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Firete, metrul antic

BIBLIOTECILE ŞI SOCIETATEA
ÎN ERA INFORMATIZÃRII GLOBALE

nu credeam să tim a trăi
vreodată
neolitici înfăuraţi în fatum
gândul ne ducea visător la
moartea baciului nostru
vremea vremuia ca o
amânare
ochii îi ţineam pe scrum i
tăciune
ni se ghemuia sufletul de
marul străinătăţii
când deodată tu izbucnii în
pară
prin foc re-nvia phoenix –
demnitatea
în genunchi cum stam
fruntea ridicarăm i-apoi
statura
nu te-ai vrut un zeu;
n-a rămas nici unul
ca să ne îndemni te-ai topit
în flăcări
iar de n-am păit e a noastră
culpa retrogradării
nu poţi să pretinzi ce n-ai
voit să ai
piară gândul tulburător
de ape
dacă vrem să fim verticali –
pe tine
ţie
reda-te-vom

Lidia Kulikovski,
preedintele ABRM
La 10-12 decembrie, 2003, la
Geneva, Elveţia s-a desfăurat
Summitul Mondial „Construirea
Societăţii Informaţionale: Oportuntăţi globale”. La SMSI au participat peste 6000 de persoane - de
la efi de state până la ONG-uri.
Din partea Republicii Moldova au
participat ministrul V.Zgardan cu
echipa de la Ministerul Transporturilor i Telecomunicaţiilor i eful
misiunii diplomatice a Republicii
Moldova în Elveţia.
Comunitatea bibliotecară a
contribuit foarte activ la pregătirea i desfăurarea Summitului
Mondial referitor la Societatea
Informaţională prin IFLA, care
a promovat rolul i însemnătatea
bibliotecilor în edificarea Societăţii Informaţionale Globale.
În primul rând IFLA a organizat o preconferinţă cu genericul
“Bibliotecile - inima Societăţii
Informaţionale” care a avut loc
tot la Geneva în 3-4 noiembrie.
Bibliotecarii prezenţi (Olanda,
SUA, Danemarca, Franţa, Suedia,
Finlanda etc.) asistaţi de colegii din Elveţia au discutat locul
bibliotecilor în SI, în strategiile
i politicile mondiale, regionale,
naţionale referitoare la SI.

IFLA are o experienţă foarte
bună de colaborare cu ONU i
structurile sale, în particular cu
UNESCO, materializată în documente ca “Manifestul UNESCO
cu privire la bibliotecile publice”,
Manifestul IFLA/UNESCO cu
privire la Internet, cu privire la
libertatea intelectuală, declaraţia
pentru susţinerea dezvoltării.
În cadrul preconferinţei “Bibliotecile - inima Societăţii Informaţionale” IFLA a organizat
în sediul ONU o expoziţie prin
care a ilustrat, cu exemple i practici de calitate, cum iniţiativele
bibliotecilor promovează drepturile fundamentale ale omului.
În comunicările prezentate s-au
discutat Declaraţia de Principii,
Planul de acţiuni, Cadru care urmau să fie adoptate în decembrie
la Summitul Mondial “Societatea
Informaţională:
Oportunităţi
Globale”. Intervenţiile IFLA în
pregătirea Summitului Mondial
SI au fost un succes. IFLA a înaintat i formulat 11 amendamente
la Declaraţiile, Cadru i 12 amendamente la Planul de acţiuni.
Kay Raseroka - preedintele
IFLA a organizat o conferinţă
pentru participanţi în care a
accentuat rolul i responsabilităţile bibliotecilor în SI, potenţialul
disponibil uman i informaţional
al bibliotecilor demonstrând
că bibliotecile apără i susţin
principiul libertăţii intelectuale,
dreptul de acces fără restricţii la
informaţii, dreptul la instruire, la
cunotinţe.

(Continuare în pag.12)

(Continuare din pag. 1)
Concluzia generală a preconferinţei IFLA este: Bibliotecile sunt
instituţii esenţiale în edificarea
unei SI centrate pe oameni, unei
SI inclusive. Astăzi reţeaua globală a bibliotecilor cuprinde prin
serviciile sale peste 2,5 miliarde
de utilizatori înregistraţi i se află
într’adevăr în inima SI. Investiţiile
modeste în biblioteci, demonstrează i susţine IFLA, aduc beneficii
mari comunităţilor i naţiunilor.
Rezultatul final al SMSI a fost
adoptarea Declaraţiei de principii,
numită Declaraţia Milenară “Construirea Societăţii Informaţionale
- problema globală a Mileniului”, i
a unui Plan de acţiune pentru realizarea Declaraţiei Milenare.
Prezenţa Republicii Moldova la
acest Summit ne dă speranţă pentru că Republica Moldova a pus
semnătura pe aceste două documente i i-a luat angajamentul să
le realizeze.
Primul pas spre realizarea Declaraţiei a fost crearea unui forum
de discuţii la care putem participa
i noi. Adresa forumului: www.
e-moldova/forum.
S-au organizat un ir de acţiuni
(mese rotunde, seminare, conferinţe) cu genericul “Edificarea Societăţii Informaţionale în Republica
Moldova” la care a participat i
Asociaţia Bibliotecarilor din RM.
ONU a oferit un grant de
100.000 $ pentru elaborarea Strategiei Naţionale privind Tehnologiile
Societăţii Informaţionale pentru
Dezvoltare. ABRM v-a contribui în
acest proiect prin elaborarea Strategiei Naţionale referitor la Biblioteci în Societatea Informaţională.
Participarea noastră se datorează contribuţiei insistente a IFLA la
pregătirea SMSI.
ABRM îi propune pentru viitor
revizuirea politicilor sub aspectul
noilor roluri ale bibliotecii în edificarea SI în Republica Moldova,
promovarea lor în rândurile bibliotecarilor i utilizatorilor.
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Serate jubiliare

Alexe Rău la 50 de ani
La 23 decembrie, în ajunul
Ajunului de Crăciun, în sala de festivităţi a BNRM a avut loc serata jubiliară dedicată lui Alexe Rău la 50
de ani i lansarea volumului său de
poezie Pe noi nouă adu-ne, moderator fiind dl academician Petru Soltan, preedintele Consiliului tiinţific al BNRM. La serată cu buchete
de flori au fost prezenţi dl Serafim
Urecheanu, primarul oraului Chiinau, dl academician Mihai Cimpoi,
preedintele Uniunii Scriitorilor,
dna Lidia Kulikovski, preedintele
ABRM, dl Dumitru Cambur, directorul general al Direcţiei Generale
Carte, Politici Culturale în teritoriu
i biblioteci de la Ministerul Culturii, poeţi, pictori i mulţi colegi de
breaslă.
Cu această ocazie Colectivul
BNRM, Uniunea Scriitorilor, Asociaţia Bibliotecarilor, Societatea
Bibliofililor au editat o ediţie
specială a Gazetei bibliotecarului
dedicată omagiatului cu genericul „Vivat, crescat, floreat”. BNRM
a pregătit o surpriză: “Alexe Rău,
Bibliografie”. În articolul „O confesiune la aniversare”, semnat de
colectivul Bibliotecii Naţionale
din Gazeta bibliotecarului găsim
o mărturie uluitoare: „În istoria
Bibliotecii Naţionale sunteţi primul director general, care a fost
instalat în acest post prin vrerea
i la insistenţa întregului colectiv
al bibliotecii...” i că „În relaţiile de
serviciu dar i umane cu subalternii aţi devenit preferatul întregului

colectiv: de aveau de rezolvat probleme de serviciu sau personale
angajaţii Bibliotecii mai cu deschidere veneau la Dumneavoastră
căci găseau înţelegere, generozitate, cumsecădenie i competenţă, Atunci i acum ne spunem: „Mă
duc la Alexei Rău cel bun”.
Dna Lidia Kulikovski, în articolul
său „Alexe Rău – Om al cărţii, Om
al bibliotecii” dă o apreciere înaltă
a calităţilor profesionale: „...pentru

noi i pentru biblioteci a muncit i
muncete dl Alexe Rău. El a gândit
i realizat prima reformă bibliotecară... A fost autorul, împreună
cu E. Martin, a primei (în istoria
biblioteconomiei naţionale) Legi a
bibliotecilor, a primei Strategii de
Dezvoltare a Sistemului Naţional
de Biblioteci, a Regulamentului
Consiliului Biblioteconomic Naţional i multe alte documente de
dezvoltare strategică a domeniului”.
Aceiai binemeritată apreciere o dă i dl academician Mihai
Cimpoi: „Este un profesionist prin

Preferatul întregului colectiv

excelenţă, un bun cunoscător al
sistemului informaţional biblioteconomic postmodern. Se autocolete i colete i pe ceilalţi”.
După Telegrama de felicitare din
partea Consiliului Uniunii Scriitorilor din Moldova, dl academician
Mihai Cimpoi într-O dublă ipostază
la aniversara dlui Alexe Rău zice:
„Modestul din fire Alexe Rău...este
un taciturn sfătos i inteligent a

cărui dominantă este cumsecădenia... dă dovadă în toate de o
temeinicie în treburi...”
Dl academician Petru Soltan în
articolul său conchide: „Faptul că
nu oricine îi percepe farmecul nu-i
culpa dumnealui”.
Dna Ludmila Corghenci, director adjunct al Departamentului
Informaţional-Biblioteconomic
ULIM îl citează pe Alexei, (dovadă a
calităţii de lider în domeniu), chiar
în titlu articolului său: „Să avem... o

amplitudine ca lumea, un punct de
orientare...”.
i căntinuă: „Când iniţiezi o
activitate biblioteconomică de
amploare – cele mai preţioase, cele
mai durabile, cele mai originale poziţii i gânduri le sugerează Domnia
sa...
Implicaţiile biblioteconomice
ale dlui Alexe Rău conferă domeniului nostru profesional un suport
prestigios, real, dar i fundamental.
Schimbarea organizaţională i
funcţională a bibliotecilor moldovene, instituirea unui sistem de
instruire continuă, noua formulă
a revistei „Magazin bibliologic”,
ateptata „Gazeta bibliotecarului”,
faimosul proiect SIBIMOL – numai
câteva dintre implicaţiile profesionale ale lui A. Rău. Toate gândite,
bine puse la punct, dar mai ales
orientate pentru modernizarea instituţiei bibliotecare – instituţie a
eternităţii...”.
Vlad Pohilă s-a referit la Alexe
în calitate sa de poet care „a pornit
de la ideea de a spune ceva... (aa
i-a întitulat volumul de debut, tipărit în 1993) ca să atingă cele mai
fine coarde ale sufletului. Aa cum
au observat mai mulţi critici literari, cultivă o poezie meditativă,
cu tempo-uri ba de romanţă sau
rondel, ba litanie sau lied, adesea
în ritmul tipic ultimei răscruci de
milenii, cu parabole i paradoxuri
proaspete, printre care metafora
se simte foarte comod. O poezie
ce procură celui ce-i deschide cărţile (Uniluconul,
Chiinău, 1997,
Nuca lui Nevermore, Timioară,
1999) o desfătare aparte i un
prilej aparte de
reflecţie. Fiecare
carte a lui Al. Rău
a implicat apariţia unor recenzii
i consemnări în
care autorului se
dau note mari,
mai mult decât
nite elogii ami-

cale. Acad. Mihai Cimpoi nu a ezitat să-i facă o scurtă, dar sugestivă
prezentare în faimoasa-i istorie
deschisă a literaturii române din
Basarabia...”
Pavel Balmu, Preedintele Societăţii Bibliophililor „Paul Mihail”
din Moldova îl definete pe Alexe
în titlul articolului său drept un

„Promotor de iniţiative i proiecte...realizabile”. Ediţia jubiliară este
culminată de aprecierea ce i-o
dă Ion pac: Un gânditor veritabil
„Dacă se va găsi un Toma necredinciosul..., îi recomand să citească placheta „Uniluconul”, care-l
va purta prin toate colţurile Ţării
Româneti, îl va familiariza cu cele
mai alese pagini din istoria patriei,
cu cele mai marcante personalităţi, cu cele mai luminoase minţi”.
Valentina GĂLUCĂ
Fotografii de Dorina Chercheja
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nul trecut a fost un an deosebit de fructuos pentru
Biblioteca Academiei de
Muzică, Teatru i Arte Plastice, fapt
pentru care am considerat oportun
momentul de a face unele generalizări în activitatea bibliotecii.
Având drept obiectiv principal
suportul informaţional al unei instituţii cu profil artistic (de altfel
unica de acest gen în Republica
Moldova), colaboratorii bibliotecii
îi propun sarcini, realizarea cărora
ar satisface amplitudinea deosebit
de variată a cerinţelor utilizatorilor.
Păstrătoare ale patrimoniului
cultural, Biblioteca AMTAP, activitatea căreia s-a desfăurat începând cu
anul 1919, odată
cu
înfiinţarea
la Chiinău a
Conservatorului
„Unirea”, a parcurs un drum lung i frământat, fiind
reorganizată de multe ori, căpătând
denumirea de Biblioteca Academiei
de Muzică, Teatru i Arte Plastice,
conform Hotărârii Guvernului RM
din 12.07.02.
În decursul anilor, indiferent de
denumirea ce a purtat-o, biblioteca
AMTAP i-a păstrat caracterul de
bibliotecă universitară, îndeplinindu-i tripla misiune: principalul
instrument în instruirea profesorilor i studenţilor, un tezaur naţional
în domeniu i centru de cultură a
capitalei i întreaga republică.
De serviciile bibliotecii beneficiază oamenii de artă, membri ai
Uniunilor de Creaţie (Artitilor Plastici, Muzicienilor, Compozitorilor,
Oamenilor de Teatru), cercetători
în domeniu. Activitatea bibliotecii
s-a adaptat imuabil cerinţelor specifice procesului de instruire, întrucât
acesta se desfăoară atât în grup, cât
i individual. Respectiv, colaboratorii
bibliotecii au nevoie atât de cunotinţe temeinice biblioteconomice, atât
i de cunotinţe în domeniul artelor
dramatice, muzicii, artelor plastice,
iar în ultimul timp tehnicii informaţionale i de calcul, ceea ce presupune
un efort aparte pentru bibliotecă.
În plus, de serviciile bibliotecii
beneficiază i alte categorii de be-

neficiari din afara AMTAP: critici
literari, oameni de artă, membri
ai Uniunilor de Creaţie (Uniunea
Artitilor Plastici, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Compozitorilor,
Uniunea Oamenilor de Teatru).
În scopul optimizării procesului
de instruire în Biblioteca AMTAP
în ultimii ani s-au produs reorganizări considerabile, în special, în amplasarea sălilor de lectură după domeniu (muzică, arte dramatice, arte
plastice) ceea ce facilitează accesul
cititorilor în nemijlocita apropiere
de locul unde îi fac studiile.
Una din preocupările de bază ale
colectivului bibliotecii o constituie
grija pentru completarea colecţiilor

Germaniei. Ataatul pentru cultură
al ambasadei d-na Estera Antohin a
acceptat invitaţia noastră de a vizita
instituţia noastră, unde a luat cunotinţă de activitatea bibliotecii.
În urma acestei vizite în termini
optimi, biblioteca a primit o donaţie,
ce cuprinde 136 de partituri din cele
mai de preţ în valoare de 2700 euro.
Predarea setului de partituri s-a
petrecut solemn în incinta AMTAP
în cadrul unei activităţi festive. La
acest eveniment au participat reprezentanţi ai Ambasadei Germaniei
în Moldova, delegaţi ai Teatrului de
Opera i Balet, ai Sălii cu Orgă, ai
Filarmonicii, studenţi de la Facultatea Limbi Moderne USAM, oameni
de
artă,
profesori
i studenţi
AMTAP.
Donaţiile
făcute de ambasadele altor ţări au
conţinut i ele exact literatura de
care avem nevoie, permiţând accesul tuturor beneficiarilor din domeniu la publicaţiile, care pot fi găsite
doar la Biblioteca AMTAP.
La finele anului precedent biblioteca noastră a avut parte încă de o
surpriză plăcută: vechiul prieten al
Academiei de Muzică, Teatru i Arte
Plastice d-nul Simon Camartin, fost
reprezentant al Fundaţiei ProHelveţia la Kiev i în Moldova, fost primar
al oraului Disentis/ Muster, un excelent dirijor, care în repetate rânduri a făcut donaţii instituţiei noastre,
a expediat pe numele bibliotecii un
lot impresionant de partituri, CD i
discuri în număr de 277ex, printre
care multe exemplare ce lipseau în
fondurile bibliotecii:
1. Bach I. Suite pour flute solo
2. Bach I. Tripelkonzert a-moll
3. Bellini V. Capulletti e i Montecchi. Klavierrauszuge
4. Dvorak A. Iakobin. Klavierrauszuge etc.
În viitor intenţionăm să lărgim
spectrul de activităţi, care ar duce la
optimizarea serviciilor de informare propuse beneficiarilor notri.
Svetlana MIHAILIUC,
Directorul Bibliotecii de Muzică,
Teatru i Arte Plastice din Chiinău

ÎN SCOPUL OPTIMIZĂRII...
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impusă de necesitatea stringentă de
înlocuire a unor publicaţii moral i
fizic depăite.
Achiziţiile de ultimă oră ale
bibliotecii constituie un răspuns
parţial la cerinţele informaţionale
ale utilizatorilor, deoarece alocaţia
bugetară a scăzut catastrofal de
mult, de aceea la căile obinuite
de îmbogăţire a colecţiilor ne-am
propus să căutăm noi modalităţi de
completare ale fondurilor.
În acest scop am apelat la ajutorul diferitor structuri, persoane
publice i particulare, am participat
cu succes la diferite proiecte.
Considerăm drept un succes
obţinerea resurselor extrabugetare pentru completarea colecţiilor
grant-ul Fundaţiei Soros Moldova
„Dezvoltarea colecţiei Bibliotecii
tiinţifice a AMTAP”. Realizarea
acestui proiect a îmbogăţit patrimoniul bibliotecii cu preţioase
publicaţii ce ţin de istoria culturii
universale, istoria teatrului, artelor
plastice, muzică, valoarea materială
a cărora a constituit 4175 dolari.
Au avut sorţi de izbândă i apelurile noastre lansate către ambasadele unor ţări în Republica Moldova (SUA, China, România s.a.).
În special ne-a surprins plăcut
donaţia generoasă a Ambasadei

Sondaj sociologic

Biblioteca mileniului trei va fi biblioteca noastră tradiţională, care va continua să se ocupe de
stocarea memoriei umanităţii. Nouă generaţie de
beneficiari tie ce înseamnă cartea, evident, dar vor
să folosească mai pe larg calculatorul în viaţa de zi cu
zi. Bineînţeles că cerinţa de informare este obiectivă,
iar biblioteca trebuie să furnizeze fiecărui utilizator
informaţia de care are nevoie în forma pe care acesta
o dorete...
În acest context, o preocupare permanentă a personalului Bibliotecii Naţionale este îmbunătăţirea i
diversificarea serviciilor oferite. Anual se desfăoară
sondajul sociologic „Beneficiarii Bibliotecii Naţionale”.
Aceasta pentru că una dintre particularităţile sondajului sociologic este posibilitatea că acesta se poate
elabora i realiza, conform opiniei sociologilor, nu
numai de specialiti, ci i de către bibliotecari si bineficiari, în cazul nostru.

Având în vedere că eantionul folosit de noi este
constituit din 80% de studenţi, deci aparţine unui
mediu în care lectura, studiul, informarea sunt componente de bază ale procesului formativ, investigaţia
a debutat cu o întrebare vizând frecvenţa vizitelor la
biblioteca noastră.
O bună parte dintre subiecţi (53,9%) au răspuns că
vin mai des decât săptămânal la bibliotecă, 15,7% în
zilele de odihnă, 7,9% numai în timpul sesiunii 8,0% la
necesitate i doar 3,2% în timpul liber.
În ceea ce privete scopul frecventării bibliotecii
– 41,5% vin pentru studiu, 32,7% - pentru informare i
doar 19,0% - pentru lărgirea orizontului cultural i 6,8%
pentru recreare.
În ceea ce privete ajutorul acordat de bibliotecari
cititorilor, acesta trebuie să fie consacrat informării,
ghidării i chiar consilierii utilizatorilor pentru consultarea documentelor necesare i solicitate. Tocmai
pentru a analiza acest aspect a fost formulat unul
din răspunsurile la întrebarea III-a – cum apreciază
următorul aspect al bibliotecii – condiţia de helping (ajutor) a bibliografului în găsirea informaţiei.
72,9% dintre cititori au considerat că sprijinul acordat
de către personalul bibliotecii este – bun, 22,4% satisfăcător i doar 4,7% - nesatisfăcător.

Am realizat această anchetă pe baza unui chestionar, pentru că metoda este operativă, fapt ce ne
permite dezvoltarea i elucidarea problemelor într-un
timp scurt i, prin urmare, rezultatele căpătate sunt
mai reale i pot fi folosite mai eficient în practică.
În cercetarea de faţă s-a considerat ca fiind suficient de relevant un număr de 100 de persoane, având
în vedere că biblioteca avea în luna septembrie,
când s-a desfăurat sondajul, o frecvenţă medie de
340 cititori. Anchetarea s-a desfăurat pe parcursul
unei zile.
Chestionarul a cuprins 10 întrebări; dintre acestea 7 sunt închise, adică au variante de răspuns deja
formulate, i trei sunt deschise, cerând sugestii de la
cititori.
La întocmirea chestionarului am avut în vedere să
fie cuprinse următoarele aspecte:
• în ce măsură beneficiarii sunt satisfăcuţi de
colecţii, sistemul de informare, programul de lucru,
dotarea tehnică, spaţiile de lectură, serviciile oferite
de bibliotecă;
• cum apreciază beneficiarii relaţia bibliotecar-cititor în cadrul activităţii bibliotecii noastre;
• ce titluri de documente sau teme lipsesc în colecţiile Bibliotecii;
• ce sugestii au beneficiarii pentru îmbunătăţirea
activităţii în cadrul Bibliotecii Naţionale?
Chestionarele au fost completate în mod anonim.
Odată cu întrebările au fost formulate i variante de
răspuns posibile astfel, încât cititorul să poată răspunde operativ.
Completarea unui chestionar a durat în medie 1015 minute. Datele furnizate de către beneficiari au fost
centralizate i analizate.

Un aspect aparte, dar strâns legat de tematica
studiului nostru, îl constituie relaţia cititor/bibliotecar.
Am dorit să tim cum este apreciat de către beneficiar,
bibliotecarul. Pentru a obţine un asemenea răspuns
s-au formulat răspunsurile la întrebarea a III-a - competenţa bibliotecarului, la care s-a răspuns în felul
următor: 72,9% au apreciat-o cu bună, 23,5% - cu satisfăcătoare i 3,5% - cu nesatisfăcătoare.
În ceea ce privete comportarea bibliotecarului,
60,0% dintre studenţi o consideră amabilitatea
bibliotecarilor bună, 28,2% - satisfăcătoare i doar
11,8% - nesatisfăcătoare. În comparaţie cu anii precedenţi (2001, 2002) procentul de cititori care apreciază
amabilitatea bibliotecarilor cu bună a crescut, rămâne însă de îmbunătăţit acest capitol.
Suntem contienţi că biblioteca noastră va avea o
imagine favorabilă la nivelul cititorilor care o frecventează, doar dacă personalul (sau bibliotecarii) reuete
să creeze o atmosferă cât mai bună pentru beneficiari.
Un bibliotecar amabil, competent, contient de faptul
că de activitatea sa depinde, în mare măsură, succesul
la învăţătură al unor beneficiari, contribuie (uneori
decisiv) la crearea i consolidarea imaginii bibliotecii
în care îi desfăoară activitatea.
La cele apte întrebări ale chestionarului ce au avut
răspunsuri formulate se adaugă întrebarea a aptea
ce solicită beneficiarilor să numească serviciile suplimentare de care ar dori să beneficieze lucrând în sălile
bibliotecii. i aici au fost solicitate un ir de servicii:
• mai multe staţii cu conexiune la INTERNET;
• xerox în blocul 2 i la etajul III al blocului I;
• îmbunătăţirea calităţii xerox-ării;
• scanarea, imprimarea documentelor;
ceas în sălile de lectură etc.

Relatează
Angela DRĂGĂNEL

Beneficiarii Bibliotecii Naţionale...

(Continuare în pag. 6)

5

(Continuare din pag. 5)
Nou indicat în chestionarul din anul 2003 este solicitarea serviciilor:
• un punct medical;
• un birou de traduceri;
accesibilitatea pentru persoanele cu cărucior.
Întrebarea a IX-a a solicitat beneficiarilor să menţioneze Ce acţiuni culturale efectuate de Bibliotecă le-au
plăcut. Au fost menţionate tradiţionalele manifestări:
ü Salonul de Carte
ü Simpozionul Valori bibliophile
ü Salonul muzical
ü Expoziţiile de arta
ü Expoziţiile eveniment etc.
Cea de-a zecea întrebare solicită comentarii i
sugestii ale cititorilor vizavi de activitatea Bibliotecii
Naţionale. Beneficiarii chestionaţi au formulat o serie
de păreri concrete i sugestii deloc neglijabile. Astfel
s-au înregistrat următoarele propuneri:
1. îmbunătăţirea comunicării bibliotecar-cititor;
2. procurarea unui mobilier nou;
3. reparaţia unor încăperi;
4. reclama cât mai largă a serviciilor oferite;
5. servirea rapidă a cititorilor – 15 min.;
6. deschiderea unor săli de lectură care ar lucra
non-stop;
7. îmbogăţirea fondului cu literatură în limba română;
8. „schimbări spre lumea modernă, a tehnologiilor
noi”
Studierea amănunţită a chestionarelor completate relevă, în linii generale, că rezultatele obţinute sunt
reprezentative pentru biblioteca noastră.
Pe baza acestor opinii ale cititorilor putem califica
drept “bună” calitatea serviciilor acordate de bibliotecarii notri, la fel i atitudinea acestora faţă de cititori.
Proporţia observaţiilor critice, care reiese din procente, este destul de mică, totui existenţa lor în sine
ne atrage atenţia că trebuie să fim mai atenţi în activitatea noastră, în relaţiile cu beneficiarii.
Sinteza datelor obţinute prin aplicarea chestionarului ne permite să definitivăm o serie de obiective:
1. Realizarea unei cât mai bune transmiteri a informaţiilor utile cititorilor cu ajutorul mijloacelor pe care
le deţine în prezent Biblioteca Naţională.
2. Oferirea unui acces cât mai larg la toate tipurile
de documente aflate în posesia bibliotecii.
3. Satisfacerea cerinţelor beneficiarilor cu maximum de profesionalism i promptitudine.
4. O cât mai bună comunicare cu utilizatorii notri.
Aadar ideea dominantă trebuie centrată pe cititor,
iar efortul bibliotecarului trebuie dirijat spre necesitatea că acesta să fie cât mai bine informat. Acest lucru
se poate realiza în bibliotecă, instituţia ce rămâne un
sistem deschis, dinamic, eficient în care procesele de
informare funcţionează în dublu sens: de la bibliotecă
(ca deţinător de informaţie) la beneficiar (consumator
de informaţie), dar i invers, având în vedere importanţa cunoaterii opţiunilor, preocupărilor, preferinţelor
sale.
1
Nota autorului: Pentru informaţii mai detaliate asupta sondajului va puteţi adresa in Serviciul Studii i Cercetări a BNRM
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O Colecţie de Artă

multiplicaţională a fost donată Bibliotecii Congresului
Biblioteca Congresului a achiziţionat cea mai mare colecţie privată de artă multiplicaţională. Strânsă în decursul a
peste 60 de ani de către animatorul politic J. Arthur Wood Jr.,
colecţia include desene animate cu caracter politic, caricaturale, comice, umoristice, ilustraţii i cadre animatorice. Cele
aproximativ 36.000 de lucrări a peste 2.800 artiti dublează
potenţialul Bibliotecii Congresului în acest domeniu.
Principalele exponate ale colecţiei sunt cele 1896 desenele
cu personajul episodic- e Yellow Kid; cele clasice ale lui
George Herriman - Krazy Kat i cele ale lui Alex Raymond Flash Gordon; desene din 1937 „Albă ca Zăpada” de la prima
animaţie a filmului; i lucrări ale animatorilor editoriali variind de la omas Nast până la Pat Oliphant. Cea mai veche
piesă este pictura lui William Hogart ce datează din 1743.
Wood a fost multiplicator la Richmond News Leader i
Pittsburgh Press. La vârsta de 16 ani s-a angajat la un lucru
de vară ca lucrător de ascensor i asistent tehnician la Biblioteca Congresului, astfel încât avea posibilitatea de a studia
colecţiile de carte ale bibliotecii i colecţiile periodice la
tema caricaturii i desenelor animate. Biblioteca Congresului i-a plasat exemplare
din colecţie pe site-ul său: www.loc.gov/rr/
print/swann/artwood/.
Traducere din engleză de Ala ANDRIE
Acest desen al lui Jiminy Cricket din 1940 este o
piesă din achiziţia recentă a Bibliotecii Congresului, Art
Wood collection.

L

Jubilee

a 4 decembrie a.c. i-a desfăurat lucrările conferinţa tiinţifică dedicată jubileului de 75 de ani
de la fondarea Bibliotecii Comitetului tiinţific
Moldovenesc (1 noiembrie 1928), succesoarea căreia
este Biblioteca academică, i aniversării de 40 de ani de
la organizarea Bibliotecii tiinţifice Centrale a Academiei de tiinţe a Moldovei.
Academicianul Pavel Vlad, vicepreedintele Academiei de tiinţe a Moldovei, în discursul său la deschiderea conferinţei consacrate anului aniversar s-a referit
la unele repere importante din calea pe care a parcurso Biblioteca academică în cei 75 de ani de existenţă,
menţionând rolul instituţiei în asigurarea informativă
a cercetărilor tiinţifice.
Comunicarea „Biblioteca academică: 75 de ani în
serviciul tiinţei”, prezentată de E. Corotenco a avut
drept obiectiv atât reliefarea principalelor etape în
istoria devenirii Bibliotecii academice, etape care i-au
marcat existenţa i au definit-o ca o instituţie tiinţifică
i culturală, aflată prioritar în serviciul savanţilor din
instituţiile academice i al tuturor instituţiilor de cercetare, a cadrelor didactice, studenţilor i altor categorii
de cititori, cât i evidenţierea unor probleme care afectează activitatea Bibliotecii la etapa actuală. S-a subliniat în referat că fără o susţinere din partea statului
este imposibilă o îmbunătăţire reală a situaţiei create în
Biblioteca academică, bibliotecă care ar trebui, de fapt,
să fie un model de instituţie de informare în republică.
Ion pac, personalitate bine cunoscută în lumea
savanţilor i a oamenilor de cultură, în comunicarea
„Indexul bibliografic – sursă de informare a tiinţei”
a făcut o analiză minuţioasă a activităţii Bibliotecii
academice în elaborarea lucrărilor bibliografice structurate pe domenii: „Bibliografia literară”, „Bibliografia

Situaţia în SUA

SALARIUL BIBLIOTECARILOR

Salariul bibliotecarilor a crescut
anul acesta cu aproximativ 1% faţă de
restul populaţiei Statelor Unite, conform ALA Survey of Librarian Salaries
2003.
În total s-au analizat datele privind
mărimea salariului a circa 15,856 de
persoane, de la 18,500 $ cel mai mic,
până la cel mai înalt de 276,500 $, cu
media aritmetică de 51,362 $ i media
generală de 47,914 $. Rezultatele pe
categorii ale salariului maxim pe anul
2003 sunt comparate în tabelul de
mai jos cu cele ale salariului maxim la
diferite categorii de lucrători din anul
2002.
Diferenţa dintre procentul creterii
mediei aritmetice a veniturilor lucrătorilor în acest an după cele 15,856 salarii
i media aritmetică a anului trecut
după 14,805 salarii este de 3,6%.
Această cifră (0.7%) este un pic mai
înaltă decât creterea procentuală a
salariilor celorlalţi lucrători civili pentru
aceeai perioadă de timp raportează
U.S. Bureau of Labor Statistics în Employment Cost Index. Procentul creterii din martie 2002 până în martie 2003
pentru lucrătorii civili este de 2,9%.

Pentru toate cele ase categorii
de lucrători ai bibliotecii, salariul cel
mai înalt era, de obicei, la universităţi
sau la bibliotecile colegiilor cu doi ani
de învăţământ, iar cele mai joase în
bibliotecile publice de mărime medie.
Pentru toate categoriile de angajaţi,
salariul este, de obicei, cel mai înalt în
regiunile Nord Atlantice i Vest/SudVest, iar cel mai mic în Sud-Est. Aceste
medii diferă un pic de la an la an, cu
toate că salariul în Sud-Est este întotdeauna cel mai jos.
În varianta completă a raportului,
rezultatele pentru fiecare categorie
sunt expuse pentru fiecare dintre
cele patru regiuni ale Statelor Unite i
sumate, incluzând mărimea salariului,
media aritmetică, media generală, primul i al treilea sfert al anului.
Raportul conţine i o listă anotată
a „Compensation Surveys Providing Information on Library Workers”, o compilaţie a tuturor „ALA Policies Related
to Compensation Issues”, i un tabel ce
arată numărul de „Salarii plătite pentru mai puţin de un an în Bibliotecile
Academice” după tipul bibliotecii i
poziţia ei.

Începând cu 1982 i anual din 1988,
ALA a colectat i publicat datele referitor la salariul plătit bibliotecarilor în
bibliotecile publice i academice care
au cel puţin doi angajaţi profesionali.
Asociaţia efectuează astfel de cercetări
deoarece adeseori diferite persoane
contactează ALA pentru informaţii referitoare la ce salariu ar putea fi plătiţi
pe un post anume, într-un anumit tip
de bibliotecă, sau într-o anumită regiune a Statelor Unite.
Au fost i nite schimbări minore pe
parcursul anilor dar, în general, raportul
a vizat peste 1,200 directori de biblioteci, care au fost rugaţi să raporteze
salariul plătit personalului ce lucrează
pe salariul deplin cu gradul de masterat
în programele bibliotecare i studiile în
domeniul informaţiei acreditate de ALA.
În 2003, raportul a fost trimis la 1,268 biblioteci luate la întâmplare, dintre care
901 au răspuns (71,1%). Corespondenţii
au aprovizionat cu date referitoare la
salariile plătite la data de 1 aprilie 2003,
la cinci categorii de lucrători, plus tinerii
specialiti, precum e arătat în tabelul ce
acompaniază acest articol.
Ala ANDRIE,traducere din engleză

Biblioteca academică la 75 de ani

lingvistică”, „Bibliografia istorică”, „Bibliografia economică tiinţifică”, „Bibliografia artelor”, „Bibliografia de
repertoriu al ediţiilor seriale”. În încheiere vorbitorul ia exprimat speranţa, că „bibliografia în varianta tipărită,
alături de cei mai moderni purtători de informaţie, va
supravieţui i îi va avea rostul său în sistemul informaţional contemporan”.
Colega noastră, dna C. Slutu-Grama, efa Sectorului
Carte Rară i Veche care, vorba poetului „terge colbul
de pe cronice bătrâne...”, a propus atenţiei participanţilor comunicarea „Cartea rară i veche în colecţiile BC”,
îndemnându-ne „să începem lectura, sperând să ne
îmbogăţim spiritul cu vastele cunotinţe ce le conţine
cartea rară i veche, cartea de patrimoniu”.
Formele tradiţionale de popularizare a colecţiilor Bibliotecii tiinţifice Centrale au stat la baza comunicării
propuse de dna Raisa Vasilache, director adjunct.
Activitatea tiinţifică a Bibliotecii academice a fost
ilustrată prin expoziţia „Publicaţiile colaboratorilor
Bibliotecii tiinţifice Centrale a AM”, expoziţie la care
au fost etalate peste 90 de lucrări bibliografice editate
i 10 manuscrise care îi ateaptă sponsorul i editarea,
studii i articole ce ţin de domeniul de activitate. Menţionăm că în total acestea sunt în număr de peste 600
de publicaţii.
Cu ocazia jubileului a fost editată culegerea „Biblioteca academică: 1928-2003: Istorie, evoluţie, personalităţi, evocări” (Chiinău, Civitas, 2003). Culegerea cuprinde
câteva compartimente intitulate sugestiv: „Între ieri
i azi”, „Prin dragoste vom trece mai departe”, „Personalităţile noastre”, „Parfumul amintirilor”, „Profesie de
credinţă – Biblioteca” – compartimente în care, pe lângă
studiile ce au constituit temele comunicărilor la conferinţă, este reflectată i activitatea de elaborare a inde-

xurilor bibliografice în domeniul tiinţelor naturale; se
caracterizează unele biblioteci personale – „oglinzi ale
vremii”, păstrate în colecţiile Bibliotecii tiinţifice Centrale; sunt evocate atât unele personalităţi ce au activat
de la începuturi în Biblioteca academică, cât i ale unor
colegi care trudesc alături de noi în prezent. Cu unele
sugestii i aprecieri ale dezvoltării Bibliotecii academice
sunt prezenţi academicienii N. Corlăteanu, H. Corbu, S.
Moscalenco, doctorul în filologie M. Cosniceanu, unii
veterani din instituţia noastră. Culegerea include i versuri semnate de dna C. Slutu-Grama, autoarea „Imnului
Bibliotecii academice” i a poemului „Bibliotecarul”.
La manifestarea jubiliară au rostit cuvinte calde de
felicitare reprezentanţii comunităţii tiinţifice academice,
Ministerului Culturii, a Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei, colegii notri de la Biblioteca Naţională, bibliotecile tiinţifice specializate, universitare, publice etc.
Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de audierea
„Imnului Bibliotecii academice” (Muzică – Octavian
Arnăut), de prezenţa cantautoarelor Maria Mocanu,
care este i cercetătoare la Institutul de Literatură i
Folclor, Ludmila Roculeţ, Margareta Sârbu – colega
noastră, actorul Sergiu Finiti, care ne-au îndulcit auzul,
interpretând câteva piese muzicale, aplaudate îndelung
de cei prezenţi în sală.
Le mulţumim pe această cale oaspeţilor care neau onorat cu prezenţa lor la conferinţa jubiliară i
aducem felicitări colegilor notri, celor care formează
azi colectivul Bibliotecii academice, urându-le tuturor
sănătate, voinţă de a se realiza i succese în activitatea
profesională.
Elena COROTENCO,
director al Bibliotecii tiinţifice
Centrale a AM
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E TIMPUL SĂ ÎNVINGEM
sau
cât o să mai fim mioritici?

Trăim într-o societate bolnavă
de frământări i incertitudini
de terorism i violenţă,
de nedreptate i minciună...
Trăim într-o societate
cu prea mulţi intelectuali obosiţi
i descurajaţi...
cu prea mulţi oameni nefericiţi!..
Nu vedem soluţii plauzibile
Din cauza orbirii noastre.
Disperarea, pesimismul
ne sunt inculcate intenţionat
de cei interesaţi să fim pierduţi,
să nu mai credem în biruinţă,
să nu mai credem în bine...
Atacurile psihologice sunt monstruoase
pentru că atacă duhul nostru, sufletul...
Frate, dacă contientizăm acest lucru,
de ce nu ne scuturăm mintea
de tot ce este nociv?
Oare înaintaii notri erau
în situaţii mai favorabile?
de-i menţineau puterea duhului,
de erau mai curajoi, mai lucizi,
mai oneti i mai constructivi?
Cât o să fim mioritici?
Cât o să cântăm „Vai, sărmana turturică,
zboară, zboară pân’când pică...”,
astfel programându-ne la eec!?
De ce cultivăm filozofia învinsului?
Frate!
E timpul să avem curajul de a învinge!
De a învinge descurajarea.
E timpul să ne cultivăm o gândire pozitivă.
Da, sora mea!
E timpul să căutăm i să spunem adevărul!
E timpul să adunăm cuvinte edificatoare
pentru a le trăi
i pentru a-i edifica sufletete i pe alţii.
E timpul să învingem!
Întotdeauna este oportun să învingem,
Atâta timp cât nu este prea târziu!
tefan cel Mare credea în biruinţă,
De aceea biruia!
tia că Dumnezeu nu-l va lăsa
să cadă în mâna păgânului...
Fără de Dumnezeu nu vom birui,
De aceea să intrăm mai întâi în Biserică
i să-L implorăm pe cel Atotputernic!
Să credem că El ne aude,
Să credem în victorie i
Cu puterea duhului să învingem!
Valentina Gălucă

Ra

Cel neprihănit va îndrăzni ca un leu tânăr!

Din Psalmii Împăratului David

• Ferete-te de orice descurajare, căci nu-ţi merge mai rău…
Ceea ce se întâmplă acum face
mai multă lumină, ca să te facă
să înţelegi mai bine.
• Cei care luptă până la
sfâritul vieţii sunt nite sfinţi;
cei care tiu să se ridice mereu
după căderi sau după poticniri,
spre a pleca din nou vitejete la
drum, smeriţi, plini de iubire i
de speranţă... Nu vă descurajaţi
în faţa propriilor erori.
• Dacă eti epuizat, dezgustat
de toate, îndreaptă-te plin de încredere spre Domnul… i El îţi
va da din puterea Sa.

• Orice s-ar întâmpla, perseverează pe calea ta; perseverează cu bucurie i încredere,
căci Domnul continuă să dea
la o parte toate piedicile din
calea ta.
• Când i-a chemat Domnul,
cei dintâi Apostoli se găseau
lângă barca veche, cârpindu-i
năvoadele rupte. Domnul le-a
zis să-L urmeze i ei, „statim”
- „imediat”, „relictis omnibuz”„lăsând totul” da, totul, L-au ascultat, i făcând ce le-a spus au
scos năvodul plin cu pete...
• Cu harul lui Dumnezeu
trebuie să întreprinzi i să să-

AI ÎNCREDERE, FIULE!
• Nu te descuraja. Înaintează!
Înaintează cu o sfântă încăpăţinate, care în domeniul spiritual
are ca nume perseverenţa.
• Astăzi, pentru prima dată
ai simţit că totul devine mai
simplu: iată în sfârit eliminate
problemele ce te îngrijorau.
i înţelegi că multe altele
încă se vor rezolva, dacă te vei
lăsa mai mult în mâinile lui
Dumnezeu, Tatăl tău.
• Spune mereu: pot totul
în Acela care mă întărete. Cu
El eecul nu este posibil. i din
această convingere vine sfântul
„complex de superioritate” care
ne îngăduie să facem faţă îndatoririlor noastre având moralul
învingătorilor, căci Dumnezeu
ne acordă puterea Sa.
• Dacă perseverezi eti pe
calea cea bună. Dacă ai un moral de învingător, dacă te lupţi
având ajutorul lui Dumnezeu,
vei învinge! Nu va exista piedică
peste care nu vei putea să treci!
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vâreti imposibilul… pentru că
ceea ce este posibil, toată lumea
poate să facă.
• Umple-te de credinţă, de siguranţă! Este ceea, ce ne spune
Domnul prin gura lui Ieremia:
“orabitus me, et ego exau – diam
vos” – ori de câte ori veţi recurge la Mine, ori de câte ori vă veţi
ruga, Eu vă voi asculta!
• ...Un bolnav este adus la
Iisus i El îl privete. Contemplă,
te rog această scenă i meditează
cuvintele Lui: “Confide fili!” – Ai
încredere, fiule!
• Aceasta îţi spune i ţie Domnul… să ai credinţă! Credinţa
este ceea ce contează în primul
rând; apoi trebuie să te lai
condus de El ca cel ce nu putea
merge, dar care, cu o ascultare
lăuntrică plină de supunere L-a
ascultat, s-a sculat, i-a luat targa
pe care venise i a mers.
Din cartea “Forjă”
de Josemaria Escriva
de Balaguer
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