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Primul bibliotecar
din lume
Ce mai viziune am avut întruna din zilele cele mai zburlite ºi
mai zgribulite ale acestui gerar
rusesc. Parcã trecea prin faþa
blocului unu al Bibliotecii Naþionale
un munte de om. Ce sugestii sã
vã dau ca sã vi-l puteþi imagina ºi
voi? Închipuiþi-vã un Constantin
Cheianu de trei ori mai înalt decât
este. Dar nu era el, e clar ca bunã
ziua. Se opreºte el într-un punct
din care putea fi trasã o linie
perpendicularã pe fruntea lui Vasile
Alecsandri ºi de acolo începe a
numãra ferestrele clãdirii noastre.
Una din ele pare sã-l apuce de
ochi. Se vede cã vreo bibliotecarã
tocmai privea prin geam. ªi din
schimbul de priviri al lor se naºte
deodatã o atmosferã ca aceea din
nuvelele lui Dostoievski. Ca din
“Netocika Nezvanova”, de pildã.
Oare nu cumva era chiar
bibliotecara care a publicat, mai
anþãrþ, în gazeta noastrã un articol,
o tabletã, în care mãrturisea cã,
atunci cand o apucã tristeþea, lucru
care i se întâmplã mai cu seamã
dupã ce i se terminã puþinii bani
pe care îi primeºte, nu-i rãmâne
decât sã priveascã prin sticlã la
viaþa oraºului-muºuroi?
Muntele de om vede, din
punctul sãu de referinþã, cum în
ochii ei încep a se perinda imaginiamintiri cu cele vãzute în toate zilele
melancolice. Ea nu a mãrturisit de

vizavi, în care, la orele de prânz,
chindie º.a., vin, pe rând, pereche,
ca într-un pastel de-al lui Alecsandri,
sãtuii flãmânziþi. ªi poate cã nici nu
a interesat-o vreodatã acest plan
îndepãrtat, cãci ea, între cãrþile sale,
e mai mult suflet decât trup. Mai
aproape de ea (de noi) în aceastã
compoziþie sunt bibliotecarele care
trec strada sã cumpere de la cele
douã bãtrânele care stau de gardã
lângã câte o cratiþã, pateuri cu
brânzã, varzã, cartofi. Dincoace de
stradã, ochiul ei filmeazã adesea
mersul ortografic al Boieroaicei
Morozova (dupã alþii, doamna
Judecata-de-Apoi) care a scris cã
bibliotecarii ar fi niºte indivizi de
calitate inferioarã, incapabili sã
perceapã subþirimea gândurilor ei.
Astãzi iambul ei mergãtor s-a
împiedicat totuºi o datã. Se vede cã
e om ºi dânsa. Întâmplarea aceasta
a surprins-o ºi omul cel mãroi a privit
la ea de sus în jos, apoi ºi-a trimis
din nou privirea spre fereastra aceea
de la etajul doi, ca sã vadã în ochii
de dincolo de sticlã cum deodatã
trece-o cugetare desculþã, un gând
despre Dumnezeu. Tãcerea
grãitoare a ei e mult mai aproape
de adevãr decât retoricele suliþi ale
doamnei trecãtoare pe trotuar în
drum spre Casa Presei. În sens
opus, trec, pe picior larg, stãpâni pe
situaþie, un demnitar ºi un capitalist
chiºinãuieni.
(continuare în pag. 2)
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În urma lor merge cu pas
analitic un om de ºtiinþã
moldoveneascã. Parcã ar semãna
nu ºtiu cum, în profil, cu egiptologul
francez de Rouget, cel care, în
timpul sãpãturilor arheologice de pe
platoul din Gizeh, a descoperit
mormântul primului cunoscut pânã
acum bibliotecar din lume. Muntele
de om trece cu privirea la geamul
meu ºi simt cum nu doar îmi
ghiceºte gândul, ci se ºi conecteazã
la fluxul memoriei mele, ca ºi cum
am fi douã computere în reþea. Ne
amintim cã acel prim bibliotecar se
numea ªepsecafankh. Era un
demnitar din timpul celei de a patra
dinastii de faraoni ºi era, cum
glãsuieºte inscripþia de pe mormânt,
ºeful casei cu scrieri. Bibliologul
neamþ F.Milkau (în impunãtorul sãu
tratat Geshichte der bibliotheken im
alten Orient, apãrutã la Leipzig în
1935) a fãcut o încercare de a stabili
anii de viaþã ai acelui bibliotecar. Ar
reieºi cã ªepsecafankh s-a nãscut
cam prin anul 2894 înainte de
Hristos. Adicã, în acest an s-ar
împlini 4900 ani de la naºterea lui.
Arheologul ºi bibliologul Nguin Hini
a ajuns ºi el în evaluãrile sale
aproape de aceastã datare.
Bibliotecara de la etajul doi prinde
ºi ea subiectul privirilor noastre ºi se
întristeazã la gândul cã prea puþine
lucruri ºtim despre acest prim
bibliotecar. Dar oare peste alþi 4900
ani despre noi, bibliotecarii din
aceastã clãdire, ferestrele cãreia le
numãrã gigantul cu privirea
perpendicularã pe fruntea lui Vasile
Alecsandri, se vor ºti mai multe?
Totuºi, ºtim câteva detalii
interesante. Cã în acele vremuri
pregãtirea unui bibliotecar începea
de la vârsta de cinci ani ºi dura o
perioadã îndelungatã, pentru cã el
trebuia sã devinã cãrturarul prim al
comunitãþii. Cã datoritã activitãþilor
prestate de el, ºtiinþa scrierii ºi a
citirii avea o rãspândire cvasigeneralã. Cã el era un om vãzut,
cinstit de faraon ºi de cetãþeni, cã i
se atribuia una din cele mai înalte
dregãtorii din stat...
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Ce bine e cã primul bibliotecar
din lume nu a rãmas necunoscut,
ne gândim tustrei. Existã totuºi
dincolo de vremi, acolo sus, o
rãsplatã, se face o dreptate ºi cine
ajunge cu înþelegerea la aceastã
înãlþime, izbândeºte cu sufletul.
Deºi, nu ar fi deloc rãu dacã prima
bibliotecarã pe care a observat-o
stând la fereastrã omul cel mare ar
avea ce-i trebuie pentru viaþã mãcar
a nu ºtiu câta parte din ce avea
primul bibliotecar din lume, mã
gândesc eu. Muntele de om însã
se deconecteazã, cãci îl sustrage
mersul ortografic al Boieroaicei
Morozova (dupã alþii, doamna
Judecata-de-Apoi) în viziunea
cãreia bibliotecarii ar fi niºte indivizi
de calitate inferioarã incapabili sã
perceapã subþirimea gândurilor ei.
Ea face cale întoarsã de la Casa
Presei. Iar bibliotecara tristã, seninã
ºi înþeleaptã care o priveºte e cu
douã etaje mai sus ca dânsa. ªi
scârþâie în oraºul-muºuroi gerul
rusesc.
Iar omul înalt care pãrea cã
seamãnã cu Cheianu, mi s-a
nãzãrit pe-o clipã cã ar fi chiar el.
Printr-o clipocire însã el se
transformã fulminant într-un text.
Pãi da, Costicã a scris un articol
despre ziua înmormântãrii lui
Vâsoþki, povestind nu despre bardul
rus, ci despre peripeþiile ce le-a avut
în acea zi, aflându-se cu un grup
de turiºti la Moscova, fãrã sã ºtie
despre decesul poetului. Se vede
cã subconºtientul meu a vrut ca
mâna mea sã scrie despre primul
bibliotecar din lume narând numai
despre vederile primei bibliotecare
aºezatã la fereastrã. Dar cugetarea
ce-a trecut deodatã a ei,
transcendentã, mi-a schimbat
concepþia. Îmi rãmâne totuºi
speranþa cã peste urmãtorii 4900
ani voi scrie un articol în care
aceastã idee compoziþionalã îmi va
reuºi mai bine. Pânã atunci, sã ne
vedem sãnãtoºi.
Alexe Rãu

Biblioteca Naþionalã
în 2005
Pentru BNRM, anul 2005 a fost
un an marcat de realizãri importante
în câteva direcþii de activitate:
Dezvoltarea serviciilor
ºi facilitãþilor pentru utilizatori:

* Relansarea paginii Web într-o
variantã îmbunãtãþitã ºi asigurarea
accesului de la distanþã la bazele de
date ale Bibliotecii;
* Înfiinþarea serviciilor de
referinþe Întreabã bibliotecarul,
FAQ;
* Organizarea simpo-zioanelor
ºtiinþifice: Anul bibliologic 2004,
Valori bibliofile, Paul Mihail,
conferinþei tinerilor bibliotecari,
polipticului Basarabenii în lumeº.a.;
* Organizarea a 51 de acþiuni
culturale, printre care: Ateneul
Moldova, Salonul Literar Mioriþa,
Salonul muzical, Cafeneaua filozoficã
º.a.;
* Editarea unui ºir de bibliografii,
ediþii periodice de specialitate,
publicaþii de sintezã, cataloage ale
expoziþiilor, ediþii promoþionale;
crearea unui ºir de publicaþii în format
electronic (Buletin bibliologic,
Magazin bibliologic, Cultura în
Moldova);
* Extinderea numãrului de
calculatoare puse la dispoziþia
cititorilor pentru a facilita accesul
acestora la bazele de date ale BNRM.
Asigurarea salvgardãrii
patrimoniului imprimat:
* Numerizarea documen-telor
patrimoniale (cca 2 mii pag.);
* Depistarea ºi descrierea a
peste o mie de titluri noi de carte
pentru Programul Naþional Memoria
Moldovei;
* Pregãtirea pentru editare a
catalogului general Cartea Moldovei
(continuare în pag. 6)

Biblioteca
Europeanã Digitalã
Câteva evenimente care s-au
produs, sau care urmeazã sã se
producã, ne oferã un tablou mai clar ºi
mai bogat al Proiectului Biblioteca
Europeanã Digitalã.
În primul rând, Comisia Uniunii
Europene aºteaptã pânã la 20 ianuarie
rãspunsuri la consultãrile iniþiate online.
La 5 decembrie 2005, Comitetul
Executiv CENL s-a întrunit pentru a
schiþa o poziþie comunã. În acest scop,
preºedintele CENL a solicitat
bibliotecilor naþionale sã trimitã
propuneri pentru Consiliul European al
Miniºtrilor Culturii, care a avut loc la 14
noiembrie ºi care a susþinut în
unanimitate Proiectul Biblioteca
Europeanã Digitalã.
Pe deasupra, unele anunþuri
despre cooperarea în domeniul
numerizãrii, cum ar fi acordul BL
Microsoft sau parteneriatul Biblioteca
CongresuluiGoogle în Proiectul
Biblioteca Digitalã Mondialã, aratã cã
trebuie sã ne miºcãm înainte pe o cale
determinatã de mai multe aspecte
tehnice, ºtiinþifice, legale ºi politice.
Toate aceste evenimente mã
determinã sã vã informez despre
acþiunile întreprinse de BNF în legãturã
cu acest proiect.
Mã voi opri separat la întrebãrile
tehnice, problemele ºtiinþifice referitoare
la conþinuturi ºi rãspunsurile la fondul
chestiunii online.
Aceasta doar pentru a contura
poziþiile comune, pe care sper sã le
îmbogãþiþi cu remarcile, criticile ºi
propunerile dumneavoastrã generate
de entuziasm ºi imaginaþie.
1) La nivel tehnic, în corespundere cu dorinþa noastrã, guvernarea
francezã a încurajat BNF, la 17
octombrie 2005, sã realizeze într-un
timp scurt un test privind numerizarea
masivã a docu-mentelor tipãrite. În
timpul apropiat, noi vom lansa invitaþia
de participare la un concurs pentru
selectarea unui consultant a cãrui
sarcinã va fi sã identifice, în numele
nostru, din ofertele mai multor firme,
una care va demonstra clar:
 posibilitatea unei creºteri rapide
a bibliotecii digitale spre un volum
estimat între 800 000 ºi 1 500 000
unitãþi într-o perioadã de timp de 5 -10
ani;
 sarcina anualã va consta în
selectarea documentelor imprimate
pasibile de numerizare ºi în estimarea
cheltuielilor necesare;
Providerul de servicii va trebui sã
ofere, folosind un eºantion de 100 000
pagini (aproximativ 350 cãrþi) în

corespundere cu tehnologiile curente
disponibile:
 estimarea capacitãþilor anuale
de producþie;
 recomandãri privind organizarea proceselor în întregime (numerizarea, indexarea automatã, transportul datelor), dacã este posibil, diferenþiat pentru fiecare tip de documente;
 estimarea cheltuielilor necesare.
În baza presupunerii cã 80% de
documente reprezintã documentele
non-copyright ºi 20% sunt cele ale cãror
drepturi vor trebui negociate, eºantionul
de 100 000 pagini reprezintã proporþia
preconizatã pentru conþinutul viitor al
Bibliotecii Digitale Europene. Astfel,
eºantionul include:
 30% documente publicate pânã
la 1830, reprezentând 30000 pagini (5%
în format A3; 10% în - 4B° ori A4; 15%
în -12B° ori în  8B°);
 50% de documente publicate
între 1830 ºi 1950, reprezentând 50 000
pagini (5% în A3; 15% în A4; 30% în 12B° ori - 8B°);
 20% de documente publicate
dupã 1950, care constituie 20000 pagini
Procesul de scanare gândit pentru
test presupune:
 rezoluþie minimã 300 DPI;
 nivelul bi de cifrare pentru
paginile alb-negru;
 8 bits/pixel pentru cifrarea
semitonurilor ºi RGB 24 bits pentru cele
colorate (maximum 1%);
 transportarea datelor în TIFF
necomprimat, cu excepþia imaginilor
alb-negru comprimate în grupul IUT 4;
Procesele de recunoaºtere ºi
structurare a textelor sunt:
 transcriere în format ISO 8859-1
 segmentarea fizicã a paginii care
permite ca textul creat OCR sã
corespundã imaginii cu nivele de segmentare (cuvânt, rând, paragraf);
 structurarea textului în corespundere cu XML ALTO.
Aproximativ în luna mai, BNF va
informa despre rezultatele testului.
2) Pãrerile organelor de decizie
franceze despre problemele ºtiinþifice
ºi de repertoriu conduc spre urmãtoarea abordare: Biblioteca Digitalã
Europeanã trebuie sã aibã, în ochii
utilizatorilor ºi a opiniei publice, imaginea puternicã a unei resurse evidente.
Consolidarea ºi federalizarea programelor existente, în special a celor axate
pe numerizarea ziarelor, deja influenþeazã activitatea de perspectivã,
permiþând realizarea unui volum
important de lucrãri ºi definitivarea
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prioritãþilor. Dar aceasta nu este
suficient.
Patru subiecte unificate ies la
ivealã când se vorbeºte de ceea ce
constituie identitatea europeanã.
Aceste subiecte ajutã la definirea
corpusului (repertoriului de documente)
care poate fi pus online imediat sau în
scurt timp. Ele sunt precumpãnitoare în
iniþiativele multor þãri europene.
Evoluþia gândirii:
 ideile: operele principale ale
filozofilor, eseiºtilor, gânditorilor de orice
speþã;
 contribuþia ºtiinþei ºi tehnologiilor: mecanismele principale de
diseminare a lor printre indivizi ºi
instituþii;
Identitãþile naþionale/identitatea europeanã: moºtenirea culturalã:
 limbile: dicþionarele;
 miºcarea literarã (creaþia literarã
în toatã diversitatea ei de-a lun-gul
secolelor; o selecþie a secolului XX
reieºind din aceastã abordare);
 moºtenirea artisticã europeanã
(de exemplu, cei mai mari muzicieni)
ºi contribuþia creaþiei artistice la
rezolvarea dezbaterilor despre identitate (de exemplu convergenþele
avangardiºtilor din Europa în secolul
XX).
Textele traduse cel mai frecvent în
diferite limbi europene trebuie sã fie
privilegiate, acest criteriu reflectã vãdit
impactul unui gând, a unei lucrãri
dincolo de hotarele naþionale.
Apariþia ºi dezvoltarea democraþiilor ºi bibliotecile publice:
Surse pentru dezbateri publice:
 interpretarea politicã: constituþii,
discursuri politice, sursele legale
principale;
 expansiunea opiniei publice:
treceri în revistã ºi ziare cotidiene,
specializate în analize ºi comentarii;
 surse cu dezbateri economice ºi
sociale: de la statistici la reviste sociale
ºi ºtiinþifice, inclusiv lucrãri fundamentale de economie (Smith, Ricardo,
Marx, Say, Keynes) ºi sociologie.
Spaþiul european:
 istorii naþionale ºi relaþii
internaþionale: istoricii principali ºi
sursele istorice principale (cum ar fi
tratatul de la Verdun);
 crearea spaþiului european în
tripla dimensiune (continental, naþional
ºi regional) dupã cum se vede din
colecþiile de mape ºi atlase.
J.N. Jeanneney, prezidentul
Bibliotecii Naþionale a Franþei
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Despre gloria naþionalã
a lui
Mihai Eminescu

La 17 ianuarie 2006, autorul acestui
articol a moderat la Biblioteca Naþionalã din
Chiºinãu un mic simpozion consacrat
aniversãrii a 300 de ani de la naºterea lui
Benjamin Franklin. Marele inventator, om
politic ºi diplomat, scriitor ºi pictor,
bibliotecar ºi tipograf, gazetar ºi cãlãtor,
pãrintele spiritual al Statelor Unite ale
Americii este sãrbãtorit cu fast în SUA în
aceste zile. ªi nu doar la Boston, unde s-a
nãscut, sau la Philadelphia, unde a activat
mai mult. ªi nu doar în SUA. Ci ºi în Marea
Britanie, Franþa, Olanda... Chiar ºi la
Chiºinãu. Dar cum este sãrbãtorit?
Benjamin Franklin, nãscut pe 17 ianuarie
1706 într-o familie cu 17 copii (sic!), mort
pe 17 aprilie 1790, este sãrbãtorit drept
glorie naþionalã a SUA. Drept unul din cei
mai mari oameni pe care i-a avut
umanitatea. La moartea lui, în Academia
Francezã se vorbea de Franklin ca de un
Solon al timpului în care a trãit. Probabil,
atunci, mai mult pentru meritele de a fi
dãruit Franþei speranþa cã ar putea obþine
înapoi Canada. Dar întrebarea pe care am
pus-o de capo la simpozionul închinat
acestui om uriaº al lumii, a fost cea care
viza ziua de 15 ianuarie 2006, când, mai
mult la Chiºinãu, Mihai Eminescu a fost
omagiat ca poet naþional. Manifestãrile au
început la orele 10.00 la bustul lui Eminescu
de pe Aleea Clasicilor din Chiºinãu, apoi
au continuat în mai multe biblioteci, teatre,
licee, case de culturã ºi practic peste tot
unde s-au adunat câþiva oameni de culturã.
S-au citit multe poezii. S-a vorbit foarte
puþin de omul politic Eminescu. Sau despre
filosoful Eminescu. Sau despre lingvistul
Eminescu. Sau despre antropologul
Eminescu. S-au citit ºi s-au cântat poezii.
Mai ales de dragoste, dupã vremea în care
trãieºte Basarabia ºi la 15 ianuarie 2006.
Poate nu e mult. Dar pentru Basarabia este
imens de mult. Fiindcã Eminescu nu este
doar poetul naþional al tuturor românilor, ci
ºi luminiþa de la capãtul tunelului. ªi nu doar
în Basarabia. Ci peste tot unde existã om
în Globalizare. Ba chiar ºi mai departe. Mult
mai departe. Peste tot unde existã om în
fiinþare. Or, în aceeaºi zi de 15 ianuarie
2006, seara, la televiziunea publicã de la
Bucureºti, dublat ºi pe canalul televiziunii
publice internaþionale, un realizator de
programe culturale, superficial ºi zâmbãreþ,
ºi doi invitaþi, o domniþã, profesoarã de
literaturã românã, ºi un profesor bãtrân de
istorie, îl desfiinþau pe... Mihai Eminescu.
În primul rând ca poet naþional. ªi apoi ca
mare poet român. Dacã e sã ne luãm dupã
acei vorbitori, este o ruºine a culturii
române sã declare cã Eminescu este poet
naþional. Aceastã sintagmã este,
adicãtelea, o demonstraþie a faptului cã
România este o þarã incultã, o culturã
primitivã a Europei. Sã ne închipuim,
spuneau vorbitorii, cã Franþa îl declarã pe
cutare poet naþional? Ar fi o ruºine a
Franþei... Spuneau asta amintind ironic
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despre faptul cã, de fapt, Victor Hugo a fost
declarat poet naþional al Franþei, fiindcã,
vorba unui contemporan, nici nu se putea
altfel. Profesorul de istorie chiar se lãuda
cã în tinereþe ºi el l-a considerat pe
Eminescu poet naþional, dar acum treaba
asta nu mai merge, fiindcã lui îi place, de
pildã, Arghezi. Uitase sã spunã cã ºi
Arghezi, ºi Blaga, ºi Bacovia, ºi Ion Barbu,
ºi Nichita Stãnescu îl considerau pe
Eminescu poet naþional. ªi chiar om
deplin al culturii europene, aºa cum a spus
despre Eminescu, trebuie sã spunem ºi
asta, marele Noica, alt om deplin, în sensul
putinþelor omeneºti, al culturii europene. Ca
ºi Eliade, Cioran, Ionescu, Lupaºcu,
Coandã (lista, spre bucuria noastrã, este
foarte mare). De fapt, aprigii distrugãtori de
la postul public ai lui Eminescu ar fi trebuit
sã aibã, cel puþin pe 15 ianuarie, un
comportament ºtiinþific european ºi sã arate
mai întâi cã problema oamenilor mari a
unor oraºe, state ºi naþiuni a luat naºtere
în antichitatea cea mai timpurie ºi a
constituit prilej de mare rivalitate dintre
acele oraºe, state ºi chiar naþiuni. Sã ne
amintim numai de Homer, jinduit practic de
toate statele grecilor... Cum e sã-i spui unui
grec, dar ºi oricãrui alt cetãþean al lumii,
cã Homer nu este ce este? Adicã gloria
naþionalã a grecilor ºi cea universalã a
oamenilor. Dar cum e sã nu le dai ruºilor
dreptul de a-l numi pe Puºkin poet naþional?
Sau cum ar fi sã mergi în Ucraina ºi sã le
spui ucrainenilor cã a venit timpul sã-ºi
scoatã din minte faptul cã Taras ªevcenko
este poetul lor naþional? Dar cum îi este
georgianului fãrã ªota Rustaveli,
finlandezului fãrã Calevala, englezului
fãrã cele 150 de sonete ale lui
Shakespeare, spaniolului fãrã Cervantes,
italianului fãrã Dante?
Or, ridicarea cuiva în rang de mare
personalitate politicã, ºtiinþificã, militarã,
culturalã (dupã merite) a unei naþiuni face

parte din strategia de securitate naþionalã
încã a primelor state care s-au format pe
Pãmânt. Ba ºi mai înaintea statelor,
strãmoºul bun, oamenii bãtrâni ºi buni, cu
brazdã pe cap, cum mai spune încã poporul
român, eroii civilizatori, apãrãtorii
comunitãþilor, feþi-frumoºii ºi nãzdrãvanii
erau cinstiþi ºi glorificaþi multe secole,
uneori multe milenii dupã dispariþia lor
fizicã. Eroul, fie el militar sau civilizator, este
un adevãrat arhetip al oamenilor. Fãrã el
nici nu poate fi închipuitã o comunitate
omeneascã
puternicã,
prosperã,
organizatã. Eroul este nucleul, este farul,
este puterea comunitãþii. Toþi copilaºii unui
stat puternic se joacã de-a eroii acelui stat.
Fãrã erou, fie ºi sub forma celor jucaþi în
film de un Silvester Stalone, orice
comunitate modernã este imposibilã. Toate
statele, absolut toate statele lumii, în
numele securitãþii lor naþionale, creeazã ºi
propagã cu insistenþã suite întregi de mituri
ºi mitologii cu eroi naþionali, pentru a nu se
destrãma liantul care uneºte un grup politic
sau etnic. Aceastã tehnologie de mobilizare
a cetãþenilor prin glorii naþionale este
folositã cu mare succes mai ales în epoca
modernã cu filmul, radioul, ziarele ºi
revistele, emisiunile televizate ºi Internetul.
Nu mai dãm pilde, cã sunt cu nemiluita.
De ce atunci noi, românii, nu trebuie sã
avem eroi naþionali, poeþi naþionali, glorii
naþionale, atunci când toate popoarele ºi
statele lumii le au? ªi le pun monumente.
ªi le construiesc muzee? ªi denumesc cu
numele lor oraºe ºi strãzi în acele oraºe.
ªi universitãþi, ºi biblioteci, ºi mari centre
culturale sau industriale?
ªi dacã Benjamin Franklin (vorbim de
el fiindcã, repetãm, pe 17 ianuarie s-au
împlinit 300 de ani de la naºterea lui) este
gloria naþionalã a SUA (pentru
descoperirea paratrãsnetului, sobei,
timbrului poºtal, a arhitecturii pragmatice
a corãbiilor, a primelor biblioteci publice,
dar ºi pentru cã a fost unul din autorii
Declaraþiei de Independenþã ºi a
Constituþiei SUA), de ce ºi Mihai Eminescu
nu ar fi gloria naþionalã a tuturor românilor
pentru uriaºele merite pe care le are în
dezvãluirea rostului fiinþãrii omeneºti?
Rãspunsul la întrebare este simplu. Fiindcã
clasa politicã ºi culturalã a românilor încã
nu le-a arãtat românilor nici a milioana parte
din meritele lui Mihai Eminescu, merite care
pot fi ºi glorie naþionalã a României, dar
ºi a întregii lumi. Îndrãznim sã punem acest
accent al întregii lumi, fiindcã putem arãta
chiar aici mãcar unele din meritele
universale ale poetului nostru naþional.
Dincolo de cel poetic (fiindcã, adicãtelea,
Eminescu nu e traductibil), dupã opinia
noastrã, cel mai important este cel ºtiinþific.
Eminescu este primul om care a vorbit (în
Andrei Mureºanu) despre ... undele de
timp ce viitoru-aduce, spre-a le mâna-n
trecut ºi puterea care toarce al vremii fir.
Nu este greu sã punem în formula ce leagã
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amplitudinea undei de frecvenþa ei, ºi,
astfel, de energia ºi puterea ei, ca sã
înþelegem cât de tare i-ar fi trebuit lui
Einstein acest mic amãnunt descris întrun poem din... 1869. Dar tot pe atunci
Eminescu poetiza genial ºi despre viteza
finitã a luminii mii de ani i-au trebuit,
luminii sã ne-ajungã. Fãcea asta mult
înaintea lui Einstein. Ba chiar Eminescu
ajunsese mult mai departe decât ar fi putut
ajunge oricare om de ºtiinþã, în bifurcarea
la care nu a ajuns nici Einstein (fiindcã s-a
încâlcit în teoria generalã a câmpului).
Eminescu vorbeºte în Luceafãrul despre
starea neîntreruptã de fulger prin care
Hyperion ajunge acolo unde nu-i hotar, nici
ochi spre a cunoaºte, adicã acolo unde nici
nu poate fi vorba de vreo formulã sau lege,
de tot ce este, dar fãrã timp, dincolo de
E=mc2, de principiul lui Pauli sau
nedeterminarea lui Heisenberg. Eroul
nemuritor al lui Eminescu, liber de
temporalitate, dar neliber de iubire, zboarã
purtat de dor pân piere totul, totul spre
misticul ce-l soarbe asemene uitãrii celei
oarbe, acolo unde vremea-ncearcã în
zadar din goluri a se naºte. Mai poate
civilizaþia actualã a omului, încâlcitã ºi în
bombe atomice, ºi în Globalizare, ºi în
amoralitate (mai ales în amoralitãþile
propagate prin mass-media ºi Internet) sã
nu þinã cont de partea misticã a fiinþãrii
sale? Nu, fiindcã prea mulþi oameni se duc
benevol în nemurire aducând suferinþe
groaznice celor care rãmân sã trãiascã aici
(vezi pilda Irakului sau a Beslanului).
S-a spus cã în Scrisoarea I sau în
Luceafãrul Eminescu a versificat idei din
Rg-Veda ºi Upaniºade. Da, pe unele le-a
versificat. Dar altele sunt revelaþii ºtiinþifice
pure. Multe din ele zac încã nevalorificate
în rime ºi picioare de vers ºi sunt absolut
originale. ªi absolut trebuincioase fiinþãrii
omeneºti la hotarul dintre bomba atomicã,
Globalizare ºi nelãmurite cataclisme
morale ºi naturale.
Dar relaþia dintre nemuritorii care-ºi
doresc viaþã temporarã ºi muritorii ce
jinduiesc, uneori cu atâta crimã, nemurirea?
Mai mult, Eminescu vorbeºte la zi, ºi mai
ales pentru ziua de azi, despre echilibrul
mistic al fiinþãrii (aºa de parcã l-ar fi citit pe
Pseudo Dionisie Areopagitul), despre
relaþia dintre creat ºi necreat, dintre a fi ºi
a nu fi, dintre lumea fizicã ºi cea spiritualã,
despre necesitatea imperioasã a pãstrãrii
echilibrului dintre lumi ºi nelumi. Mai mult,
Eminescu pune divinitatea în echilibrul
fiinþãrii ºi punerea aceasta nu e simplã nici
pentru teologi, nici pentru moraliºti, nici
pentru oamenii de ºtiinþã (de cei politici nu
mai vorbim, fiindcã, iatã, George W. Bush
se roagã în bisericã în fiece an de 11
septembrie). Dar postulatele lui lingvistice?
De pildã, cele din Se bate miezul nopþii.
Ce înseamnã neclintita limbã care menþine
în neschimbare cumpãna gândirii? Ce
înseamnã faptul cã putem auzi cum iarba
creºte, fãrã foile unse ale cãrþilor, fãrã
colbul ºcolii, doar cu experienþa unicã a
vieþii? Dar Memento mori sau panorama
deºãrtãciunilor? Eminescu vorbeºte în
acest poem, genial sub toate aspectele

(Turma visurilor mele eu le pasc ca oi de
aur...), adânc ºi competent, bazat pe
evenimente istorice ºi ºtiinþifice concrete,
despre naºterea, mãrirea ºi cãderea
civilizaþiilor mult mai larg decât permite
segmentul creºterii ºi descreºterii unui
imperiu (cum a scris Cantemir despre
Imperiul Otoman sau Miron Costin despre
viaþa lumii). Finalul acestui uriaº monument
al gândirii contemporane, cu tot pesimismul
sãu înfiorãtor, este, în acelaºi timp, un
mesaj nemaipomenit de curajos de la
limitele de fiinþare ale omului. Se poate
spune: au transmis ºi alþi poeþi epistole
cutremurãtoare de acolo. Da, dar meritul
lui Eminescu este cã nu a pierdut omul cu
dorurile lui, cu patimile lui, cu nesaþul lui
de afirmare (inclusiv prin scrierea emoþiilor
ºi patimilor în piatra piramidelor). Faraonul
lui nu este eroul lui Dante, pornit ºtiinþific
în cãutarea unei Beatrice iluzorii, el iubeºte
cu pasiune vie, erotismul lui este vulcanic
ºi anume el stã la baza deciziei de a pãrãsi
aceastã lume... ªi magul cãlãtor prin stele
nu se poate lãsa de pasiunile ºi patimile
sale pãmânteºti. Iar în Dumnezeu ºi om,
înaintea lui Nietzsche, el pune întrebãri
cutremurãtoare nu doar modelelor
ontologice româneºti. Ci întregii comunitãþi
omeneºti. Pune întrebãri la care, volensnonlens, a venit timpul sã rãspundem
mãcar parþial. Cu toþii. ªi albi, ºi negri, ºi
galbeni, ºi roºii. Dacã nu vrem sã se
lichideze toatã omenirea prin explozia
atomicã sau biologicã a unui oarecare
posedat de nemurire proprie? Unde sã
gãsim rãspunsul la întrebarea fundamentalã cu privire la sensul vieþii? În
tavernã? În Parlament? Într-un articol de
ziar sau la o emisiune neroadã, cu fete
goale (într-o þarã creºtinã), a televiziunii?
Orologiile bat, spune Eminescu, bat
necruþãtor, dar nimeni mai nu le ascultã.
ªi aceastã cercetare poeticã a marelui poet
român ar trebui învãþatã de cãtre toþi cei
care încearcã sã se manifeste public în
piramida lumii. Fiindcã nici o civilizaþie sau
culturã de pe acest pãmânt nu poate fi
veºnicã. ªi nu se poate bãlãci veºnic întrun hambar de... stele ºi comedii.
Este imposibil într-un mic articol sã
arãþi toate meritele ºtiinþifice de rang
mondial ale poetului român Mihai
Eminescu. Cã nu sunt cunoscute la New
York sau Paris a cui o fi vina? A francezilor?
În Arta guvernãrii, planul pe puncte al unei
guvernãri civilizate, Eminescu aratã cã o
elitã politicã este obligatã sã þinã cont ºi
de tradiþiile culturale ale gintei pe care o
conduce, ºi de starea de acum a lumii, sã

armonizeze hãrþile culturale ºi tehnologice
(de care a vorbit ºi Braudel, dar în a doua
jumãtate a secolului XX) pentru a o menþine
pe linia de plutire a lumii? Dar formidabilele
drumuri economice pe care le deschide în
Economia naþionalã? Dar necesitatea
imperioasã a unei clase politice morale din
Mizeria vieþii noastre publice? Dar
învãþãmintele din Bãlcescu ºi urmaºii sãi?
Nu cumva americanii sunt cei mai mari ºi
cei mai puternici fiindcã au þinut ºi þin cont
de învãþãturile lui Benjamin Franklin? Iar
marea majoritate a oamenilor politici
români nici nu deschide articolul despre
Bãlcescu în care Eminescu pune, ca ºi
Franklin de altfel, accentul pe dreptul egal
al tuturor oamenilor la fericire ºi la
prosperitate? Dar Avatarii faraonului Tla?
De ce nu am face un congres la care sã
invitãm mãcar pe unii din cei mai mari
antropologi ai lumii ºi sã le arãtãm ecuaþia
dintre piramida egipteanã ºi piramidele
politice, economice, sociale, culturale,
religioase ale lumii aºa cum a rezolvat-o
Eminescu? Dar studiul despre Basarabia,
în care Eminescu demonstreazã cã
Basarabia nu este doar cel mai puternic
scut al României, ci unul din cele mai
puternice scuturi ale întregii civilizaþii
europene? Dar mitologicalele pe care lear invidia ºi Claude Levi-Strauss? Dar anii
ce trec ca lungi nori pe ºesuri? Dar zilele
de aur ale scripturilor române (dintre care
unele, ca cele ale lui Neagoe Basarab, sunt
nestemate culturale ale întregii lumi)? Dar
Rugãciunea unui dac? Dar vreme trece,
vreme vine? Dar cine a mai întrecut poetic,
mãcar în România, genele ostenite ale celui
care suflã seara în lumânare? Sau, poate,
nu se mai fac cariere prin protecþie de
fuste? Poate în sfatul þãrii nu se adunã sã
se admire cei care se bat cu pumnul în
piept, chiar acum, în cabinetul procurorului,
cã viaþa lor este curatã ca cristalul ºi cã,
da! avem cea mai coruptã clasã politicã din
Europa, dar nu avem corupþi?
Ce mi-i vremea, când de veacuri
stele-mi scânteie pe lacuri... Ne-nþeles
rãmâne gândul ce strãbate cânturile. În
aceste condiþii nu e pãcat, oare, sã se
lepede clipa cea repede, ce ni s-a dat? Nu
e pãcat cã Dumnezeu a dat prin poporul
român una din cele mai mari glorii ale lumii
ºi cã poporul acesta nu are o clasã politicã
ºi intelectualã care sã valorifice aceastã
glorie? Nu e pãcat cã în plinã expansiune
a culturilor acestei lumi prin marile lor
personalitãþi, la Televiziunea publicã a
românilor se desfiinþeazã poetul, publicistul,
filosoful, omul de ºtiinþã, omul politic, dar
ºi omul Mihai Eminescu, cel care nu a
pretins în viaþa lui altã glorie decât a-ºi sluji
sãrãcia ºi nevoile, ºi neamul? Cu aceastã
ultimã întrebare autorul acestui articol pune
încã o datã în valoare uriaºa glorie
naþionalã a lui Benjamin Franklin, dar ºi
dreptul la glorie naþionalã ºi universalã a
lui Mihai Eminescu, drept fãrã de care mai
ales poporul român nu are nici identitate,
nici devenire.
Andrei Vartic
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Rezoluþia Conferinþei Bibliotecilor Naþionale
Europene privind numerizarea Moºtenirii
Culturale Europene
Luxemburg, 2005
Conferinþa Bibliotecilor
Naþionale Europene (CENL)
susþine cã bibliotecile digitale ºi
numerizarea moºtenirii culturale
ºi ºtiinþifice faciliteazã accesul
global la informaþie ºi sprijinã
instruirea pe tot parcursul vieþii,
cercetarea, educarea, precum ºi
organizarea timpului liber. Prin
urmare, CENL susþine cu toatã
convingerea concepþia cooperãrii bibliotecilor naþionale
europene ºi a altor instituþii
majore de culturã în vederea
digitizãrii.
CENL sprijinã în întregime
Principiile Lund, care scot în
relief valoarea ºi importanþa
numerizãrii moºtenirii culturale
ºi ºtiinþifice a Europei. CENL
considerã cã diversitatea
culturalã ºi multilingvisticã este
valoarea de bazã a culturii
europene. Pentru conºtientizarea valorii diversitãþii
culturale ºi lingvistice este
necesar ca bogatele colecþii din
bibliotecile naþionale europene
ºi din alte instituþii majore de
culturã sã fie vizibile în Internet,
aceasta fiind prima cale de
acces la informaþiile despre
trecut, prezent ºi viitor.
Prin crearea Bibliotecii
Europene, CENL oferã platforma model ºi reþeaua organizaþionalã pentru cooperarea
bibliotecilor naþionale, pentru
coordonarea iniþiativelor naþionale la nivel european ºi pentru
excluderea paralelismului în
activitate.
CENL s-a angajat în dezvoltarea reþelei activitãþilor digitale,
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precum ºi în promovarea ºi
schimbul de experienþã privind
prezervarea pe termen lung a
lucrãrilor digitale ºi a celor
numerizate. Biblioteca Europeanã este un punct ideal de
accesare a materialelor numerizate de bibliotecile naþionale
ºi de instituþiile majore de culturã
din Europa.
CENL se va angaja activ la
realizarea propunerilor Societãþii
Informaþionale ºi va deveni un
actor-cheie în orice iniþiativã la
acest subiect. CENL v-a cãuta
ºi mai departe fonduri ºi parteneriate pentru a-ºi atinge
scopurile. Dând o importanþã
crescândã parteneriatelor
publice/private în activitatea de
numerizare a colecþiilor bibliotecilor, CENL va cãuta sã stabileascã un set comun de condiþii
pentru negocierea sprijinului
bibliotecilor în scopul balansãrii
necesitãþilor sectorului privat cu
responsabilitãþile bibliotecilor de
bun public. CENL se va asigura
cã necesitãþile proprietarilor de
drepturi sunt respectate în
oricare aranjament nou.
* Adoptat la întrunirea
anualã a CENL, Luxemburg,
Septembrie 30, 2005
* Aprobat de Biroul CENL,
Decembrie 2005
* Aprobat de Comitetul
Executiv CENL, Decembrie 2005

Biblioteca Naþionalã
în 2005
Acceptarea Bibliotecii Naþionale a
Republicii Moldova în calitate de
membru cu drepturi depline a
Fundaþiei Conferinþa Bibliotecilor
Naþionale Europene (CENL).
Demararea procesului de
implementare a modulului
Circulaþie al programului
TINLIB:
* Barcodarea publicaþiilor
introduse în baza de date (121 mii);
* Retroconversia colecþiei în
limba românã nereflectatã în
catalogul on-line al Bibliotecii (28 mii
înreg.);
* Demararea procesului de
înregistrare a cititorilor în mod
automatizat.

Derularea lucrãrilor de reparaþie
a blocurilor nr.1 ºi nr.2 (Guvernul
a alocat Bibliotecii în acest scop
3 mln lei).

La capitolul realizãri putem
menþiona, de asemenea,
creºterea substanþialã a
numãrului de vizite ºi a
documentelor împrumutate, a
numãrului expoziþiilor ºi
activitãþilor, precum ºi a
înregistrãrilor în baza de date.

În 2005, BNRM s-a confruntat
cu aceleaºi probleme dificile ce au
un impact negativ asupra
dezvoltãrii Bibliotecii: finanþarea
insuficientã, salarii mici, criza de
cadre calificate, deficitul de spaþii
de amplasament, învechirea ºi
insuficienþa calculatoarelor etc.
Soluþionarea acestor probleme
constituie unul din imperativele
programului de activitate pentru
anul 2006.

Anul 2005 a fost pentru IFLA
unul agitat, dar ºi productiv. Dominat
fiind de Summitul Mondial privind
Societatea Informaþionalã (WSISwww.itu.int), el s-a încununat de
succes în ceea ce priveºte activitatea profesionalã, serviciile pentru
membri, dirijarea ºi administrarea
Federaþiei etc.
Aceºti trei piloni strategici:
Societatea, Profesia, Membrii, aleºi
de Biroul Executiv în decembrie
2004, oferã un cadru puternic pentru
prezentarea ºi reconsiderarea
activitãþilor ºi prioritãþilor IFLA.
Elementele principale - societatea,
profesia, membrii - identificã domeniile de activitate IFLA pentru
bibliotecile ºi serviciile informaþionale
din întreaga lume ºi sunt susþinute
de IFLANET, Cartierul General IFLA,
Biroul Executiv ºi oficiile activitãþilor
de bazã. A fost propusã o serie de
iniþiative în scopul consolidãrii funcþionãrii ºi definirii prioritãþilor IFLA,
incluzând prezentarea bugetului în
conformitate cu cei trei piloni ºi
iniþierea planului strategic care va fi
prezentat de cãtre Biroul Executiv la
întrunirea din martie.
Unele idei ale Grupului de lucru
vor fi puse în discuþie la începutul
anului 2006. Rezultatele discuþiilor ar
putea conduce la efectuarea unor
schimbãri în Statut.
Pilonul societate recunoaºte
rolul vital al bibliotecilor ºi serviciilor
de informare în prosperarea
naþiunilor, organizaþiilor, comunitãþilor.
Activitatea de susþinere a
Summitului Mondial privind Societatea Informaþionalã, pe parcursul a
patru ani de la întrunirea de la
Geneva pânã la cea din Tunisia din
noiembrie 2005, a scos în relief
importanþa bibliotecilor în crearea
societãþii informaþionale pentru toþi
(un raport va apãrea în scurt timp în
IFLANET). Acum trebuie sã sensibilizãm guvernele în vederea
respectãrii promisiunilor fãcute la
Summitul Mondial privind Societatea
Informaþionalã.
Succesele noastre în acest
proces, incluzând conferinþa de mare
importanþã de la Biblioteca
Alexandrina, Egipt, rezultã în activi-

tãþile de coordonare efectuate de
colegii din asociaþiile naþionale,
inclusiv de acei care au fãcut parte
din delegaþiile þãrilor respective la
Summit.
A fost o demonstraþie a puterii
ºi importanþei membrilor (pilonul
numãrul doi) - care s-a accentuat
anul acesta prin implementarea
serviciilor contra platã în asociaþiile
naþionale ºi prin introducerea unei noi
categorii: alte asociaþii.
Pentru a încuraja reîntinerirea
profesiei ºi a IFLA-ei, întrunirea
Biroului Executiv din decembrie a
confirmat continuitatea categoriei
studenþi. Angajamentul IFLA în
sfera problemelor sociale a fost
demonstrat prin activitatea sistematicã, prin investigaþiile ºi decla-

Raport asupra
realizãrilor
IFLA în 2005
raþiile despre situaþia drepturilor
umane în Tunisia (una din gazdele
Summitului Mondial privind
Societatea Informaþionalã).
Activitatea de bazã reflectã
interesul profesional în ceea ce
priveºte societatea, abordarea
multor probleme care afecteazã
funcþionarea bibliotecilor ºi a
serviciilor informaþionale din întreaga
lume.
Suplimentar, IFLA a reacþionat
la teribilul Tsunami care a lovit câteva
naþiuni de pe Coasta Oceanului
Indian cu 12 luni în urmã ºi la alte
dezastre din diverse regiuni.
IFLA a atenþionat asupra
importanþei bibliotecilor ºi serviciilor
de informare, oferind sprijin colegilor
aflaþi în dificultate ºi dezvoltând
parteneriate cu asociaþiile naþionale
de biblioteci. Parteneriatele ne vor
ajuta sã acordãm sprijin celor ce vor
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suferi în viitor, dar ºi sã activãm în
vederea preîntâmpinãrii dezastrelor.
Prin aceste iniþiative vom ajuta
sã construim ºi sã reconstruim,
atunci când va fi nevoie, puternice
structuri profesionale, pe care sã se
sprijine pilonul profesia. Activitãþile
pro-fesionale ale acestui an au inclus
Congresul Mondial Biblioteca ºi
Informaþia, care a avut loc în Oslo,
Norvegia; programele secþiunilor,
diviziunilor IFLA; trei întruniri foarte
importante: o conferinþã la Tallinn, în
septembrie; Conferinþa privind
alfabetizarea informaþionalã ºi
instruirea pe tot parcursul vieþii,
organizatã la Biblioteca Alexandrina,
Egipt; întrunirea experþilor privind
Codul Internaþional al catalogãrii din
Cairo.
Una dintre prioritãþile IFLA este
actualizarea
sistemului
IT,
Intranetului, etc. pentru eficientizarea
organizãrii ºi funcþionãrii. Bugetul
anului 2006, presupune finanþe
pentru prima etapã a acestor
schimbãri, dar este evident cã va fi
nevoie ºi de resurse suplimentare.
Sprijinul membrilor IFLA va fi
esenþial pentru intensificarea ºi
dezvoltarea activitãþii IFLA, mai ales
pentru activitatea de bazã, dacã
dorim sã realizãm pe deplin misiunea
noastrã. În acest scop Biroul Executiv
a aprobat crearea unui fond IFLA,
care deja a colectat mijloace pentru
sprijinirea diverselor activitãþi.
Formularul nou de membru IFLA va
include oportunitãþi de a contribui mai
departe la activitãþile de promovare
ºi la cele de bazã.
Încurajãm organizaþiile dumneavoastrã sã-ºi aducã aportul pentru a
transforma IFLA într-o voce puternicã
în favoarea bibliotecilor ºi a serviciilor
de informare.
Mulþumiri profunde tuturor celor
care au contribuit la succesul nostru
comun în anul 2005: membrilor,
personalului ºi susþinãtorilor.
Alex Byrne, preºedintele IFLA,
Claudia Lux, preºedinte elect.,
Peter Lor, secretarul general.
Decembrie 2005
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Alte adrese ce conþin informaþii
din lumea bibliotecarã

www.bnrm.md
www.hasdeu.md
www.ase.md
www.pll.md
www.ulim.md/
library
www.usm.md/
bcu/istorie.php
www.library.utm.md
http://mtc-or.md
http://moldova.cc/
bibung
http://cid.from.md
www.sbm.dnt.md
www.youth.md/
library.php
www.soros.md
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Anul 2006 se va afla sub
semnul mai multor aniversãri. Mai
întâi el va fi anul Mozart, acest
compozitor aniversându-se nu doar
la Salzburg, oraºul sãu natal.
Aniversarea a 250-a a naºterii celui
care avea sã fie numit ºi în afara
spaþiului de limbã germanã un
Wunderkind, un copil minune, va
fi marcatã în toatã lumea. Compoziþiile lui Wolfgang Amadeus
Mozart vor face parte în numãr
mare din programul marilor seri de
concerte de pretutindeni, vor fi
organizate expoziþii, iar nu puþine
lucrãri de specialitate încearcã sã
aducã noutãþi ºi sã facã luminã în
diferitele aspecte legate de viaþa ºi
creaþia compozitorului. Mulþi considerã însã cã aceastã fascinaþie
nemãrginitã pentru viaþa lui Mozart
e exageratã. Astfel, renumitul dirijor
austriac Nikolaus Harnoncourt
spunea, în context, cã biografiile
dedicate omului Mozart nu ajutã la
înþelegerea operei sale, adãugând
cã acelaºi lucru e valabil ºi pentru
alþi artiºti de geniu, precum Bach
sau Michelangelo, a cãror creaþie
este esenþialã pentru umanitate.
2006 este ºi anul Rembrandt,
de la a cãrui naºtere se împlinesc 4
secole. Programul jubiliar a început
deja în oraºul natal al celebrului
pictor olandez, Leyda, printr-o
expoziþie dedicatã mamei lui
Rembrandt, deºi unii experþi se
îndoiesc cã femeia în vârstã care
apare în multe tablouri a fost cu
adevãrat mama artistului. La fel de
îndoielnic este ºi anul precis al
naºterii, locul în care a fost
înmormântat sau cauza sãrãciei în
care a cãzut pe neaºteptate. Printre

Brown, Cãrtãrescu ºi
Coelho, cei mai citiþi
De ce iubim femeile, de Mircea
Cãrtãrescu, Codul lui Da Vinci de
Dan Brown, Zahir sau alte titluri mai
vechi ale lui Paulo Coelho se aflã pe
primele locuri în topul cãrþilor, ca
numãr de exemplare vândute,
conform datelor oferite de librãriile
Cãrtureºti, Diverta, Noi, Humanitas ºi
de cele ºapte unitãþi informatizate ale
Companiei de Librãrii Bucureºti.

cele 61 de expoziþii consacrate
marelui artist, între care 19 doar în
Olanda, cea intitulatã Really
Rembrandt, care va fi gãzduitã de
Reyksmuseum din Amsterdam, ºia propus sã prezinte opere
autenticitatea cãrora trezeºte dubii.
Este rodul muncii de 37 de ani al
unui grup de specialiºti care
încearcã sã stabileascã care dintre
opere au fost realizate de
Rembrandt van Rijn ºi care nu. În
opinia renumitului regizor britanic
Peter Greenaway, el însuºi pictor,
Rembrandt nu a fost doar un pictor,
ci mai degrabã un regizor. Într-un
interviu acordat sãptãmânalului Die
Zeit, Greenaway afirma cã celebrul
tablou Rondul de noapte e o
adevãratã piesã de teatru, în care
abundã indiciile asupra unei crime.
Se comite o crimã, spune Greenaway ºi fiecare personaj din tablou
pare a ºti ºi a ascunde totodatã
acest lucru. Conspiraþia este ceea
ce a încercat sã surprindã Rembrandt, e de pãrere acelaºi Greenaway care-ºi va prezenta în toamnã
noul sãu film, având ca temã tocmai
celebra picturã Rondul de noapte.
Potrivit teoriei sale, tocmai realizarea acestei picturi misterioase
l-a adus pe Rembrandt în pragul
sãrãciei.
Anul 2006 este dedicat ºi altor
personalitãþi: scriitorilor Henrik
Ibsen, Thomas Bernhard, Samuel
Beckett ºi Bertold Brecht, poetului
Heinrich Heine, pictorului Pablo
Picasso, pãrintelui psihanalizei
Sigmund Freud, compozitorului
Robert Schumann, descoperitorului
Americii Cristofor Columb, precum
ºi starului spectacolelor de revistã
ale anilor 30-40 ai sec. XX, ºi nu
numai, Josephine Baker.

Codul lui Da Vinci s-a vandut, de
la apariþia sa în toamna anului
trecut, în aproximativ 100.000 de
exemplare, potrivit datelor furnizate
de Editura Rao. De ce iubim
femeile, aparutã la Humanitas, s-a
vandut, pânã în luna noiembrie
inclusiv în 76.000 de exemplare.
Editura spune cã a vândut 58.000
de exemplare din ultima carte a
brazilianului Paulo Coelho, Zahir.
Harry Potter ºi Prinþul Semipur, de
la Egmond, a fost bestseller.

