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Această aniversare a Facultăţii 
noastre a devenit prilej de amintiri, 
comparaţii, uitare în oglinda interioa-
ră, comunicare interpersonală, cozerii 
i comunicări tiinţifi ce; evaluare a 
timpului probabil în meseria noastră, 
în viaţa comunităţii bibliotecare, în ca-
riera i în viaţa personală a fi ecăruia. 

Eheu labuntur fugases annes! - 
adagiul acesta horaţian ne împânzea 
privirile în sala Senatului USM, la fel 
cum fi rele diafane ale pânzelor babei 
urzesc aerul rodit i resemnat al zilelor 
de toamnă. Amintirile din anii studen-
ţiei îi găseau termen de comparaţie în 
actualitate i viceversa. Nimic nu s-a ui-
tat, dar totul e cuprins de bucuria tristă 
a schimbării. Tristă pentru că schimba-
rea abolete, scoate din joc părţi din 
fi inţa noastră, evacuându-le în arier-
plan. Până la urmă însă ne convertesc 
mintea i inima, efectul civilizator i 
farmecul seducător al noului. 

 Mutaţia cea mai substanţială re-
zidă în începutul schimbării atitudinii 
societăţii faţă de profesia noastră. Cu 
decenii în urmă, cuvântul „bibliotecar” 
(ca i semnifi catul său) era unul peiora-
tiv atât printre studenţii altor facultăţi, 
cât i în sânul societăţii, mai ales în 
spaţiul rural. Astăzi complexul de in-
ferioritate al bibliologilor este depăit, 
semn că s-a urnit din loc bolovanul 
greoi al nu mai uoarei mentalităţi 
provinciale de la noi i lucrul acesta e 
cu adevărat îmbucurător. Schimbarea 
aceasta se datorează în mare prestaţiei 
bibliotecarilor înii, care, sub impactul 
renaterii culturii naţionale, al informa-
tizării i al modernizării, reprezintă una 
din cele mai instruite, mai inteligente i 
mai creative pături ale societăţii. Poate 
că s-a creat chiar o clasă a bibliotecari-
lor, una de valoare surclasantă. 

„Iconiţe” pe „monitorul” memoriei 
noastre, profesorii de la facultate au 
servit mereu ca modele de imitat. 
Fiecare promoţie, fi ecare generaţie îi 
are idolii săi, fi ecare crede că ai săi au 
fost i sunt cei mai buni. Totul este ade-
vărat, căci constatarea aceasta o faci 
cu sufl etul, cu fi inţa, nu cu intelectul. 
Totui, nu ar fi  drept să nu remarcăm 
la actuala componenţă a Catedrei de 
Biblioteconomie i Asistenţă informa-

ţională tenta de modernizare i de 
intelectualizare cel puţin a demersului 
tiinţifi c. Culegerea „Probleme actuale 
ale teoriei i practicii biblioteconomi-
ce”, scoasă de sub tipar către ziua ani-
versării, inserează lucrări tiinţifi ce una 
ca una, concepute după orientările 
epistemologice de ultimă oră: concep-
tualizări riguroase i exacte, desluiri 
i ontologii noţionale relevante i re-
velatoare, documentare exhaustivă i 
multimedia, metode de analiză, sinte-
ză i interpretare aplicate în cunotinţă 
de cauză. Lidia Kulikovski, impetuosul 
director general al BMC „B. P. Hasdeu”, 
e la fel de proaspătă, năvalnică i stră-
lucitoare i în componenţa catedrei, 
exonerându-se în mod exuberant în 
ipostaza de doctor conferenţiar, con-
taminând i dominând cu energia i 
cu elanul său echipa profesorală. Ma-
riana Harjevschi, doctorandă, adaugă 
la prestanţa catedrei tendinţa unor 
reorientări radicale spre experienţele 
de succes ale colilor de bibliologie 
americane. Natalia Goian i Nelly Ţur-
can ţin cumpăna i blazonul Facultăţii. 
Liubov Karnaev i Natalia Zavtur fac 
dovada trăiniciei stilului de predare i 
de cercetare aezat. Olesea Coblean 
adaugă acestei construcţii, acestei 

structuri graţia necesară. Profesorul 
Ion Madan, dacă nu l-ar fi  ţintuit boala 
la pat, le-ar fi  admirat pe toate, scriind 
în minte elogiul de rigoare. Eu cred că 
el va renate din nou (îi doresc din tot 
sufl etul acest lucru) i va veni către noi 
cu zicerea scrisă. 

Am zis  „structuri” i vreau să cred că 
actuala componenţă a catedrei, care 
trece prin transformări substanţiale 
în contextul Procesului de la Bologna 
la care USM a aderat, va deveni în cu-
rând o veritabilă paradigmă (în sensul 
ce i-l atribuie acestui termen Thomas 
S. Kuhn) în domeniul nostru, iniţiind 
astfel edifi carea singurei structuri care 
asigură micarea dialectică a tiinţei 
(pre-paradigmă-acceptanţă-paradig-
mă-anomalie-revoluţie). 

 La conferinţa tiinţifi că consacrată 
aniversării, ne-am uitat în oglinda noa-
stră interioară să vedem cum arătăm 
pe fundalul înnoirilor. Undeva, în sinea 
noastră, am i încercat să privim în ziua 
de mâine să vedem ce ne asteaptă 
i ce-ar trebui să facem pentru a nu 
lăsa timpul să ne depăească. Avem o 
profesie nobilă i trebuie să fi m i noi 
asemenea. i nu poate exista veste mai 
bună pentru noi decât aceea că înainte 
ne ateaptă multe lucruri de învăţat i 
de făcut. De fapt, nu acesta este oare 
multcăutatul sens al vieţii?. 

Alexei RĂU, absolvent 

45 ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT BIBLIOTECO
NOMIC SUPERIOR ÎN MOLDOVA

WELCOME IN THE CENL COMMUNITY!

La 11 octombrie 2005 doamna Elisabeth Niggermann, preedintele Fundaţiei 
Conferinţa Bibliotecilor  Naţionale Europene (CENL) ne-a anunţat ca, în urma de-
mersurilor din partea BNRM, la cea de-a IX-a Adunare Anuală a membrilor CENL 
care a avut loc între 28-29 septembrie 2005 la Luxemburg, Biblioteca Naţională a Re-
publicii Moldova  a fost acceptată cu vot unanim în calitate de membru cu drepturi 
depline CENL. Cotizaţia anuală pentru membrii CENL este de 1000 de euro. Dna 
preedinte menţiona i faptul că dna Genevieve Clavel, de la Biblioteca Naţională a 
Suediei, care asigura secretariatul Fundaţiei i care a intermediat acceptarea noastră 
în calitate de membru CENL, încearcă să găsească unele soluţii de asistenţă fi nancia-
ră, solicitând în acest scop ajutorul  guvernului suedez.

La 18 octombrie  Genevieve Clavel ne-a informat că în urma discuţiilor cu Agen-
ţia de Dezvoltare, Suedia  va plăti pentru BNRM cotizaţia pentru cinci ani, începând 
cu ianuarie 2006 până în decembrie 2010. Suma va fi  direcţionată anual la CENL. 
Din suma totală a cotizaţiei, CENL va folosi 500 euro pentru a facilita participarea 
directorului Bibliotecii Naţionale  la Conferinţele Anule  CENL.

Adresăm sincere mulţumiri dnei Genevieve Clavel pentru facilitarea apropierii 
noastre de comunitatea Bibliotecilor Naţionale  Europene. CENL include 45 biblio-
teci naţionale din 43 ţări europene. Pentru informaţii suplimentare accesaţi: www. 
cenl.org; www. theeuropenelibrary.org
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Anual, serviciul „Studii i Cercetări” al Bibliotecii 
Naţionale efectuează TOP-ul celor mai bune cărţi, care 
nu întotdeauna este un TOP al valorilor, ci mai ales 
anul al preferinţelor cititorilor.  

Ca i în ediţiile precedente, TOP-ul a fost conceput 
ca un studiu asupra evoluţiei procesului editorial din 
ţară, al opiniilor despre carte a cititorilor, cumpărători-
lor i celor legaţi de difuzarea i popularizarea ei.

Scopul fi nal a fost determinarea de către cititori a 
celor mai citite cărţi ale anului, stimularea i încuraja-
rea literaturii originale prin premierea de către organi-
zatori a învingătorilor TOP-ului.

Pentru realizarea acestui sondaj a fost elaborată lis-
ta cărţilor pentru concurs în baza fi ierelor de Depozit 
Legal de la Biblioteca Naţională i Camera Naţională 
a Cărţii, a intrărilor noi în librării. La realizarea topului 
s-a ţinut cont i de experienţa Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova. 

Realizatorii sondajului au încercat o ierarhizare a 
producţiei editoriale a anului trecut conform preferin-
ţelor cititorilor. Iniţial au fost incluse 83 titluri, structu-
rate în 3 compartimente: 

• Literatură originală (poezie, proză);
• Debut ;
• Istorie.
Evaluarea cărţilor ce urmau să fi e incluse apoi în 

chestionar a fost efectuată de profesionitii din do-
meniul criticii literare i biblioteconomiei, membri ai 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Lucrările 
primite s-au examinat după criterii esenţiale care se 
referă la originalitate, creativitate, valoare culturală, 
valoare tiinţifi că (în cadrul compartimentului de isto-
rie). Au fost selectate pentru concurs 31 de titluri din 
apariţiile editoriale ale anului 2005.

Editurile care au participat cu un număr mai im-
portant de titluri sunt: „Prut Internaţional”, „Litera”, 
„Cartier”, „Pontos”, „ARC”, „Universul”, „Universitas”, 
„Cartdidact”, „Gunivas”, „Vast-M”, „Vinea”, „Mentrom-
pa”, UTM.

Din 500 de chestionare repartizate în capitală 344 
au fost restituite, toate fi ind valabile. O parte din citi-
tori au rămas recunoscători pentru informaţia primită 
referitor la apariţiile editoriale ale anului 2004, dar au 
avut onestitatea de a recunoate, că nu au citit i nu 
vor să-i asume responsabilitatea de a ierarhiza valo-
rile.

Ancheta a solicitat i date socio-biografi ce (sex, 
vârstă, profesie, localitate) necesare pentru analiza 
raportată a răspunsurilor.

Analizând producţia editorială din anul 2004, pu-
tem menţiona creterea cantitativă a literaturii origi-
nale din an în an.

O latură neelucidată rămâne a fi  informaţia pentru 
bibliotecari i pentru publicul cititor despre noutăţi-
le editoriale. În asemenea condiţii achiziţia de carte 
pentru biblioteci devine problematică. Ar fi  cazul să se 
revină la o publicaţie, care ar comenta cărţile recent 
apărute i va constitui un instrument valoric în dez-
voltarea colecţiilor.

Aadar, cele mai populare cărţi ale anului, conform 
sondajului sunt:

La compartimentul Carte originală, volumul de 
poezii „Sfi nxul itinerant” de Leo Butnaru, apărută la 
prestigioasa Editură „Vinea” din Bucureti, s-a plasat 
pe locul întâi. 

Pe locul doi, „Oltea” de Andrei Strâmbeanu, apăru-
tă la Editura „Batina-RADOG SRL”.

Locul trei, proza „Scrisoarea Marealului” de Nico-
lae Esinencu, Editura „Prut Internaţional”. 

Pe locul patru, proza documentară „Călătorii în 
jurul omului” de Alexei Marinat, Editura „Prut Interna-
ţional”.

Compartimentul Debut, i locul întâi, o reuită 
pentru debutanta Veronica Josanu este cartea „Senti-
mentul dragostei ” apărută la Editura „Litera ”. 

Munoi Ion - cartea „Alter ego i alt eu”, Editura 
„Pontos” - locul doi.

Compartimentul Istorie, „Străvechi monumente 
din Republica Moldova” de Ion Gh. Hâncu apărută la 
Editura „ARC” plasată pe locul întâi. 

Locul doi „Viaţa politică a Ţării Moldovei în epoca 
domniei lui tefan cel Mare i a urmailor săi: (Relaţiile 
internaţionale i micarea de eliberare în contextul 
politicii otomane în a doua jumătate a sec. al XV-lea 
– sec. al XVI-lea )” de Gheorghe Gonţa, Editura Cart-
didact.

Locul trei – „Generaţia Unirii” de Iurie Colesnic, Edi-
tura „Museum”.

Cartea „Cetăţi medievale din Moldova: mij. sec. al 
XIV-lea – mij. sec. al XVI-lea ” de Mariana lapac apăru-
tă la Editura „ARC” se plasează în acest compartiment 
pe locul patru. 

Valentina BERDILO,
 serviciul Studii i Cercetări
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Bibliotecile i serviciile de 
informare contribuie la funcţio-
narea eficace a Societăţii Infor-
maţionale. Ele contribuie la salv-
gardarea valorilor democratice i 
drepturilor civice universale i se 
împotrivesc oricăror forme de 
cenzură.

Rolul esenţial al bibliotecilor 
i serviciilor de informare este 
de a răspunde necesităţilor i 
întrebărilor particulare ale in-
divizilor. Aceasta completează 
transmiterea generală a cuno-
tinţelor, de exemplu, prin mij-
loacele media, i face bibliotecile 
i serviciile de informare vitale 
pentru o Societate Informaţio-
nală deschisă i democratică. Bi-
bliotecile sunt esenţiale pentru o 
societate civilă bine informată i 
o guvernare transparentă, pre-

cum i pentru afirmarea calităţii 
prin promovarea alfabetizării 
informaţionale i a instruirii în 
vederea folosirii efective a re-
surselor informaţionale, inclusiv 
a Tehnologiilor de Informare i 
Comunicare. Aceasta este esen-
ţial pentru promovarea agendei 
de dezvoltare, fiindcă resursele 
umane sunt primordiale pentru 
progresul economic. Pe aceste 
căi bibliotecile contribuie sem-
nificativ la combaterea inechi-
tăţii informaţionale care rezultă 
din aceasta. Ele ajută la transfor-
marea în realitate a scopurilor de 
Dezvoltare a Mileniului, inclusiv 
reducerea sărăciei. Ele vor face i 
mai mult, chiar cu investiţii mo-
deste. Valoarea beneficiului este 
de cel puţin 1-6 ori mai mare 
decât a investiţiilor.

Urmărind scopul asigurării 
accesului la informaţie, IFLA 
sprijină abordarea echilibrată i 
nepărtinitoare în domeniul cop-

yright-ului. IFLA este, de aseme-
nea preocupată de promovarea 
conţinutului plurilingv, diversi-
tăţii culturale i a necesităţilor 
speciale a persoanelor indigene 
i ale minorităţilor.

IFLA, bibliotecile i serviciile 
informaţionale împărtăesc vi-
ziunea comună a unei Societăţi 
Informaţionale pentru toţi adop-
tată de Summitul Mondial pe 
problemele Societăţii Informaţio-
nale care a avut loc în decembrie 
2003 la Geneva. Se promovează o 
societate inclusivă bazată pe drep-
turile fundamentale ale omului 
de a accesa i a genera informaţii 
fără restricţii, în care fiecare va fi 
capabil să creeze, acceseze i să fo-
losească informaţii i cunotinţe.

IFLA îndeamnă organele de 
guvernare naţionale, regionale i 

locale precum i organizaţiile in-
ternaţionale să:

- investească în biblioteci i 
servicii informaţionale ca în 
elemente vitale în strategiile, 
politicile i bugetele Societăţii In-
formaţionale;

- modernizeze i extindă reţe-
lele de bibliotecă existente pentru 
a obţine beneficii cât mai mari 
pentru cetăţeni i comunităţi;

- sprijine accesul nelimitat la in-
formaţii i libertatea de expresie;

- recunoască importanţa al-
fabetizării informaţionale i să 
sprijine strategiile de formare a 
populaţiei cultivate i calificate 
care să poată beneficia de pe urma 
Societăţii Informaţionale globale.

DOCUMENTE ASOCIATE:
• Declaraţia de la Glasgow 

despre biblioteci, Servicii Infor-
maţionale i Libertatea Intelec-
tuală. (www.ifla.org/faife/policy/
iflastat/gldeclar-e.html);

• Manifestul IFLA / UNES-
CO despre Biblioteca Publică 
(www.ifla.org/VII/s8/unesco/
manif.html);

• Manifestul IFLA /UNESCO 
despre Biblioteca colară: Biblio-
teca colară în educarea i instru-
irea pentru toţi. (www.ifla.org/
VII/s11/pubs/schoolmanif.html);

• Manifestul IFLA despre 
Internet (www.ifla.org/III/misc/
internetmanif.html);

• Menţinerea memoriei di-
gitale: o declaraţie de sprijin 
pentru Summitul Mondial pri-
vind Societatea Informaţională. 
Comunicat de la Conferinţa 
Directorilor Bibliotecilor Na-
ţionale (CDNL), Oslo, August 
2005.(www.if la.org/III/wsis/
declaration-CNDL2005.html;

• Luminile Societăţii Infor-

maţionale – Declaraţia de la 
Alexandria despre Alfabetizarea 
Informaţională i Instruirea pe 
tot parcursul vieţii. 6-9 noiem-
brie, Alexandria.(www.ifla.org/
III/wsis/BeaconInfSoc.html)

• Declaraţia IFLA despre lite-
ratura tiinţifică i documentele 
de cercetare (www.ifla.org/V/
cdoc/open-access04.html).

FAPTE IMPORTANTE

În total, în lume există:
- mai mult de jumătate de 

milion de puncte de servire bi-
bliotecară;

- 15.000 km de rauri de bi-
bliotecă;

- mai mult de jumătate de 
milion de conexiuni Internet în 
biblioteci;

- 1,5 trilioane tranzacţii de 
împrumut în fiecare an;

- 2,5 miliarde de utilizatori în-
registraţi.

M   A  .
S I  

adoptat la 11 noiembrie 2005, în Alexandria, Egipt
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Comisia Europeană a 
făcut publică strategia de 
a face accesibilă prin Inter-
net motenirea culturală a 
Europei. Trecerea motenirii 
istorice i culturale a Europei 
pe suport digital va favoriza 
folosirea acesteia de către ce-
tăţenii Europei pentru studii, 
muncă, activităţi de loisir i 
va da inovatorilor, artitilor, 
antreprenorilor materialele 
de care au nevoie. Comisia 
a propus statelor membre 
ale Uniunii Europene elabo-
rarea unei politici unice i a 
realizării unui efort comun 
privind numerizarea, prezer-
varea i asigurarea pentru 
toţi a accesului la motenirea 
europeană pentru toţi. Aces-
ta e un prim set de acţiuni 
la nivel european i solicită 
comentarii în regim on-line 
asupra unor serii de proble-
me (termen limită pentru 
răspuns 20 ianuarie 2006). 
Propunerile vor fi analizate i 
sistematizate i vor constitui 
baza recomandărilor privind 
digitizarea i prezervarea di-
gitală, care vor fi prezentate 
în iunie 2006.

„Fără o memorie colec-
tivă, noi nu suntem nimic i 
nu putem realiza nimic. Ea 
definete identitatea noastră 
i noi o folosim permanent în 
educaţie, muncă i organiza-
rea timpului liber ” – comenta 
dl Reding, membrul comisiei 
Societatea Informaţională i 
Media. „Internetul este cel 
mai puternic instrument, de 
care dispunem pentru depo-
zitarea i folosirea în comun a 
informaţiei, de după Guten-
berg, aa că haideţi să-l folo-
sim pentru a face materialele 
din bibliotecile i arhivele Eu-
ropei accesibile pentru toţi”. 
Jan Figel, membrul Comisiei 
Educaţie i Cultură adăugă:

„Cooperarea europeană 
în acest domeniu este o ne-
cesitate evidentă: este vorba 
despre asigurarea prezervării 
i a accesului la motenirea 
culturală comună pentru ge-
neraţiile viitoare. Prezentarea 
resurselor din bibliotecile i 
arhivele Europei în Internet 
nu este o problemă simplă. Pe 
de o parte, vorbim despre ma-
teriale foarte diferite – cărţi, 
fragmente de filme, fotografii, 
manuscrise, discursuri i mu-
zică. Pe de altă parte, trebuie 
să selectăm dintr-un volum 
foarte mare de exemplare, 
2,5 miliarde cărţi i periodice 
legate, din bibliotecile Europei 
i milioane de ore de filme i 
emisiuni video din arhive.

Comunicatul Comisiei sta-
bilete trei domenii-cheie de 
acţiuni: numerizarea, accesi-
bilitatea on-line i prezervarea 
digitală. În prezent există câte-
va iniţiative în statele membre, 
dar ele sunt dispersate.

Pentru a evita crearea siste-
melor reciproc incompatibile 
i a dublării muncii, Comisia 
propune ca statele membre i 
instituţiile culturale principale 
să-i unească eforturile pentru 
a face ca bibliotecile digitale 
să devină o realitate pretu-
tindeni în Europa. Implicarea 
privată i parteneriatele dintre 
persoanele juridice publice i 
private sunt elemente-cheie în 
realizarea acestui scop. 

Din partea sa comisia va 
asigura activitatea de coordo-
nare i va contribui la finanţare 
prin intermediul programelor 
de cercetare i prin programul 
eContentplus.

Rezultatele consultării on-
line asupra digitizării i pro-
blemelor privind prezervarea 
digitală (2005), vor sta la baza 
recomandărilor (2006) elabo-
rate de comisie. Rezultatele 

vor fi luate în considerare i 
la elaborarea altor iniţiative, 
cum ar fi actualizarea de către 
Uniunea Europeană a legilor 
copyright (2006) i implemen-
tarea programelor Community 
R&D. Un grup de nivel înalt 
care va avea în obiectiv bi-
bliotecile digitale va consulta 
Comisia pe probleme privind 
identificarea preocupărilor la 
nivel european.

Colaborarea între statele 
membre va fi facilitată cu aju-
torul unui plan de acţiuni care 
va ghida procesele operaţio-
nale de digitizare (2005).

Comisia va lucra împreună 
cu instituţii culturale, cum ar fi 
bibliotecile naţionale i biblio-
tecile depozitare, pentru a asi-
gura acţiunea de coordonare 
la nivel european.

Comisia va aloca 36 milioa-
ne de euro cu scopul cercetări-
lor asupra accesării avansate a 
motenirii culturale i prezer-
vării digitale. 

Programul eContentplus va 
contribui între anii 2005-2006 
cu 60 milioane euro pentru in-
terconectarea colecţiilor digi-
tale naţionale, pentru facili-
tarea accesului multilingv i 
folosirea materialului cultural.

Bibliotecile Digitale repre-
zintă una dintre iniţiativele 
principale de Reading ale 
membrului Comisiei Europe-
ne „i2010-o Societate Infor-
maţională Europeană pentru 
dezvoltare i locuri de muncă ” 
aprobată de comisie la 1 iunie 
2005.

Conexiuni folositoare:
- consultaţii on-line asupra 

bibliotecilor digitale; 
- programul eContentplus ;
- planul de acţiuni Lund;
- portalul Cultural European.
http://europa.eu.int/comm/
culture/portal/index-fr.htm
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COMUNICATUL COMISIEI EUROPENE DESPRE

BIBLIOTECILE DIGITALE ÎN EUROPA

http://europa.eu.int/comm/culture/portal/index-fr.htm
http://europa.eu.int/comm/culture/portal/index-fr.htm
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în cadrul expoziţiei - eveniment „Rubliov i arta 
icoanei”, vernisată în holul Bibliotecii Naţionale 
pe data de 20 octombrie, a însemnat i o întâlnire 
cu arta iconarilor moldoveni din epoca lui Ale-
xandru cel Bun. Cel puţin aa reiese din luările de 
cuvânt ale participanţilor la vernisaj. 

Expoziţia a fost prilejuită de împlinirea a 645 
ani de la naterea vestitului călugăr i pictor rus, 
autor al celebrei icoane „Troiţa”, intrată în circuitul 
valorilor culturale universale. Materialele i docu-
mentele care se păstrează în colecţiile Bibliotecii 
noastre ne-au permis să elaborăm i să mate-
rializăm un concept de expoziţie care să reflecte 
apariţia simbolisticii cretine, genealogia icoanei, 
arta icoanei la popoarele ortodoxe, arta icoanei în 
Rusia, viaţa i opera 
lui Andrei Rubliov, 
reverberaţiile artei 
sale peste vremi. Se 
spune despre Rubliov 
că a realizat o adevărată revoluţie în arta icoanei. 
Dl Alexe Rău a susţinut, în cuvântul său inaugural, 
că această revoluţie, numită în literatura de speci-
alitate i „al doilea val în iconografia rusă”, e strâns 
legată cu, ba chiar e influenţată de arta româneas-
că a icoanei, în special de cea moldovenească. Se 
tie că în epoca lui Alexandru cel Bun în Moldova 
s-a produs un mare reviriment în arta icoanei 
(ca i în arta cărţii manuscrise), care s-a datorat 
depăirii erminiilor, regulilor stricte impuse de 
Biserica Bizantină, reguli conform cărora icoanele 
(ca i miniaturile) trebuiau să fie rupte de realita-
tea înconjurătoare, să fie pictate în culori sumbre, 
conforme cu ascetismul, să fie schematice, hierati-
ce etc. Vestiţii iconari moldoveni Nichita i Dobre 
(urmând probabil exemplului dat de Grigore Uric) 
încep să picteze icoane de pe modele (oameni) vii, 
în culori aijderea i realist. Cercetători rui ca 
Lihaciov, Iaţimirski, Sobolevski aduc în cărţile lor 

dovezi că arta iconarilor moldoveni a influenţat-o 
pe cea a iconarilor rui. Acest lucru se explică mai 
ales prin aceea că Rusia invita pictori iconari greci 
i italieni, iar drumul lor nu avea pe unde să trea-
că decât prin Moldova. Aici ei poposeau uneori 
câţiva ani, uneori din proprie iniţiativă, alteori 
reţinuţi de domnitori pentru a fi pui la pictat în 
bisericile moldoveneti (tefan cel Mare s-a aflat 
într-un conflict cu ţarul Ivan al III-lea tocmai din 
această cauză). În Moldova, ei au preluat inovaţiile 
pictorilor localnici, pe care apoi le-au utilizat i le-
au transmis altora când ajungeau la destinaţie, în 
Rusia. Aa se face că întâlnirea cu arta lui Rubliov 
e i o întâlnire cu arta icoanei româneti din vre-
mea lui Alexandru cel Bun. 

 Dl Victor Mirgo-
rod, ataat cultural 
al ambasadei ruseti 
la Chiinău, a adus 
câteva detalii noi 

privind receptarea în timp a artei lui Rubliov i a 
mulţumit pentru evenimentul extraordinar pus la 
cale de BNRM. 

 Criticul de artă Eleonora Sâtnic a făcut o tre-
cere în revistă a operei lui Andrei Rubliov, scoţând 
în faţă particularităţile stilului său. 

 Pictoriţa Dorina Vrabie, o îndrăgostită de arta 
lui Rubliov, a participat la eveniment cu o mică 
expoziţie de icoane proprii inspirate din arta pic-
torului rus. 

 Andrei Vartic a făcut apologia tainelor credin-
ţei pe care le-a pătruns Rubliov i a reuit, ca ni-
meni altul, să ne transmită i nouă suflul i zvonul 
lor prin „Troiţa”. 

 În final, a fost organizată, în sala de festivităţi a 
instituţiei, demonstrarea filmului regizorului An-
drei Tarkovski despre Rubliov. 

Raisa MELNIC 

Dei animat, precum ne-a mărturisit, de preţui-
rea de care se bucură în familia sa articolele din ulti-
ma vreme ale dnei Nina Negru, autorul materialului 
„O felicitare... polemică” publicat în numărul din 
septembrie al GB, având un stil de exprimare rus-
tic i familiar, a produs un melanj brut  de urare i 
atitudine critică, compromiţând, involuntar, intenţia  
de a o trata cu un semn de atenţie pe publicista pre-
ferată, care a receptat mesajul ca pe o defăimare i 
a publicat  o replică în care îi pune „dumanul” la 

stâlpul infamiei, atribuindu-i ori insinuându-i fap-
te, obârie etnică, convingeri i calităţi imaginate. 
Această reacţie a adresantei a avut însă legitimitate 
cauzală i circumstanţe atenuante, principala dintre 
ele fiind  publicarea, dintr-o neglijenţă generată de 
criza de timp i de materiale în care se pregătea acel 
număr al GB, a  articolului în cauză într-un moment 
i într-un context  intempestive  i într-o modalitate 
nechibzuită. Drept care redacţia îi exprimă regretul 
său i îi prezintă scuzele de rigoare.

PE URMELE CELOR PUBLICATE

ÎNTÂLNIREA
CU ARTA LUI RUBLIOV
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La 21 octombrie a avut loc conferinţa “Symposia 
Professorum”, frumoasa activitate, devenită tradiţie 
de nouă ani încoace, găzduită i anul acesta de Uni-
versitatea Liberă Internaţională din Moldova. 

Genericul Symposia Professorum din acest an a 
ţinut de responsabilităţile bibliotecilor, în mod deo-
sebit a celor universitare, referitoare la alinierea la ni-
velul european în conformitate cu rigoroile Procesului 
de la Bologna.

Comunicările prezentate s-au axat pe trei subiecte 
de bază :

1. Dimensiunile informaţionale ale învăţământului 
superior.

2. Cultura informaţională, calitatea serviciilor pres-
tate.

3. Tehnologii informaţionale în sprijinul activităţii 
bibliotecare, mai ales problema digitizării. 

Pentru că în prezent se pune problema constituirii 
unei „biblioteci fără pereţi”, asta ar însemna facilitarea 
accesului la informaţie prin intermediul tehnicii, digi-
tizarea informaţiei, constituirea bibliotecii on-line.

După părerea organizatorilor, reuniunea a fost 
o reuită, pentru că au fost prezentate experienţe 
reprezentative la capitolul implicării bibliotecilor 
din instituţii în sprijinul procesului educaţional i de 
cercetare. Experienţele Departamentului Informa-
ţional Biblioteconomic (DIB), experienţa Universităţii 
Tehnice, Universităţii de Stat, Universităţii din Bălţi i 
altele.

Deschiderea conferinţei de către Ana Guţu, prim-
vicerector USM, i prezentarea unei experienţe trăite 
de dumneaei în cadrul întrunirii de la Consiliul Euro-
pei “Guvernarea în învăţământul superior”, a dat un 
ton dinamic întregii conferinţe. La Strasbourg ea a 
avut posibilitatea să facă comparaţie între statul no-
stru i alte 40 de state participante la acest for i tot 
acolo s-a determinat i dimensiunea conceptului de 
guvernare, ceea ce ar presupune:

– asigurarea calităţii ;
– dezvoltarea durabilă a învăţământului superior;
– realizarea formelor curente în învăţământul su-

perior; 
– restructurarea reformelor de predare;
– asigurarea calităţii cercetării fundamentale i 

aplicative.
Procesul de la Bologna prevede asigurarea unei 

dezvoltări durabile în baza tiinţei i a cunoaterii.
Dna Guţu a adus exemplul ţărilor care s-au eviden-

ţiat la nivel european: Bosnia, Serbia, Muntenegru. 
Ele au înţeles foarte bine ce vor, ce au de făcut. i-au 
formulat riguros propunerile. Ele recunosc că sunt ţări 

mici, dar că tiu ce vor, au o strategie bine determinată 
i vor reui.

 De fapt, Procesul de la Bologna presupune adu-
cerea experienţei Statelor Unite ale Americii în spaţiul 
european, or aceasta este de neconceput fără asigura-
rea condiţiilor de bază, care sunt:

– libertatea academică (trebuie să armonizeze res-
ponsabilitatea, disciplina, transparenţa);

– asigurarea calităţii studiilor într-un proces mai 
lung (universitatea este o instituţie, impactul căreia 
are influenţă directă asupra societăţii).

– descentralizarea (universitatea trebuie să dea 
dovadă de transparenţă i democraţie în luarea de-
ciziilor);

– excelenţa într-un anumit domeniu. 
Despre Curriculum i despre apariţiile primelor 

proiecte ale Procesului de la Bologna a comunicat 
Nelly Ţurcan, doctor conferenţiar universitar. Dum-
neaei a interpretat în detalii informaţiile statistice 
culese din rapoartele anuale de statistică prezentate 
de bibliotecile centrale universitare de la 1 ianuarie la 
20 iunie 2005. Dna Ţurcan a accentuat, mai ales, con-
diţiile de activitate ale bibliotecilor (starea spaţiilor, 
calitatea ambianţei, iluminării, programul bibliotecii, 
numărul de frecvenţe, calitatea colecţiilor), precizând 
că numărul de beneficiari în bibliotecile universitare 
este în permanentă cretere, la fel i numărul de frec-
venţe, cerinţe i cărţi împrumutate.

Referitor la pregătirea cadrelor în raport cu stan-
dardele internaţionale i asigurarea nivelului de 
cultură informaţională, Ludmila Corghenci a oferit o 
informaţie amplă i a concluzionat că principiile Pro-
cesului de la Bologna rezidă în asigurarea unui spaţiu 
informaţional unic cu acces deplin i operativ. 

În acelai timp, reuniunea a fost i o platformă pen-
tru tinerii bibliotecari: au fost prezentate comunicări 
ale tinerilor de la DIB, cu experienţă de 1-2 ani în acti-
vităţile bibliotecare.

i Veronica Gheţu, în comunicarea prezentată, 
a precizat importanţa culturii informaţionale a stu-
dentului, ansamblul de cunotinţe i deprinderi ce 
permit orientarea în fluxul informaţional existent, 
identificarea i utilizarea eficientă, rapidă i coerentă 
a informaţiei în sprijinul activităţii didactice, tiinţifice. 
Tot aici a amintit i rolul bibliotecarului care îi asumă 
responsabilitatea în ajutarea pentru informare i ges-
tionare a informaţiei:

– informarea utilizatorului;
– orientarea în bibliotecă;
– instruirea bibliografică;
– profilarea utilizatorilor.
Aspectul comercial al bibliotecii a fost abordat de 

Natalia Mitiliuc, iar Lorena Beelea a prezentat modelul 
clientului ideal, care este promotorul învăţământului 
universitar, în conformitate cu Procesul de la Bologna.

În fiecare an este editată culegerea, “Symposia 
Professorum”, seria biblioteconomie, informare i do-
cumentare. i în acest an, culegerea va fi editată i va 
apărea în noiembrie-decembrie. În ea  vor fi prezenta-
te integral toate comunicările de la conferinţă. 

P.S. Pentru o mai bună documentare despre Pro-
cesul de la Bologna accesaţi pagina www.almama-
ter.md

Natalia POPESCU,
Gazeta bibliotecarului

SYMPOSIA PROFESSORUM 
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În luna iulie curent, în cadrul unui proiect de 
colaborare dintre Unitatea Administrativ-Teritorială 
Găgăuzia i Organizaţia Internaţională a Vorbitorilor 
de Limbă Turcă “Turksoj”, am avut fericita ocazie de a  
vizita unul dintre cele mai vechi orae ale Rusiei – ca-
pitala Republicii Tatarstan oraul Kazan, care actual-
mente împlinete 1000 de ani. Printre obiectele intere-
sului meu a fost i Biblioteca Naţională a Tatarstanului, 
considerată astăzi pe drept una dintre cele mai mari i 
importante biblioteci din regiunea de pe Volga, o ade-
vărată “perlă” a culturii poporului tătar.

Blocul  principal al bibliotecii ocupă un formidabil 
edificiu construit în anul 1906, avându-l ca arhitect pe 
Karl Miue. În această clădire, care este cu adevărat 
o capodoperă de arhitectură i artă, este stocat întreg 
patrimoniul spi-
ritual al tuturor 
etniilor de pe 
pământurile Ta-
tarstanului, precum i marile monumente de literatură 
i cultură ale civilizaţiei umane.

În bibliotecă, care azi împlinete 145 de ani, te fas-
cinează multe lucruri: sala de lectură – grotă, căminele 
– capodopere de artă i, desigur, colecţiile bogate de 
carte, care se estimează la 3 milioane unităţi materiale, 
din care 95 mii de publicaţii sunt în limba tătară.  

Biblioteca i-a luat începuturile de la colecţia de 
carte adusă în dar oraului de bibliofilul din localitate 
Ivan Vtorov.

Unul din cele mai bogate fonduri de carte este 
deţinut de Serviciul Patrimoniu i Carte Rară. Din 
colecţie fac parte mai mult de 13 mii de documente în 
limbile tătară, arabă, persană, turcmenă, rusă i altele, 
mai mult de o mie de manuscrise i documente foto. 
Se păstrează studii fundamentale din domeniul istoriei 
i culturii, carte preţioasă de referinţă, ediţii în minia-
tură, cărţi depozitate într-un singur exemplar, precum 
i publicaţii de M. Lermontov, N. Karamzin, A. Herzen, 
D. Mendeleev, A. Pukin, K. Timireazev, I. Pavlov, care 
au fost editate în timpul vieţii acestora. 

Tot în anul înfiinţării bibliotecii a fost creată i sec-
ţia pentru deservirea musulmanilor.  Trebuie de men-
ţionat că predecesorii tătarilor de azi au fost un popor 
care poseda arta scrisului din cele mai vechi timpuri, 
care încă din perioada Bulgariei de pe Volga se mân-
drea cu poeţii i savanţii săi. Încă din acele timpuri a 
căpătat răspândire manuscrisul. Tătarii   au fost primii 
din popoarele de vorbire turcă, care au început să uti-
lizeze tiparniţele în anul 1722.

Biblioteca deţine un număr impunător de manu-
scrise orientale, apariţia acestora datând din secolul 
XII. Ca subdiviziuni ale serviciului Literaturi străine, 
în bibliotecă au fost înfiinţate   Centrul American i 
Sala germană de lectură, cu activitatea cărora colegii 
m-au familiarizat cu o deosebită mândrie.

De un profund 
respect se bucură 
în republică numele 
poetului clasic al li-

teraturii tătare Gabdulla Tukai, numit i “Lermontov 
al Tatarstanului”. Monumentul poetului este instalat în 
centrul oraului Kazan. În anul 2005 toate bibliotecile 
Tatarstanului au beneficiat în mod gratuit de ediţii de-
pline ale poetului. 

Am primit în dar de la colegii din Biblioteca Na-
ţională a Tatarstanului publicaţii ce povestesc despre  
istoria acestui pământ, despre oraul Kazan, eposul po-
pular, culegeri ale creaţiei poetului  G. Tukai în limbile  
tătară i rusă, precum i câteva exemplare ale revistei 
“Bibliotecnyj vestnik”, editat de biblioteca nominaliza-
tă. Toate aceste materiale au fost prezentate la expozi-
ţia de carte “Oraul Kazan la 1000 de ani”, desfăurată 
la Biblioteca Regională a UTA Găgăuzia. Biblioteca 
Naţională a Tatarstanului i-a îmbogăţit colecţiile cu 
ediţii ale scriitorilor găgăuzi: D. Caraciobanu, S. Bulgar, 
V. Kirioglo, D. Aioglo i alţii, aduse în dar de delegaţia 
noastră.

Eugenia Lulenov, 
Secţia Cultură UTA Găgăuzia

B   „V” –
      

Seminarul “Relaţiile cu publicul
şi serviciile moderne de bibliotecă”

Recent în incinta colii de Biblioteconomie din Moldova 
a avut loc seminarul „Relaţiile cu publicul i serviciile moder-
ne de bibliotecă”, formator Tatiana Costiuc, efa serviciului 
Relaţii cu Publicul la Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” 
din Cluj. A fost un seminar deosebit prin tematica abordată,  
schimbul de experienţă acumulată în timpul implementării 
serviciilor moderne de bibliotecă. Seminarul a fost organi-
zat în mod costructiv i interactiv.

Tema a cuprins două subteme: Servicii moderne în in-
stituţia bibliotecară i terminologie standardizată, tipologia 
serviciilor pentru comunitate; Implementarea modulului 
Circulaţie al programului TINLIB. Colectarea i raportarea 
datelor statistice în regimul automatizat (cea de-a doua 
subtemă) m-a interesat mult, deoarece Biblioteca Naţională 
a Republicii Moldova face pregătirile pentru demararea la 1 
ianuarie 2006 a modulului Circulaţie. Se prevede ca salaria-
ţii să confrunte selectiv existenţa publicaţiilor în programul 
TINLIB cu cartea de la raft, precum i culegerea i aplicarea 
etichetei cu codul de bare  pe carte.  

Am să mă refer puţin la serviciul „Lectura publică staţio-
nar” al cărui ef sunt. Acest proces fiind unul experimental, 
dar prioritar al programului de activitate al serviciului pen-
tru 2005, a început cu dificultăţi, deoarece trebuia să efec-
tuăm ceea ce până atunci salariaţii nu au făcut. Toţi salariaţii 
au fost instruiţi. Pe parcursul efectuării acestui nou i priori-
tar proces am întâlnit mai multe impedimente, erori umane, 
erori de sistem. În măsura posibilităţilor le-am soluţionat, 
desigur în colaborare cu serviciul „Catalogare i clasificare” 
i cu alte servicii. În prioada estivală, având ceva experienţă,  
am intensificat munca. La moment avem efectuate 60 mii 
de publicaţii. A mai rămas puţin până  la sfâritul anului 
i sperăm să realizăm pregătirea în termenele stabilite. 
În urma implementării modulului Circulaţie, vor avea de 
câtigat utilizatorii i salariaţii BNRM, deoarece sunt unele 
avantaje ca: înscrierea utilizatorului la bibliotecă în regim 
automatizat, confortul oferit de sistemul informaţional, ser-
virea promptă, mai mult timp acordat de către bibliotecar 
cititorului, cât i altele. Seminarul a fost de un real folos, m-a 
ajutat să-mi întăresc cunotinţele i experienţa obţinută în 
procesul demarat la începutul anului 2005.

Maria BRÂNZAN, Lectura publică
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Se vede că viaţa noastră are 
similitudini cu pelicula cinemato-
grafi că, cu un fi lm, cadrele căruia se 
derulează inexorabil, până la ultima 
secvenţă, după care el este aezat în 
cunoscuta cutie metalică, ce se în-
chide la capac, iar „roata” pe care „s-a 
învârtit” fi inţarea ta mai balansează 
de câteva ori fără tine, din inerţie, 
apoi se oprete cu totul. Totui, cât 
eti viu, succedarea aceasta implaca-
bilă poate fi , din când în când, oprită, 
ba chiar poţi depăna cadrele în sens 
invers, memoria fi ind aceea care face 
posibilă această minune. Stoparea i 
derularea repetată pot avea premise 
i imbolduri atât de sorginte externă, 
cât i internă. Cele dintâi sunt de 
multe ori ca un scurt circuit. Aa cum 
a fost i neateptata veste a morţii 
subite a lui Vlad Chiriac. 

Era ziua morţii lui Eminescu. A 
participat cu noi la inaugurarea edi-
ţiei 2005 a Zilelor Alexandry-Emines-
cu, apoi la simpozionul Valori biblio-
fi le. După care l-am întâlnit pe Aleea 
Clasicilor, la bustul lui Eminescu, îm-
preună cu câteva studente ale sale, 
cărora le era conducător tiinţifi c al 
tezelor de licenţă. M-a rugat să scriu 
un aviz pentru una din ele. Iar seara, 
ajuns acasă, a încetat din viaţă. Se 
spune la români că Dumnezeu, atun-
ci când vine vremea să-l ia la cele 
venice pe un om la care ţine, îi dă o 
moarte uoară, ca o adormire.. i mai 
era i ziua morţii lui Eminescu... 

Stând lângă sicriul lui, instalat 
în holul Institutului de Matematică 
al Academiei, uitându-mă la pacea 
scrisă pe faţa-i, mi s-a produs din 
nou acel declic care îmi pornete 
memoria în returul ei, în care face 
câte o oprire instantanee la câte un 
răboj al vieţii, în dreptul unor feţe i 
imagini importante din viaţa mea. 
Studenţi fi ind, noi, băieţii de la bi-
blioteconomie, veniţi cu toţii de la 
ţară, am denotat multă vreme un fel 
i un stil de a fi  rustice. Drept care, 
nu rareori, profesorul Ion Madan 
ne chema la el i ne spunea: „Ia să 
vă uitaţi ce ţinută are dl lector Vlad 
Chiriac i să-mi fi ţi i voi ca dânsul”. i 
într-adevăr, Vlad Chiriac a fost toată 
viaţa o întruchipare a eleganţei. Era 
un cavaler al comunităţii bibliologice 
i nu numai i, din acest unghi de 
vedere, cea mai pitorească fi gură 

din domeniul nostru. Comunicabil, 
aristocrat în felul său de a se întreţine 
cu partenerii de dialog i cu prietenii, 
agreabil în momentele i în anturaje-
le în care era cazul să fi e aa, reuea 
să cucerească i i se deschideau ui i 
inimi. În raport cu acestea din urmă, 
îi impunea o ţinută de o demnitate 
a sa, încât să nu se vadă când suferă 
sau are probleme. Nu l-am văzut nici-
când să-i dea durerile pe faţă, fi ind, 
în schimb, totdeauna receptiv la du-
rerile altora i săritor la nevoie. 

Numele lui (ca i al meu, de altfel) 
devenea, în clipele de voie bună, 
obiectul unor exerciţii ludice. i nu 
doar conotaţiile muzicale erau acelea 
care făceau posibil jocul. Puţini tiu 
că în vremea veche cuvântul „chiriac” 
mai însemna i cazanie, i carte de cu-
vântări bisericeti (chiriacodromion). 
Nume de om, nume de carte. Omul 
Vlad Chiriac a fost un cărturar. Unul 
care s-a străduit să-i aducă contri-
buţia la cercetarea istoriei scrisului i 
tiparului în Moldova, la punerea în cir-
culaţie a valorilor literare i bibliofi le. 
A fost primul care a sintetizat la noi is-
toria cărţii i tiparului în Moldova sec. 
XVII-XIX., susţinând o teză de doctorat 
pe această temă (prima teză de doc-
tor pe această specialitate la noi) i 
publicând i o monografi e omonimă. 
În perioada doctoranturii, dar i în anii 
când lucra la Biblioteca Naţională, a 
cercetat multe arhive i biblioteci de 
la noi i din ţările din zonă, a găsit ur-
mele lui Dosoftei i ale bibliotecii lui 
la Jolcva, a depistat i a descris multe 
rarităţi bibliografi ce. După susţinerea 
tezei de doctorat a trecut cu serviciul 
la Academie i aici s-a afl at până în ul-
timele clipe ale vieţii. Graţie felului său 
de a fi , i-a creat norocul de a depista, 
la particulari de la noi i de peste Prut, 
materiale inedite din viaţa i opera lui 
Mateevici, publicându-le în câteva vo-
lumae memorabile. A scos din uitare 
mărturisirea de credinţă a lui Petru 
Movilă, coordonând traducerea ei în 
limba română i publicând-o la Edi-
tura Polirom din Iai, devenind primul 
basarabean care a ieit cu o tipăritură 
în această editură de elită. 

A fost nelipsit la simpozioanele 
„Valori bibliofi le”, „Basarabenii în 
lume” i la alte acţiuni tiinţifi ce în 
domeniul nostru, în cadrul cărora a 
avut numeroase comunicări inedite. 

S-a stins în timpul ediţiei 2005 
a Zilelor Eminescu-Alexandry. Vlad 
Chiriac a cinstit mereu numele aces-
tor clasici, a fost secretarul faimosu-
lui club literar „Mioriţa”, înfi inţat la 
BNRM de către Mihai Cimpoi. Club 
care era atunci principala, dacă nu 
chiar singura oază de sufl u naţional 
i de libertate intelectuală din Mol-
dova sovietică. A participat la toate 
ediţiile festivalului „Eminesciana”, 
organizat de Societatea Prietenilor 
Cărţii, cu care colabora, fi ind alături 
de noi de la lucrările pregătitoare 
până la faimoasa „întrebare a asea”, 
dând dovadă i acolo de o ţinută 
ireproabilă, fi ind unul din foarte 
puţinii participanţi care nu întreceau 
niciodată măsura. 

În ajunul ultimei sale zile, ne-am 
întâlnit la bibliotecă i ne-am ître-
ţinut până târziu. Puneam la cale o 
suită de publicaţii către aniversarea 
a 70-a a Domniei sale, ce urmează să 
se producă în 2006: o biobibliografi e 
Vlad Chiriac, o ediţie bibliofi lă a unui 
caiet al lui Mateevici depistat în Ro-
mânia, un volum de studii i cercetări 
în colecţia „Clio i Biblon”... Nimic nu 
prevestea ceea ce s-a întâmplat a 
doua zi. Doar pentru o clipă, când 
am ajuns cu vorba la starea sănătăţii 
mele, la inima mea, i-a amintit de 
microinfarctul pe care l-a suportat cu 
ani în urmă... 

Va trebui să ne ţinem de cuvânt 
i să scoatem aceste cărţi către ziua 
comemorării sale din anul care vine. 
Vom derula până atunci, ori de câte 
ori ne vom apleca asupra manuscrise-
lor lui, fi lmul vieţilor noastre, până la 
ziua menită. Iar atunci, la aniversare, 
vom recunoate că îi ducem lipsa. Eu 
voi zice că mi-e dor să-l mai sun ori 
să-l întâlnesc i să-l întreb „Ce mai faci, 
maestre?” (formula tradiţională  cu 
care mă adresam lui). Pavel Balmu va 
recunoate că, uite, ne lipsete la So-
cietatea Bibliophililor un Vlad Chiriac 
care să ne găsească sponsori. Genul 
frumos va recunoate că, iată, nu mai 
există un alt cavaler ca dânsul. i aa îl 
vom pomeni i-l vom avea în continu-
are în fi lmul vieţii noastre, iar capacul 
acelei cutii pentru peliculă va mai fi  
lăsat la o parte. i va răsări periodic în 
memoria, în amintirea noastră un om 
cu nume de carte - Vlad Chiriac

Alexe RĂU

NUME DE OM , NUME DE CARTE
(Elegie pentru Vlad Chiriac)


