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Un ambasador al bibliotecilor
moldovene în lume -

Hermina Anghelescu

Un biblioteconomist de forþã
care vine sã împlineascã ºi sã
continue linia istoricã a bibliologilor
români, Hermina Anghelescu,
actualmente profesor asociat la
Universitatea statului Detroit, dupã
ce ºi-a luat doctoratul ºi i-a apãrut,
la Center for the book, Library of
Congress, lucrarea Books,
Libraries, Reading and Publishing
in the Cold War (2002), scrisã în
colaborare cu Martine Poulain, vine
cu douã lucrãri importante, scrise
în englezã ºi consacrate realitãþilor
din biblioteconomia Republicii
Moldova. E o veche ºi devotatã
prietenã a noastrã, autoare a mai
multor articole substanþiale pe care
a preferat sã le publice în revista
Magazin bibliologic, prezentã la
multe acþiuni organizate în
bibliotecile din Chiºinãu ºi din
teritoriu. Gestul ei este unul
magistral, or, e pentru prima oarã
când sistemul de biblioteci al
republicii este prezentat publicului
mondial.
Primul studiu este intitulat
Libraries in the Republic of
Moldova ºi a apãrut în
Enciclopedia of library and
Information science, New York:
Marcel Dekker, 2006. E un model
de abordare modernã, de
documentare ºi de arhitecturã a
textului.
Compartimentul
deschizãtor, intitulat Historical
Background, ne oferã o imagine
sublimatã a biblioteconomiei noastre
pe o perioadã întinsã, de la 1793 la

2005, pe fundalul
calvarului prin care a trecut acest
plai. Urmeazã apoi rubrici titlurile
cãrora vorbesc de la sine:
„Moldavian Nation and Language,
„Sovetization and censorship in
Moldovan Libraries, autoarea
punctând cu exactitate adevãrul
istoric.
Sistemul de biblioteci al
republicii este prezentat pe pãrþi
componente: The National Book
Chamber, The National Library,
The Ion Creanga NLC, Public
libraries, Academic libraries, School
libraries. La fiecare instituþie sau tip
de biblioteci se dã ºi un scurt istoric.
În totalitate, sunt reflectate
evenimente ºi date cuprinse între anii
1832 - 2005.
În secþiunea Library
Services and infrastructure sunt
analizate, mai cu seamã, orientãrile
biblioteconomiei noastre în ceea ce
priveºte implementarea ºi
promovarea noilor tehnologii.
Succesele sau, mai exact, primele
începuturi de tehnologizare poartã,
conform aluziei autoarei, un
caracter insular. Ea subliniazã cã
sistemul de guvernãmânt a avut, în
acest sens, un rol episodic,
susþinerile ºi chiar politicile cele mai
importante venind din afara lui, fiind
scoase în prim-plan Fundaþia
SOROS ºi Departamentul de Stat
al SUA. Automatizarea unei duzine
de biblioteci, apariþia cataloagelor
electronice, sistemul SIBIMOL etc.
datorându-se mai ales lor.
(continuare în pagina 2)
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Library Staff e un
compartiment ce se constituie întro încurajare ºi într-o pledoarie
pentru bibliotecarii moldoveni, în
consonanþã cu aprecierile fãcute de
David Case de la Universitatea
statului Ohio, într-o carte inspiratã
de vizitele sale în Moldova.
Învãþãmântul superior în domeniu,
instruirea continuã, ªBM, crearea
ABRM, documentãrile bibliotecarilor
noºtri în strãinãtate, interesul ºi
orientarea lor spre experienþa
bibliotecilor occidentale fiind niºte
fapte remarcabile.
Cele 104 referinþe ºi duzina
de monografii de autori moldoveni
ºi strãini, descrise paralel în românã
ºi englezã, constituie un repertoriu
documentar de o probitate ºtiinþificã
pilduitoare.
Din Conclusions ne
întâmpinã bonomia criticã a unui
prieten care ne doreºte mai binele
la care putem ajunge doar prin
autodepãºire. Moldova, zice
autoarea, este a transitional
nation, care încearcã sã
depãºeascã urmãrile sovietizãrii.
Multe biblioteci funcþioneazã în
condiþii inadecvate unei instituþii
sociale. Implementarea noilor
tehnologii abia a început.
Schimbãrile pozitive s-au produs
doar într-o seamã de biblioteci ºi se
datoreazã unor sprijinitori cu totul
alþii decât fondatorii de biblioteci.
Totuºi, prietena noastrã nutreºte
speranþa cã tânãra generaþie de
bibliotecari va promova cu adevãrat
integrarea în circuitul informaþional
internaþional.
Cel de-al doilea studiu al
Herminei este consacrat BNRM,
intitulându-se National Library of
Moldova: Old Legacies and New
Identities, ºi a apãrut în
ALEXANDRIA: Journal of National
and International Library and
Information Issues, 16/1 (2004:316). Primele trei compartimente
sunt reluate din articolul
enciclopedic prezentat mai sus,
istoria BNRM fiind privitã astfel pe
fundalul evenimentelor ºi realitãþilor
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legate de înstrãinare, de sovietizare,
de politica de deznaþionalizare.
În BNRM today sunt
relevate predicatele esenþiale ale
unei instituþii de acest tip:
„Responsabilities, „Collections,
„Users, „Staff. Cadrul de
reglementare, rapoartele ºi
statisticile BNRM sunt interpretate
prin prisma viziunilor transoceanice.
Au fost puse la contribuþie lecturile
asupra unei impunãtoare bibliografii
referitoare la istoria ºi actualitatea
instituþiei noastre. Este abordatã cu
bold colaborarea noastrã cu
Biblioteca Naþionalã din Bucureºti
ºi cu alte biblioteci importante din
România.
Concluziile din acest studiu
le repetã pe cele din articolul de
enciclopedie, adãugându-se
constatarea ºi doleanþa cã BNRM
ar trebui sã fie finanþatã pe mãsura
responsabilitãþilor ºi prestaþiei sale.
Într-un mesaj electronic recent, la
propunerea de a participa la un
proiect
editorial,
Hermina
Anghelescu a rãspuns cã ea
promoveazã o politicã strictã în
ceea ce priveºte investirea timpului
personal ºi nu acceptã propuneri
care nu se suprapun cu strategia
ce ºi-a propus-o pentru viaþa sa. E
ºi firesc, or, fãrã o astfel de
abordare nu e posibilã performanþa.
Croindu-ºi
timp pentru
a
scrie
despre
biblioteconomia
noastrã
spre a ne
face cunoscuþi în
lume, mai
exact, sacrificând o pãrticicã din
timpul care îi este dat, ea ne-a arãtat
faþa înluminatã a adevãratei
solidaritãþi naþionale ºi profesionale.
ªi studiile ce le-a scris, ºi gestul
magistral al ei se constituie într-o
învãþãturã de suflet, pentru care îi
suntem recunoscãtori.
Alexe Rãu

Anatol Codru
la 70 de ani
La data de 1 mai, unul dintre
cei mai mari poeþi basarabeni ai
secolului XX, Anatol Codru a împlinit
onorabila vârstã
de 70 de ani.
S-a nãscut la Molovata
Nouã, raionul
Dubãsari,
în
partea stângã a
Nistrului,
a
absolvit Facultatea de Litere a
Universi-tãþii de
Stat din Moldova
(1958-1963) ºi Cursurile Superioare de
Regie de film documentar din Moscova
(1969-1971).
Debuteazã în anii de studenþie
cu volumul de versuri Nopþi albastre,
prefaþat de poetul-academician Andrei
Lupan (1962). În calitate de poet, a editat
mai bine de 20 de volume, iar în cea de
regizor, a turnat 32 de filme
documentare, multe dintre care au fost
apreciate la festivaluri internaþionale de
profil. În anul 1990, documentarul sãu
Sunt acuzaþi martorii învinge într-o
competiþie desfãºuratã în oraºul
Ostrava din Cehoslovacia, la care
participã 42 de þãri, ºi Anatol Codru
obþine Marele Premiu. Un alt
documentar de lungmetraj, Mihai
Eminescu, obþine Premiul Mihai
Eminescu la Suceava, România, în
1992, iar în 2001 se bucurã de
Distincþia Academicã Uniunea
Cineaºtilor din România, Clacheta de
Aur.
Cu ocazia zilei sale de naºtere,
Uniunea Scriitorilor din Moldova a
organizat simpozionul ºtiinþific
Metagalaxia metaforei. La acest
simpozion au participat academicieni,
membri ai USM, ai Uniunii Cineaºtilor ºi
alte personalitãþi care i-au atribuit
medalia „Dimitrie Cantemir”.
Tot în cadrul acestui simpozion
prof. Anatol Dolgan, membru
corespondent al AªM, dr. Ana Bantoº ºi
dr. Dumitru Olãrescu au prezentat sub
diferite aspecte opera lui Anatol Codru.
Pe lângã faptul cã mai mulþi ani
la rând a condus Uniunea Cineaºtilor din
R. Moldova, Anatol Codru este membru
de onoare al Academiei Internaþionale
de Film din Federaþia Rusã,
academician al Academiei de ªtiinþe a
R. Moldova, iar Academia Internaþionalã
de drept economic ºi artã a filmului i-a
acordat titlul doctor honoris causa.
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Atestarea 2006 la BNRM
În calitate de preºedinte
nou ales al Filialei BNRM a
Asociaþiei Bibliotecarilor, am
fost desemnatã membru al
Comisiei de atestare a cadrelor
bibliotecare din Biblioteca
Naþionalã. Atestarea a avut loc
în baza regulamentului privind
modul de conferire a
categoriilor de calificare a
cadrelor bibliotecare, care a
fost elaborat în conformitate cu
legea cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar
nr. 335-XVI din 23 decembrie
2005.
Începând cu data de 3
mai 2006, Comisia Republicanã, a conferit gradul
superior de calificare la 14
salariaþi ai BN.
Pentru
conferirea
gradului I ºi II de calificare a fost
creatã o altã comisie a BN în
componenþa cãreia au intrat:
Alexei Rãu  directorul
general al BNRM, preºedinte al
comisiei de atestare;
Ecaterina Rudacov 
reprezentantul Ministerului
Culturii ºi Transportului în RM;
Vera Osoianu  director
adjunct al BNRM;
Svetlana Barbei  ºef
Centru Management;
Maria Soltan  ºef
Serviciu Personal;
Svetlana Miron 
preºedinte al comitetului
sindical;
Maria
Brînzan

Preºedinte al Filialei BNRM a
Asociaþiei Bibliotecarilor din RM.

Membrii acestei comisii
au avut de analizat dosarele a
44 de candidaþi, conferind 25
de titluri de gradul I de calificare
ºi 19 de gradul II.
Procesul de atestare sa desfãºurat în douã etape:
examinarea
dosarului
candidaþilor ºi susþinerea
interviului de prezentare a
raportului de autoevaluare, în
cadrul ºedinþei comisiei de
atestare. La aceastã etapã
fiecare membru al comisiei de
atestare a evaluat ºi stabilit
punctajul total-minim pentru
conferirea gradului în fiºa de
evaluare a activitãþii cadrului
bibliotecar, dupã care s-a
întocmit procesul verbal al
evaluãrii cadrului bibliotecar.
Din 22 de dosare a
solicitanþilor de gradul întâi, au
acumulat punctajul stabilit - 21.
Doar unei persoane (în
corespundere cu numãrul de
puncte acumulate) i s-a conferit
gradul doi de calificare. Pentru
conferirea gradul doi de
calificare, comisia ºi-a
desfãºurat activitatea timp de
douã zile, 24  25 mai. Pentru
trei din 21 de candidaþi, care au
dat dovadã de o prezenþã
impecabilã
s-a
hotãrât
conferirea gradului I, restul au
obþinut gradul II de calificare.
S-a fãcut o excepþie în
cazul solicitantei de gradul II, L.
Zaporojan. În cadrul ºedinþei
extraordinare convocate în data
de 19 mai, 2006 i s-a conferit
gradul I.

O altã excepþie, a fost în
cazul candidatei A. Mandea.
Pentru prezenþã foarte bunã,
dar ºi pentru punctajul
acumulat, stabilit pentru un
grad mai superior, comisia de
atestare intenþiona sã-i acorde
gradul I (o doleanþã a comisiei
republicane de atestare, de a
revedea punctul 5-a a
regulamentului, pentru a facilita
promovarea cadrelor tinere de
bibliotecari). Totuºi aceasta nu
a fost posibil pentru cã nu a
avut vechimea în muncã
stabilitã prin regulament.
Candidata A. Mandea a obþinut
gradul II de calificare.
Viitorilor candidaþi, le
pot da urmãtoarele sfaturi: sã
aibã curajul sã încerce; sã
înceapã de pe acum sã
elaboreze raportul de evaluare,
sã se implice în activitatea
bibliotecii, sã fie mai exigenþi
faþã de sine, sã aibã ambiþia
sã-ºi dovedeascã competenþa
ºi profesionalismul ºi le mai
doresc vânt în prorã, vreme
bunã ºi mult succes pentru
navigarea
în
oceanul
cunoºtinþelor.

Maria Brînzan
ºef serviciu
Lectura publicã staþionar,
specialist de gradul superior
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Chiar dacã procesul de atestare a bibliotecarilor s-a încheiat, totuºi mai continuã încã sã domine
febra de emoþii generate de eveniment. Este însã, o atmosferã îndreptãþitã, dat fiind faptul cã a fost o
experienþã fãrã precedent, atât pentru candidaþi cât ºi pentru membrii comisiei, puºi în rol de judecãtor. Am
încercat sã-i provocãm, dar ºi sã-i relaxãm cu un mini interviu pe unii din membrii Comisiei Republicane de
Atestare. Am ales pe doamnele, care fac parte din Comisia Republicanã: Ludmila Corghenci ºi Eugenia
Bejan, sã ne spunã cum s-au simþi având în faþã candidaþii, dar ºi dupã ce au rãmas sã analizeze rezultatele.
GB

Bibliotecarul învaþã necontenit: atât pentru el, cât ºi
pentru alþii...

1. Cum a fost atestarea,
rãsuflaþi uºurat?
Procesul de conferire a
gradelor
de
calificare
bibliotecarilor, dat fiind primul an
de implementare, a provocat mari
emoþii, dar ºi concentrãri de
eforturi, de potenþial intelectual
individual ºi de echipã.
2. Ce a însemnat, de fapt,
atestarea bibliotecarilor?
În primul rând, este vorba
despre bunele intenþii de a
sprijini material bibliotecarii. În
al doilea rând, procesul de
conferire a gradelor a mobilizat
eforturile
intelectuale/
profesionale ale bibliotecarilor,
provocându-i ºi stimulându-i în
demonstrarea performanþelor
actuale ºi în orientarea pentru
cele ulterioare.
3. Cum vi s-au pãrut candidaþii,
au fost destul de pregãtiþi?
În calitate de membru al
Comisiei Republicane ºi al
comisiilor locale pot conchide, cã
deþinem un potenþial uman forte.
Am avut prilejul sã revãd, în
unele cazuri sã cunosc, oameni
dedicaþi profesiei, implicaþi nu
numai practic, dar ºi cu frumoase
realizãri ºi tendinþe pentru munca
de cercetare, investigaþii. Deci,
suntem o forþã intelectualã, care
trebuie menþinutã, asiguratã,
promovatã.
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Am unele obiecþii vizavi de
capacitatea colegilor mei de
breaslã de a-ºi prezenta rodul
muncii, de a-ºi promova
performanþele, este vorba de o
neîncredere în sine sau o
incapacitate de a se prezenta ºi
comunica.
E bine sã ne aprecieze ºi sã
ne laude alþii, dar sunt cazuri
când trebuie sã ne impunem ºi
noi.
4. Ce calitãþi ale candidaþilor
au fost decisive pentru
conferirea gradului solicitat?
Profesionalismul, adicã
cunoaºterea domeniului, a
tehnologiilor ºi strategiilor.
5. Aþi recunoscut acelaºi
bibliotecar,
sau
aþi
descoperit un nou hybrid,
alte calitãþi?
Cred cã este vorba despre
acelaºi bibliotecar, care pune
preþ pe calitãþile umane,
curãþenie sufleteascã ºi moralã.
Dar într-adevãr, am reliefat unele
aspecte noi: punerea accentului
pe imaginea bibliotecarului în
comunitate,
flexibilitate,
acceptarea unor noi mandate
atribuite de comunitate.
Satisfacþia mea profesionalã (pe
marginea implicãrii mele în
procesul de atestare) o pot
formula în felul urmãtor:
bibliotecarul nostru învaþã (sau
cel puþin este orientat de a

Ludmila
Corghenci,
director
adjunct DIB
ULIM
învãþa) atât pentru el, cât ºi
pentru alþii... Problema þine de
sprijinirea bibliotecarilor în acest
sens, atât logistic, cât ºi
organizaþional.
6. Aþi avea sã le reproºaþi ceva,
cuiva, ce nu a coincis
aºteptãrilor?
Vizavi de solicitanþi  toþi au
depus eforturi, apreciate ºi
încununate cu succese bune.
7. Ce le sugeraþi bibliotecarilor
care nu au înaintat dosarul
acum, dar au de gând sã
facã acest lucru pentru
viitor?
Nu ezita! Eºti persoana, care
meriþi o viaþã ºi o carierã
profesionalã în ascensiune! Dar
trebuie sã demonstrezi acest
lucru!
8. Ce le spuneþi celor care au
trecut testarea?
Celor care au solicitat ºi au
obþinut gradul superior:
perfecþiunea în profesie este un
drum totdeauna deschis; învãþat
este omul care nu mântuie
niciodatã
de
învãþat
(parafrazându-l pe Nicolae
Iorga). Iar pe bibliotecarii, care
au de urcat alte trepte, îi întreb:
Când alte urcuºuri?
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Atestarea a luat sfârºit,

atestarea abia începe...
1. Cum a fost atestarea,
rãsuflaþi uºurat?
Am împãrtãºit emoþiile fiecãrei
persoane pe care a trebuit sã o
judec. Nu mi-am dorit niciodatã
sã fiu în rol de judecãtor. Vreau
sã cred cã nu am nedreptãþit pe
cineva din colegi. Atestarea a fost
o încercare destul de grea
pentru noi toþi.
2. Ce a însemnat de fapt,
atestarea bibliotecarilor?
Atestarea ne-a impus autoevaluarea, în primul rând.
Fiecare bibliotecar ºi-a fãcut un
rechizitoriu amãnunþit
ºi a tras concluziile
de rigoare: la ce
etapã de dezvoltare
profesionalã se aflã,
ce a realizat ºi ce
urmeazã sã realizeze
pentru a avansa în
carierã.
3. Cum vi s-au
pãrut candidaþii,
au fost destul de
pregãtiþi?
Atestarea nu este
un examen pentru care te
pregãteºti, ca studentul, într-o
noapte. Cei care muncesc
conºtiincios, creativ, cu
profesionalism sunt gata pentru
atestare în orice clipã.
Solicitanþilor de grade de
calificare le-aºi recomanda sã fie
mai informaþi asupra cadrului
legislativ ºi reglementar în
domeniu, sã se autoinstruiascã
mai mult ºi sã fie receptivi la tot
ce este nou în biblioteci în plan
naþional ºi internaþional.

Eugenia Bejan,
director prim adjunct BNC Ion Creangã

4. Ce calitãþi ale candidaþilor
au fost decisive pentru
conferirea
gradului
solicitat?
Au izbândit bibliotecarii cu
iniþiativã, cei care se instruiesc
în permanenþã ºi îi învaþã ºi pe
alþii. Eu, personal, i-am apreciat
ºi-i apreciez pe colegii care se
impun în comunitate, au relaþii
de colaborare cu diverse
instituþii, ºtiu sã-ºi prezinte
realizãrile.
5. Aþi recunoscut acelaºi
bibliotecar
sau
aþi

descoperit un nou hybrid,
alte calitãþi?
Mã bucur cã avem ºi noi
bibliotecari de elitã, care nu
cedeazã cu nimic celor din þãrile
cu un sistem avansat de
biblioteci. Avem bibliotecari care
au implementat mai multe
proiecte, participã la întruniri
profesionale internaþionale,
prezentând chiar ºi comunicãri,
publicã monografii ºi culegeri cu
articole de specialitate, susþin
teze de doctorat.

6. Aþi avea sã le reproºaþi ceva,
cuiva, ce nu a coincis
aºteptãrilor?
Ar fi mai multe lucruri de
revizuit ºi în regulamentul de
atestare, ºi în fiºa de evaluare a
solicitanþilor de grad de
calificare. Bibliotecarilor le-aºi
sugera sã respecte structura
raportului de autoevaluare
recomandatã ºi sã ofere toatã
informaþia solicitatã în fiºa de
evaluare. Ar fi bine ca fiecare din
noi sã-ºi alcãtuiascã un CV pe
care sã-l completeze în
permanenþã. Acest CV ar fi o
bazã
de
date
personalã, pe care
am putea-o utiliza cu
diverse
ocazii,
inclusiv
pentru
întocmirea raportului
de autoevaluare.
7.
Ce
le
sugeraþi bibliotecarilor care nu au
înaintat
dosarul
acum, dar au de gând
sã facã acest lucru
pentru viitor?
În primul rând, le
sugerez
sã-ºi
facã
o
autoevaluare obiectivã, pentru aºi detecta punctele slabe. În al
doilea rând, sã-ºi facã un plan
de dezvoltare profesionalã ºi o
strategie de realizare a acestuia.
8. Ce le spuneþi celor care au
trecut testarea?
Atestarea a luat sfârºit,
atestarea abia începe. Atenþie la
ce faceþi peste patru ani!
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Am solicitat ºi pãrerile unor candidaþi ca sã ne spunã cum li s-a parut acest examen. Am adresat
5 întrebãri, iar rãspunsurile se vor citi în consecutivitate cu numãrul întrebãrilor.
1. Cum vi s-a pãrut atestarea, a
fost greu?
2. Ce v-a motivat cel mai mult
sã înaintaþi dosarul pentru
conferirea gradului?
3. Aþi dispus de materiale
destule pentru pregãtire?
4. Emoþiile din sala de aºteptare,
v-au urmãrit ºi în faþa
comisiei?
5. Ce aþi sugera organizatorilor
pentru o eventualã îmbunãtãþire?
Larisa Gologan,
ºef serviciu Dezvoltare în
Biblioteconomie BNRM,
candidatã la gradul superior

1. Comunicarea continuã cu
bibliotecarii din toatã þara, mã obligã
sã fiu în miezul practic a tuturor
evenimentelor. Poate de aceea nu
mi-a pãrut deloc dificil procesul de
pregãtire ºi de susþinere a
examenului de atestare. Ba
dimpotrivã mi-a pãrut destul de
interesant. A fost o posibilitate în
plus de a face ordine în
cunoºtinþele acumulate, de a face
un bilanþ al activitãþii, în care ºi-au
gãsit locul atât reuºitele cât ºi
eºecurile
2. Ambiþia ºi numai dupã aceasta,
partea materialã, cu toate cã
suplimentul de care voi beneficia
pentru categoria obþinutã îmi va fi
de un mare folos în rezolvarea unor
probleme. Cred cã aº fi trecut prin
procedura respectivã chiar ºi în
situaþia, când m-aº fi ales doar cu
titlul, fãrã sã mi se plãteascã ceva.
3. La acest capitol, noi, cei care
activãm în bibliotecile mari din
Chiºinãu, dar în special cei care
ne facem meseria la Biblioteca
Naþionalã, am fost favorizaþi,
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deoarece avem acces direct la
colecþiile Centrului de Informare ºi
Documentare în Bibliologie ºi la
colecþiile ªcolii de Biblioteconomie
din Moldova. Graþie faptului, cã
avem asigurat ºi accesul la Internet,
nu a fost o problemã pentru
consultarea unui document sau
altul.
4. Nu aveam emoþii în sala de
aºteptare, din contra acestea s-au
strecurat în momentul, când m-am
pomenit în faþa membrilor comisiei.
Probabil din motivul, cã toþi cei care
erau abilitaþi cu dreptul de a lua
decizii erau specialiºti de înaltã
calificare, bine cunoscuþi ºi
respectaþi de bibliotecarii din
Moldova, unii chiar ºi din alte þãri.
Ar fi fost un eºec total, dacã nu
reuºeam sã-mi apãr numele.
5. Sã facã tot posibilul ca instruirea
continuã a personalului din
biblioteci sã fie asiguratã la nivel
naþional, fie prin asigurarea
activitãþii ªcolii de Biblioteconomie
din Moldova, fie prin crearea unui
alt Centru Naþional de perfecþionare.

Tatiana Gheiceanu,
bibliotecar principal,
Lectura publicã staþionar BNRM,
candidatã la gradul I

1. A fost o experienþã nouã, pentru
prima datã mi s-a pãrut greu, ºi tot
greu am decis sã depun dosarul,
însã m-au încurajat cei apropiaþi.
2. Mai mult pentru autocontrol. Am
cãpãtat ºi mai multã încredere în
mine.
3.Datoritã serviciului Dezvoltare în
biblioteconomie, dar ºi serviciului
în care activez, nu am dus lipsã
de materiale.

4.În sala de aºteptare am avut
mai multe emoþii decât în faþa
comisiei, probabil membrii
comisiei au avut o influenþã
pozitivã asupra mea.
5. Susþinerea candidaþilor ºi o
stimulare mai puternicã .
Victoria Doncilã,
bibliotecar principal,
Asistenþã biblioteconomicã
ºi documentarã BNRM,
candidatã la gradul II

1. Totul a depins de noi, de
cunoºtinþele ºi capacitatea
intelectualã a fiecãruia, în parte.
2. Cel mai mult - ridicarea calificãrii
bibliotecarilor la nivelul european.
Aceasta
va
contribui
la
perfecþionarea profesionalã ºi va
duce la creºterea calitãþii serviciilor
oferite de bibliotecã.
3. Pe lângã materialele consultate,
aº fi preferat sã am ºi o instruire
practicã prin diverse cursuri,
simpozioane,
seminare
ºi
conferinþe.
4. Anul acesta am participat pentru
prima oarã la atestare ºi pe lângã
emoþiile pe care le-am avut, m-a
surprins plãcut bunãvoinþa comisiei,
ceea ce stimuleazã mult interesul
pentru participarea mea la
urmãtoarea atestare.
5. Ar fi binevenit ca pe viitor sã se
practice forma scrisã de atestare teste: întrebãri rãspunsuri sau
interviul întrebãri-rãspunsuri ce þin
de specialitate, mai ales de
activitatea fiecãrui bibliotecar în
parte, iar înainte de interviu,
bibliotecarul sã fie prezentat de ºeful
serviciului din care face parte, cãci
acesta îi cunoaºte cel mai bine
activitatea profesionalã.

Mai - Iunie 2006
Aliona Mandea,
bibliotecar principal,
Lectura publicã staþionar BNRM,
candidatã la gradul II

1. Pentru noi, tinerii a fost puþin
stresant.
2. A fost o autoevaluare a
cunoºtinþelor
ºi
calitãþilor
profesionale, care va stimula
ridicarea nivelului profesional,
calitatea muncii, ºi va promova
imaginea bibliotecii în general.
3. Da. Am revãzut actele legislative
în domeniu cu aceastã ocazie, mai
ales cã am avut suficient timp la
dispoziþie pentru pregãtire.
4. Aveam impresia cã tot nu sunt
bine pregãtitã, dar organizarea ºi
nivelul desfãºurãrii m-a încurajat.
5. Ar fi bine ca pe viitor ºeful
serviciului sã prezinte o
caracteristicã a candidatului. Ar fi
mai uºor pentru membrii comisiei
sã ia o decizie, dar ºi o motivaþie în
activitatea de zi cu zi.
Eudochia Boboc,
bibliotecar principal
serviciul Publicaþii seriale BNRM,
candidata la gradul II

1. N-a fost greu de loc. Doar
emoþionant.
2. Îmbunãtãþirea imaginii profesiei
noastre. Orientarea pentru
perfecþionarea
nivelului
profesional.
3. N-am dus lipsã de literaturã
pentru pregãtire, dar în afarã de
literaturã m-a ajutat tare mult
experienþa practicã a personalitãþilor
din lumea bibliotecarã, de la care
am învãþat multe pentru ca sã
pregãtesc dosarul de atestare.
4. Comisia a fost competentã ºi
indulgentã. Era evident cã

dosarele noastre au fost studiate
minuþios.
5. Ca sã nu fie atâtea emoþii,
membrilor comisiei de atestare
le-aº sugera sã nu uite cã
apropierea psihologicã de
colaboratori se realizeazã pânã
în ziua testãrii.
Victoria Berdilo,
bibliotecar principal,
serviciul Studii ºi Cercetãri BNRM,
candidatã la gradul II

1. A fost un concurs, iar începutul
unui concurs întotdeauna þi se pare
greu.
2. Majorarea salariului.
3. Colegele din Serviciul Dezvoltare
în Biblioteconomie au avut grijã sã
pregãteasca un set de materiale în
ajutorul atestãrii ºi mai apoi fiecare
serviciu în parte dispune de setul
de documente necesar pentru
activitatea serviciului.
4. Am simþit aceleaºi emoþii de la
examenele din facultate. Comisia a
fost destul de binevoitoare ºi cred
ca ºi în anii urmãtori ne va întimpina
la fel cu zâmbet de încurajare.
5. Mai multã organizare, nu sunt
stabilite niºte date concrete pentru
când vei merge în faþa comisiei ºi
când þi se vor da rezultatele, iar
emoþiile sunt de neînvins.
Elena Zosim,
bibliotecar principal,
Lectura publicã staþionar BNRM,
candidatã la gradul II

1. Este prima experienþã de acest
gen în activitatea mea de bibliotecar.
La început mi s-a pãrut greu ºi am
avut unele ezitãri apoi m-am decis
ºi am depus dosarul.

2. Este o autoevaluare, am studiat
mai multe materiale care îmi vor fi
utile în practica mea profesionalã,
dar ºi suplimentul la salariu a fost
un motiv forte.
3.Toate resursele consultate au fost
din serviciul
Dezvoltare în
Biblioteconomie ºi din sala de
lecturã.
4. M-am strãduit sã-mi pãstrez
calmul.
5. Poate cã ar fi bine ca ºeful de
serviciu sã facã parte din membrii
comisiei.

Aurelia Dabija,
bibliotecar principal,
Depozit legal BNRM,
candidatã la gradul II

1. Mi s-a pãrut un test mai mult
personal. A fost un moment prielnic
pentru a ne aprofunda anumite
cunoºtinþe. A fost mai degrabã
emoþionant decât greu.
2. A fost o motivaþie financiarã, dar
ºi pentru a-mi încerca propriile
puteri.
3. Am pus accent mai mult pe
documentele directorii, dar aº fi
preferat ºi niºte informaþii
suplimentare ce þin de serviciul meu,
din alte þãri, România, de exemplu.
4. Am avut emoþii pânã în faþa
comisiei. O explozie de adrenalinã.
þi se parecã eºti tare mic pe lângã
cei din faþa ta, dar pe parcurs
lucrurile revin la normal. Sunt ºi ei
oameni.
5. Nu ºtiu. Totul a fost bine.
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Presa scrie istoria

La 10 ani de la apariþia
primului ziar în limba românã în
Basarabia  care se numea
Basarabia - Muzeul Naþional de
Istorie a Moldovei (MNIM)ºi
Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþe
ale Comunicãrii (USM) au
organizat simpozionul naþional
Presa scrie istoria.
În program au fost incluse
31 de comunicãri ºtiinþifice,
prezentate în prima zi la MNIM ºi
10 comunicãri ale studenþilor,
prezentate a doua zi la USM. Au
fost analizate probleme ale presei
din diferite perioade: þaristã,
interbelicã, sovieticã, postcomunistã. Ca ºi anul trecut,
istoricii ºi-au pus în discuþie
rezultatele cercetãrilor, iar
directorii ºi redactorii-ºef ai celor
mai importante ziare din provincia
noastrã au completat noi file de
istorie cu mãrturisiri ºi studii de
caz despre impactul presei în
procesul de decomunizare a
societãþii. Dacã avem în vedere
consecinþele implicãrii ziariºtilor
în investigaþii ca cea desfãºuratã
de Jurnal de Chiºinãu la rubrica
Anchetele Lustraþiei, trebuie sã
recunoaºtem cã la noi presa
scrie istoria în rãspãr cu unele
instituþii, care o trag înapoi spre
comunism.
În Basarabia s-au pãstrat
foarte puþine colecþii complete ale
publicaþiilor periodice, din cauza
rãzboaielor ºi a distrugerilor
masive operate de Ministerul de
Interne al RSSM în 1950.
Catalogul Presa basarabeanã
de la începuturi pânã în prezent,
alcãtuit ºi tipãrit de Biblioteca
Municipalã B.P.Haºdeu în
2002, reflectã starea de lucruri
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în acest domeniu pe teritoriul
actualei RM.
În cadrul simpozionului
Maria Danilov (MNIM) a
prezentat o comunicare despre
presa româneascã în colecþii de
patrimoniu ale MNIM; Ion Negrei
(editura Prut Internaþional) a
vorbit despre publicaþiile cu
caracter istoric din Basarabia
(1940-2006); Silvia Grosu (USM)
a vorbit despre presa culturalã
din Basarabia interbelicã, iar
Nina Negru (BNRM) a analizat
problemele presei din perioada
sovieticã imediat postbelicã.
O foarte interesantã
comunicare, adecvatã temei
simpozionului a prezentat Anatol
Petrencu (USM): Presa ca sursã
istoriograficã. In aceeaºi ordine
de idei a fost continuatã discuþia
de cãtre Iulian Cãtãlin Dãnilã
(Universitatea Petre Andrei, Iaºi):
Basarabia în presa româneascã
de la începutul secolului XX.
Domnii Gheorghe Negru (ATIC)
ºi Ion Varta (AªM), prezenþi ºi anii

trecuþi la simpozioanele dedicate
presei, au revenit cu noi
ianformaþii. S-au prezentat unele
medalioane despre ziariºtii din
perioada þaristã.
În programul simpozionului
a fost inclusã ºi lansarea unor
cãrþi apãrute recent ale istoricilor
ºi ziariºtilor prezenþi la simpozion,
precum ºi a unei culegeri de
materiale prezentaze de
participanþii în anii trecuþi la
simpozion (unii dintre ei studenþi
la ziaristicã): Presa din
Basarabia: analize, contexte,
valori.
Un deosebit interes a
suscitat lansarea cãrþii Cenzura
în spaþiul cultural românesc de
Marian Petcu, decanul Facultãþii
de Jurnalism a Universitãþii din
Bucureºti, care a prezentat ºi o
comunicare despre strategiile de
autopromovare utilizate de presã
la începutul secolului XX. Aurelia
Lãpuºan
profesoarã
la
Universitatea
Ovidius,
Constanþa a impresionat publicul
prin informaþiile referitoare la
provincia noastrã, prezentate în
comunicarea Basarabia în
conºtiinþa Dobrogei: marturii din
presa vremii.
Simpozioanele
cu
caracter sistematic, anual ale
MNIM, ca ºi ale BNRM,
contribuie la stocarea unei
importante cantitãþi de informaþie,
foarte utilã pentru studenþi,
cercetãtori ºi publicul larg.

Nina Negru

Mai - Iunie 2006

Copyright pentru
lucrãrile ale cãrui
autor nu poate fi
identificat
În luna ianuarie, anul curent
oficiul Copyright a publicat multaºteptatul raport privind lucrãrile
orfane- lucrãri a cãror autori nu
pot fi identificaþi sau localizaþi.
Raportul privind lucrãrile orfane
poate fi gãsit la adresa:
www.copyright.gov/orphan
În general, recomandãrile
raportului, dacã vor fi aprobate de
Congres, constituie un pas foarte
important spre soluþionarea
problemelor privind lucrãrile orfane.
Soluþia propusã de legislativ are în
vedere majoritatea problemelor
ridicate de comunitatea bibliotecarã,
include ºi lucrãrile din strãinãtate ºi
non-publicaþiile, ºi prezintã un
sistem relativ flexibil pentru utilizatori
ºi instituþii privitor la ceea ce
constituie o cãutare rezonabilã a
lucrãrilor orfane. Proiectul legislativ
conþine ºi unele ambiguitãþi care
trebuie clarificate.
La 8 martie 2006,
Subcomitetul Juridic al Casei Albe
responsabil de Internet ºi
proprietatea intelectualã a audiat în
prima lecturã raportul Oficiului
Copyright privind lucrãrile orfane,
cu
participarea
muzeelor,
bibliotecilor, editorilor, fotografiilor
etc.
Raportul Oficiului Copyright
recomandã adoptarea legislaþiei
care ar limita remediile disponibile
împotriva unui utilizator care a fãcut
eforturi sã localizeze proprietarul
copyrightului, dar nu a reuºit. Pentru
folosirile noncomerciale nu este nici
o pagubã dacã utilizatorul înceteazã
încãlcarea prompt dupã ce
proprietarul iese la ivealã. În acest
caz, dacã o bibliotecã plaseazã o
lucrare orfanã pe web ºi
proprietarul de drepturi apare,
biblioteca trebuie sã scoatã
lucrarea. Pentru folosirea în scopuri
comerciale ºi noncomerciale care
continuã dupã ce proprietarul a

apãrut, utilizatorul trebuie sã
plãteascã
o
compensaþie
rezonabilã.
În conformitate cu soluþia
legislativã propusã, folosirea de
cãtre bibliotecari a materialelor
trebuie sã fie în limita activitãþilor
noncomerciale. Proiectele de
numerizare care promoveazã
accesul online vor beneficia în mare
mãsurã, pentru cã biblioteca poate
evita neînþelegerile eliminând
lucrarea în cauzã.
Comunitatea bibliotecarã
susþine ideea cã legislaþia privind
lucrãrile orfane trebuie sã ajute
la accesibilitatea cât mai largã a
moºtenirii culturale pentru public. Ea
trebuie sã dea utilizatorilor
încrederea necesarã pentru a
scoate lucrãrile din întuneric.

Ziua Mondialã a
Moºtenirii
Audiovizuale 
consultare publicã
iniþiatã de UNESCO
UNESCO a iniþiat o
consultare publicã privind
obiectivele, practicile, costurile ºi
rezultatele aºteptate de la Ziua
Mondialã a Moºtenirii Culturale
care va fi celebratã anual la 27
octombrie, în scopul conºtientizãrii
diverselor probleme legate de
prezervarea moºtenirii audiovizuale.
Data este semnificativã. La
27 octombrie 1980, Conferinþa
Generalã UNESCO a adoptat
Recomandãrile
privind
salvgardarea ºi prezervarea
filmelor, primul instrument
internaþional menit sã sublinieze
importanþa culturalã ºi istoricã a
filmelor ºi înregistrãrilor televizate,
care cheamã la efectuarea unor
acþiuni decisive pentru asigurarea
prezervãrii acestora.
În era digitalã de azi acest
apel se rãspândeºte spre un spectru
mult mai larg. Iniþiative mai recente
cum ar fi: Apelul Mondial privind
Prezervarea Moºtenirii Radiofonice
(iniþiat de Federaþia Internaþionalã
a Arhivelor Televiziunii)  care pânã

în prezent a adunat peste 10000 de
semnãturi  vor fi de asemenea
luate în considerare în studiul de
fezabilitate.
Consultarea publicã este o
parte esenþialã a studiului de
fezabilitate ºi este deschisã pentru
fiecare. UNESCO a expus online
documentele de referinþã, un forum
public ºi un chestionar.
Detalii suplimentare gãsiþi la
adresa: www.portalunesco.org

Biblioteca
Congresului ºi
Biblioteca Muzeului
Britanic susþin
standardul e-reviste
Biblioteca Congresului ºi
Biblioteca Muzeului Britanic au
convenit asupra unui standard
comun pentru revistele electronice
ºtiinþifice care vor asigura accesul
pe termen lung la conþinutul online.
Formatul selectat a fost Document
Type Definition al Bibliotecii
Naþionale de Medicinã (SUA), care
defineºte modul în care revistele
electronice trebuie sã fie structurate
pentru a crea resurse informaþionale
uniforme, bine definite ºi uºor
accesibile.
Richard Bulderstone,
directorul Programului e-strategii al
Bibliotecii Muzeului Britanic
menþiona Noi apreciem munca
enormã care urmeazã sã fie depusã
de cãtre editori pentru a efectua
trecerea la o nouã structurã a
revistelor electronice, dar alegerea
standardului NLMDTD creeazã un
context internaþional comun în care
o asemenea migraþiune poate avea
succes.
Selectarea standardului a
fost o parte a Programului
Infrastructura ºi Prezervarea
Informaþiei Digitale a Bibliotecii
Congresului, un efort naþional în
vederea colectãrii ºi prezervãrii
conþinutului cultural ºi istoric de
importanþã naþionalã aflat la limita
riscului.
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România exportã tehnologie ºi cunoºtinþe de automatizare
bibliotecilor în Taiwan.
La data de 26 mai anul curent,
în cadrul unei conferinþe de cea mai
înaltã þinutã a avut loc lansarea
oficialã a sistemului integrat de
biblioteca TINREAD (distribuit în
Taiwan sub numele de ToREAD). La
eveniment au participat directori de
biblioteci din aceastã regiune. Au
luat cuvântul reprezentanþi ai celor
mai prestigioase universitãþi ºi
biblioteci din Taiwan. Tematica
abordatã a vizat tehnologii, tendinþe
ºi cercetãri de ultimã orã ce vizeazã
strategiile de informatizare ale
bibliotecilor moderne (FRBR, RFID,
OpenURL, Shared Cataloguing etc).
Sistemul integrat de
biblioteca ToREAD produs de IME
Romania în colaborare cu
bibliotecarii din România ºi Moldova
s-a bucurat de o apreciere unanimã
în rândul specialiºtilor din domeniu
cât ºi în presa localã din Taipei care
i-a alocat o paginã întreagã
deschizând astfel calea cãtre

extinderea reþelei de utilizatori ai
acestui sistem, de la doua
universitãþi (în prezent) pânã la cifra
aproximativã de 11 clienþi la finele
lui 2006.
Mesajul explicit, subliniat în
repetate rânduri, transmis
comunitãþii biblioteconomice din
aceastã îndepãrtatã (ºi totuºi, foarte
apropiatã) þarã: aceste rezultate au
fost posibile datoritã cunoºtinþelor,
preocupãrilor
ºi
priceperii
bibliotecarilor români ºi moldoveni.
Cele doua proiecte ce stau la baza
sistemului integrat de bibliotecã
ToREAD, ºi anume Catalog Colectiv
Naþional al bibliotecilor publice din
România ºi Sistemul Informaþional
al Bibliotecilor din Moldova SIBIMOL sunt rezultatul direct al
activitãþilor derulate coerent ºi
creativ de cele doua comunitãþi
menþionate.
Aºadar, priceperea româneascã, nivelul deosebit al

problematicii
abordate
de
bibliotecarii din România ºi Moldova

precum ºi soluþiile elaborate îºi
gãsesc aprecierea directã ºi
concretã în Taiwan, þarã
eminamente exportatoare de
tehnologie. Iatã cã exportul
românesc de cunoºtinþe ºi soluþii în
domeniul automatizãri bibliotecilor
echilibreazã aceastã balanþã într-o
mãsurã, sã sperãm din ce în ce mai
consistentã...
Dan Marinescu

Discuþii despre Indicele de Subiecte a Bibliotecii Congresului
Recent, Michael Gorman,
preºedintele Asociaþiei Bibliotecilor
Americane a criticat dur intenþia
Bibliotecii Congresului de a sista
activitatea de actualizare a Indicelui
de Subiecte în favoarea cãutãrii în
cataloage cu ajutorul cuvântului
cheie. Gorman menþiona cã,
înlocuirea LCSH cu cãutarea liberã
necontrolatã a textului va constitui
o catastrofã pentru activitatea de

cercetare. Problema ar putea fi
discutatã în cadrul forumului
Catalogul nou planificat pentru 24
iunie de Asociaþia colecþii de
bibliotecã ºi servicii tehnice în
cadrul conferinþei anuale a ALA care
va avea loc în New Orleans.
Referindu-se la aceastã
temã, Sandy Berman, mare
specialist în catalogare, care de mai
multã vreme criticã încetineala

cu care Biblioteca Congresului
actualizeazã termenii pentru LCSH,
menþiona faptul cã timpul, efortul ºi
cheltuielile necesare pentru
elaborarea vocabularului controlat,
ºi actualizarea acestuia sunt
justificate dat fiind faptul cã eficienþa
unei colecþii de bibliotecã se
mãsoarã prin gradul de folosire a
acesteia de cãtre utilizatori.

A plecat dintre noi creatoarea formatului MARC, Henriette Avram
Henriette Avram, care s-a
ocupat de dezvoltarea ºi implementarea
formatului MARC (Machine Readable
Cataloging) a murit la 22 aprilie la vârsta
de 86 de ani. Formatul MARC,
instrument de comunicarea a datelor
bibliografice a fost adoptat ca standard
naþional ºi internaþional în anul 1971 ºi
respectiv 1973.
Avram, care s-a retras de la
Biblioteca Congresului în 1992 dupã 26
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de ani de activitate, fusese numitã prim
director adjunct responsabil de
procesarea sistemelor, reþelelor ºi
planificarea automatizãrii în 1980. În anul
1989 ea este numitã în post de director
adjunct responsabil de completare.
Pe parcursul anilor a primit
numeroase distincþii, incluzând
menþiunea Margaret Mann în Catalogare
ºi Clasificare a Asociaþiei Bibliotecilor

Americane 1971,
premiul Joseph W
Lippincott, 1988,
premiul Joseph
Humphry/Forest
Press, 1990. A fost,
de
asemenea
aleasã membru de
onoare IFLA, 1987; ºi membru de onoare
pe viaþã ALA la Conferinþa Anualã din
1997.

Mai - Iunie 2006

Biblioteca ºi resursele informaþionale în
societatea modernã
Conferinþa Internaþionalã Crimeea 2006
În perioada 10 - 18 iunie
curent, în oraºul Sudac, Crimea,
Ucraina, a avut loc a
treisprezecea
Conferinþã
Internaþionalã  Crimeea 2006,
Biblioteca
ºi
resursele
informaþionale în societatea
moderna, din perspectiva
ºtiinþificã, culturalã, educaþionalã
ºi a businessului.
Conferinþa s-a desfãºurat
sub egida IFLA. Genericul
conferinþei din acest an a fost
De
la
informare
la
cunoaºtere: rolul bibliotecilor,
universitãþilor ºi pieþii de
carte.
Forumul internaþional
este destinat profesionaliºtilor ºi
directorilor de biblioteci,
producãtorilor de film ºi
instituþiilor cinematografice,
muzeelor, arhivelor, centrelor
informaþionale, universitãþilor,
colegiilor, companiilor de
calculatoare ºi Internet, business,
drept, instituþiilor ºtiinþifice,
culturale ºi de învãþãmânt.
Seminarele, mesele
rotunde, discuþiile din cadrul
Conferinþei s-au axat pe
urmãtoarele teme:

* Tehnologii online, CDromuri, publicaþii electronice ºi
Internetul în biblioteci

* Bibliotecile, muzeele ºi
arhivele într-un spaþiu unic al
informaþiei ºi artelor

* Bibliotecile electronice
ºi resursele electronice

* Etica ºi securitatea
informaþiei electronice

* Sistemele automatizate
de bibliotecã ºi tehnologiile
informaþionale

* Informaþia ecologicã ºi
rolul bibliotecilor în educarea
populaþiei în acest domeniu

*Asigurarea informaþionalã ºi bibliotecarã a
proceselor de învãþãmânt ºi
administrare

* Informaþia juridicã ºi de
drept. Publicaþiile oficiale.
Dreptul de autor ºi proprietatea
intelectualã

* Cadrele bibliotecare,
profesia
ºi
instruirea
profesionalã. Dezvoltarea
tehnologiilor informaþionale în
epoca societãþii informaþionale

* Sistemele ºi resursele
informaþionale din domeniul
medicinei. Biblioteci ale
spitalelor. Biblioterapia

* Infrastructura mondialã
informaþionalã, cooperarea
înterbibliotecarã ºi proiecte de
colaborare internaþionalã

* Dezvoltarea colecþiilor
de carte în limbile naþionale în
biblioteci dezabilitãþi

* Copii, computerile ºi
Internetul, bibliotecile ºcolare ºi
alfabetizarea în tehnica
informaþiei

* Bibliotecile naþionale ºi
resursele naþionale de informare

* Biblioteca, informaþia
municipalã ºi literatura þinutului
natal

* Biblioteca  teritoriu de
toleranþã. Biblioteca ºi politica

* Formarea ºi conservarea
colecþiilor. Interacþiunea bibliotecilor,
editurilor ºi a pieþii de carte

* Servirea informaþionalã
în biblioteci a persoanelor cu

* Sistemul corporativ
informaþional biblioteconomic,
tehnologiile corporative ºi
consorþiile de bibliotecã
* Asigurarea lingvistico informaþionalã a sistemelor
informaþional - bibliotecare.
Formate bibliografice. Metadate.
Standarde ºi protocoale pentru
schimbul de date

* Biblioteca ºi businessul
în spaþiul informaþional modern
*Managementul
în
biblioteci, asociaþii bibliotecare ºi
profesionale
*Biblioteconomia,
bibliografia ºi istoria cãrþii.
Statistica de bibliotecã
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Biblioteca în societatea
multiculturalã:
regândirea misiunii
într-o lume în schimbare
Ca profesionist înzestrat cu
competenþe academice ºi profesionale,
metode ºi concepþii, bibliotecarul
multicultural trebuie sã fie capabil sã
transforme biblioteca într-un mediu
unde fiecare se simte binevenit ºi inclus,
în pofida diferenþelor de valori, credinþã,
istorie ºi culturã. În societatea
multiculturalã biblioteca poate deveni
un spaþiu unde se fãuresc noile legãturi
sociale ºi culturale între indivizi,
înlocuind legãturile slãbite de o
societate fragmentatã, unde fiecare
poate beneficia de rezultatele capitalului
social, a coeziunii sociale ºi a reþelelor
sociale. În zilele noastre, se observã,
slãbirea capitalului social reprezentat de
legãturile din cadrul grupurilor etnice ºi
sociale (cum ar fi familia, prietenii,
asociaþiile civice, partidele politice,
grupurile religioase etc.), suplimentar
la creºterea diversitãþii sociale ºi
etnice rezultate din migrãrile masive
ale populaþiei. Ca urmare trebuie
dezvoltat un nou capital social: aºa
numitul capital social de tranziþie.
Aceste legãturi funcþioneazã în
cadrul grupurilor sociale ºi este foarte
dificil de a le crea; în acest sens educaþia
se impune ca cea mai importantã ºi
efectivã pârghie în sporirea capitalului
social ºi a coeziunii sociale. În aceastã
societate fragmentatã ºi nestatornicã,
bibliotecile împreunã cu alte instituþii
de culturã joacã un rol important în
prosperarea comunitãþii prin promovarea
valorilor comune, dezvoltarea idealurilor
noi, practicând libertatea intelectualã
ºi de expresie exercitând solidaritatea
culturalã, oferind cunoºtinþe ºi facilitând
instruirea pentru toþi.
În alte cuvinte, comunitatea
care respectã ºi este conºtientã de
diversitatea etnicã ºi culturalã, este
bazatã pe noi legãturi între oameni de
diverse culturi, vârste, genuri etc.
Educarea bibliotecarului
conºtient de problemele societãþii
multiculturale înseamnã educarea
unui profesionist conºtient de
problemele menþionate mai sus ºi
de fãurirea unei comunitãþi noi.
Bibliotecarul trebuie sã fie conºtient
cã biblioteca publicã are scopul de
a prezerva cunoºtinþe care definesc
atât cultura predominantã cât ºi toate
celelalte culturi (minoritare).
Facilitând participarea la
activitãþii interculturale, biblioteca

poate fi o instituþie unde se pãstreazã
moºtenirea culturalã ºi un spaþiu fizic
public unde fiecare culturã este
respectatã ºi prezervatã, unde toate
culturile sunt în mod democratic în
legãturã, trãiesc ºi învaþã împreunã,
unde diversitãþile culturale sunt
recunoscute ºi prospere, toate acestea
în scopul creãrii unei noi comunitãþi
bazate pe reþele culturale, interculturale
ºi sociale. Un bibliotecar de succes în
acest context este un profesionist care
este conºtient de misiunea sa culturalã,
educaþionalã ºi socialã.
Traducere din European
Curriculum Reflections on Library and
Informaton Science Education//
www.kf.vu.lt.

R.Moldova va avea un
serviciu specializat care va
monitoriza piaþa cãrþii
Camera Naþionalã a Cãrþii
(CNC) a propus Ministerului Culturii ºi
Turismului înfiinþarea în R.Moldova a
unui serviciu specializat care va
monitoriza piaþa cãrþii, respectarea
drepturilor autorilor, va coordona
planurile editoriale trimestriale ºi anuale.
Directorul CNC, Valentina
Chitoroagã, a precizat cã noua structurã
va avea 3 angajaþi, care pe lângã alte
atribuþii, vor urmãri ºi apariþiile editoriale
de pe piaþa Moldovei, autohtone ºi de
import. Am facut aceastã propunere
pentru a asigura evidenþa ºi siguranþa
controlului a tot ce se editeazã, inclusiv
la editurile private. Din pacate, nimeni
nu þine o evidenþã a activitaþilor de pe
piaþa cãrþii a Moldovei. Serviciul care va
fi creat va urmãri acest domeniu ºi va
elabora rapoarte, trimestrial ºi anual.
Doamna Corotenco a mai
spus cã, în anul 2005, în Moldova au fost
importate 45 mii titluri de carte ºi
publicaþii periodice, o cantitate similarã
celei din 2004. Tot în anul trecut, au fost
înregistrate în þarã 2,4 mii titluri de carte.
CNC se ocupã cu certificarea producþiei
editoriale, la solicitarea agenþilor
economici ºi numai în baza facturilor de
expediþie pentru producþia editorialã
importatã în þarã. În anul 2005, CNC a
eliberat pentru 190 agenþi economici 606
certificate, cu un numar total de peste
145 mii titluri. 70% din cãrþile ºi
publicaþiile periodice, aduse în Moldova,
sunt în limba rusã, 25% - în limba
românã, iar 5% - în limbile englezã,
francezã, germanã etc.
GB
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