa
ducere al Societăţii Naţionale „Comunitatea polocontemporană - este deschisă pentru public de marţi
nezilor” (Wspolnota Polska”) Dr. Kazimierz Jurczak,
până sâmbătă, de la ora 10.00 până la ora 19.00.
consulul Poloniei de mai mulţi ani la Bucureşti.
• Un abonament unic permite accesul la mediatecă
Tema colaborării Republicii Polonia cu diaspora
(consultarea pe loc sau la domiciliu) şi la centrul de
poloneză din ţările fostei Uniuni Sovietice astăzi, ca
informare. Cheltuielile de înscriere se ridică la 30 lei
niciodată, este foarte actuală. Există teama, că in(tarif normal) sau 25 lei (tarif redus). Abonamentul
trarea Poloniei în Uniunea Europeană va deveni un
obstacol în dezvoltarea relaţiilor ei cu ţările din fostul este valabil timp de un an de la data înscrierii.
• Pentru înscriere sunt necesare următoarele acte:
bloc răsăritean, ţări care nu sunt membre ale acestei
buletinul
de identitate cu viza de reşedinţa, 2 fotograUniuni. Pe de o parte, guvernul polonez a aprobat
ﬁ
i
(format
mic).
în 2003 un program special „Direcţiile de colaborare
Deoarece 55% din elevii din Moldova studiază
a Poloniei cu ţările CSI” şi preşedintele Poloniei, dl
franceza
ca limbă străină, permanent se depune un
Aleksandr Kwasniewski accentuează mereu însemefort
considerabil
întru dezvoltarea mediatecii ca
nătatea relaţiilor ţării cu vecinii de la Răsărit. Pe de
altă parte, este clar că în această chestiune mult va centru de informare. Aceasta este deschisă pentru
depinde de acţiunile nemijlocite din teritoriu, de toţi şi propune actualmente celor mai mulţi de 3000
abonaţi ai săi, 10 000 documente în diferite domenii
iniţiativele civice.
La această întâlnire Dr. Kazimierz Iurczak a in- (ştiinţe sociale, limbi, ştiinţă şi tehnică, arte…) şi pe
format publicul şi despre activitatea Societăţii „Co- diferite suporturi:
- 9000 documente scrise: romane, literatură documunitatea polonezilor”, care prezintă un instrument
mentară,
cărţi pentru copii, 86 abonamente la ziare şi
însemnat în realizarea politicii de stat a Poloniei, în
raport cu diaspora poloneză din lume, în susţinerea reviste pentru a ﬁ consultate pe loc şi/sau la domiciiniţiativelor ce ţin de dezvoltarea şi consolidarea re- liu;
- 700 documente audio şi video (ﬁlme artistice şi
laţiilor cu patria istorică. După cum a menţionat Kazimierz Iurczak, organizaţiile etno-culturale poloneze documentare) pentru a ﬁ consultate pe loc şi /sau la
din Republica Moldova se dezvoltă foarte activ şi domiciliu;
- 25 CD-Romuri - consultare pe loc;
Societatea „Comunitatea polonezilor” este gata să se
- 4 posturi video şi de televiziune (31 canale, dinpronunţe pe marginea unor proiecte interesante.
Remarcăm faptul, că prin această acţiune se in- tre care TF 1, France 2, France 3, M6 MCM, TV5, etc.)
augurează, de fapt, un ciclu de lecţii şi întâlniri în sala - în acces liber;
- 4 CD-playere - în acces liber;
poloneză, care a fost deschisă acum doi ani. Datorită
- colecţiile Uniunii Latine (500 cărţi în spaniolă
donaţiilor din partea Ambasadei Republicii Polonia
în Republica Moldova, colecţia de documente în şi italiană), pentru a ﬁ consultate pe loc şi/sau la dolimba poloneză se îmbogăţeşte în mod permanent miciliu.
cu literatură nouă: în interes de studiu, ştiinţiﬁcă şi
Cenrul de informare despre Franţa contemporaartistică. Aici poţi consulta, de asemenea, şi publicaţii seriale (ziare, reviste) în limba poloneză, care a fost nă propune studenţilor, profesorilor, cercetătorilor,
deschisă acum doi ani. Datorită donaţiilor din partea lucrătorilor publici, jurnaliştilor, oamenilor de afaAmbasadei Republicii Polonia din Chişinău colecţia ceri, persoanelor politice, artiştilor, etc. următoarele
de documente în limba poloneză se îmbogăţeşte în servicii:
mod permanent, cu literatură nouă – în interes de
- o primire speciﬁcă în sânul mediatecii;
studiu, ştiinţiﬁcă şi artistică. Aici poţi consulta, de
- un fond de publicaţii de referinţă despre Franţa
asemenea, şi publicaţii seriale (ziare, reviste) în limba contemporană (politică, economie, studii în Franţa,
poloneză accesibile tuturor utilizatorilor.
cooperare, turism);
- un serviciu de întrebări-răspunsuri personaliVictoria DUNAEV, zate;
redactorul emisiuni „Polonia”
- un serviciu speciﬁc pentru administraţii;
a Postului de Radio „Retro F.M.”,
- acces public la Internet.
(Traducere din l. rusă de Elena Sănduţă)
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CENTRU DE INFORMARE DESPRE FRANTA CONTEMPORANA
REGULAMENT INTERIOR
PROGRAM
Marţi –vineri: 10.00 - 18.30
Sâmbătă: 10.00 – 18.00
Duminica, Luni: închis.

La colegii noştri

• În caz de depăşire a termenului de împrumut ﬁecare
zi întârziată va ﬁ penalizată, suma amenzii constituind
5 lei pentru ﬁecare unitate împrumutată.
• Împrumuturile se ﬁnisează cu 15 minute înainte de
ora închiderii bibliotecii.

CONDIŢII DE UTILIZARE A INTERNET-ULUI:
ÎNSCRIEREA:
Elemente necesare: buleti- MEDIATECA VĂ PROPUNE O GAMĂ LARGA DE IN- • Utilizatorul trebuie sa facă
nul de identitate;
FORMAŢIE DESPRE FRANŢA CONTEMPORANĂ, o înscriere preventiva la rejustiﬁcativul unui domici- PRECUM ŞI SURSE MULTI-MEDIA DESPRE FRANŢA cepţia mediatecii;
• Consultarea Internet-ului
liu (viza de reşedinţă);
este accesibila la un preţ de 5 lei ora;
o fotograﬁe – format mic; o cotizaţie anuala:
- tarif normal – 30 lei
• Termenul de consultare este limitat la o oră. El poate
- tarif redus - 25 lei (elevi, studenţi, pensionari)
ﬁ prelungit în funcţie de situaţie;
- posesorii unui EURO CARD beneﬁciază de o reducere • Utilizatorul poate beneﬁcia de imprimantă la un preţ
de 50 bani pagina imprimată;
de 25% pentru înscriere.
Abonamentul este valabil timp de un an de la data • Avertisment:
înscrierii. El permite accesul la cărţi, periodici, casete Postul de acces la Internet este rezervat în exclusivitavideo, casete audio, CD, CD-Romuri şi la Internet fran- te acestuia. Utilizarea altor funcţii va ﬁ penalizată.
cofon.
PRESCRIPŢII:
• Beneﬁciarii sunt obligaţi să păstreze condiţia ﬁzică a
LECTURA EXCLUSIV ÎN SALĂ:
ﬁecărei publicaţii consultate sau împrumutate;
• Enciclopedii şi dicţionare;
• Este strict interzis de a scrie, desena sau de a face
• Atlase şi albumuri de arta;
notiţe în publicaţii, precum şi de a plia paginile sau
• Cărţile echipate cu o pastilă colorată;
colţurile;
• Ziare şi reviste;
• Dosare de presă despre actualitatea franceză şi con- • Este interzisă efectuarea oricăror reparaţii individuale;
• Consultarea CD-Romului este limitata la 2 ore;
temporană;
• Casetele se rebobinează după ﬁecare utilizare;
• CD-Rom;
• Copiii de până la 5 ani vor ﬁ însoţiţi în mod obligato• Internet.
riu de către adulţi;
• Părinţii sunt responsabili pentru publicaţiile utilizate
CONSULTAREA PE LOC ŞI LA DOMICILIU:
de către copiii lor minori;
• Literatura documentară;
• În cazul pierderii sau deteriorării unei publicaţii be• Romane şi biograﬁi;
neﬁciarul este obligat sa achite costul de cumpărare al
• Cărţi pentru copii;
acestuia, la care se va adăuga şi suma penalizării;
• Bande desenate;
• Pierderea abonamentului este penalizata cu o amen• Casete video, audio, CD;
Pentru consultarea pe loc a documentelor audio se da de 5 lei;
• Efectele personale ale beneﬁciarului (genţi, sacose,
cere buletinul de identitate.
veste etc.) vor ﬁ in mod obligatoriu depuse la gardeALEGEREA:
roba;
• Accesul la publicaţii este liber;
• Mediateca nu poartă responsabilitate pentru dispari• Inscripţiile de pe rafturi va pot orienta spre domeniul ţia efectelor personale în interiorul localurilor;
• Este interzis de a fuma, bea, mesteca gumă în locanecesar;
• Fişierele electronic şi manual este la dispoziţia dum- luri;
• Folosirea telefonului mobil în mediatecă este interneavoastră;
• Bibliotecarii va pot îndruma şi ajuta la alegere.
zis;
• Reproducerea şi difuzarea publică a documentelor
MODALITĂŢILE DE ÎMPRUMUT:
împrumutate sunt strict interzise. Responsabilitatea
Alianţei Franceze nu este angajată în cazul urmăririlor
• Condiţii: posesia abonamentului;
penale a contravenienţilor;
• Cantitatea: 2 unităţi;
• Fiecare beneﬁciar al mediatecii se angajează să res• Durata: literatura artistica - pentru 15 zile cel mult;
literatura documentară – pentru 7 zile sau în depen- pecte regulamentul în vigoare.
denta de cererea documentului dat la momentul
împrumutului;
ALIANTA FRANCEZA DIN MOLDOVA
• Casetele video, audio si CD-ile sunt împrumutate 18, str. Sfatul Ţarii, MD-2012, Chişinau
pentru 3 zile în baza unui gaj de 50 de lei pentru ﬁeca- fax: /373 2/23 47 81
re unitate (întors la restituirea împrumutului), serviciu tel: 23 45 10 (standard); 23 21 51 (mediateca)
e-mail: alfr@alfr.md
ce se include în costul abonamentului anual;
• Împrumutul este strict individual şi angajează in to- responsabil mediatecar: Sylvia Uncu
talitate responsabilitatea abonatului;
u_sylvia@alfr.md
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Vreţi să slăbiţi?

Sănătate
iaurt. Primul dejun (după o oră) fructe, un terci, ceai
fără zahăr, de preferinţă verde.

Al doilea dejun – fructe.
Depunerile de grăsimi nu sunt numaidecât rezultaLa prânz – salată, supă ori ciorbă, carne ﬁartă, pâitul supraalimentării, ci poate apărea din cauza al dereglării metabolismului în organism. Dacă depunerile de ne neagră, un măr copt.
La chindii – fructe.
grăsimi sunt concentrate în regiunea taliei înseamnă
La cina - un pahar de cheﬁr, perje uscate, miez de
că sunt dereglate funcţia tractului gastro-intestinal şi
a ﬁcatului. Ca rezultat apar adesea colecistita, consti- nucă, apă minerală.
paţiile etc.
Englezii împart obezii în două tipuri. Unii sunt
Hidrocolonoterapia
sănătoşi, apţi de muncă, musculoşi şi doar uneori
se plâng de insuﬁcienţă cardiacă. Alţii se simt fără
Mai întâi de toate începeţi cu HIDROCOLONOputeri, au dureri de cap, bătăi de inimă şi capacitatea TERAPIA – clisme cu apă sărată. Acestea sunt absolut
de muncă le este slabă. Şi unii, şi alţii trebuie să dea necesare pentru că, pe pereţii intestinului gros, în deorăgaz organismului, chinuit de excesul de grăsimi şi sebi la obezi, se depun resturi de mâncare neprelucrată
calorii.
şi pot rămâne acolo luni sau chiar ani. Aceste depuneri
Chinezii consideră că
sunt foarte dăunătoare penCurăţirea organismului de toxine tru că înrăutăţesc asimilarea
un om obez nu este sănătos. Dacă suferă de obeasigură buna funcţionare a tuturor alimentelor, vitaminelor, mizitate înseamnă că există
neralelor prin pereţii intestiorganelor interne!
un motiv. Un organism
nului. Tot odată din intestin
sănătos nu are necesitate să mănânce mai mult decât ajung în sânge toxinele alimentelor în putrefacţie.
îi este necesar. Dacă mănâncă mai mult, înseamnă că Organismul se intoxică. Simptomele: culoarea sură a
este intoxicat şi asimilarea alimentelor este îngreuiată. feţei, pungile de sub ochi, supraponderabilitatea, dureDeaceea organismul trebuie curăţit de toxine. De regu- ri de cap, burtă mare, celulita etc. În acest caz nu mai
lă, se începe cu intestinul, apoi cu ﬁcatul, rinichii, sân- are importanţă cât de bună este dieta Dvs, ce vitamine
gele, limfa, celulita. Căci dacă mâncarea se transformă luaţi sau ce creme puneţi pe faţă.
în depuneri de grăsimi (toxine), înseamnă că metabolismul, funcţia diferitor organe interne este dereglată.
Dietă
Spre regret, în cazuri de obezitate, oamenii încep să
mănânce mai puţin. Astfel în loc să ajute organismul, îl
2) După hidrocolonoterapie, numaidecât, reduceţi
constrâng să depoziteze orice calorie. Iar tratamentul
la minim dulciurile, cartoful, făinoasele. Efecte minucu preparate farmaceutice impune organismul să nu se
nate oferă respectarea următoarei diete de 7 zile:
apere cu propriile puteri.
Prima zi – post total.
Evreii cred că obezitatea nu înseamnă numaidecât
A doua şi a treia zi mâncaţi, preponderent sucuri,
deformarea ﬁgurii, ci şi dereglarea circulaţiei perifelegume, fructe proaspete după sezon.
rice a sângelui, dereglarea metabolismului, formarea
A patra şi a cincia zi – dimineaţa: două ouă crude,
pietrelor la vezica biliară şi la rinichi, apariţia diabetupesmeţi, miere, apă minerală; prânzul: supă cu carne
lui zaharat etc. În plus la acest buchet scade imunitatea
slabă sau peşte; seara: brânză, pesmeţi, carne slabă sau
organismului. De toate aceste boli puteţi scăpa sau le
peşte.
puteţi preveni, fără să mergeţi la medic, numai dacă
A şasea zi – numai fructe şi legume
combateţi obezitatea prin curăţirea organismului de
A şaptea zi – dimineaţa –2 mere
toxice!
Prânz: supă vegetariană, salată, o bucăţică de pâine
Regimul dietetic nu înseamnă eliminarea totală
neagră
din meniu a anumitor alimente, ci limitarea unora
Chindii – fructe
şi combinarea lor potrivită, ţinând cont de calorii şi
Seara – salată cu o bucăţică de pâine neagră.
asimilarea lor.
Şi acum priviţi-vă în oglindă! Culoarea feţei e mai
Dimineaţa pe stomacul gol luaţi o lingură de ulei de
bună şi burta a dispărut! Felicitări!
măsline. Peste 15 minute – un pahar de suc, cheﬁr sau
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