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 „Mioriþa” de la 
BNRM

Pe când telejurnaliştii, oamenii de cultură şi politicienii de peste Prut iniţiau, la 
Sibiu, oraşul desemnat de UE capitală culturală a Europei, o emisiune cu genericul 
„Mioriţa în Europa”, la noi la BNRM se anunţa o revenire la şedinţele bune şi de 
bonton ale cenaclului literar „Mioriţa” ctitorit în secolul trecut de Mihai Cimpoi. 
Iniţiativa de peste Prut făcea să mă îngrijorez vizavi de sorţii de actualitate ai 
evenimentului cultural de la Chişinău. Pentru că ce-o fi însemnând, reflectam eu, 
sintagma „Mioriţa în Europa”? Oare nu cumva se aşteaptă un pandant al atmo-
sferei din piesele cu Chiriţa ale lui Vasile Alecsandri? Că postmodernii sunt puşi 
pe revizuiri şi pe contrapuneri care pot fi numite, uneori, cu cuvântul curajos care 
este titlul controversatului prim roman al lui Mihai Vakulovski. La Sibiu, cu toată 
străduinţa protagoniştilor (intelectuali profunzi ca Gabriel Liiceanu, Andrei Pleşu, 
Cristian Tudor Popescu), discuţia a cam luat-o razna, iar profunzimea filosofică la 
care ar fi putut ajunge tema aleasă (numai analiza comparată a spiritului mioritic şi 
a spiritului european câte dezvăluiri profunde, chiar utile în vederea alegerii tacticii 
de comportament a românilor în contextul în care aceştia s-au pomenit după ade-
rare, ar fi generat; dar şi a problemei conservării şi promovării identităţii naţionale 
în arealul UE şi alte aspecte care au rămas uitate în umbra unor subiecte minore şi 
efemere) a cam fost lipsă.

În schimb la Chişinău, la BNRM, a ieşit o „Mioriţă” cum de mult n-a mai fost. A 
fost remarcată, în primul rând, prezenţa academicianului Mihai Cimpoi, care nu s-a 
arătat la cenaclul său nişte ani buni. Tema şedinţei clubului a fost una venerabilă, 
căci se referea la viaţa şi creaţia a trei poeţi care au avut o contribuţie substanţială 
la emanciparea estetică a poeziei din Moldova în perioada totalitarismului: Petru 
Zadnipru, Victor Teleucă şi Ion Vatamanu.Vorbitorii au împletit opiniile şi aserţiu-
nile lor cu amintiri  despre felul de a fi al poeţilor aceştia pe care i-au cunoscut şi 
au fost cu ei buni prieteni. Vasile Vasilache, în stilul său „childuitor” (calificativul 
îi aparţine) a înşiruit povestea colaborării sale cu mai vârstnicul Petru Zadnipru la 
ziarul „Cultura Moldovei” şi de profeţia pe care poetul a făcut-o vizavi de drumul 
împlinit al viitorului mare prozator Vasilache. Desigur, povestea aceasta nu şi-a 
lepădat haina ironică, glumeaţă şi pătărănoasă a autorului poveştii cu cocoşul roşu. 
Mihai Cimpoi a făcut o prezentare laconică şi plastică, în stilul călinescian la care 
a aderat din tinereţe, a specificului creaţiei fiecăruia dintre cei trei poeţi: Zadnipru 
cultiva o poezie pivotată pe împletirea înţelepciunii cu imaginaţia, Victor Teleucă 
este primul lirosof în poezia noastră, un filosof autor de eseuri memorabile, iar Ion 
Vatamanu a revoluţionat poezia de la noi, introducând pentru prima dată versul 
alb, ritmurile whitmaniene şi deschizând drum nou intelectualismului în poezie. 
Nicolae Dabija, în stilul său oratoric inconfundabil, a recitat bucăţi de poezii din 
poeţii de până la emanciparea estetică (mai ales din Bucov, Cruceniuc ş.a.), apoi 
strofe din creaţia celor trei poeţi omagiaţi, făcându-se astfel simţită aproape fizic 
(ca să-l parafrazăm pe Borges) frumuseţea poeziei lor în raport cu poezia banală  de 
până la ei. Nina Josu, Ion Hadârcă şi mulţi alţi vorbitori au fost plini de inspiraţie 
în alocuţiunile lor, vorbind cu inima despre poeţii care au ctitorit o nouă poezie la 
noi, o poezie adevărată.

Moderatorul Andrei Vartic a fost însufleţit cum de mult nu l-am văzut, iar vibraţia 
lui s-a transmis întregului auditoriu.

Şedinţa clubului „Mioriţa” a avut loc pe 13 februarie, dar numărul acesta s-a 
dovedit a fi o dată în plus norocos. A fost un eveniment cultural remarcabil, iar 
participanţii vorbeau despre o renaştere a celebrei „Mioriţe” de la BNRM. Să fie 
într-un ceas bun.

                               Alexe  Rău
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Mihai Cimpoi în limba englezã
Volumul de stanţe critice “Secolul Bacovia” al redutabilului exeget Mihai 

Cimpoi a fost salutat chiar şi de adversarii săi, pentru că într-adevăr, este, credem 
noi, cea mai bună carte a acestui autor până acum şi cea mai bună exegeză din 
literatura noastră din toate timpurile. Pivotat pe un suport filosofic remarcabil, 
volumul ne propune o cu totul altă viziune asupra creaţiei bacoviene, iar poetul 
însuşi ne apare dedublat în sensul opoziţiei Heraclit – Parmenide. Motivul relaţiei 
dintre centru şi periferie, una dintre temele preferate ale autorului, este pus şi el 
la contribuţie, iar lucrul acesta varsă o cu totul altă lumină asupra atmosferei din 
poezia bacoviană.

Recent, acest volum, tradus în limba engleză, a apărut în una din cele mai 
prestigioase edituri din Londra. Prin această versiune engleză şi prin această 
tipăritură de mare stil a londonezilor, Mihai Cimpoi intră într-un larg circuit 
internaţional. În paralel, la Roma este în curs de apariţie, în limba italiană, o 
monografie a lui Mihai Cimpoi despre poezia italiană.

Încă o dată despre 
reforma culturii

Pe 22 decembrie, la finele anului tre-
cut, conducerea Ministerului Culturii 
şi Turismului au organizat o întâlnire a 
noului aparat al ministerului cu condu-
cătorii instituţiilor subordonate. Întruni-
rea s-a ţinut în noul sediu al Centrului 
Naţional de Creaţie Populară, adică în 
fostul sediu al fostului Departament pen-
tru Cinematografie din strada Eminescu. 
La deschidere, ministrul Artur Cozma a 
adus felicitări Centrului cu ocazia trecerii 
„în casă nouă” şi a subliniat că tezaurul 
de creaţie populară trece acum în prim-
plan, în centrul atenţiei politicii interne şi 
externe a statului, deoarece el reprezintă 
specificul cel mai intim al poporului mol-
dovenesc, iar lucrul acesta va contribui la 
întărirea individualităţii statale şi la crea-
rea unei imagini specific moldoveneşti 
peste hotare.

Ministrul a informat apoi, că aparatul 
ministerului a fost redus cu două treimi, 
statul de funcţii al ministerului inclu-
zând acum doar treizeci şi trei unităţi. 
Pentru a face faţă situaţiei, ministerul 
va întreprinde acţiuni ferme referitoare 
la delimitarea strictă a competenţelor 
şi responsabilităţilor cu organele pu-
blice locale. Totodată, o bună parte din 
funcţiile şi responsabilităţile anterioare 
ale ministerului vor fi trecute pe umerii 
conducătorilor de instituţii. Mai multe 
instituţii de cultură subordonate minis-
terului vor fi transmise municipiului 
Chişinău.

Pentru a compensa lipsa de acoperi-
re cu cadre, dar şi pentru a eficientiza 
activitatea în unele direcţii prioritare, 
pe lângă minister se creează 4 agenţii 
şi o întreprindere de stat, acestea fiind 
următoarele:

- Agenţia de exploatare şi restaurare a 
monumentelor;

- Agenţia pentru administrarea zone-
lor turistice, accentul punându-se pe 
aspectele vinicole şi peisagistice;

- Institutul Cultural Moldovenesc „Di-
mitrie Cantemir” care, asemeni institu-
telor omoloage din România, Polonia 
etc. va populariza în lume specificul şi 
autonomismul culturii moldoveneşti;

- Agenţia de impresariat;
- Întreprinderea de Stat „Registru Ci- 

nematografic”.
O parte din şefii acestor structuri extrami-
nisteriale sunt deja desemnaţi în funcţii.

În componenţa Ministerului Culturii şi Tu-
rismului s-au recreat următoarele structuri:
- Direcţia instituţiilor teatral-concerti-

tice (director Vlad Melnic);
- Direcţia patrimoniu şi resurse turisti-

ce (director Nicolae Răileanu);
- Direcţia coordonare şi marketing 

(director Maria Popuşoi);
- Direcţia de resurse financiare şi pro-

grame strategice (director Svetlana 
Miron);

- Direcţia relaţii culturale internaţio-
nale şi integrare europeană (director 
Stanislav Rusu);

- Direcţia programe naţionale (direc-
tor Victor Ciobanu).

Precum v-am mai informat, activi-
tatea bibliotecilor intră în competenţa 
direcţiei Programe naţionale. Iată care 
sunt priorităţile acestei direcţii pe anul 
2007:

a) programul „Satul moldovenesc”;
b) Strategia „Moldova electronică”;
c) Strategia dezvoltării SNB;
d) Turismul rural;
e) Centrele de artizanat;
f) Programe pentru minorităţile naţio-

nale;
g) Caravela Culturii.

Reporter GB

Premiu pentru poezie

În cadrul Anului Literar 2006 
scriitorului Alexe Rău i s-a decernat 
Premiul juriului Uniunii Scriitorilor 
din Moldova la compartimentul 
Poezie pentrul volumul “Absenţa e 
mai mare ca prezenţa”.

Cititorii şi editorii “Gazetei bi-
bliotecarului” îl felicită călduros 
şi îi urează multă sănătate, multe 
cărţi şi inspiraţie nesecată. 

Acvariu

În acvariul sferic 
din odaia mea 
viaţa peştilor

are un singur sens -
acela de a bucura
ochiul stăpânului

Dar Stăpânul din mine 
se face peşte

de cum ies şi privesc
cupola Cerului 

care nu e decât o jumătate
dintr-o sferă albastră -

dintr-un acvariu uriaş - 
în care 

viaţa noastră
are un singur sens - 
acela de a tot căuta 

ochiul 
pentru plăcerea căruia 

am fost făcuţi

Din care parte ne priveşti, Stăpâne?
De unde ne urmăreşti?
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Ministrul culturii şi turismului s-a întâlnit cu preşedinţii
uniunilor de creaţie
În ajun de an nou ministrul culturii şi turismului, dl Artur Cozma, a declarat în cadrul unei şedinţe ministeriale lărgite că 

a convocat o întâlnire cu preşedinţii uniunilor de creaţie din Republica Moldova pentru a reaşeza relaţiile cu acestea pe o 
platformă constructivă. Rezultatul principal al acestui dialog, a spus dl Cozma, e că toţi au ajuns la consensul că problemele 
existente trebuie abordate nu în piaţă, nu la mitinguri, ci prin dialog şi negocieri. Ministrul a ţinut să sublinieze în mod 
special că la întâlnire a participat şi academicianul Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor, care a fost şi el printre 
cei care au căzut de acord că trebuie să se treacă la alt fel de relaţii.

Din agenda de lucru 
a Consiliului Biblio-
teconomic Naţional

În 22 ianuarie a avut loc prima şedinţă 
plenară a Consiliului Biblioteconomic 
Naţional în anul curent, la care au fost 
puse în discuţie mai multe probleme. În 
noul an Consiliul şi-a început activitatea 
într-o nouă componenţă. Din decembrie 
2006 funcţia de preşedinte al Consiliu-
lui Biblioteconomic Naţional este deţi-
nută de dl Victor Ciobanu, şef Direcţie 
programe naţionale, Ministerul Culturii 
şi Turismului.  

A fost prezentat un raport asupra 
activităţii organului respectiv în pe-
rioada anului 2006, menţionându-se, 
că în acest segment de timp Consiliul 
Biblioteconomic Naţional şi-a propus 
un şir de măsuri în conformitate cu 
programul de lucru, menite să con-
solideze rolul bibliotecii în societatea 
informaţională. Perioada se caracteri-
zează prin elaborarea unor documente 
de importanţă strategică pentru func-
ţionarea şi dezvoltarea sistemului na-
ţional de biblioteci din ţară, la moment 
acestea fiind înaintate spre aprobare 
Guvernului şi Parlamentului Repu-
blicii Moldova. Printre documentele 
nominalizate se consideră Strategia 
Naţională de dezvoltare a sistemului 
naţional de biblioteci din Republica 
Moldova în perioada 2006 – 2010 şi 
Planul de acţiuni pentru realizarea 
Strategiei, Legea bibliotecilor din 
Republica Moldova (astfel în noua 
variantă se va nominaliza principalul 
document al bibliotecarilor din Mol-
dova). Legea stabileşte bazele juridi-
ce, economice şi sociale în domeniul 
activităţii bibliotecilor, reglementează 
raporturile juridice ce ţin de subiectul 
activităţii bibliotecare în era societăţii 

informaţionale şi a societăţii cunoaşte-
rii. Printre noţiunile principale sunt şi 
cele de bibliotecă numerică, bibliotecă 
virtuală, bibliotecă naţională virtuală, 
bibliotecă virtuală a Moldovei, colecţie 
numerică, lucrare numerică, societate 
informaţională şi societate a cunoaşte-
rii. Specialiştii şi-au expus părerea, că 
Proiectul Legii bibliotecilor, odată cu 
aprobarea acestuia, va fi unul dintre cele 
mai bune în spaţiul biblioteconomic 
internaţional. La crearea acestui docu-
ment şi-au adus contribuţia toate cele 3 
comisii ale Consiliului Biblioteconomic 
Naţional (Comisia bibliotecilor publice, 
Comisia bibliotecilor instituţiilor din 
învăţământ şi Comisia bibliotecilor 
specializate), care au venit cu propuneri 
constructive.

O realizare importantă ţine de ela-
borarea şi adoptarea Regulamentului 
privind Sistemul Naţional de Împrumut 
Interbibliotecar în Republica Moldova, 
care rămâne la ordinea de zi a Colegiu-
lui Ministerului Culturii şi Turismului. 

O prioritate pentru activitatea CBN a 
fost şi problema ridicării statutului pro-
fesiei de bibliotecar, precum şi a biblio-
tecii ca instituţie socială. La şedinţele 
plenare şi extraordinare ale Consiliului 
Biblioteconomic Naţional s-a discutat 
Regulamentul de atribuire a gradului 
de calificare a cadrelor bibliotecare, 
elaborat de către Ministerul Culturii şi 
Turismului. Subiectul dat a fost pus la 
ordinea de zi la 2 şedinţe plenare ale or-
ganului nominalizat, precum şi la şedin-
ţele de lucru  ale comisiilor bibliotecilor 
publice, bibliotecilor instituţiilor din 
învăţământ şi bibliotecilor specializate, 
care au venit cu obiecţii şi propuneri 
constructive vizavi de documentul men-
ţionat. Considerabil a fost rolul CBN în 
promovarea acestui document.

S-a accentuat, că printre reuşitele pe-
rioadei raportate se consideră şi buna 
colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor 

din Republica Moldova. În special, a fost 
unificată statistica  de bibliotecă la nivel 
naţional. Pentru prima dată s-a realizat 
sinteza statistică a activităţii sistemului 
naţional de biblioteci din Republica 
Moldova pentru anul 2005 la parametrii 
necesari, pentru a face o evaluare calita-
tivă a activităţii acestora, pentru a efectua 
o analiză comparativă cu bibliotecile din 
ţările-membre ale Comunităţii Statelor 
Independente, ţărilor Uniunii Europene, 
altor continente şi state ale lumii, pre-
cum şi pentru a putea participa la unele 
proiecte la nivel naţional, european şi 
internaţional. În anul 2006 au fost în-
treprinse eforturi pentru a lărgi aria de 
indici şi indicatori cu privire la activitatea 
sistemului naţional de biblioteci reflectaţi 
în anuarul statistic. De asemenea, a fost 
discutat şi adoptat la şedinţa Consiliului 
Biblioteconomic Naţional Regulamen-
tul privind organizarea şi desfăşurarea 
Concursului pentru cele mai reuşite lu-
crări în domeniul bibliologiei şi ştiinţei 
informării, elaborat de către Asociaţia 
Bibliotecarilor, care este în aşteptarea 
avizului Ministerului Culturii şi Turismu-
lui, Ministerului Educaţiei, Tineretului şi 
Sportului ca mai apoi să fie înaintat spre 
aprobare ministerelor şi departamentelor, 
care au în subordonare biblioteci. 

S-a pus accentul pe faptul, că în sco-
pul familiarizării comunităţii culturale 
cu ideea centrală şi mobilul Consiliului 
Biblioteconomic Naţional, precum şi în 
scopul difuzării şi  promovării actelor 
normative elaborate de acest organ în 
perioada raportată, au fost întreprinse 
deplasări în teritoriu  (Călăraşi, Ialo-
veni, Leova). De asemenea, Consiliul 
Biblioteconomic Naţional a avut o pre-
zenţă activă la toate întrunirile profesio-
nale (Seminarul Naţional – 2005, Anul 
Bibliologic – 2005, masa rotundă cu 
genericul “Cultura electronică” – clus-
ter prioritar al Sistemului Naţional de 
prestare a serviciilor informaţionale”, 
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organizată de Ministerul Culturii şi Turis-
mului în comun cu Ministerul Dezvoltării 
Informaţionale al Republica Moldova, 
Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliote-
carilor din Republica Moldova  ş. a.).

În urma examinării proiectului Pro-
gramului de lucru al Consiliului Biblio-
teconomic Naţional pentru anul 2007 
acesta a fost aprobat cu unele com-
pletări. Printre obiectivele primordiale 
ale acestei perioade este examinarea şi 
aprobarea Proiectului unei noi ediţii a 
tabelelor CZU,  a Regulamentului cu 
privire la elaborarea  principiilor uni-
ce de alcătuire a biobibliografiilor şi 
bibliografiilor tematice, a Concepţiei 
SIA – biblioteci  în contextul strategiei 
naţionale “Moldova electronică”. Re-
prezentanţii CBN au accentuat asupra 

necesităţii urgentării procesului de 
definitivare şi aprobare la nivel naţio-
nal a Normelor de timp şi de producţie 
aplicate în bibliotecile din Republica 
Moldova, acestea rămânând să fie puse 
în discuţie la şedinţa plenară a Consi-
liului din luna mai. S-a menţionat, de 
asemenea, că acest document va trebui 
să stea la baza elaborării în viitorul 
cel mai apropiat a unui alt document 
foarte necesar şi important pentru 
buna funcţionare a bibliotecilor din 
Republica Moldova – Normativelor de 
funcţionare a bibliotecilor din Republi-
ca Moldova. 

În luna septembrie se preconizează 
organizarea unui for al bibliotecarilor 
din ţară. Membrii Consiliului Biblio-
teconomic Naţional au menţionat, că 

organizarea unei astfel de acţiuni ar 
ridica considerabil imaginea bibliotecii 
şi a bibliotecarului în societate şi ar 
putea contribui la soluţionarea unui şir 
de probleme, cu care se confruntă azi 
bibliotecile.

 La ordinea de zi a fost şi aprobarea 
componenţei nominale a comisiilor de 
bază ale Consiliului Biblioteconomic 
Naţional pentru anul 2007: Comisia “Bi-
bliotecilor publice” (preşedinte Alexei 
Rău), Comisia “Biblioteci ale instituţiilor 
din învăţământ” (preşedinte Ecaterina 
Zasmenco), Comisia “Biblioteci speciali-
zate” (preşedinte Elena Corotenco).
 

Larisa Gologan

 „Numele lui va trăi 
între neamuri...”

Cu afirmaţia cuprinsă în titlul acestei consemnări în-
cepe inscripţia de pe piatra de mormânt de la Căpriana a 
mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni, de la naşterea 
căruia s-au împlinit 260 de ani. Expoziţia-eveniment 
consacrată acestei mari personalităţi, inaugurată în ho-
lul BNRM în ajunul Crăciunului şi Anului Nou 2007 a 
avut suprasarcina de a reînvia o epocă de mare cumpănă 
pentru Basarabia. O epocă în care crucişul de interese 
geopolitice şi militare atârna asupra-ne ca paloşul lui 
Damocles. O epocă în care numai un lider înţelept ar fi 
putut să împace lucrurile în aşa fel încât neamul nostru 
să supravieţuiască. În rezultatul unor documentări asidue, 
beneficiind de consultaţiile lui Iurie Colesnic, am depistat 
şi selectat un set impunător de documente prin care am 
reuşit să reproducem ambianţa şi esenţa epocii în care a 
trăit şi făurit mitropolitul. Locurile, oamenii, creatorii şi 
ctitorii anilor copilăriei, tinereţii şi maturităţii exarhului, 
de la Bistriţa Transilvană în care s-a născut, trecând prin 
Câmpulung Moldovenesc de unde se trage familia şi până 
la Căpriana odihnei sale de veci, şi-au găsit reflectare în 
compoziţia expoziţiei. Literele Bodoni cu care erau tipări-
te la Chişinău cărţile, mai ales frontispiciile lor, în perioa-
da aceea au constituit un fundal de epocă sugestiv.

Apropo de aceste litere. Ele sunt, după părerea mea, una 
din căile (variantele) de deducere a motivului, a sursei 
din care provine cel de al doilea nume al său − Bodoni. 
Dna Nina Negru, care a luat cuvânt la inaugurare, a lansat 
varianta conform căreia acest nume s-ar trage de la un 
element din relieful din preajma satului său de baştină. Eu 
cred că trebuie avută în vedere varianta că mitropolitul 
Bănulescu a înfiinţat prima tipografie în istoria Basara-
biei. În ea cărţile se tipăreau cu duct italienesc la litere, iar 

majusculele − cu caractere Bodoni. Giambattista Bodoni a 
fost unul din cei mai celebri tipografi ai lumii. În ultimul 
sfert al vieţii sale (a decedat în 1813) el era tipograful mo-
del pentru toată Europa, iar Napoleon l-a ridicat în cul-
mile slăvirii. Bodoni în acea vreme era nu doar un nume, 
ci şi un calificativ pentru tot ce era perfect în materie de 
activitate tipografică. În plus, italianul a fost şi un mare 
ctitor tipograficesc nu doar în oraşul său, ci şi pe plan 
mondial. Prin urmare, mitropolitul Bănulescu, în momen-
tul când ctitorea prima tipografie în Basarabia şi când îşi 
alegea stilistica italienească a garniturilor (spre deosebire 
de alţi tipografi din Moldova care utilizau garnituri tur-
nate de pe izvodul moldovenesc), şi-a adăugat numele de 
Bodoni pentru a sublinia idealul spre care tinde şi rolul pe 
care şi-l alegea el în viaţa guberniei.

BNRM deţine exemplare din cărţile tipărite de Bănu-
lescu-Bodoni în tipografia eparhială întemeiată de dânsul, 
precum şi din prima tipăritură a Bibliei şi a Noului Testa-
ment în limba română realizată de el la Sankt Petersburg 
în 1817 şi 1819. 

Bănulescu-Bodoni a ctitorit bisericile „Sfânta Treime” 
şi „Sfântul Gheorghe” din Chişinău. El a fost acela care a 
avut iniţiativa construirii Catedralei din Chişinău şi a ales, 
în 1817, locul pe care ea a fost înălţată după moartea sa. 
El a fost acela care a obţinut învoirea de a tipări cărţi „din 
cele româneşti” la Chişinău.

O hartă inedită a Basarabiei le-a creat vizitatorilor ima-
ginea clară a aşezării noastre în acel moment istoric. O co-
lecţie de icoane de epocă reda stilistica iconarilor săi, iar 
fundalul muzical cu cântece bisericeşti din vremea aceea 
le împletea pe toate acestea într-o imagine şi într-o atmo-
sferă deosebite. 

Ion Nistor scria: „Mitropolitul Gavriil a fost un mare 
talent, un mare organizator şi un aprig apărător al cauzei 
moldoveneşti. El se găsea în fruntea marilor patrioţi care 
luptară pentru dobândirea autonomiei şi conservarea ca-
racterului moldovenesc”.

                                Raisa  Melnic 
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De mai mulţi ani, în agenda vieţii 
culturale a Bibliotecii Ştiinţifice Uni-
versitare din Bălţi, ianuarie  înseam-
nă, în primul rând, un florilegiu de 
manifestări închinate cinstirii operei 
marelui poet Mihai Eminescu. Nici 
luna lui gerar a anului 2007, nu a 
fost, în acest sens, o excepţie. La fel 
ca şi în anii precedenţi, bibliotecarii 
universitari au organizat pentru citi-
tori un şir de activităţi de anvergură: 
un program TV- Eminescu – 157 de 
ani de la naştere, lansarea expozi-
ţiei „Mihai Eminescu, mereu nou” (N. 
Georgescu), vizionarea videocasetelor: 
Eminescu: călătorie virtuală în absolut 
(voci: Ion Caramitru, Adrian Pintea, 
Dan Condurache); Melancolie (voci: 
Mihail Sadoveanu, George Călinescu, 
Tudor Arghezi, actorul Emil Botta re-
citând poemul Melancolie); prezenarea 
CD-urilor: Eminescu – viaţa şi opera 
poetului, în limbile română, franceză, 
engleză, rusă, spaniolă, italiană, ger-
mană; Luceafărul, Literatura română 
v.1, 2, inserate fiind 4 volume ale 
poetului; 8 audiocasete cu romanţe pe 
versuri de Mihai Eminescu interpretate 
de Gheorghe Sărac şi altele 5: Mihai 
Eminescu. Scrisori recitate de Mircea 
Albulescu; Mihai Eminescu. Versuri, 
recital de Ch.Cozonici; Mihai Emi-
nescu. Versuri, în lectura actorilor Ion 
Caramitru, Valeriu Seciu, Ion Alexan-
dru şi a scriitorului Mihail Sadoveanu; 
Mihail Sadoveanu (voce) Mihai Emi-
nescu şi Poezii de Eminescu. Aceste 
documente audiovizuale şi electronice 
au fost donate de Asociaţia Culturală 

Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala 
„Costache Negri”, Galaţi, România. 
Au fost expuse 361 de volume având 
mai multe generice semnificative: Cu 
mâine zilele-ţi adaogi (M. Eminescu), 
Contemporan în durată eternă (A. 
Philippide), Poetul şi veşnica tinere-
ţe. Colecţia „Eminescu” a Bibliotecii 
Ştiinţifice numără 319 titluri de opere 
în 1948 de exemplare în limbile româ-
nă, rusă, franceză, engleză, spaniolă, 
italiană, germană, 342 de titluri în 1594 
de exemplare despre opera şi viaţa poe-
tului, 1325 de articole în 132 de titluri 
de publicaţii periodice.

După vizionarea filmelor, utiliza-
torii Centrului Activităţi Culturale 
şi Promoţionale au luat în dezbatere 
următoarele subiecte: Artistul, chiar 
în singurătate fiind, are nevoie de prie-
teni..., Eminescu în perioada aflării la 
Viena şi Berlin, Mihai Eminescu – poet 
al iubirii, Influenţe folclorice în crea-
ţia eminesciană, Gazetarul Eminescu. 
Celor 210 de utilizatori ai Salonului 
Literar le-a fost prezentată  expoziţia 
„Eminescu, mereu nou” (N. Georges-
cu) ce a cuprins 248 de titluri de docu-
mente  foarte utile, în paginile cărora 
sunt enumerate localităţile, bisericile, 
mănăstirile, universităţile,  ţările, pe 
care le-a vizitat poetul în scurta sa 
viaţă. Fiecare titlu prezentat în stand 
a fost, de fapt, o cale  de accedere la 
creaţia eminesciană. Participanţii au 
fost impresionaţi şi de faptul că, în-
cepând cu prima ediţie ce includea 
scrierile lui Eminescu tipărită de Titu 
Maiorescu, Mihai Eminescu a devenit 

cel mai tipărit, între timp, scriitor cla-
sic. Toate editurile naţionale, deja de 
122 de ani,  nu încetează să tipărească 
opera eminesciană. De regulă, sărbăto-
rile dedicate poetului sunt însemnate şi 
prin reeditări cum ar fi, spre exemplu, 
Opere complete în 5 volume (1914, 
1939, 1943, 1964, 1993, 1996, 1998, 
2000, 2001), Mihai Eminescu. Opera 
completă  în 8 volume editată de „Gu-
nivas” în 2001 sau cele trei volume de 
Opere politice (1997,1999), Eminescu 
în corespondenţă, Eminescu în artă, în  
pictură, în arhitectură. Utilizatorilor li 
s-a oferit şansa  de a relua un pic altfel 
lecturile despre Eminescu sau să revină 
la pasiunea lecturii citind următoarele 
lucrări: Maria Dogaru; Ion Dogaru. 
Eminescu în documente metalice. Ed. 
pentru Turism, Bucureşti, 1991 şi Iulius 
Popa. Medalii Eminescu în Moldova şi 
în alte ţări. Ed. Litera, Ch., 2005.

De o mare importanţă este şi ro-
dul editorilor şi eminescologilor din 
România şi Republica Moldova: G. 
Călinescu. Opera lui Mihai Eminescu. 
v. 1, 2, 3, (Ed. Litera Int., Editura Aca-
demiei Române,  Ch.: Litera, 2003) şi 
Corpusul Eminescu în zece volume 
(Ch.; Bucureşti: Ed. Litera; David, , 
1999),  ediţie ce consemnează prin-
cipalele momente ale operei şi  vieţii 
poetului, autorii ţinând să adauge, în 
fiecare volum, consideraţii cu caracter 
filosofic, generale sau concrete, referi-
toare la creaţia poetului. O surpriză de 
proporţie a fost prezentarea Manuscri-
selor lui Mihai Eminescu (Biblioteca 
noastră este printre puţinele biblioteci 
deţinătoare de aceste volume), publi-
cate de Academia Română, vol. I, Bu-
cureşti: Editura Enciclopedică, 2004 şi 
vol. II, partea I-a şi partea a II-a, 2005. 
Volumele au apărut în condiţii grafice 
excelente, având „cuvântul  înainte”  
semnat de academicianul Eugen Simi-
on, o consistentă reflecţie despre desti-
nul manuscriselor. La compartimentul 
„Cărţi noi”, cititorii au luat cunoştinţă 
de următoarele titluri: Colecţia „Lec-
turi esenţiale”. M. Eminescu. Poezii. 
Bucureşti: Ed. Institutului Cultural Ro-
mân, 2004; Dumitru Mămăligă. Emi-
nescu şi Veronica. Poezii de dragoste, 
Ch.: Ed. Pontos, 2005; Lucia Olaru-
Nenati. Eminescu. De la muzica poeziei 

Eminescu la 157 de ani

(continuare  în pag. 6)
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la poezia muzicii, Botoşani: Ed. CEEA,  
2002 şi Mircea Ştefan. Mihai Eminescu 
revizor şcolar, Ed. de Stat Didactică şi 
Pedagogică, 1956, donaţia Asociaţiei Pro 
Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache 
Negri”, Galaţi.

În istoria editării cărţilor lui Emines-
cu s-au întâmplat multe lucruri curioa-
se şi neobişnuite. Spre exemplu, în anul 
1884, Editura SOCEC marchează apa-
riţia ediţiei Poezii (chiar dacă pe pagi-
na de titlu este trecut anul 1884, volu-
mul apăruse în 1883, cum anunţa astfel 
ziarul Românul la 22 februarie,1883). 
Acest volum splendid (aflat în colecţia 
bibliotecii, ediţie a anului 1989), face 
cea mai mare onoare artei tipografice. 
Este o ediţie princeps alcătuită de Titu 
Maiorescu, reeditată în facsimil la cen-
tenarul de la „reîntoarcerea în eternita-
te” a „Luceafărului poeziei româneşti”. 
Editura Socec and Comp. a publicat 
acest volum, legat în pânză şi împodo-
bit cu ornamente, cu portretul poetului 
şi cu frontispicii pe fiecare pagină, 
ornamentată cu motive florale şi doi 
amoraşi; titlul volumului, numele auto-
rului şi decorurile sunt imprimate în 
aur. În anii 1883-1900, poeziile lui M. 
Eminescu  au fost editate de 16 ori într-
un tiraj de peste 40 000 de exemplare. 
Din istoria cărţii aflăm că, începând 
cu 1900, cartea românească tipărită 
apare în Transilvania, graţie lui badea 
Gheorghe Cârţan. El trecea cărţile prin 
aşa-zisa „Vama cucului”. Autorităţile 
ungureşti făcându-i o percheziţie la 
locuinţă au găsit  4858 de cărţi în  76 
621 de exemplare. Prin intermediul lui 
badea Cheorghe Cârţan s-au răspândit 

şi scrierile lui M. Eminescu. N-au lip-
sit  volumele din colecţia de carte rară a 
bibliotecii: Mihai Eminescu. Poezii, cu 
introducere, biografie, notiţe şi glosar 
de Gh. Adamescu, membru-corespon-
dent al Academiei Române, tipăritura 
a IV-a, Editura „Cartea Românească”, 
Bucureşti,1889, ce cuprinde poezii pu-
blicate în timpul vieţii autorului cât şi 
poezii postume; Eminescu. Poezii, edi-
ţie omagială a municipiului Bucureşti, 
volum publicat cu ocazia împlinirii a 
cinci decenii de la moartea poetului,  
1889-1939, iunie 15; Mihai Eminescu, 
Poezii şi variante, ediţie omagială, 
alcătuită de D. R. Mazilu, Bucureşti, 
1940; Eminescu. Poezii, cuprinde cea 
mai mare parte a poeziilor publicate 
în timpul vieţii: poetului, cărora li se 
adaugă un număr de postume. A ur-
mat ediţia Opere, vol. I, 1939, şi vol. 
IV, 1953, apărută sub îngrijirea lui 
D. Panaitescu-Perpessicius. Ordinea 
poeziilor corespunde ordinii publică-
rii lor, excepţie făcând Scrisoarea V, 
care urmează după Scrisoarea a IV-a, 
deşi în forma ei integrală a fost tipărită 
după moartea poetului. În ce priveşte 
succesiunea postumelor, s-a ţinut sea-
ma de data la care au fost concepute. A 
fost integrată în expoziţie şi cartea din 
colecţia „Români celebri”, M. Emines-
cu, de G. Galaction, Bucureşti: Editura 
Institutului „Flacăra”, 1914, altele 2 
titluri: Mihail Dragomirescu. Critica 
ştiinţifică şi Eminescu (în contra me-
todei istorice în literatură), ediţia a 
III-a, revăzută şi adnotată, Bucureşti, 
1925; Biblioteca Ateneului Român, 
nr. 29. Spicuiri marine în poezia emi-

nesciană, conferinţă ţinută la Ateneul 
Român în ziua de 8 martie 1942 de I. 
Gr. Pereţeanu, Bucureşti,1943. Revista 
întemeiată de „Junimea”, Convorbiri 
literare din 1884-1885, 1913-1933, 
1941, nr. 1, 2, a fost ca un îndemn la 
lectură, pentru  cunoaşterea  unei epoci 
frământate din istoria literaturii clasice 
române. Liceenii s-au arătat sensibi-
lizaţi şi de relevanta fotografie de pe 
coperţi: M. Eminescu la 19 ani, primul 
portret fotografic al poetului, reprodusă 
de Nicolae Răileanu după unul din cele 
6 exemplare ale fotografiei autentice, 
executate în 1869 la Praga, în atelierul 
lui J. Tomas. De o înaltă apreciere s-au 
bucurat bibliografiile semnate de Elena 
Conţescu (Bibliografie: 1954-2000, ed. 
a 2-a, Timişoara: Augusta, 2002) şi Au-
relia Ionel (Bibliografie, Chişinău: Litera, 
1999), ce au un rol de ghid în cunoaşterea 
vieţii şi operei poetului. 

Cu toate că opera lui Mihai Eminescu 
a fost şi continuă să fie cercetată, citito-
rii  îşi pot face o imagine clară asupra 
ceea ce reprezintă Colecţia „Eminescu” 
în Biblioteca Ştiinţifică nu numai pe 
planul poeziei, ci pe cel al esteticii şi 
filosofiei. Să ne amintim de cuvintele 
lui Geo Bogza, după care: „Arta şi li-
teratura românească trebuie pusă într-o 
lumină torenţială, întâi de către români! 
Dacă noi nu le valorificăm cine să le 
valorifice?” Cu atât mai mult dragostea 
curată şi obiectivitatea tulburătoare cu 
care s-au realizat aceste cărţi nu pot 
lăsa indiferent pe niciun om ce simte 
româneşte.

Valentina Topalo

Gândul unui gălăţean, pe timbrele moldoveneşti!
Bucovineanul Radu Moţoc a iniţiat stema Universităţii din Bălţi

Chiar dacă acum între România şi Republica Moldova s-a instaurat gra-
niţa UE, gândurile românilor adevăraţi de pe ambele maluri ale Prutului 
circulă nestingherite, ca între prieteni. Am mai scris despre gălăţeanul 
Radu Moţoc, bucovineanul care bate de 17 ani oraşele şi satele basara-
bene, ba aducând carte românească, ba dând vreun ajutor, ba sădind 
puieţi de brad în faţa Bibliotecii Naţionale din Chişinău, aşa cum a făcut 
împreună cu regretatul părinte Igor Jechiu din Galaţi... După o lungă re-
laţie de prietenie, la bine şi la greu, cu conducerea Universităţii de Stat 
„Alecu Russo” din Bălţi, gălăţeanului nostru i s-a acordat chiar titlul de 
membru onorific al senatului acestei universităţi. Pe bună dreptate, căci 

gălăţeanul nostru este cel care a creat şi emblema universităţii moldovene, emblemă care a fost reprodusă, la sfârşitul 
anului trecut, într-o emisiune poştală. În întreaga Republică Moldova circulă deci timbrul pe care îl puteţi vedea în 
imagine. Iată şi „istoria” emblemei: la iniţiativa dlui Moţoc, s-a alăturat un specialist în heraldică de la Muzeul Judeţean 
de Istorie, prof. dr. Dan Râpă-Buicliu, care a executat proiectul. Graficianul care a executat emblema a fost Costel Caşu. 
Proiectul a fost consultat de Comisia de specialitate în heraldică de la Iaşi, prezidată de cunoscutul prof. dr. Ştefan Go-
rovei. Deci, Moldova din România a fost alături de fraţii basarabeni din Bălţi! După cum se vede, dacă avem o istorie 
comună ne putem lăuda şi cu un prezent comun.

Victor Cilincă
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Codul de Etică IFLA pentru 
membrii Consiliului de con-
ducere şi persoanele ce deţin 
funcţii
Preambul
Acest Cod de Etică vizează membrii Consiliului de con-
ducere şi persoanele ce deţin funcţii în cadrul IFLA, în 
condiţiile în care există deja un statut, reguli de procedură, 
norme, declaraţii, precum şi un cod valoric – toate apro-
bate. Codul trasează o serie de principii fundamentale care 
să ajute Consiliul de conducere în stabilirea a ceea ce este 
drept, echitabil şi corect pentru IFLA, astfel încât asociaţia 
să-şi îndeplinească misiunea şi să-şi atingă scopurile. De 
asemenea, Codul se doreşte a fi şi un ajutor pentru membrii 
Consiliului de conducere sau pentru persoanele ce deţin 
funcţii în diferite structuri, în vederea unei mai bune înţe-
legeri a îndatoririlor ce le revin de pe urma funcţiei pe care 
o deţin. (IFLA reprezintă o federaţie de asociaţii de biblio-
tecari şi centre de informare din toată lumea. Mulţi membri 
IFLA au coduri de etică proprii, care pot fi regăsite la adre-
sa IFLANET: www.ifla.org.sg/faife/ethics/codes.htm).

Codul de Etică
Articole generale legate de conducere 

IFLA va fi condusă în mod corect, imparţial şi respon-
sabil de către Consiliul de conducere pentru a garanta 
promovarea şi susţinerea intereselor sale. IFLA va avea 
un Consiliu de conducere independent, activ, corect şi in-
format. Membrii Consiliului funcţionează ca directori care 
îşi vor folosi la maximum abilităţile fără a fi recompensaţi 
material.

Membrii Consiliului de conducere sunt de acord să adopte şi 
să promoveze misiunea, scopurile, normele, declaraţiile şi co-
dul valoric al IFLA şi să contribuie la principalele sale strategii.

Consiliul de conducere se va asigura că IFLA transmite 
regulat către membrii săi rapoarte care informează în pri-
vinţa rezultatelor serviciilor şi programelor pe care le deru-
lează, despre amploarea, scopul şi impactul acestora.

Membrii Consiliului de conducere vor acţiona cu res-
pect, încredere, confidenţialitate şi transparenţă în cadrul 
Consiliului şi în relaţia dintre Consiliu şi ceilalţi membri şi 
persoane ce deţin funcţii, recunoscând nevoia de protecţie a 
informaţiilor personale şi exclusive.

IFLA va adopta o politică de interzicere a conflictelor de 
interese, directe sau indirecte, între directorii din Consiliul 
de conducere. Această măsură va trebui să ia în considerare 
aspecte legate de: primirea de daruri sau afilierea cu un 
actual sau potenţial furnizor de bunuri sau servicii; afilierea 
cu o organizaţie cu interese conflictuale sau competitive; 
gradul de confidenţialitate solicitat de persoana implicată 
într-un potenţial conflict de interese, cât şi consecinţele re-
zultate în urma nerespectării regulamentului intern.

Consiliul de conducere al IFLA se va asigura că Statutul, 
Regulile de procedură, Normele şi Declaraţiile sale sunt 
actualizate, clare şi cuprind toate aspectele legate de buna 
conducere, transparenţă, responsabilitate, drepturile omului 
şi încrederea publică.

Relaţiile cu membrii şi partenerii
Consiliul de conducere va asigura că IFLA transmite re-

gulat către membrii săi rapoarte de informare privind rezul-
tatele serviciilor şi programelor pe care le derulează, despre 
amploarea, scopul şi impactul acestora.

Membrii Consiliului de conducere vor acţiona cu respon-
sabilitate şi respect faţă de membrii şi partenerii IFLA, în 
conformitate cu principiile codului valoric, etica profesio-
nală şi propriul Cod de Etică.

Membrii Consiliului de conducere vor recunoaşte impor-
tanţa angajaţilor şi a voluntarilor IFLA în îndeplinirea rezul-
tatelor dorite şi vor pune un accent deosebit pe punerea la 
dispoziţia acestora a unui cadru propice de pregătire, colabo-
rare cu mentorii, asigurarea de mecanisme de informare pen-
tru ca aceştia să exceleze în activitatea pe care o prestează.

Consiliul de conducere se va asigura că există astfel de 
instrumente şi sesiuni care să sprijine formarea şi perfec-
ţionarea membrilor Consiliului şi a celorlalte persoane ce 
deţin funcţii.

Consiliul de conducere se angajează să ofere informaţii 
complete, transparente, exacte şi la termen cu privire la 
scopurile, planurile, programele, bugetul şi conducerea sa 
şi trebuie să fie pregătit să răspundă la întrebări.

Consiliul de conducere va adopta o politică de nediscri-
minare, astfel încât nicio persoană să nu fie refuzată ca 
membru sau să fie exclusă pe motive rasiale, naţionale sau 
etnice, de culoare, religie, sex, orientare sexuală, vârstă sau 
dizabilităţi mintale sau fizice.

Responsabilitate
Consiliul de conducere va aproba şi implementa norme 

vizând o corectă derulare a responsabilităţii sale fiscale şi o 
conduită etică în strângerea de fonduri.

Consiliul de conducere va aproba normele şi planurile 
care conduc la egalitatea între oameni, implicarea mino-
rităţilor şi o mai largă folosire a tuturor limbilor IFLA în 
cadrul conferinţelor şi comunicărilor.

Consiliul de conducere îşi va reconsidera periodic misiu-
nea, normele şi activităţile, în conformitate cu lumea şi me-
diul înconjurător aflate într-o permanentă schimbare, prin 
procese de planificare continuă, monitorizare şi reevaluare.

Consiliul de conducere va dezvolta norme şi proceduri 
de autoevaluare continuă a eficienţei sale şi de revizuire şi 
aplicare constantă a normelor şi declaraţiilor sale, cum este, 
de exemplu, Codul de Etică.

Implementarea Codului de Etică
Acest Cod de Etică va reprezenta un element de bază 

pentru noii membri ai Consiliului de conducere şi pentru 
celelalte persoane ce deţin funcţii.

Fiecărui membru al Consiliului de conducere i se va cere 
să semneze o declaraţie care să confirme că el/ea a citit şi 
înţeles Codul de Etică şi că doreşte să adere la acesta.

Consiliul de conducere se va asigura că există o procedu-
ră de penalizare a membrilor Consiliului de conducere care 
nu respectă Codul de Etică.

Codul de Etică va fi revizuit pentru a se verifica pertinen-
ţa sa, precum şi dacă el promovează o conducere de bună 
calitate, bazată pe încredere publică.

Aprobat de Consiliul de conducere al IFLA, 
decembrie 2006
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 La 575 ani de la trecerea în eternitate a domnitorului 
moldovean Alexandru cel Bun, am creat, după o muncă de 
cercetare de aproape două luni de zile, o expoziţie care s-a 
constituit pentru toţi într-o revelaţie. Am descoperit, am scos 
din uitare un ctitor care, de fapt, a şi creat adevărata Moldo-
vă, cu hotarele până la mare, la Nistru, la Colomâia.

La deschiderea expoziţiei directorul BNRM Alexei Rău 
ne-a amintit de celebra spusă a lui Nicolae Iorga: “O nouă 
stare de lucruri într-o ţară se întemeiază totdeauna pe cel 
puţin doi stăpânitori: unul clădeşte, celălalt, venind la rândul 
său, apără…”. Iorga a scris aceste cuvinte în cartea Istoria 
lui Ştefan cel Mare. Acolo el lasă să se înţeleagă că “Alexan-
dru cel Bun a clădit, iar Ştefan cel Mare – a apărat”. Docu-
mentele pe care le-am depistat şi cercetat pregătindu-ne de 
expoziţie par că întăresc cu putere această constatare.

Pe noi, autorii expoziţiei, ne-a preocupat în primul rând 
redarea epocii, redarea felului de a fi al autocratului Mol-
dovlahiei (cum îşi zicea el). Nu mai puţin ne-a interesat şi 
contextul internaţional.

Ceea ce am reuşit să adunăm şi să sistematizăm a întrecut 
aşteptările nu doar ale noastre, ci şi ale specialiştilor istorici 
care au fost prezenţi la vernisaj. Pavel Parasca constată că 
expoziţia a “reînviat” Moldova cea mare. Ion Negrei a zis, 
după ce a făcut un expozeu asupra vieţii şi activităţii domni-
torului, că nu ţine minte să fi fost realizate la noi asemenea 
expoziţii, chiar de către cercetătorii istorici. Andrei Vartic a 
numit expoziţia noastră “operă ştiinţifică”.

Dar nu mai puţin important este faptul că noi înşine, auto-
rii expoziţiei, am realizat un fel de “rebotezare” a sufletelor 
noastre la vederea acestor bogăţii – nu atât de documente, 
cât de fapte edificatoare de Ţară. Alexandru cel Bun este în 

adevăr creatorul întreg al Ţării Moldovei (Moldovlahiei): 
economiceşte, administrativ, politic, diplomaticeşte, mili-
tăreşte… El a creat această ţară prin înţelepciune, cu pace, 
trăind armonios cu vecinii, îmbogăţind Moldova, ctitorind 
biserici, mănăstiri. Pe timpul său Mitropolia Moldovei de-
vine liberă.

Acest domnitor a fost şi rămâne primul civilizator al no-
stru. A adus corpuri de cărţi de slujbă şi de operă ale scrii-
torilor bizantini pentru bisericile Moldovei. El a înfiinţat, 
la Neamţ, prima şcoală de conţopişti din Moldova, primul 
scriptorium. În această şcoală se naşte “izvodul moldove-
nesc, fel unical de scriere şi caligrafiere care a dus faima 
culturală a Moldovei în lume”. Din acea şcoală creşte şi ma-
rele Gavriil Uric. Evangheliarul Greco-slavon caligrafiat de 
el la 1434 se păstrează la Biblioteca Muzeului Britanic din 
Londra şi se numără printre comorile culturii universale.

Mai mult chiar, Alexandru cel Bun a fost şi acela care a 
obţinut prima victorie împotriva turcilor.

Alexei Rău spunea că-ţi vine uneori gândul, convingerea 
că cel Mai Mare domn al Moldovei a fost Alexandru şi nu 
Ştefan. O figură istorică atât de uriaşă nu poate să nu te con-
ducă la pioşenie. Dar pentru a nu-i despărţi, a nu-i contra-
pune, a nu-i compara chiar, hai să ne ţinem de constatarea 
marelui istoric amintit la început. Ţara Moldovei a crescut 
prin doi stăpânitori: Alexandru a clădit, Ştefan a apărat şi a 
întors în trupul ţării ceea ce risipiseră nedemnii urmaşi ime-
diaţi ai lui Alexandru.

Atâta numai că teroarea istoriei prin care am trecut a 
împuţinat şi a umilit într-atât ţara, încât nu poate să ne vină 
gândul, dorul, aşteptarea unui al treilea stăpânitor, care să ne 
reaşeze în matca noastră cea adevărată.

Raisa Melnic

Vedere cu Alexandru cel Bun

Târgul Internaţional de Carte de la Ierusalim

În perioada 18-23 februarie, Institutul Cultural Român de la Tel Aviv va participa, împreună cu Ministerul Culturii 
şi Cultelor din Bucureşti, la cea de-a 23-a ediţie a Târgului Internaţional de Carte de la Ierusalim. Cu această ocazie, vor 
fi organizate mai multe evenimente, dintre care amintim: spectacolul de dans „Un tango mas” de Răzvan Mazilu de la 
Teatrul „Odeon”; o seară de poezie şi jazz, la care vor participa poeţii români: Ioana Ieronim, Ileana Malancioiu, Denisa 
Comanescu, Elena Vladareanu, Grete Tartler, Traian T. Cosovei, Florin Iaru şi Nicolae Tzone, dar şi poeţi israelieni, membri 
ai Asociaţiei Helicon; muzică de jazz în interpretarea formaţiei „Iordache”.
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În ajutor cititorilor 
reprezentanţi ai minorităţilor naţionale

Organizaţiile internaţionale de profil şi presa de specialitate din ultimii ani acordă o atenţie deosebită incluziunii sociale a 
cetăţenilor şi în special a grupurilor speciale de utilizatori, printre care un loc aparte îl ocupă reprezentanţii diferitor grupuri 
etnice şi minorităţi naţionale.

Îndrumarul IFLA/UNESCO pentru dezvoltarea serviciilor bibliotecii publice prevede în capitolul „satisfacerea necesită-
ţilor utilizatorilor” câteva recomandări pentru grupurile specifice de utilizatori. Conform îndrumarului, serviciile adresate 
grupurilor etnice şi grupurilor de locuitori indigeni ai comunităţii trebuie gândite şi dezvoltate în urma consultării opiniei 
grupurilor respective. Aceasta va include următoarele: 

- angajarea în cadrul personalului bibliotecii a reprezentanţilor grupurilor;
- colecţii care să conţină lucrări din literatura nativă a grupurilor şi să reflecte tradiţia orală şi cunoştinţele nescrise ale 

persoanelor;
- aplicarea unor condiţii speciale, elaborate în colaborare cu reprezentanţii locali, faţă de materialele de natură culturală.
Conform capitolului „Resurse umane”, componenţa personalului trebuie să reflecte, pe cât e posibil, structura populaţiei 

pe care acesta o serveşte. Acolo unde, de exemplu, există un număr semnificativ de oameni din grupuri etnice specifice în 
cadrul comunităţii, personalul bibliotecii trebuie să includă membrii acestor grupuri. 

La 21 decembrie 2006 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 1453 „Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru 
susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010”.

Planul de acţiuni prevede un şir de activităţi în scopul creării condiţiilor necesare pentru dezvoltarea social-culturală a 
ţiganilor/romilor din Republica Moldova pe anii 2007-2010:

- Elaborarea şi aprobarea planurilor de acţiuni concrete pentru susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Moldova;
- Asigurarea financiară a acţiunilor privind realizarea planurilor anuale ale organelor centrale de specialitate ale admini-

straţiei publice şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Moldova care se va 
efectua în limitele mijloacelor bugetare alocate, precum şi din contul mijloacelor speciale, inclusiv finanţării din partea 
organizaţiilor internaţionale;

- Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să elaboreze, în baza planului nominalizat, planuri de acţiuni anuale pentru 
susţinerea ţiganilor/romilor domiciliaţi pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale respective;

- Conform documentului, coordonarea activităţii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei în vederea realizării planurilor anuale de acţiuni se pune în sarcina Biroului Relaţii Interetnice, care, 
anual, va informa Guvernul despre îndeplinirea Planului de acţiuni pentru susţinerea ţiganilor/romilor din Republica Mol-
dova pe anii 2007-2010 şi va înainta propunerile respective în vederea îmbunătăţirii acestuia.

Ecaterina Dmitric

Laura Kaspari Hohmann în vizită la Chişinău
La 16 – 19 ianuarie 2007, Laura Kaspari Hohmann, coordonator regional pentru Resurse Informaţionale ale Depar-

tamentului de Stat a SUA în Polonia, a vizitat Moldova, pentru a cunoaşte lumea bibliotecară şi problemele cu care se 
confruntă aceasta.

Pe data de 18 ianuarie, Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA în Moldova a organizat un seminar având-o ca 
protagonistă  pe Laura Kaspari Hohmann. La seminar au participat 32 de bibliotecari din diferite biblioteci ale republicii.
Doamna  Kaspari Hohmann a prezentat 3 comunicări:
1. Graphic Novels: Their role in American schools & libraries (Nuvele grafice: rolul lor în şcolile şi bibliotecile din America);
2. RSS: Real Simple Syndication (Tehnologia RSS şi cele mai informative site-uri), o nouă modalitate de cercetare, în care 
noutăţile de pe site-urile dinamice ajung la cititor fără ca acesta să acceseze direct site-urile sursa. 
3. Technology Extravaganza: new web sites and applications that show promise for Libraryland (Technology Extravaganza: 
site-uri noi care au tangenţe cu domeniul biblioteconomic).

 Au fost prezentate web site-uri utile care favorizează interacţiunea socială, schimbul de adrese şi de informaţii. 
Doamna Laura Kaspari Hohmann a explicat cum să fie accesate  site-urile utile pentru formarea profesională şi instruirea 
continuă.
Bibliotecarii au primit  informaţia prezentată  cu interes deosebit, fiind îndemnaţi să utilizeze mai activ noile tehnologii 
de informare şi comunicare în activitatea internă a bibliotecii şi în servirea utilizatorilor. 

Victoria Berdilo
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Iurie Colesnic în rolul lui Noe

Mare scriitor ouvrier (în sensul dat acestei sintagme de 
B. P. Hasdeu), Iurie Colesnic ne-a deprins cu volume mari 
pe care le publică la intervale de timp aproape incredibil  de 
scurte (ceea ce denotă faptul că el nu e un ouvrier pur  şi 
simplu, ci un edecar al scrisului). Din când în când, însă, 
el mai scoate şi câte o cărticică subţirică, în care îşi expune 
gândurile, nedumeririle, observaţiile critice, dezamăgirile şi 
speranţele sale vizavi de situaţia şi starea Moldovei actuale. 
Aşa a fost, de exemplu, volumelul Mi-e dor să vă spun. Fiţi 
atenţi la acest titlu: Mi-e dor să vă spun. El e ca o răbufnire. 
El a ieşit din pana (tastatura), dar mai ales din sufletul unui 
om care, intrat în munca vieţii sale, în opera vieţii sale pen-
tru care l-a destinat Dumnezeu, scufundat în ea ca într-o apă 
a Facerii, mai scoate capul din acea apă ca să prindă într-o 
ochire ce se mai întâmplă în jurul său, în sânul neamului 
său şi al lumii, şi, în această scurtă clipocire cât se menţine 
la suprafaţă, să reuşească să mai şi spună ce crede el despre 
ceea ce a văzut. Clipa aceasta trebuie să fie, aşadar, ca o 
străluminare. Apa simbolică (metafizică) în care stă scufun-
dat Iurie în cea mai mare parte a vieţii sale, este adâncul 
istoriei Basarabiei, nevăzut şi neştiut de lume, din care cauză 
volumele pe care le generează acolo, le scoate la suprafaţă, 
la tipărit, la citit, la păstrat în biblioteci ca să rămână pentru 
posteritate, sub genericul Basarabia necunoscută. A găsi 
timp şi putere pentru a ieşi din adâncurile trecutului şi de 
a respira aerul contemporaneităţii, al prezentului, este şi un 
dor, şi o necesitate vitală care vine din legea echilibrului.

Şi Iurie găseşte acest timp. Ziua îl poţi vedea la majorita-
tea evenimentelor culturale ale Chişinăului, de multe ori şi 
la cele din teritoriu, iar seara şi noaptea se întoarce în „apa” 
sa. Era cât pe ce să-mi scape aici o comparaţie cu omul-am-
fibie... Am observat şi un fel de legitate în ceea ce priveşte 
cărticelele subţirele pe care le scoate el şi anume: cu cât e 
mai subţire cartea cea subţire, cu atât e mai mare potenţialul 
de idei cuprins în ea.Lucrul acesta se referă la ultima „minia-
tură” a lui Iurie,volumaşul intitulat Note din Arca lui Noe şi 
scos recent în Editura „Ulysse”. După ce am citit cele 62 de 
păginuţe, mi-a venit cuceritor gândul că ele sunt scrise de un 
fel de Constantin Stere. Şi într-adevăr, Iurie ni se arată aici 
ca un continuator al măreţei personalităţi a celui care a fost 
C. Stere, dar mai ales a felului în care el făcea analize social-

politice.Colesnic este cel care a îngrijit şi a editat,acum câţi-
va ani, monumentalul tom Documentări politice al lui Stere, 
el a fost cel care nu şi-a putut afla împăcare până nu a cer-
cetat totul despre Stere, ultimul lucru pe care l-a descoperit, 
după ani de necuntenă căutare, fiind mormântul înaintaşului. 
Şi aşa se face,că în această mică lucrare a sa Colesnic ni se 
înfăţişează ca un Stere al zilelor noastre, ca un analist teafăr 
şi ager la toate cele, care spune lucrurilor pe nume, care ştie 
a scoate la vedere esenţialul,acesta fiind la el simplu şi spus 
nesofisticat, neînflorit, limpede şi profund. Adevărul este 
aşezat la el înaintea stilului, Iurie confirmând, prin felul său 
de a fi, constatarea filozofului Ştefan Lupaşcu, că stiliştii de-
monstrativi sunt superficiali şi chiar scriu banalităţi, pe când 
la oamenii care gândesc profund şi spun lucruri şi adevăruri 
noi, stilul rămâne în rândul doi,ca vorniceii.

Despre ce este această nu mare carte? Din cuprinsul ei fac 
parte tableta „A fi sau a părea”, un studiu despre Moldova de 
ieri,de azi şi de mâine, un altul, puţin mai întins,intitulat „Ce 
nu ştiu ruşii despre Rusia” şi poemul „Axioma fericirii”. 
După cum reiese şi din titlu, Iurie îşi construieşte demersul 
ca pe un fel de Arcă a lui Noe, iar o astfel de arcă are menirea 
de a salva ceva de la o calamitate nimicitoare. Noe a luat în 
corabia sa câte o pereche din toate soiurile de vietăţi. Iurie 
păstrează pe arca sa idei şi propuneri de soluţii salvatoare. 
Prin urmare, atunci când a ieşit de sub apa sa, el a constatat 
că Moldova, Rusia şi alte locuri de pe Pământul nostru se 
află în faţa unei mari calamităţi,a unui potop nou, devastator, 
în faţa apocalipsei. Ceea ce face mai întâi Iurie, e că arată 
starea naţiunii şi a lumii, că scoate în vileag trăsăturile noci-
ve ale acestora, pentru ca apoi să tragă concluzii treze despre 
care ar putea fi căile şi mijloacele de salvare. La moldoveni, 
de exemplu, a părea este mai important decât a fi. Boala cea 
mare a moldovenilor este orgoliul, calitate care are un efect 
distrugător nemaipomenit. Orgoliul moldovenilor a finalizat 
cu fudulia personală şi cu încăpăţânarea, acestea fiind suro-
rile drepte ale prostiei. Sfatul autorului este că „noi trebuie 
să ne învăţăm a judeca lucrurile nu prin prisma orgoliului, 
ci prin prisma demnităţii naţionale”. Din cauza orgoliului, 
în sânul clasei politice domină un egoism şi o nedorinţă de 
a colabora, de a pune mai presus interesele naţionale, încât 
starea dominantă la noi este aceea de „constipaţie politică”. 
Care este soluţia? Vă las pe dumneavoastră să citiţi cărţulia 
şi să o aflaţi.

Articolul despre Rusia este cel mai sterist din toate.Iurie 
supune această ţară unei radiografii, unei analize „cantiene” 
de o forţă de pătrundere pe care o avea numai Stere în lucră-
rile sale consacrate acestui subiect. Un filosof din sec.XIX 
spunea că „dacă zgârii un pic pielea de pe faţa unui rus,dai 
de un tătar” (apud Colesnic). Iurie a făcut mult mai mult, el 
s-a adâncit până la rădăcinile acestei naţiuni, descoperind, aş 
crede eu, legităţile ei de evoluţie. Naţiunea aceasta se află şi 
ea, după Colesnic, într-un pericol de desfiinţare.Iurie propu-
ne o soluţie de salvgardare şi pentru această seminţie,chiar 
dacă în decursul istoriei ea ne-a fost vrăjmaşă. Veţi citi des-
pre aceasta la finele articolului.

Iar la sfârşitul cărţii vă aşteaptă un înrourat poem al lui Iurie 
Colesnic intitulat „Axioma fericirii”. Daţi-mi voe să citez aici 
doar ultimele două versuri, ca să puteţi încerca să vă creaţi, în 
temeiul lor, o imagine rotundă despre această poezie: 
     „Iar un om fricos nu poate fi fericit.
 Este o axiomă.”
                                                                 

Alexe Rău
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Reîntoarcerea unui 
mare sociolog: 
Anton Golopenţia

Joi, 18 ianuarie, la biblioteca ASEM 
a avut loc lansarea monografiei Ro-
mânii de la Est de Bug de Anton Go-
lopenţia. Prezentul volum aduce în 
faţa cititorilor o cercetare şi o realitate 
demografic-sociologică, din anii celui 
de-al Doilea Război Mondial. Cer-
cetarea efectuată sub conducerea lui 
Anton Golopenţia, a fost întreprinsă 
de o echipă a Institutului Central de 
Statistică (I.C.S.), conform dispoziţiei 
primite de la Preşedinţia Consiliului 
de Miniştri şi viza identificarea ro-
mânilor de la est de Bug. Realitatea 
descoperită ca urmare a cercetării e 
prezentată în rapoarte, studii şi tabele 
demografice indicând, pe localităţi, 
populaţia românească de pe teritoriul 
ucrainean dintre Bug şi Nipru, gradul 
în care aceasta şi-a păstrat limba şi 
obiceiurile.

Volumul, editat de Sanda Golopen-
ţia, fiica autorului, acum profesoară 
la Universitatea Brown, Providence, 
revenită după aproape 30 de ani din 
SUA, împreună cu fratele ei Dan Go-
lopenţia, a fost lansat pe 12 ianuarie 
anul curent în Bucureşti, iar acum şi 
la Chişinău în cadrul unui simpo-
zion organizat şi moderat de prof. 
dr. Vasile Şoimaru. Domnul Şoimaru 
a vorbit despre activitatea lui Anton 
Golopenţia, prezentând şi o expoziţie 
de fotografii făcute pe urmele mono-
grafiştilor, pentru că a cutreierat, pe 
cont propriu, aproape toate localităţile 
menţionate în lucrare.

Atmosfera trecutului a fost sporită 
de prezentarea bucăţilor folclorice 
culese de monografişti în anii 1942 – 
1944 din localităţile de peste Bug, care 
reflectă nu doar arealul moldovenesc, 
ci şi Oltenia şi alte zone folclorice ro-
mâneşti: cântec de glumă, cântec de 

nuntă, doină, bocet – toate adevărate 
perle, înregistrate şi păstrate în forma 
lor originală.

Vlad Pohilă a vorbit despre oamenii, 
care suferind de pe urma războiului au 
fost salvaţi în anumite momente de An-

ton Golopenţia, iar acum nu au destulă 
recunoştinţă pentru gestul acestuia.

Despre originea noastră indo-euro-
peană, despre tradiţie, valoare folclo-
rică şi identitate ne-a amintit Andrei 
Vartic într-un discurs profund ţinut în 
faţa publicului.

O prezentare a bucăţilor folclorice 
incluse în volumul Românii de la Est 
de Bug şi a expediţiilor întreprinse de 
Academia de Ştiinţe a Moldovei în 
perioada postbelică a realizat Nicolae 
Băieşu, cercetător ştiinţific la Institutul 
de Literatură şi Folclor.

Ludmila Bulat, autoarea cărţii Românii 
moldoveni de dincolo de Bug, mama că-
reia este originară din Martonoşa, unul 
din satele cercetate de echipele lui Anton 
Golopenţia, a prezentat o originală table-
tă de grai specific din satul ei.

Valea Hoţului a beneficiat de o mo-
nografie sumară, alcătuită din una din 
cele trei echipe de cercetători. În acest 
sat Anton Golopenţia personal cerce-
tează pe de o parte metodele admini-
straţiei rurale sovietice, iar pe de altă 
parte viaţa elementului românesc în 
cadrul Uniunii Sovietice (mai precis 
în cadrul fostei Republici Autonome 
Moldoveneşti) şi în sfârşit verifică pe 
teren informaţiile cu privire la locali-
tăţile în care sunt atestate comunităţi 
româneşti din partea de est a Nistru-
lui. Valea Hoţului este şi satul de baştină 
al scriitorului Alexei Marinat, care şi-a 
amintit cu mare drag de acele timpuri, 
cu atât mai mult că a avut fericita oca-
zie să-l cunoască personal pe tânărul 
Anton Golopenţia, găzduit în timpul 
expediţiei în casa părinţilor săi. „Avea 
o cameră a sa, avea stilouri frumoa-
se şi hârtie curată de diferite culori”. 
Mama îi ţinea cuminţi pe copiii mici 
şi nu le dădea voie să intre în camera 

lui, pentru că „domnul acesta scrie o 
carte despre satul nostru”. „Ce fel de 
carte, despre ce?”, întrebau copiii. „O 
carte despre cum am venit noi şi buneii 
noştri în satul ista”, „Da ce, noi am venit 
în satul ista, mamă? Noi ne-am născut 
aici, şi buneii noştri tot aici s-au năs-
cut”, povesteşte scriitorul din amintiri. 
Era o carte aşteptată de toată familia. 
Din toţi ai casei doar Alexei Marinat a 
prins în sfârşit această carte. 

Nicolae Dabija l-a sfătuit pe Alexei 
Marinat, o victimă a deportărilor, acum 
când a văzut această carte, să mai stea 
printre noi ca să depună mărturii des-
pre adevărul acelor vremuri. Domnul 
Dabija i-a mulţumit lui Vasile Şoimaru 
pentru osteneala de a readuce în ţară 
pe fiii şi fiicele acelor oameni deosebiţi 
care au activat în Basarabia şi ale că-
ror familii au avut de suferit: Zamfira 
Mihail (fiica părintelui Paul Mihail), 
Măriuca Vulcănescu (fiica lui Mircea 
Vulcănescu), Sanda şi Dan Golopenţia 
(fiica şi fiul lui Anton Golopenţia).

Simpozionul s-a încheiat cu viziona-
rea unui film realizat în 1931 în satul 
Cornova. Filmul a fost montat de mai 
multe ori, iar ultimul montaj din 1991 
ne prezintă împletirea armonioasă a 
tuturor aspectelor vieţii ţăranilor din 
Cornova: munca pe deal, la culesul 
strugurilor şi apoi la storsul lor sau 
claca de construcţie a caselor, portul 
ţărănesc şi nunta alături de înmor-
mântare, cu toate obiceiurile lor, viaţa 
spirituală, mănăstirile, meşteşugăritul 
şi traiul de zi cu zi – o arhivă preţioasă 
care a impresionat pe cei prezenţi şi a 
prilejuit momente de inspiraţie pen-
tru noi lucrări.

După cum spunea şi doamna prof. 
dr. Sanda Golopenţia, să avem în gând 
cuvintele britanicului Hugh Seton-
Watson, care mărturisea, la una din 
ultimele sale vizite în România, că ar 
fi gata să meargă în Africa pe urmele 
chiar şi a unui singur englez, spre a 
vedea cum şi-a orânduit viaţa şi ce a 
realizat pe alte meleaguri. Cuvintele 
istoricului britanic intră în ecou cu 
ideile despre cercetarea la est de Bug 
ale lui Anton Golopenţia, care insista 
asupra faptului că moldovenii trebuie 
căutaţi şi în satele în care riscă să fie 
doar unul.

În numerele următoare vom publica 
mai multe momente din experienţa de 
cercetare în domeniul sociologic a echi-
pelor conduse de Anton Golopenţia.         

Natalia Scutaru
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Mă numesc Roşu - prima carte a scriitorului turc
Orhan Pamuk tradusă în limba română

Cartea  Mă numesc Roşu a scriitorului contemporan turc 
Orhan Pamuk este publicată în 2006 la Editura „Curtea 
Veche” din Bucureşti. Editorii bucureşteni au făcut o carte 
excepţională. Autorul ei, Orhan Pamuk, în 2006 a fost de-
semnat laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, cel mai 
presigios premiu internaţional. Pe coperta cărţii este aplicată 
copia medaliei cu chipul lui Alfred Nobel – fondatorul Pre-
miului, mai jos este tipărit textul – Premiul Nobel pentru Li-
teratură 2006. Cartea-eveniment a apărut în colecţia Byblos 
Bestseller. Designul copertei executată de Nemethi Andras 
Barna este reuşit. Ilustraţia de pe copertă: „Îndrăgostiţi într-
un pavilion”, miniatură dintr-un „Divan de Hafez”, atribuită 
lui Behzad Ibrahim din Tun (1581-1586) este frumoasă; pe 
cotorul cărţii este scris: Premiul Nobel 2006. Hârtia cărţii 
este fi nă, şi cartea este bine legată.

Publicarea cărţii a fost sprijinită de Ministerul Culturii şi 
Turismului din Republica Turcia. Cartea a fost tradusă din 
limba turcă de Luminiţa Munteanu. Traducerea este excelen-
tă, fl uentă, cu note explicative la termenii necunoscuţi şi un 
glosar util. În nota traducătorului, Luminiţa Munteanu menţio-
nează: „Glosarul şi notele sunt menite să întregească informa-
ţia şi să contribuie la o lectură mai nuanţată a romanului”.

De curând, a ajuns în posesia mea minunata carte de 610 
pagini. Aparent, după numărul de pagini, ar părea o carte vo-
luminoasă şi grea, dar nicidecum nu este aşa, calitatea bună 
a hârtiei, formatul mijlociu al cărţii, bine lucrată, o prezintă 
ca o carte de excepţie, pe care mulţi ar dori s-o aibă. Dar 
cartea nu este chiar pentru buzunarul fi ecăruia, este foarte 
scumpă. Am început să o lecturez, scrisul mărunt nu incomo-
dează, dimpotrivă te face să fi i cât mai atent la text. În roman 
descrierea lumii fascinante a miniaturiştilor otomani tradiţio-
nalişti din secolul al XVI-lea  bântuită de crime misterioase 
este o fantezie demnă de O mie şi una de nopţi.

„Împletirea intrigii umane cu cea fi losofi că este foarte ase-
mănătoare cu Numele trandafi rului a lui Umberto Eco, el nu 
surprinde numai contradicţiile Istanbulului de ieri şi de azi, 
ci şi frumuseţea sa extraordinară, atemporală”, scrie Maure-
en Freely în New Statesman.

Zece ani a muncit prin biblioteci şi arhive Orhan Pamuk, cu 
migală, ca un salahor, pentru a se documenta şi studia atent 
epoca dată, pentru a realiza o carte deosebită, cu o tehnică su-
perioară, dar accesibilă oricui.

Mă numesc Roşu a fost distinsă cu trei premii internaţionale: 
Prix du Meilleur Livre Etranger (Franţa), 2002; Premio Grinza-
ne Cavour (Italia), 2002; International IMPAC Dublin Literary 
Award (Irlanda), 2003. 

Editorii bucureşteni au exclusivitatea publicării întregii ope-
re a lui Orhan Pamuk în România. Recent a apărut de sub tipar 
un nou roman a lui Orhan Pamuk: Viaţa cea nouă la aceeaşi 
Editură „Curtea Veche”, în traducerea Luminiţei Munteanu. 
Începând cu 2007 vor apărea alte patru lucrări ale scriitorului 
turc. Rămânem în aşteptarea celorlalte cărţi ale scriitorului 
turc, laureat al Premiului Nobel, pentru a savura din mireasma 
orientală.           

Maria Brînzan                

Bibliografi a Naţională a Suediei 
numai în format electronic

Biblioteca Naţională a Suediei a anunţat că începând cu 
luna ianuarie 2007 Cartea suedeză (Bibliografi a Naţională a 
Suediei) îşi sistează apariţia în variantă tradiţională. Acum 
există două căi de a consulta Cartea suedeză:
1. Versiunea on-line cu posibilităţi de căutare avansată, incorporată 
în catalogul „Helveticat” (http://helveticat.nb.admin.ch/swissbook). 
Accesul gratuit la această versiune este posibil începând cu 
01.01.2007;
2. Ediţia statică PDF. Accesul public gratuit este posibil din 
15 ianuarie 2007 la adresa www.nb.admin.ch./sb-pdf. Ediţia 
PDF este foarte asemănătoare cu ediţia tipărită.

Conferinţa „Prezervarea de lungă durată. 
Strategii şi practici ale Parteneriatului European”

În perioada 20-21 aprilie 2007 Biblioteca Naţională a 
Germaniei împreună cu Departamentul Federal pentru 
Cultură al Germaniei organizează conferinţa cu genericul 
„Prezervarea de lungă durată. Strategii şi practici ale 
Parteneriatului European”. Manifestarea coincide cu 
perioada când Germania va deţine Preşedinţia Uniunii 
Europene.

Lucrările conferinţei se vor axa pe prezentarea şi discutarea 
statutului tehnic şi organizaţional al acţiunilor întreprinse de 
diferite ţări europene în vederea prezervării pe termen lung 
a diferitor medii digitale. Informaţii suplimentare la adresa 
www.langzeitarchivierung.de/eu2007

Reporter GB

dintre cei mai talentaţi scriitori. Creaţia lui „dulce ca mierea şi ama-
ră ca fi erea” ne convinge de adevărul, că „...înţelepciunea duhului... 
iaste viaţă”, cum ar zice Dimitrie Cantemir.

În fi ecare an, în ziua de naştere a fabulistului (19 ianuarie), Bi-
blioteca Publică Raională ce-i poartă numele, organizează Zilele 
Alexandru Donici, iar  în cadrul lor concursul literar „Donici cuib 
de-nţelepciune”. La ediţia din anul acesta au participat elevi din 
clasele I-IX de la instituţiile de învăţământ din oraş şi raion. La una 
din probele concursului – recitarea unei fabule de-a lui Donici 
– elevii au demonstrat că fabulele scrise cu un secol şi jumătate în 
urmă continuă să fi e actuale şi în prezent.

Deosebit de ingenioşi s-au dovedit a fi  participanţii la proba a 
doua. Concurenţii au răspuns la întrebarea: care ar trebui să fi e 
atitudinea societăţii faţă de cel care a ştiut să critice cel mai bine 
metehnele omeneşti?

Elevii au dat dovadă de talent şi la proba de compunere a unei 
fabule. Printre învingători se numără: locul I – Corina Vârtosu (cl. IV, 
gimnaziul Mălăieşti), Daniela Bunici (cl. VII, gimnaziul Trebujeni), 
Laura Botnari cl.VIII, Liceul Teoretic „Ion Luca Caragiale”, Orhei); 
locul II – Alina Morozan (cl. IX, gimnaziul din s. Morozeni), Cristina 
Coşciug (cl. VI, gimnaziul din s.  Pelivan), Natalia Midrigan (cl. VI, 
gimnaziul din s. Mălăieşti); locul III - Iuliana Zaharia (cl. IV, gimna-
ziul din s. Fedoreuca), Mariana Garştea (cl. IV, gimnaziul din s. Fe-
doreuca), Radu Porcescu ( cl. IV, gimnaziul din s. Fedoreuca), Cecilia 
Bivol (cl. VIII, gimnaziul din s. Morozeni), Mariana Cernalevschi (cl. 
VIII, gimnaziul din s. Cucuruzeni).

Tuturor participanţilor li s-au înmânat cadouri.
  Valentina FRUNZĂ                                                                               

În conştiinţa poporului nostru Alexandru Donici a rămas ca unul 
dintre cei mai talentaţi scriitori. Creaţia lui „dulce ca mierea şi ama-

ZILELE ALEXANDRU DONICI
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La sfârşitul anului trecut roditorul 
bibliograf Ion Şpac a scos în Editura 
Bons Offices volumul Revista Arhi-
vele Basarabiei (1929-1938): Studiu 
documentar-informativ, prin care ini-
ţiază un nou gen, poate chiar o nouă 
direcţie în bibliografia tradiţională, pe 
care eu aş numi-o bibliografie narati-
vă, povestită. Pasiunea acestui autor 
pentru periodicele basarabene de până 
la 1940 este una ieşită din comun, el 
făcându-şi o profesiune de credinţă 
conform căreia aceste ediţii periodice 
au o însemnătate capitală pentru me-
moria naţională şi pentru întreţinerea 
continuităţii generaţiilor, continuitate 
care nu este posibilă fără cunoaşterea 
istoriei patriei. Iar periodicele Din 
trecutul nostru, Viaţa Basarabiei, 
Arhivele Basarabiei ş.a. conţin infor-
maţii fără cunoaşterea cărora trecutul 
nostru nu poate fi cunoscut în întregul 
său şi, mai cu seamă, în adevărul său. 
„Personal, scrie Ion Şpac, referindu-se 
la Arhivele Basarabiei, în calitate de 
bibliograf am rămas uimit de imensita-
tea documentară ce zace între copertele 
acestui periodic, şi mirat, ca să nu spun 
indignat de faptul că revista este atât de 
rar solicitată”. Convingerea dlui Şpac 
este că partea de vină covârşitoare pen-
tru această stare de lucruri o are biblio-
grafia, sistemul de instrumente menite 
să desfăşoare conţinutul publicaţiilor şi 
să-l apropie de cititor. Aceasta e una 
din liniile drepte care configurează 
calea, cariera acestui distins bibliolog. 
E suficient să ne amintim, întru spriji-
nirea acestei constatări, că acum două 
decenii dumnealui a publicat o carte de 
cercetări în care demonstra că de starea 
bibliografiei literare depind indicele de 
lectură (sau audienţa operelor literare), 
mărimea tirajului şi chiar succesul 

comercial, indicele de vânzare al lor. 
Fidel acestei linii directoare pe care 
şi-a formulat-o ca pe o deviză a vieţii 
sale de bibliograf, de îndată ce s-a 
prăbuşit imperiul sovietic şi am intrat 
în perioada de renaştere naţională, Ion 
Şpac s-a dedat ca un credincios muncii 
de valorificare bibliografică a publica-
ţiilor în care se conţin date preţioase, 
revelatoare, necunoscute despre trecu-
tul nostru şi despre oamenii de seamă 
pe care s-a ţinut evoluţia culturală şi 
socială a Moldovei. În faţa intempe-
riilor şi pericolelor care ameninţă fiinţa 
naţională, intelectualii recurgeau şi 
recurg la ceea ce se numeşte rezisten-
ţă prin cultură. Ion Şpac contribuie la 
această cauză promovând rezistenţa 
prin bibliografie.

Cu un an şi ceva în urmă, a dat pu-
blicităţii bibliografia consacrată revistei 
Viaţa Basarabiei, construită încă după 
tipicul clasicist, axat pe descrierea ana-
litică, iar până atunci a scris o suită de 
articole referitoare la conţinutul tematic 
al ediţiilor în cauză, publicându-le în re-
vistele de specialitate şi în alte seriale de 
la noi. De asemenea, a folosit materiale-
le din ele la elaborarea unor comunicări 
prezentate la diferite simpozioane şi 
conferinţe ştiinţifice. 

În recenta-i carte, însă, deşi urmează 
şi ea aceleaşi devize, el operează o 
schimbare de macaz, întrecându-se pe 
sine. Noutatea cea mare este că de data 
aceasta prodigiosul bibliograf nu-şi mai 
pivotează lucrarea pe rigorile bibliogra-
fice, şi asta o face tocmai el, specialistul 
care scotea mereu pe tapet problema 
unificării, standardizării rigorilor de 
elaborare a bibliografiilor de diferite 
tipuri şi genuri! Aici el, de fapt, aproape 
că nu mai face descrieri bibliografice, 
ci povesteşte conţinutul revistei, număr 
cu număr, străduindu-se să evidenţieze, 
cum zice dânsul, „loturile” de docu-
mente ce conţin date, informaţii care, 
în opinia sa, sunt cele mai utile pentru 
cercetători, profesori, studenţi şi pentru 
alte categorii de cititori. Termenul „des-
criere bibliografică” este înlocuit aici 
cu termenii „înregistrare” şi „fixare”. 
Acest fel de scriitură parcă ar avea 
ceva comun cu revistele (expunerile) 
bibliografice, numai că organizarea şi 
arhitectura textului ne conduc într-ade-
văr mai mult spre un fel de strategie 
narativă, spre eseistica documentară. 
El se confruntă însă cu problema că „nu 
putem înşira cuprinsul revistei pe zece 

ani”, de aceea se limitează la enume-
rarea acelor materiale după care „să ne 
convingem de bogăţia informaţională a 
materialului adunat”, la „o trecere în 
revistă a documentelor mai valoroase, 
înlesnind astfel munca viitorilor autori 
ai istoriei adevărate a ţinutului natal”. 
E vorba, aşadar, de o axiologie su-
biectivă, de o viziune de autor, selecţia 
materialului depinzând, într-un atare 
context, de convingerile, viziunile, eru-
diţia şi specializarea acestuia, lucru care 
seamănă să contravină deontologiei 
bibliografice. Conştientizând, probabil, 
acest lucru, dl Şpac, după ce expune 
pe scurt istoria apariţiei acestei reviste 
(editată la Chişinău din 1929 până în 
1938 sub conducerea profesorilor uni-
versitari T. Gh. Bulat şi N. Tomescu, 
a fost susţinută financiar de generalul 
Baliff, preşedintele fundaţiei regale, 
şi de Nicolae Iorga atunci când acesta 
era preşedinte al Consiliului de Miniştri 
etc.), ne atrage atenţia asupra faptului că 
acest periodic era „o revistă regională 
de orientare patriotică, având ca scop 
studierea pământului şi a omului acestui 
ţinut de graniţă, atât de frământat”, care 
publică în temei documente de arhivă 
doveditoare a „străvechii stăpâniri mol-
doveneşti”. Dar conţinutul ei nu se limi-
ta doar la această tematică-pivot, căci 
într-un număr se menţionează: „Cadrul 
nostru de studiu al sufletului moldove-
nesc de aici va fi cât mai larg şi, credem, 
că nu ni se va lua în nume de rău, dacă 
vom aduce contribuţiuni care par a trece 
hotarele consacrate ale acestor două 
ştiinţi – istoria şi geografia”. Operând 
cu aceste citate, dl Şpac ca şi cum ne su-
gerează că aceste principii programatice 
ale revistei sunt şi criteriile după care el 
a efectuat selectarea materialelor despre 
care ne povesteşte. 

Dezvăluirile privind „metoda” lui 
Şpac continuă şi în compartimentul 
„Îndrumări pentru utilizatori”. Trecând 
de autoaprecierea ce şi-o face dl Şpac 
în prima propoziţie (în care ne spune 
că lucrarea sa „constituie o adevărată 
comoară”, şi cred că aşa vor veni să 
afirme şi cei cărora le este mai în firea 
lucrurilor s-o facă, adică cititorii, şi îl 
spun şi eu acum în calitatea mea de 
cititor, în aceste note-impresii de lectu-
ră), ne oprim mai întâi la avertismentul 
adresat cititorilor, în care se susţine că 
importanţa precumpănitoare în această 
carte o are aparatul informativ al lucră-
rii, alias cuprinsul şi indexurile auxilia-
re. Iar ceva mai jos citim o mărturisire 
a autorului care, cel puţin pentru mine, 
este de-a dreptul şocantă. Dl Şpac 
scrie: „...Întreaga lucrare e scrisă de 
dragul indexurilor acestea, auxiliare...”. 
E clar că pentru a facilita şi a integra 
accesul la conţinutul unui periodic, mai 
ales pe o perioadă mai întinsă, trebuie să 

Rezistenţa prin bibliografie
(O nouă carte de Ion Şpac)

(continuare  în pag. 14)
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creezi instrumente de regăsire eficiente 
şi pluriaspectuale. Dar instrumente re-
feritoare la conţinutul revistei ca atare, 
ci nu la povestirea despre acest conţi-
nut. Schimbarea de macaz ni se arată 
acum în toată lumina. Dl Şpac ştie mai 
bine ca nimeni altul ce trebuie să dez-
văluie un aparat informaţional. Or, în 
bibliografia consacrată revistei Viaţa 
Basarabiei acest instrumentariu de re-
găsire se referea la originalul reflectat 
la nivel de metadate. 

Cum a procedat el în această nouă 
lucrare a sa? Eu unul m-am ales cu 
concluzia că, în timpul când se do-
cumenta şi îşi făcea notiţe asupra 
materialelor (documentelor de arhivă) 
publicate în revistă, Ion Şpac, conştient 
de prioritatea originalului în cazul unor 
astfel de tipărituri, şi-a construit aceste 
indexuri, care să-i servească lui însuşi 
la cercetările pe care le efectua, dar 
care, publicate fiind sau organizate în 
formă de fişiere, ar fi putut deveni nişte 
instrumente fără de preţ pentru toţi 
cercetătorii care vin să consulte nume-
rele revistei conservate la Biblioteca 
Academiei. În virtutea „programului” 
său patriotic, el s-o fi gândit că, pen-
tru a-şi atinge destinaţia, conţinutul 
revistei trebuie să fie făcut accesibil şi 
pentru cititorii care nu au posibilitatea 
de a vizita sistematic Biblioteca Aca-
demiei. Soluţia aleasă de autor reieşea, 
probabil, din realităţile economice care 
fac imposibilă deocamdată reeditarea 
facsimilată a revistei, dar şi faptul că 
dl Şpac este un partizan inconvertibil 
al bibliografiei şi al cărţii tradiţionale, 
posibilităţile ce le oferă în acest sens 
noile tehnologii fiind tratate de el cu 
reticenţă şi cu o mare neîncredere. 

Aşa ori altfel, el s-a aplecat asupra 
notiţelor (fişelor) sale şi s-a apucat să 
scrie un text care să conţină cuvintele, 
termenii, sintagmele din indexurile con-
cepute. E clar că pe parcursul muncii 
indexurile au fost extinse, completate 
cu termeni noi, importanţi, trecuţi poate 
cu vederea şi că ar fi putut să apară ide-
ea unor indexuri noi. Dar ce a însemnat 
munca la care a purces bibliograful no-
stru? Pe lângă operaţiile de înregistrare 
şi fixare, menţionate mai sus, dl Şpac 
mai introduce în metoda sa şi termenul 
(operaţia) „comentare”. Aceasta e o 
activitate deloc simplă, căci, scrie el, 
„...este vorba de o revistă documentar. 
Iar comentarea documentelor este o în-
deletnicire extrem de dificilă”. Al patru-
lea concept pe care este aşezată metoda 
şpachiană (alături de „înregistrare”, 
„fixare” şi „comentare”) este exprimat 
prin termenul „sistematizare”. El avea 
câteva soluţii de organizare a „povesti-
rii bibliografice” a sale. Una din ele ar 
fi fost aceea de a povesti ce cuprinde 
fiecare număr al revistei. Un fel de 

revista presei. Dl Şpac, însă, a fost şi 
rămâne un arhitect de labirinturi bi-
bliografice şi, acum, textuale, în care îi 
place să se plimbe şi să nu se rătăceas-
că pentru că şi-a creat din timp un fel 
de fir al Ariadnei, anume indexurile au-
xiliare. Textul lucrării este fragmentat, 
împărţit în ceea ce autorul înţelege prin 
„loturi”, acestea putând fi asemănate, 
convenţional desigur, cu fragmentele 
numerotate din care se constituie scrie-
rile lui Platon, de exemplu, sau cu ale 
altor filosofi antici şi contemporani. 
Pivotul pe care se ţin aceste „loturi” 
este clasificarea zecimală universală. 
Documentele selectate sunt împărţite 
pe clase, pe domenii, în funcţie de 
subiectele abordate în ele. „Loturile” 
sunt numerotate, dar numărătoarea 
începe nu de la schema CZU, ci chiar 
din Argumentul cu care se deschide 
volumul. Criteriile de împărţire pe 
„loturi” sunt diferite: o astfel de unitate 
textuală poate fi consacrată unei idei, 
unui subiect, poate comenta un lot de 
documente. Textul e compus din 230 
„loturi” numerotate pe câmpurile din 
stânga în ordinea crescândă a lor. De 
cele mai multe ori „loturile” au sub-
loturi (de ex. 91. 1, 91. 2, 91. 3, 91 .4), 
acestea însumând, delimitând aspectele 
(subiectele, documentele etc.) distincte 
ale lotului. Uneori e trecut într-un lot 
aparte un document important din 
suma de documente despre care s-a 
povestit în lotul precedent, sau se evi-
denţiază în câte un sublot anumite cita-
te, comentarii etc. Stilul în care autorul 
povesteşte despre documentele alese 
este unul, să-i zic aşa, cronicăresc, sau, 
mai curând, unul de trecere la inventar, 
intercalat cu constatări, precizări, luări 
de atitudine şpachiene. Desigur, se 
menţine totdeauna în prim-plan grija 
de a cuprinde în loturi şi subloturi 
totul la ce face trimitere aparatul in-
formaţional al lucrării. Indexurile dragi 
ale autorului plasate în partea a doua a 
lucrării sunt: de nume, de materii (care, 
poate, este frugal în raport cu obiecti-
vele lucrării), etno-geografic (pe care 
dl Şpac îl consideră cel mai important), 
domnitori şi voievozi ai Moldovei, 
cronologic (iniţiat şi aşezat pe criterii 
vagi), index de asociaţii, fundaţii, so-
cietăţi, instituţii etc., index de surse in-
formative, index de criptonime, index 
de titluri şi un foarte inspirat, rarisim 
index de iconografie. 

Noua lucrare a lui Ion Şpac este 
rezultatul unei munci remarcabile şi a 
unui fel de gândire neobişnuit. Sigur 
că ar fi putut exista, şi chiar există mai 
multe posibilităţi de realizare a unei 
astfel de idei. În varianta actuală, de 
exemplu, este omis un număr consi-
derabil de documente şi materiale din 
Arhivele Basarabiei, din care cauză 

avem de a face, în acest volum, cu o in-
formaţie incompletă. În plus, selectarea, 
oricare şi a oricui ar fi ea, nu poate să 
nu fie marcată de preferinţele auctoriale 
subiective. Care ar fi putut fi celelalte 
soluţii? Una ar fi fost pivotarea lucrării 
pe un tipic mai apropiat de funcţia des-
criptivă, incluzând în mod exhaustiv 
metadatele documentelor conţinute în 
numerele revistei, dar adăugând la fie-
care notiţă bibliografică câte o adnotare 
compusă din cuvinte, termeni, nume şi 
sintagme-cheie, ceea ce ar fi condus la 
o viziune foarte apropiată de metoda 
creată de Şpac, numai că ea ar fi exclus 
subiectivismul şi incompletitudinea infor-
maţională. Un exemplu de o astfel de 
abordare ar fi bibliografia fundamen-
tală Ştefan cel Mare şi Sfânt avându-l 
ca redactor ştiinţific pe academicianul 
Andrei Eşanu. O altă posibilitate ne-o 
oferă noile tehnologii. Numerizarea 
originalelor revistei, organizarea lor 
într-o bază de date înzestrată cu instru-
mentariul necesar de regăsire, de acces 
integrat, acest instrumentariu putând fi 
chiar indexurile elaborate de Ion Şpac, 
ar fi asigurat accesul la varianta digita-
lă a originalelor, prin Internet, ceea ce 
ar fi asigurat o mai deplină dezvăluire 
a conţinuturilor revistei şi o mult mai 
mare audienţă a acestui periodic.

Asta nu înseamnă, însă, că varianta, 
metoda lui Ion Şpac ar fi anodină. Car-
tea Revista Arhivele Basarabiei denotă 
o originalitate de gândire bibliologică 
remarcabilă, un spirit care iscodeşte 
fără istov în labirinturile informaţiei, 
dar mai ales o personalitate preocupată 
de supravieţuirea noastră ca neam şi 
de conservarea identităţii noastre na-
ţionale, lucru de neimaginat în afara 
cunoaşterii istoriei patriei. Între altele, 
îndărătnicia cu care dumnealui apără 
şi promovează formele tradiţionale de 
difuzare a informaţiei în faţa invaziei 
tehnologiilor noi, globale, izvorăşte, 
cred eu, tocmai din această dorinţă de 
conservare, de întreţinere a memoriei 
naţionale. Ion Şpac este un conservator 
ortodox şi altruist, aşa cum erau con-
servatorii al căror partizan era Emines-
cu. Iar noua carte a sa, mai ales dacă 
ţinem seama de faptul că noile tehno-
logii sunt departe de a fi disponibile 
întregii populaţii în întregul teritoriu 
al Moldovei, că mulţi învăţători, tineri, 
intelectuali din afara Chişinăului nu au 
posibilitatea de a veni în capitală ca să 
vadă originalele revistei, este chiar aşa 
cum şi-a calificat-o el însuşi, este un 
fel de tresor renseignementhique cu 
tentă de chef-d’oeuvre a bibliologiei 
naţionale.

Cartea a apărut sub auspiciile Biblio-
tecii Municipale „B. P. Hasdeu”. 

Alexe Rău
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Nobilimea Moldovei
Joi, 22 februarie, la Biblioteca Naţională a fost inaugurată expoziţia-eveniment “Nobilimea Moldovei”, dedicată dinastiei 

Dicescu. În acest an se împlinesc 170 de ani de la naşterea lui Pavel Dicescu, moşier basarabean de elită, mareşal al nobili-
mii din judeţul Chişinău, senator în Duma Rusiei; 120 de ani de la naşterea sopranei Anastasia Dicescu şi 125 de ani de la 
naşterea pedagogului Iulia Siminel-Dicescu.

Expoziţia este compartimentată în 
felul următor: Secolul nobilimii ba-
sarabene; Genealogistul Gheorghe 
Bezviconi şi heraldul Paul Gore; He-
raldică şi genealogie; Vechi familii 
boiereşti: Familia Krupenski; Dinas-
tia Dicescu; Neamul Cantacuzinilor; 
Sturdzeştii; Familia Hâjdeu; Boierii 
Stamati şi Nobili basarabeni, atunci 
cândva. În total în expoziţie sunt 
expuse materiale şi documente de 
arhivă a peste 45 de familii ale nobi-
lilor basarabeni, care nu au intrat în 
expoziţiile precedente: Măcăreştii; 
Măzărachi, Leonard; Rosetti; Do-
nici; Russo; Buznea; Boguş; Zberea; 
Hâncu; Hasnaş; Cotruţă; Catargi; 
Arbure; Stuart ş.a.

La inaugurarea expoziţiei au par-
ticipat Alexei Rău – directorul ge-
neral al Bibliotecii Naţionale, Iurie 
Colesnic – scriitor; Aurel Marinciuc 
– profesor universitar şi regizorul 
Andrei Vartic. 

Alexei Rău a explicat în primul 
rând noţiunea de nobil, referindu-se 
la astfel de calităţi ca generozitatea, 
bunătatea, cinstea, eleganţa, graţia, 
fineţea şi distincţia, superioritatea 
şi ţinuta. Nobilii confereau dem-
nitate şi elevaţie culturii naţionale, 
făcând-o să fie apreciată în lume. Ei  
sunt partea de aur a fondului gene-
tic al neamului. Nobilii basarabeni 
au creat istoria şi cultura plaiului 

nostru. Au lăsat urme călăuzitoare pentru generaţiile viitoare. De la nobilii moldoveni au rămas numeroase monumente de 
arhitectură. Pe contribuţia dinastiilor se ţine continuitatea şi memoria. La fel a adus la cunoştinţa publicului istoria familiei 
Krupenski, mai ales a lui Pavel Krupenski, care a fost moşier în satul său natal Larga. Apoi s-a referit la activitatea sopranei 
Anastasia Dicescu, care a urmat ideea lansată de George Enescu de a crea la Chişinău un conservator. Sub conducerea ei în 
anul 1919 la Chişinău se deschide Conservatorul “Unirea”.

Scriitorul Iurie Colesnic, după ce a subliniat că nobleţea e o stare de spirit, a relatat despre activitatea în Duma de Stat a 
lui Pavel Dicescu; despre dinastiile Râşcanu şi Măzărachi. Aurel Marinciuc a prezentat cartea Eufrosiniei Kersanovskaia 
Culpable de rien: chronique illustrée de ma vie au Goulag, desenele căreia au zguduit o lume întreagă. Cartea a apărut la 
Editura “Plon” din Paris. Andrei Vartic s-a referit la activitatea juristului şi filantropului Vasile Stroescu, care a înfiinţat şcoli 
în Basarabia şi Transilvania.

Nobilimea Moldovei a creat în mare parte cultura acestui plai, a lăsat urme călăuzitoare pentru generaţiile ce au urmat şi vor 
mai urma.

Ideea de a efectua, în baza colecţiilor BNRM, unele cercetări de anvergură asupra istoriei şi contribuţiei nobilimii a fost 
lansată de cei prezenţi la eveniment.

                                                                                                        Raisa Melnic
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American Libraries celebrează prima sută de ani

De la prima apariţie în 1907 American Libraries – revista Asociaţiei Bibliotecilor Americane − a fost tirajată în peste 29 milioane de 
exemplare. Promovarea celor mai bune experienţe de activitate, moderarea dezbaterilor pe cele mai fierbinţi probleme ale dome-
niului profesional, difuzarea celor mai importante evenimente şi noutăţi printre membrii asociaţiei au contribuit la popularitatea 
revistei pe parcursul unui secol de existenţă. 
Revista a făcut enorm pentru a ajuta cititorii să înţeleagă mai bine lumea şi profesia în continuă schimbare.
În cel de-al doilea secol revista păşeşte cu un nou design, noi rubrici, iniţiative digitale şi evenimente remarcabile care vor marca 
primul secol de existenţă.
Evenimentele şi articolele aniversare, incluse într-un număr comemorativ, care va apărea în iunie/iulie, vor culmina cu o expoziţie 
care va avea loc la conferinţa anuală ALA din iunie, organizată la Washington.
În era schimbărilor rapide, American Libraries rămâne ajutorul constant al bibliotecarilor, oferind informaţii şi ajutându-i să-şi facă 
mai bine meseria. Fiecare număr oglindeşte transformările care au loc în biblioteci şi în asociaţii şi ghidează cititorii spre noi realizări 
şi noi culmi ale profesiei.
Felicitări colegiului editorial şi tuturor cititorilor!

Reporter GB

Cele mai citite cărţi din Marea Britanie

Un sondaj realizat în Marea Britanie cu scopul de 
a aniversa World Book Day (Ziua Mondială a Cărţii) 
a desemnat cele 10 cărţi fără de care cetăţenii acestei 
ţări nu pot trăi. Peste 2.000 de britanici şi-au exprimat 
opţiunile prin vot la adresa www.worldbookday10.com. 
Pe primul loc în topul cărţilor fără de care britanicii nu pot 
trăi s-a situat romanul Mândrie şi prejudecată, semnat de 
scriitoarea Jane Austen. Cu 20% din opţiunile votanţilor, 
Mândrie şi prejudecată a surclasat cărţi celebre din toate 
timpurile, inclusiv contemporane. Apărut în 1813, acest 
roman ar putea părea pentru unii desuet. Nu este deloc 
aşa. Complexitatea personajului principal, talentul cu care 
autoarea introduce cititorul în lumea de la cumpăna dintre 
secolele XVIII şi XIX, observaţia şi umorul ei rafinat 
captivează orice generaţie. Pe locul doi (cu 17% din voturi) 
s-a situat Lord of The Rings (Stăpânul inelelor), celebra 
trilogie scrisă de JRR Tolkien, cunoscută mai ales datorită 
ecranizărilor spectaculoase. Locul trei i-a revenit romanului 
Jane Eyre, de Charlotte Bronte (14% din voturi), una dintre 
cele mai populare lucrări englezeşti de ficţiune.

Biblia, inclusă în preferinţele cititorilor, cărţile care îl 
au ca erou pe Harry Potter, semnate de JK Rowling, au 
obţinut locul patru, cu 12% din voturi, surclasând cartea 
lui Harper Lee, To Kill A Mockingbird  (Să ucizi o pasăre 

cântătoare) – locul cinci, cu 9,5% voturi. Pe locul şase se 
situează Biblia, cartea fundamentală din orice cultură, cu 
9% opţiuni. Trebuie semnalat că Biblia a obţinut locul patru 
conform voturilor exprimate de cititori cu vârste cuprinse 
între 43 şi 60 de ani, în timp ce la categoriile de vârstă sub 
18 ani, aceasta s-a situat pe locul 19. Locul 7 este ocupat 
de Wuthering Heights (La răscruce de vânturi), de Emily 
Bronte. Pe locurile opt şi nouă se află, la egalitate de voturi 
(6%), Nineteen Eighty Four (1984) de George Orwell, şi 
His Dark Materials, de Philip Pullman, urmate de Great 
Expectantions (Marile speranţe), de Charles Dickens. The 
Qualifications and Curriculum Authority spune că top 10 
relevă importanţa studierii textelor clasice în şcoală. 

Top 10
1. Pride and Prejudice (Mândrie şi prejudecată), Jane Austen; 
2. Lord of the Rings, (Stăpânul inelelor), JRR Tolkien; 
3. Jane Eyre, Charlotte Bronte;
4. Harry Potter books (cărţile cu Harry Potter), JK Rowling; 
5. To Kill a Mockingbird (Să ucizi o pasăre cântătoare),  

Harper Lee;
6. The Bible (Biblia);
7. Wuthering Heights (La răscruce de vânturi), Emily Bronte;
8. Nineteen Eighty Four (1984), George Orwell; 
9. His Dark Materials, Philip Pullman; 
10. Great Expectations (Marile speranţe), Charles Dickens. 

 Arina Avram

Politica bibliotecilor privind folosirea telefoanelor mobile
Dezvoltarea şi modernizarea tehnologiilor de informare şi comunicare sporeşte spectaculos şi folosirea telefoanelor mo-

bile, care în spaţiile publice capătă dimensiuni deranjante. Pe măsura extinderii telefoniei mobile, devine tot mai evidentă 
influenţa negativă a acesteia şi asupra bibliotecilor. Gălăgia provocată de celulare devine tot mai frecvent motiv de ceartă 
între utilizatori, pe de o parte, şi între utilizatori şi bibliotecari, pe de altă parte. În aceste condiţii, bibliotecile ar trebui să-şi 
revadă regulamentul de ordine interioară în aşa fel ca acesta să prevadă crearea în cadrul bibliotecii a unor spaţii de studiu 
libere de influenţa telefoanelor mobile. 

Poate ar fi cazul de revăzut „Codul privind conduita utilizatorilor”, acolo unde există, sau de elaborat acest document în 
bibliotecile în care n-a existat până acum. De rând cu celelalte prevederi privind conduita utilizatorilor, acesta ar trebui să in-
cludă o clauză privind interzicerea telefoanelor mobile în spaţiile destinate pentru studiu, oferite de biblioteci, în coridoarele 
adiacente spaţiilor pentru personal sau birourilor administrative etc.

Convorbirile telefonice ar putea fi permise în locurile unde să nu deranjeze alţi utilizatori sau personalul bibliotecii, cum 
ar fi holurile, coridoarele, scările, locurile amenajate pentru odihnă sau special în acest scop, toate reieşind din condiţiile 
bibliotecii concrete. Fiecare bibliotecă trebuie să determine cu grijă spaţiile şi să aibă justificarea necesară pentru spaţiile 
unde folosirea telefoanelor mobile este interzisă.

Politica bibliotecii privind folosirea telefoanelor mobile trebuie făcută publică şi adusă la cunoştinţa tuturor utilizatorilor, 
care vor fi informaţi despre restrângerea folosirii celularelor în unele spaţii ale bibliotecii.

O politică bine gândită privind folosirea telefoanelor mobile sporeşte posibilitatea ca în timp utilizarea acestora în spaţiile 
destinate studiului să fie limitată sau chiar problema să fie scoasă de pe ordinea zilei.

             V.O.
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Mircea  Snegur-  
memorialist

   Pe data de 15 martie în sala mare a Bibliotecii Naţionale 
a avut loc lansarea cărţii lui Mircea Snegur „Labirintul des-

tinului”. E vorba, de fapt, de primul volum 
al unei trilogii care urmează să apară sub 
acest generic, iar editorul care a venit în 
sprijinul realizării acestui proiect este 
Fundaţia „Draghiştea”. Ceea ce s-a produs 
în acea zi la Biblioteca Naţională a fost 
mult mai mult decât o lansare de carte. 
Volumul întâi al memoriilor primului 
preşedinte al republicii Moldova a fost 
un prilej pentru o revedere, o reşedere 
împreună a actorilor politicii, culturii, 
ştiinţei noastre în acei ani de dobândire a 
libertăţii, a independenţei şi suveranităţii 
statale a Moldovei, de lupte şi victorii, de 
bucurii legate de deschiderea unui drum 
nou pentru noi. Au fost prezenţi în sală 
doi ex-preşedinţi de ţară, doi ex-prim-
miniştri, zeci de miniştri, deputaţi, func-
ţionari publici din acea perioadă, scriitori, 
oameni de bună-credinţă şi iubitori de 
neam. Sala cea mare a BNRM a fost prea mică pentru a-i 
putea încăpea pe toţi cei care au dorit să participe şi să fie 
martori la acel eveniment unic în felul său.

Iar domnul Snegur s-a arătat a fi şi meşter la cuvânt. 
Academicianul Mihai Cimpoi, moderatorul manifestării, îşi 
amintea că în perioada când era preşedinte de fracţiune 

în parlament şi când exercita funcţia de  preşedinte de 
republică, dl Snegur avea totdeauna pe masa de lucru   
dicţionare explicative ale limbii române şi dicţionare rus-
române. El îşi cultiva mereu limbajul, lucru care se vedea 
din cuvântările sale publice, iar acum se vede şi din acest 
prim volum al memoriilor, scris, zicea Cimpoi, într-o limbă 
crengiano-sadoveniană. Mircea Snegur poate fi şi devine 
deja şi un scriitor. În deschiderea evenimentului, ca şi 
în alocuţiunea de închidere, dumnealui a mărturisit că 
a prins gustul scrisului şi că nu se mai poate rupe de la 

această îndeletnicire.
   Volumul I al „Labirintului des-

tinului” cuprinde anii de la naşterea 
dlui Snegur până la învestirea sa în 
postul de preşedinte al Republicii 
Moldova. Ex-ministrul sănătăţii, dl 
Ghidirim, a caracterizat volumul ca 
fiind unul aşezat, crescut din bună-
tate şi cumsecădenie. Dl Snegur nu 
scrie de rău nici despre duşmanii 
săi cei mai inveteraţi. Totuşi, faptele 
sunt expuse obiectiv (autorul s-a 
documentat în arhive şi biblioteci 
pentru a-şi corobora amintirile  cu 
realitatea concret-istorică), impar-
ţial, încât cei care erau duşmani se 
intrevăd în această ipostază prin 
însăşi realitatea mărturisită, fără a fi 
nevoie de calificative şi de interven-
ţii autoriceşti. De fapt, dl Ghidirim 
a repovestit, în felul său, conţinutul 
întregului volum. Nicolae Dabija, 

pomenit şi el în carte, şi-a împărtăşit amintirile despre 
activitatea în comun în cadrul parlamentului unional, des-
pre lupta pentru limbă şi alfabet, despre curajul bărbătesc 
pe care îl manifesta dl Snegur în situaţiile cele mai grele, 
spre deosebire de alţi demnitari care, de regulă, cam luau 
apă în gură. Ex-prim-ministrul Valeriu Muravschi a accen-

(continuare  în pag. 18)
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tuat că această carte e o sursă nestemată pentru cei care 
învaţă sau cercetează istoria Moldovei, e un testament 
pentru urmaşi. Academicianul Gh. Paladi a povestit des-
pre activitatea ştiinţifică  a dlui Snegur în domeniile legate 
de agricultură şi de felul în care a ştiut să dea o orientare 
progresistă dezvoltării agriculturii pe timpul când era res-
ponsabil de acest sector  în cadrul cc al pcm. Ion Hadârcă, 
despre care Mircea Snegur a scris în mai multe pagini ale 
volumului, în termeni elogioşi, a opinat asupra caracteris-
ticilor stilistico-conţinutale ale cărţii şi şi-a amintiti despre 
unele evenimente la care a participat împreună cu primul 
preşedinte al ţării. Andrei Vartic a ţinut o alocuţiune poe-
matică prin excelenţă,din care reiese că în acel moment 
Moldova avea nevoie de un preşedinte exact aşa cum 
este Snegur şi Dumnezeu i l-a dat la timpul potrivit. De 
altfel, cu ani în urmă, pe când era preşedinte al Fundaţiei 
„Basarabia”, Vartic a publicat un impunător volum despre 

viaţa şi activitatea lui Mircea Snegur, cu audienţă până în 
prezent. Maestrul şi ex-ministrul Ion Ungureanu, în stilu-i 

inconfundabil şi cu limbaju-i de excepţie 
ca frumuseţe şi ca elevaţiune intelectua-
lă,  şi-a amintit şi el de acei ani zbuciumaţi 
şi glorioşi pentru Moldova. Şi atunci şi 
acum, când îşi scrie memoriile, Mircea 
Snegur îl avea şi îl are pe Ion Ungureanu 
ca pe un model în ceea ce priveşte limba 
şi stilul. Drept că şi Andrei Strâmbeanu, în 
luarea sa de cuvânt, a subliniat (ca replică 
adresată lui Nicolae Dabija care spusese 
anterior că atunci când avea consilieri 
la preşedinţie dl Snegur scria mai puţin 
reuşit, iar de când nu mai are consilieri, 
scrie foarte bine), că îi este lui Snegur 
consilier lingvistic neoficial  din acei ani 
până astăzi.

Toţi ceilalţi vorbitori au împletit şi ei opi-
niile despre cartea lansată cu amintirile.

La încheiere, Mircea Snegur a spus că 
felul în care s-a petrecut lansarea şi acela 
în care au vorbit participanţii, îi sporesc 
încrederea în capacităţile sale scriitori-
ceşti şi că va scrie neapărat toate cele trei 
volume promise. De altfel, volumul lansat 
are 857 (aproape o mie!) de pagini, lucru 
care ne arată că domnul Snegur are nu 
doar îndemânare la scris, ci şi frumoasa 
laboriozitate, îndărătnicia şi hărnicia unui 
scriitor ouvrier, cum ar zice B. P. Hasdeu.

Pe data de 15 martie a avut loc una din 
cele mai remarcabile acţiuni culturale din 
istoria BNRM.

Vom aştepta cu nerăbdare celelalte vo-
lume de memorii ale celui dintâi ctitoritor 
preşedinte al Moldovei noastre.

Raisa Melnic
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De 8 Martie
Antologia unui 
sentiment dubios

Compania amorului în cele mai fru-
moase 100 de poeme româneşti. An-
tologie întocmită de Petru Romoşan. 
Editura Compania, Bucureşti, 2007, 
176 p. 

Dificultăţile liricii de dragoste 
– acesta este titlul unei poezii a lui 
György Petri, şi primele versuri sună 
aşa: „Nu pot, deci, să scriu nimic/ 
despre ochii-ţi frumoşi?”. Petri, unul 
dintre cei mai mari poeţi ai literaturii 
maghiare, s-a remarcat şi prin faptul 
că a ştiut să pună degetul pe rană: a 
găsit întotdeauna temele nerezolvate 
şi de mare interes. În cazul de faţă, a 
arătat contradicţia dintre pornirea poe-
tului de a vorbi despre dragoste şi fiin-
ţa iubită, de parcă nu s-ar fi întâmplat 
nimic din secolul al XVII-lea şi până 
astăzi, şi ştiinţa amară că s-a întâmplat 
enorm de mult. 

Să nu creadă nimeni că mă pierd 
printre paralele deşarte. Nu se poate 
să nu fi auzit un poet român măcar 
o dată: „De ce nu scrieţi versuri fru-
moase ca ale lui Eminescu?”. Dacă 
schimbăm numele cu cel al lui Petöfi, 
întrebarea asta mohorâtă devine cum 
nu se poate mai maghiară. 

Pentru cine poate emite o frază aşa 
desuetă şi punitivă, desigur că nu ar 
admite în veci că frumoasa poezie 
teribilistă a lui Dimitrie Stelaru e lite-
ratură: „Ce-mi pasă dacă-mi încui uşa/ 
Şi adorm beat lângă prag!/ Ştiu că eşti 
aproape de mine/ Şi-ţi sunt cât Dum-
nezeu de drag” (Olivia). Desigur, nu 
e „literatură” nici Vis cu institutoare 
al lui Leonid Dimov: „Am lovit-o-n 
laringe cu trident milostiv”. Leda de 
Marin Sorescu e curată blasfemie, iar 
Roman de Florin Mugur, de neînţeles. 
Nu se ştie ce vor poeţii de astăzi, spu-
ne ipocritul gentilom, şi nu-i pasă că 
cei trei, din păcate, nu mai sunt deloc 
„de astăzi”. 

Pentru mine, Roman este unul din 
vârfurile antologiei redactate de Petru 
Romoşan. „Lasă hârtiile, îmi strigă 
pieptănându-se. s…t Vreau s-o sărut, 
o las să vie,/ dar cineva-ntre gura mea 
şi-a ei/ aşază lent/ o foaie de hârtie”. 

Nu există o expresie mai tragică a 
conflictului dintre creator şi îndrăgos-
tit. Şi nu e nimic mai modern în sensul 
adânc al cuvântului decât Leda: „Leda 
trece surâzând/ Printre lucruri/ Şi se 
culcă/ Cu fiecare. s…t Mare poamă 
mai e/ Şi Leda asta,/ De aceea lumea 
rămâne/ Aşa de frumoasă”. 

Cititorul de mai sus, iubitor al unui 
Eminescu manelist, de melodie fără 
conţinut, ar fi cucerit de versurile Ile-
nei Malancioiu şi abia când ar reciti 
a doua sau (să fim totuşi rezonabili) a 
treia oară, ar simţi erotica macabră a 
poeziei Ursul: „Să urce-apoi din nou 
pe şira spinării-ncet până la gât/ S-aud 
vertebrele trosnindu-mi sub dreaptă 
laba lui de fiară/ Şi să nu pot ţipa de 
teamă ca-n timp ce trece peste mine/ 
Ca să mă vindece, strigându-l, el ar 
putea să scoată-o gheară”. Aşa cum tot 
muzica l-ar legăna, ascultând Cântecul 
naiv, deloc naiv de Emil Brumaru: 
„De ce nu vrei să-nnebuneşti la ora 
cinci/ După-amiază, când e atât de 
bine,/ Şi în sufrageriile adânci/ Să faci 
pe preşuri tumbe dulci cu mine?”. 

Vreau să spun prin aceste consi-
deraţii amărui că antologia lui Petru 
Romoşan este una şireată. Alături de 
şlagăre ale manualelor cum ar fi Vă-
căreştii, Eminescu sau Decembre de 
George Bacovia (parcă şi aud vocea 
tristă şi sceptică a lui Nicu Alifantis) 
el a pus operele pe care le-am semna-
lat şi multe altele – pe care din lipsă 
de spaţiu nu pot să le amintesc. Citind, 
de la un capăt la altul, Compania amo-
rului în cele mai frumoase 100 de poe-
me româneşti, poezia românească de 
dragoste „marca Romoşan” îşi pierde 
bucuria ardentă, fără probleme, şi câş-
tigă o bucurie contradictorie, antiteti-
că, uneori aproape de ură şi mult mai 
rafinată. Din grădini şi de lângă tulpini, 
din codru şi de lângă izvor, ea sau el 
intră într-o încăpere curioasă unde se 
întâmplă lucruri încă şi mai curioase. 
Câteodată (de exemplu, ajungând la 
Flanela lui Mihai Ursachi) m-am gân-
dit la erotismul ascuns şi totuşi atât de 
viu şi de palpitant al unui Kavafis, în 
care plăcerile sunt mai mult semnalate 
decât descrise, şi chiar în asta stă pute-
rea de evocare a poetului. 

Antologiile Compania urmăresc în-
totdeauna firul cronologic şi, desigur, 

asta e mai mult decât de înţeles (poeţii 
de azi, ca şi cei de ieri, pot fi poeţi mai 
ales pentru că Văcăreştii au fost), dar 
perspectiva sincronică e mai captivan-
tă decât cea diacronică. Dacă citim 
aşa, pe cei „vechi” ca pe nişte con-
temporani, aşa cum i-a citit Jan Kott 
pe autorii greci sau pe Shakespeare, 
Eminescu e un Geo Dumitrescu mai 
cuminte şi mai melancolic, Emil Bru-
maru – un Ienăchiţă Văcărescu mai 
rafinat şi mai decadent, Arghezi – un 
creator ce i-a dat chip şi trup „poamei” 
lui Marin Sorescu. În poezie, nici o 
mie de ani nu înseamnă mult – ce-ar 
însemna atunci două sute sau treizeci?! 
Literatura nu e un dulap pe ale cărui 
rafturi dorm, în naftalină, versurile 
vestejite. Am o singură nedumerire: 
de ce nu se pot citi, în Compania 
amorului, poezii mai recente? „Nu e 
o întâmplare cvasidispariţia poeziei 
de dragoste în ultimii treizeci de ani. 
Aceşti ani convulsivi pentru istoria 
României i-au îndepărtat pe poeţi de 
o sursă eternă de inspiraţie – apropiin-
du-i adesea artificial de dezbaterile 
cetăţii sau, dimpotrivă, fixându-le ma-
ladiv privirea asupra imaginii lor din 
oglindă”, scrie redactorul în prefaţa 
cu titlu semnificativ: înapoi la clasici!. 
Aş spune că, totuşi, nici Gabriela Me-
linescu, ultimul poet din volum, nu 
poate fi considerată „clasică” în sensul 
propriu al termenului; pe de altă parte, 
amintind doar două exemple, ce sunt 
Poemele de amor ale lui Mircea Cărtă-
rescu şi Iubitafizica lui Iulian Tănase, 
dacă nu „poezii de dragoste din ultimii 
treizeci de ani”? Ştiu că antologia este 
un gen arhisubiectiv, dar cred că me-
rită câteodată să te lupţi cu propria-ţi 
subiectivitate şi, eventual, s-o înfrângi. 

Nicio observaţie critică nu ştirbeşte 
însă rostul suprem şi sublim (pentru 
mine, cel puţin) al unui asemenea vo-
lum: mulţi autori idolatrizaţi (Emines-
cu, Arghezi, Bacovia ş.a.) devin din 
nou creatori vii, care pot fi recitiţi şi 
dezbătuţi, şi mulţi aproape uitaţi (Geo 
Dumitrescu, Magda Isanos, Radu 
Stanca etc.) pot fi redescoperiţi. Cine 
doreşte mai mult e fie prost, fie perfec-
ţionist, fie redactor de antologii...

Péter DEMÉNY
www.observatorcultural.ro
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Cărţi noi la LiterNet
Pentru astăzi am ales două cărţi noi în format electronic 

de la LiterNet, cu şase autori! Prima, Bună Cristina! Pa 
Cristina!, este un scenariu redactat de patru autoare: Ana 
Agopian, Carmen Mezincescu, Oana Răsuceanu şi Iulia 
Rugina. Cea de-a doua este un palimpsest, De la moartea 
copilului la uciderea copilului/Teatru şi sculptură, scris de 
George Banu şi Monique Borie.

- No one is her chain sau reconstrucţia unui sentiment. 
Greu de făcut abstracţie de faptul că avem de-a face cu 

un text scris de patru femei – ca femeie, nu pot să-mi abţin 
curiozitatea despre cum ar comenta un bărbat scrierea de 
faţă. Mi-a plăcut la prima lectură, şi la a doua, probabil şi 
acum, când am recitit-o a nu ştiu câta oară pentru a-i scrie 
o prezentare. Ca să reiau un clişeu, aş putea spune chiar că 
m-am regăsit în ea, asta înseamnă de fapt că mi-a plăcut. 
Un sentiment mai curând amar, căci am perceput-o la modul 
trist încă de la început. 

Admir multe scriitoare, totuşi de plăcut în sensul de plăce-
re nu mi-au plăcut cu adevărat decât cărţile unor bărbaţi. Iată 
un gând care îmi vine acum pentru întâia oară: ca să-ţi poată 
plăcea ceva, trebuie să te relaxeze, ca să te relaxeze, trebuie 
să te ajute să evadezi din tine, ca să te ajute să evadezi din tine 
trebuie să-ţi fie cumva străin, diferit. Şi nu am să insist asupra 
faptului că o femeie este de cele mai multe ori diferită la 
nivelul palpabil al sufletului de un bărbat. Cristina din sce-
netă îmi aminteşte mult de mine la o vârstă pe care nu mi-o 
iubesc – vârsta ei. Prima îndrăgosteală, căci mai târziu vom 
conveni cu toatele că nu merită să o numim prima dragoste. 
Un sentiment de care ne amintim cu zâmbetul pe buze, ca 
să nu recunoaştem că de fapt ne provoacă amărăciune. Câte 
iubiri de la treisprezece ani durează, sau măcar devin fapt? 
Cel mai adesea niciuna. 

Noi, fetiţele crescute mari, îi vom zâmbi lui Tudor (nu-
mele pe care Cristina nu-l va uita niciodată şi, probabil, va 
evita cu delicateţe să-l dea copiilor ei) de la distanţa timpului 
care ne separă, de după geamul noii camere în care locuim. 
Finalul scenetei, ultima secvenţă. Final deschis, pentru o 
iubire copilărească cu final închis. Ca un cititor cu parti-
pris ce sunt, nu m-am întrebat ce s-ar fi putut întâmpla cu 
ei, după un timp – asta mi se pare să conteze cel mai puţin, 
ceea ce înseamnă mai puţin decât deloc. Ca fetiţă devenită 
adolescentă, vă spun că iubirea Cristinei nu putea dura aşa, 
era insuportabilă, umilitoare, de neîngăduit. Trebuia să 
treacă în altceva, pentru că altfel... Aşa se face că Tudor 
îi apare vizavi (aici s-ar potrivi mai bine un cuvânt hibrid, 
româno-franţuzesc, «vis-à-vis»), se uită la ea, o recunoaşte, 
îi zâmbeşte. Deci – Happy End? Nu. E vis ceea ce ea vede 
pe geam? Nu, oricât ar fi de miraculos, e chiar Tudor. De 
fapt, despre miracol este vorba, despre ceea ce devin iubirile 
noastre de fetiţe, despre locul unde ni se duc visele după ce 
ne trezim, după ce ne decidem să le uităm, dacă nu au fost 
tocmai plăcute. 

Şi îndrăznesc să spun că niciodată primele iubiri ale unei 
fetiţe nu vor fi amintiri plăcute, pentru că fetiţele fac în ge-
neral lucrul acesta, se îndrăgostesc cu adevărat pentru întâia 
dată pe la treisprezece ani. Fiind vorba de o iniţiere mai 
curând dureroasă, nu poate dura, iar ea, Cristina, nu va trece 

mult şi se va ridica din propriul plâns de pe covor, pentru a 
se muta într-o casă nouă, de la fereastra căreia îi va zâmbi lui 
Tudor, care va veni spre ea, zâmbindu-i la rândul său. Final 
neaşteptat: dragostea trebuie să fie fericită sau nu va fi deloc; 
durerea va fi convertită în altceva sau ne va anihila. La fel 
de crud ca lupta pentru existenţă. Şi atunci nu avem oare 
dreptul să ne întrebăm unde sau când e de fapt iubire? În 
suferinţa iniţială, pe care o datorăm pentru totdeauna inacce-
sibilului Tudor sau în ceea ce putem spera că e un sentiment 
reciproc, care ne va reda demnitatea? Un lucru e însă cert: 
Cristina îl iubeşte pe Tudor, Cristina îl va duce pe Tudor cu 
ea în viaţa ei, oriunde se va muta.

Dacă asculta un cântec de Chris de Burgh atunci când se 
îndrăgosteşte de Tudor, s-ar putea ca mai târziu, când îi re-
găseşte privirea de la pervazul geamului din camera ei nouă, 
să se identifice mai curând cu fata din cântecul lui Reamon... 
„cos’ she’d say, it’s OK, I got lost on the way, but I’m a 
supergirl, and supergirls don’t cry... And then she’d say that 
nothing can go wrong. When you’re in love, what can go 
wrong? And then she’d laugh the nighttime into day, pus-
hing her fear further long... You can see in her eyes that no 
one is her chain...” (fragment din recenzia Irinei Ohanisian 
la Bună Cristina! Pa Cristina! de Ana Agopian, Carmen 
Mezincescu, Oana Răsuceanu, Iulia Rugina) 

- Teatru şi psihologie
De multe ori mă gândesc la asemănările dintre teatru şi 

psihologie. Ambele sunt, în felul lor, situate la graniţa din-
tre domenii ale căror caracteristici sunt, parcă, mai uşor de 
stabilit. Cu alte cuvinte, obiectivitatea psihologiei şi teatrului 
este un fel de mit, ceva proteic, schimbându-se de fiecare dată 
când o altă privire critică încearcă să le delimiteze statutul. 
Psihologia are angoasa condiţiei sale de ştiinţă, iar teatrul, ori-
cât ar părea de paradoxal, este nesigur pe condiţia sa de artă. 
Textele culese în această carte îmi vorbesc tocmai din această 
perspectivă – sunt glasurile unor oameni marcaţi, mereu con-
ştienţi de zbaterea teatrului de a-şi găsi o definiţie clară, de 
a-şi definitiva o dată pentru totdeauna mijloacele şi legăturile 
de rudenie cu celelalte arte. 

George Banu ne prezintă într-o manieră elegantă prin con-
cizie şi saţietate o posibilă istorie a teatrului din perspectiva 
evoluţiei motivelor sale principale, ca un studiu de caz asupra 
pretextului tragic (în Antichitate) şi mai recent al gestului 
tragic de ucidere a copilului. Într-o poetică a extremelor emo-
ţionale de aşa natură încât devin supraumane şi se transformă 
în arhetip, cum este tragedia, dispariţia copilului este mereu 
un act al destinului. Legătura imposibil de rupt dintre copil şi 
mamă este aşadar secţionată de un „ce” care transcende pu-
terea omenească, iar mama rămasă separată efectiv de lume, 
ajunge la hybris. În modernitate, motivul este radicalizat şi 
transformat într-un gest de sfidare a destinului. Moartea copi-
lului nu mai este o cauză având ca efect paroxismul emoţio-
nal, ci este un efect al acestuia, este un gest ultim şi total de 
eliberare prin negarea unei existenţe inacceptabile. 

Ca atare, în mod paradoxal, gestul este încărcat de semnifi-
caţia unei salvări. Apropierea teatrului de psihanaliză nu pare 
a fi mai mare nicăieri decât în acest punct în care motivul 
teatral este tangenţial cu mecanismul psihologic la fel de 
mult ca în cazul bine cunoscutului „complex al lui Oedip”. 
Dacă în eseul lui George Banu meditaţia asupra unui motiv 

(continuare  în pag. 21)
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teatral anume poate fi pusă în relaţie cu statutul general al 
teatrului numai prin asociere de idei, textul lui Monique Borie 
urmăreşte această angoasă de facto, reuşind un rezumat foarte 
eficient al evoluţiei concepţiei oamenilor de teatru (autori şi 
regizori) despre propria lor artă şi despre modul în care ea ar 
trebui să devină. Astfel, perioada simbolistă este una de mare 
efervescenţă în acest sens, venind ca o reacţie la un manie-
rism şi la un simptom de ignorare a teatralităţii în favoarea 
realismului. 

„În această perioadă, dramaturgi ca Maurice Maeterlinck 
şi regizori precum Gordon Craig sunt puşi în faţa conştiinţei 
faptului că toate artele au ca mediu de manifestare o materie 
neînsufleţită, toate în afară de teatru. Consecinţa imediată a 

acestei concluzii este conştientizarea beneficiului adus de o 
asemenea obiectivare (implicită la celelalte arte) şi dorinţa 
de a avea acces la o obiectivare similară. Iată cum se naşte 
paralela dintre actor, ca reprezentant al artei sale şi prin ex-
tensie a artei teatrale, şi statuie, tot reprezentativă, dar cum 
nu se poate mai diferită de pulsul vital inevitabil al omului-
actor” (fragment din recenzia lui Mircea Laslo la cartea De 
la moartea copilului la uciderea copilului/Teatru şi sculptu-
ră de George Banu şi Monique Borie). Citiţi integral recen-
ziile şi descărcaţi gratuit textele la http://editura.liternet/ro.  

Ovidiu DRAGHIA
ovidiu_draghia@yahoo.com

Multimedia
IMAGINI VIRTUALE. 
Blogul ca fractură (I)
    
Marius Ianus are bloguri, scrie pe 

alte bloguri (pe hyperliteratura, pe care 
l-a fondat împreună cu Cezar Nicoles-
cu), e legat de scandalurile de pe alte 
site-uri (clubliterar), aşadar, are o pre-
zenţă activă în spaţiul virtual. Poetul a 
colonizat, cu manifestările sale non-
conformiste, nu doar spaţiul public al 
Facultăţii de Litere sau al străzii, ci şi 
spaţiul public al Internetului. Sau, mai 
bine zis, după ce a epuizat locurile de 
„asediu” ale realităţii fizice, intransi-
gentul a găsit noi teritorii de asaltare a 
spiritelor. Aceste noi teritorii ale minţii 
sunt „stabilite”, fluid, ca frontiere elec-
tronice, în cyberspaţiu. 

Cel care a fondat fracturismul, îm-
preună cu Dumitru Crudu, în 1998, 
scrie şi acţionează în mod voit anarhic. 
Probabil dacă scrii exclusiv de bine 
despre Marius Ianus, nu faci decât să îl 
jigneşti. El care se revolta, avangardist, 
darâmându-i pe optzecişti şi pe post-
modernişti, poate că se simte cel mai 
bine când este, la rândul lui, chestionat. 
Acesta pare a fi un prim indiciu că este 
momentul apariţiei unui alt Marius 
Ianus, din moment ce Marius Ianus-ii 
de până acum s-au aşezat confortabil la 
un birou, în faţa unui monitor LCD şi 
zâmbesc complice, ca nişte capitalişti 
ai progresului tehnologic. Semnele de 
cuminţire şi de aliniere ale poetului îşi 
cer reversul în artă, o artă „rea“ care 
să critice „fracturile“ sociopolitice ale 
existenţei. Să ne amintim că poetul şi-a 
făcut fulminanta apariţie pe membrana 
literaturii ca un virus care afectează 
capitalismul carieristic sau afaceristic. 

Se pare totuşi că virusul Marius Ianus 
nu a fost devirusat, ci este, temporar, 
în carantină. Astfel, poetul îşi anunţă 
un nou volum rebel, publicat la „Car-
tea Românească”, Strumfii afară din 
fabrică!, în care îşi propune să adune, 
pe lângă propriile poezii, comentariile 
insurgente de pe forumul clublite-
rar.com, cele care au stârnit un scandal 
despre libertatea de expresie, cenzură 
şi literatură. Cu siguranţă, subiectul nu 
este încheiat şi vor curge mulţi pixeli, 
biţi şi cerneluri pe marginea dezbateri-
lor despre moderarea literaturii pe net, 
despre mişcarea anticenzură virtuală 
şi despre încălcarea intimităţii, despre 
raportul dintre viaţă şi poezie. 

Deja site-urile literare sau listele 
s-au confruntat cu problemele (pro şi 
contra) moderării, în sensul că multe 
voci afirmă că acestea nu trebuie să 
devină platforme de scandaluri şi ata-
curi la persoană, ci, dimpotrivă, să aibă 
filtre, norme şi reguli înspre câştigul 
valorii literare. Astfel, forumurile ar 
fi destinate libertăţii de exprimare, 
polemicilor şi răfuielilor personale, 
pe când site-urile literare, cenaclurile 
on-line şi blogurile colective au ad-
ministratori şi moderatori responsabili 
cu decurgerea postărilor în limitele 
bunului-simţ. Problemele intervin în 
momentul în care aceştia din urmă 
îşi arogă dreptul de a şterge sau de a 
interzice postări pe baza unor criterii 
nonestetice, caz în care un membru 
al unui club sau cenaclu este cenzurat. 
Spaţiul virtual nu este unul confortabil, 
în care te poţi instala ca într-un fotoliu 
multimedia şi savura entertainmentul. 
Dimpotrivă, odată situat fragil în el, 
te poţi lovi de aceleaşi animozităţi şi 

prietenii literare care împânzesc lumea 
literară din spaţiul realităţii fizice. Iată 
încă un argument pentru faptul ca teza 
„generaţiei 2000” şi a solidarităţii pică 
cu trâmbiţe cu tot.

IMAGINI VIRTUALE. 
Blogul ca fractură (II)

În prima parte a acestui articol amin-
team de „fractura“ care s-a produs pe 
net în momentul în care Marius Ianus, 
Eugen Suman, Ruxandra Novac şi 
Bogdan Perdivară au ieşit de pe clubli-
terar.com, în urma unor discuţii polemi-
ce despre regulamentul clubului, elită, 
cenzură, literatură şi democraţie. Mari-
us Ianus a ajuns să fondeze, cu ajutorul 
lui Cezar Nicolescu, blogul hyperlite-
ratura.reea.net, unde se găseşte un link 
către „manifestul fracturist” (un frag-
ment din revista Vatra în format pdf), o 
legătură către primele două numere ale 
revistei „fracturi” (2002), dar şi un link 
către „postfaţa strumfilor”, adică „do-
cumentele” forumului cu dezbaterile 
de pe clubliterar şi cele două poeme 
„incriminatoare” ale strumfilor (http://
mariusianus.ifrance.com/comlit.html). 

Aşadar, găsim materiale suficiente 
pe Internet pentru o privire asupra unei 
părţi din literatura „generaţiei” 2000, 
dar şi asupra modului în care biografia, 
viaţa şi realitatea sunt propuse a sta, în 
forma denudată, drept literatură. De la 
plachetele de versuri Hârtie igienică şi 
Ursul din container – un film cu mine 
la poemele şi comentariile virtuale ale 
„strumfilor“, „fractura” dintre biografie 
şi poezie devine din ce în ce mai mică. 
Astfel, poetul scrie poeme incomode 
pentru colegii şi prietenii de genera-

(continuare  în pag. 22)
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ţie, trecând de la o inspiraţie beat (din 
volumul Manifestul anarhist şi alte 
fracturi) la o contingenţă biografică, 
se pare insuportabilă, pentru cei vizaţi. 
Dacă în primele volume fracturismul 
era modalitatea de a transforma scrisul 
în armă, poezia în invectivă social-
politică şi manierismul în stil coroziv, 
de data aceasta din fracturism pare a 
mai rămâne doar „fractura“. Adică un 
conţinut social-politic şi ideologic îm-
blânzit, cu toate că sinceritatea şi agre-
sivitatea sunt în continuare îndreptate 
împotriva minciunii deopotrivă sociale 
şi literare. 

În timp ce primele poeme publicate 
se ridicau împotriva culturalizării coti-
dianului, împotriva elitismului şi a aca-
demismului în poezie, dar şi împotriva 
capitalismului materialist, poemele 
„strumfilor” par a fi autoreflexive în 
privinţa propriei generaţii de creaţie. 

Poetul-ideolog care s-a străduit să 
închege o grupare, şi a şi reuşit până 
la un punct, îşi îndreaptă acum armele 
poetice împotriva colegilor. Dacă una 
dintre credinţele poetului este că lite-
ratura schimbă într-adevăr lumea (o 
utopie care poate uimi la acest demola-
tor de ideologii, mituri şi clişee), cum 
mărturiseşte într-un interviu, atunci, 
de data aceasta, vrea Marius Ianus 
sa-i schimbe pe „douămiişti”? Vrea 
neoavangardistul să-şi asume până la 
capăt rolul de guru, mai ales că, tot 
datorită influenţei beatnicilor, s-a situat 
de multe ori pe baricada acţionismului 
spiritualist? Chiar dacă o evoluţie se 
poate urmări în poemele şi ideologiile 
lui, Marius Ianus a rămas consecvent 
cu ideea populismului şi cu imanenţa 
activistă. Dacă revista „fracturi” nu 
mai apare, dacă fracturismul şi-a li-
niştit apele, „fracturile” din societate 
şi din literatură par în continuare să-l 
obsedeze pe Ianus.

De la negaţia violentă şi înjurătură 
publică, liderul turbulent al generaţiei 
îşi construieşte o nouă imagine, cea 
a unui blogger care postează poezii 
(http://yanush.wordpress.com).

Lucia Simona DINESCU

RoBlogFest
RoBlogFest este o iniţiativă a lui Dra-

goş Novac ce datează din anul 2006. 
Scopul RoBlogFest este coagularea 
comunităţii blogger-ilor din România 
în cadrul unei competiţii unice. Ediţia 
din 2006 a fost considerată de mulţi 
internauţi ca unul dintre cele mai 
importante evenimente ale anului în 
ceea ce priveşte blogging-ul în parti-
cular sau comunitatea de Internet din 
România în general. 

RoBlogFest a fost gândit ca un 
concurs popular ce include toate 
blog-urile liber nominalizate de către 
orice utilizator de Internet. Evident, 
condiţia sine qua non a oricărui parti-
cipant este să aibă un blog care să fie 
actualizat regulat (cel puţin o dată pe 
săptămână). Pot participa orice fel de 
blog-uri – fie ele bazate pe text, audio 
sau video. O altă condiţie importan-
tă este ca orice blog înscris să aibă 
conţinut original – ca atare pot fi des-
calificate blog-uri cu conţinut copiat 
din alte locuri – inclusiv cele care fac 
traduceri.

- Secţiunile competiţiei
Perioada de nominalizări. În prin-

cipiu, aceasta durează două săp-
tămâni, timp în care oricine poate 
să propună un blog sau poate să-şi 
propună propriul jurnal. O singură 
nominalizare este suficientă pentru 
ca acel blog să fie luat în considerare 
pentru etapa de votare.

Perioada de votare. După închide-
rea sesiunii de nominalizări, blog-uri-
le propuse se vor centraliza pe fiecare 
categorie în parte şi oricine va putea 
vota pentru ele. Pentru reducerea 
posibilităţilor de fraudare fiecare vot 
se va baza pe o cheie unică de control 
asociată unei adrese de e-mail valide. 
După închiderea etapei de votare 
rezultatele vor fi făcute publice şi vor 
fi premiaţi câştigătorii în cadrul unei 
ceremonii festive.

- Descriere a categoriilor de concurs 
General 
Cel mai bun blog (crema frate!) 

– orice blog este eligibil; Cel mai in-

formativ blog (cel mai de unde afli) 
– blog-urile ce prezintă informaţii 
de interes general; Cel mai bun blog 
personal („cel mai al meu“) – orice 
blog despre viaţa personală; Cel mai 
bun blog colectiv („cel mai al nostru“) 
– orice blog cu cel puţin doi autori; 
Cel mai bun design de blog (cel mai 
arătos) – orice blog este eligibil; Cel 
mai bun blog nou (cel mai care vine 
din urmă) – orice blog apărut în ulti-
mele 12 luni; Cel mai bun blog scris 
de cineva sub 18 ani („cel mai din 
aia mici“) – orice blog scris de cineva 
sub 18 ani; Cel mai bun post de blog 
– orice articol scris pe un blog este 
eligibil. 

Specialist 
Cel mai bun foto blog (cel mai care 

ne-ncită ochiu’) – orice blog al cuiva 
care publică fotografii proprii; Cel mai 
bun blog de cultură (cel mai care ne 
gâdilă neuronu’) – orice blog ce pu-
blică articole despre artă sau cultură; 
Cel mai bun blog de divertisment (cel 
mai la care ne simţim bine) – orice 
blog de divertisment (pot fi incluse 
atât blog-uri umoristice, cât şi cele 
cu review-uri de muzică, filme, sport 
etc.); Cel mai bun blog de tehnologie 
(cel mai web 2.0 sau p-acolo) – orice 
blog scris pe teme de tehnologie; Cel 
mai bun blog de media („cel mai de 
care pe care“) – orice blog ce conţine 
articole despre industria media; Cel 
mai bun blog de afaceri („cel mai 
de bani“) – orice blog ce conţine ar-
ticole despre afaceri, economie etc.; 
Cel mai bun blog de companie („cel 
mai de PR“) – orice blog ce reprezintă 
oficial o companie. Personalitatea 
românească cea mai aşteptată să-şi 
facă blog – orice român persoană 
publică.

- Voturi şi finala. După data de 15 fe-
bruarie se pot vota blog-urile înscrise 
în concurs, urmând ca pe 2 martie să 
fie anunţaţi câştigătorii. Vom reveni 
peste câteva săptămâni în revista 
Observator cultural pentru a anunţa 
câştigătorii RoBlogFest.

Ovidiu DRAGHIA
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Despre prăbuşirea Americii

Nimic nu e mai spectaculos în istorie decât căderea unui 
imperiu. Cum bine subliniază istoricii, căderea imperiilor 
nu a însemnat, neapărat, un recul civilizaţional şi, aproape 
niciodată, nu a produs catastrofe istorice, dar, fără îndoială, 
reprezintă momente grandioase, în care piscurile şi 
adâncurile naturii umane ies la rampă cu pregnanţă unică. 
Intelectualii simt, în general, un fel de jubilaţie proaspătă 
şi de satisfacţie pseudomorală comentând prăbuşirea 
imperiilor. Este, pe de altă parte, corect de menţionat că 
în toate epocile există o minoritate conservatoare care 
deplânge dispariţia unor imperii, mai ales a celor care s-au 
dovedit a fi ocazii extraordinare de inovaţie istorică. De 
asemenea, e foarte interesant de observat cum evoluează 
conştiinţa publică a naţiunilor care au fost fondatoare de 
imperii. De pildă, britanicii, care aveau în primele decenii 
ale secolului al XX-lea cel mai întins imperiu din istorie, 
vorbesc emfatic despre imperiul lor chiar şi acum, când nu 
îl mai au, în vreme ce americanii, naţiunea despre care se 
spune că a dezvoltat un imperiu la finele aceluiaşi secol, nu 
sunt deloc mândri să admită că au fondat un imperiu. 

Victoria culturală a stângii a impregnat definitiv cuvântul 
imperiu cu un miros leninist, incriminând imperialismul 
ca pe o crimă abominabilă a capitalismului. Americanii 
sunt prima naţiune liberă care se ruşinează să spună că 
are un imperiu şi care aproape îşi cere scuze că a ajuns 
în poziţie hegemonică. Totuşi, America nu e hegemon, în 
sensul curat, de dicţionar, al cuvântului, căci America, deşi 
superputere, nu pare a conduce lumea. Lumea arată cu totul 
altfel decât vor americanii, asta e sigur, şi prea multe planuri 
ale Americii eşuează în imediat, ca să se poată spune că 
America conduce lumea.

Situaţia din Irak şi valul generalizat de antiamericanism care a 
cuprins lumea duce pe mulţi la ideea că acest imperiu american 
se apropie de sfârşit. Se citează un lung şir de evenimente, 
precum creşterea economică a Chinei, extinderea şi consolidarea 
Uniunii Europene, ofensiva islamică, înmulţirea puterilor 
nucleare (după ce anii ’90 au fost de-a dreptul glorioşi pentru 
dezarmarea nucleară), care toate par a duce la concluzia că SUA 
nu controlează, de fapt, mersul lumii, care, prin urmare, nu (mai) 
este o nemărginită posesiune americană. Sunt semne care spun 
că, deja, fără să ne dăm seama, am trecut din lumea unipolară 
dominată de America într-o lume multipolară şi că eşecul militar 
american din Irak este cea mai bună dovadă că nici măcar mult 
clamata superioritate militară americană nu mai poate conferi 
Washingtonului poziţia de incontestabil lider mondial. 

Admit că trăim o vreme a contestării universale, dar nu cred 
că America este detronată din poziţia sa de lider mondial şi 
nici nu cred că acest fapt se va produce foarte curând. 

Trebuie spus, de la bun început, că forţa colosală a 
Americii e produsul libertăţii pe care această ţară a ştiut să o 
creeze în interior. America există ca atare pentru că, de vreo 
două secole, a putut produce progresiv o cantitate de libertate 
nemaiîntâlnită în istorie. America este, din toate punctele de 
vedere, cea mai liberă ţară a lumii. În clasamentele marilor 
instituţii financiare, se arată că produsul intern brut al 
Statelor Unite este de trei ori mai mare decât al Japoniei, 
a doua clasată. Ţările europene, toate 27 la un loc, unite în 
Uniunea Europeană, produc cu puţin mai mult decât SUA 
singure. În clasamentul bugetelor militare, SUA conduc 
detaşat – ele cheltuie pentru scopuri militare mai mult decât 
suma cheltuită pentru aceleaşi scopuri de următoarele 12 ţări 
clasate, în total. În plus, forţa politică şi culturală a Americii 
este, încă, cea mai mare din lume. Cred că o forţă mai mare 
decât cea a Americii nu poate veni decât de la o entitate 
(stat, grup de state, uniune de state etc.) care poate produce 
o cantitate încă şi mai mare de libertate pentru cetăţenii săi şi 
care, mai ales, este capabilă să producă un vis mai seducător 
pentru miliardele de oameni de pe planetă. America va 
sucomba în momentul în care miliarde de oameni vor 
înceta să o mai privească – aşa cum fac acum – ca pe un 
model de urmat sau ca pe un vis spre care trebuie să se 
îndrepte. Mi-e imposibil să găsesc acum o asemenea ţară 
în lume şi am dificultăţi să anticipez apariţia unei asemenea 
entităţi, foarte curând. Rivalul cel mai apropiat este Uniunea 
Europeană, dar aici sunt încă multe de făcut, în primul rând 
pentru ca cetăţeanul european să creadă în UE, aşa cum 
crede cetăţeanul american în SUA. Mai mult, cred că e de-
a dreptul periculos să ne gândim la SUA ca la un imperiu 
căzut. În fond, în politică lucrăm cu convenţii, cu concepte 
care au o relaţie profundă cu credinţele noastre. Dacă 
vom continua să repetăm, purtaţi mai degrabă de wishful 
thinking, decât de argumente reale, că America nu mai 
este lider mondial şi vom ajunge să şi credem acest lucru, 
atunci vom concluziona că responsabilitatea SUA pentru 
securitatea globală nu mai e primordială. În această situaţie, 
apare ca o consecinţă firească o bună doză de izolaţionism 
şi de dezangajare a SUA şi nu cred că acest fapt ar contribui 
la stabilitatea şi pacea lumii. Dimpotrivă. O lume în care 
SUA nu ar mai fi implicată ca principală forţă ci, doar, ca un 
competitor egal cu alte superputeri ar fi o lume mai rea, mai 
nedreaptă, aşa cum a fost lumea războiului rece. 

Sigur că SUA comit erori. Pe de altă parte, nu cred că 
există naţiune în stare să admită, să se căiască şi, aproape, 
să se autoflageleze mai mult pentru erorile pe care le comite. 
Excepţionalismul american nu este produsul gândirii 
americane, ci produsul opiniilor mai tuturor oamenilor din 
lume despre această ţară, iar antiamericanismul masiv al 
timpurilor noastre nu este altceva decât dezamăgirea de 
conjunctură a multora că America nu se ridică la înălţimea 
propriului ideal, şi nu negarea idealului în sine. Atâta timp 
cât America rămâne produsul idealurilor sale e greu de 
anticipat o cădere a ei. Şi, în orice caz, e de nedorit. 

Sever VOINESCU
Reluare din revista lui Andrei Pleşu „Dilema Veche”, 

nr. 158, 16 februarie 2007
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Ştiri IT
IBM a creat o „memorie revoluţionară” – IBM details memory advance for chips 

Compania belgiană Copiepress, deţinătoarea drepturilor de editare pe teritoriul acestei ţări a ediţiilor seriale în lim-
bile franceză şi germană, a acţionat-o în judecată pe firma GOOGLE. Curtea belgiană de justiţie a examinat cazul în mod 
operativ. Juraţii au ajuns la concluzia că din cauza „metodelor de activitate” ale GOOGLE-ului, editorii de periodice din 
Belgia pierd controlul asupra propriilor site-uri şi asupra conţinuturilor acestora, iar serviciul de ştiri al GOOGLE-ului vinde 
reclama din periodicele care apar în această ţară, obţinând dividente pe seama muncii şi a investiţiilor editorilor belgieni. 

Curtea belgiană de justiţie a obligat GOOGLE-ul să înlăture de pe site-ul său trimiterile la articolele din periodicele 
belgiene, iar pe viitor să nu mai insereze asemenea informaţii. În caz contrar, conform deciziei judecăroreşti, firma GOO-
GLE va plăti penalizări în sumă de un milion de euro pe zi. - Google News hit by Belgian ban 

 Bill Gates a vizitat România
Şeful Microsoft a inaugurat un centru regional IT Microsoft 

şi a lansat oficial în România Windows Vista. La evenimentul 
deschiderii centrului regional au participat numeroase perso-
nalităţi, între care premierul Călin Popescu Tăriceanu şi pre-
şedintele Traian Băsescu. De asemenea, Bill Gates a discutat 
despre extinderea Microsoft în România, măsurile pe care 
Guvernul trebuie să le aplice pentru o dezvoltare accelerată a 
economiei, despre posibilităţile de dezvoltare a domeniului IT 
la noi în ţară, dar şi despre visele celui mai bogat om din lume: 
renunţarea la conducerea Microsoft şi implicarea în acţiuni de 
caritate dezvoltate de fundaţia sa. Referitor la situaţia Româ-
niei, Bill Gates recunoaşte că „România are o contribuţie din 
ce în ce mai mare în IT”.

Bill Gates modernizează bibliotecile ieşene 

Deşi nu a trecut mult timp de când a fost în România – unde a stat doar câteva ore  magnatul Bill Gates „revine“ prin 
reprezentanţii fundaţiei care îi poartă numele. La Consiliul Judeţean Iaşi a fost primită vizita unei echipe de americani 
care a prezentat un proiect privind investiţii în informatizarea bibliotecilor din judeţ. Americanii reprezintă firma „In-
ternational Research & Exchanges Board” şi Fundaţia „Bill & Melinda Gates” şi doresc să aducă echipament modern de 
calcul în bibliotecile din mediul rural. 

Sumele investite vor fi generoase
„Am primit acest proiect, care este bine-venit mai ales în mediul rural. Noi suntem, desigur, de acord cu dotarea cu 

calculatoare a bibliotecilor locale şi astfel se vor putea face şi legături Internet cu biblioteci judeţene. Acum se va stabili 
numărul necesar de calculatoare şi posibilitatea conectării acestora la Internet, iar noi am primit asigurări că sumele 
investite vor fi suficiente, Fundaţia „Bill & Melinda Gates” având resurse suficiente în acest sens. Fundaţia va oferi şi un 
fond de carte virtuală pe suport CD sau accesibil pe Internet”, a declarat Lucian Flaiser, preşedintele Consiliului Judeţean 
Iaşi. Americanii fundaţiei lui Bill Gates vor colabora şi cu conducerea Bibliotecii Judeţene „Gheorghe Asachi”, una dintre 
cele mai mari biblioteci din Moldova. În judeţul Iaşi, dintre cele 85 de biblioteci rurale, doar 17 au acces la Internet, fiind 
posibile doar conexiuni wireless.                   

Cătălin Coca

Windows Vista este în România    

Windows Vista a fost lansat săptămâna aceasta şi în România. Noul sistem de operare va fi oferit, pentru moment, doar 
mediului de afaceri. Microsoft România a anunţat că variantele pentru utilizatorii casnici vor fi disponibile în mai puţin 
de două luni. „Acesta este cel mai important moment pentru Microsoft România din ultima decadă şi un moment foarte 
important pentru industria locală de software. La nivel mondial, ne aşteptăm ca peste 200 de milioane de utilizatori să 
folosească unul dintre noile produse, până la sfârşitul anului 2007, a declarat Ovidiu Artopolescu, director Microsoft 
România, în cursul unei conferinţe de presă prilejuite de lansarea noului sistem Windows Vista. 

De asemenea, a fost lansată şi versiunea 2007 a pachetului Microsoft Office. Microsoft, cel mai mare producător de 
software la nivel global, intenţionează să lanseze Vista pentru clienţii de retail pe 30 ianuarie 2007, la un preţ cuprins 
între 200 şi 400 de dolari, informează Mediafax.

Ovidiu DRAGHIA
Un material mai amplu despre Windows Vista  va fi publicat în numărul din aprilie al "GB". 
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Cognoscere
Invenţie care duce la dezvoltarea 
nanotehnologiilor

O nouă invenţie pare să ajute dezvoltarea şi mai rapidă a 
nanotehnologiilor. O echipă de cercetători japonezi a inventat un 
model de nanotuburi care transformă lumina în electricitate. 
Alimentarea cu energie electrică este una dintre marile probleme din 
domeniul nanotehnologiilor, pentru că dispozitivele cu dimensiuni foarte 
mici au nevoie de surse de energie pe măsură. Ei bine, se pare că această 
problemă şi-a găsit rezolvarea. Şi asta pentru că o echipă de cercetători de 
la Universitatea din Tokyo a realizat nişte nanotuburi care au capacitatea 
de a transforma lumina în electricitate. Nanotuburile sunt asemănătoare 
unor fire care au dimensiuni deosebit de mici. Astfel, grosimea unui astfel de nanotub este de aproape un milion 
de ori mai mică decât un milimetru. Chiar dacă aceste nanotuburi au fost construite pe principiul panourilor solare, 
misiunea cercetătorilor a fost deosebit de grea. Şi asta deoarece aceştia au trebuit să inventeze doi compuşi chimici 
care să poată genera în mod eficient electricitate la contactul cu fluxurile de fotoni ale luminii solare. Autorii invenţiei 
au testat-o deja cu succes. Ei declară însă că mai au nevoie de timp pentru a îmbunătăţi nanotuburile generatoare 
de electricitate, astfel încât acestea să poată fi utilizate cu succes de către diferitele dispozitive şi maşini de aceleaşi 
dimensiuni. Iar aplicaţiile acestei invenţii sunt deosebite. Aceste nanotuburi ar putea deveni sursa de energie pentru 
numeroase microdispozitive şi nanoroboţi. Cum nanotuburile generatoare de energie sunt asemănătoare antenelor 
folosite de către unele bacterii în procesul de fotosinteză, cercetătorii speră ca, într-un viitor mai îndepărtat, să poată 
conecta aceste organisme pentru a crea dispozitive bionice.

Jumătate din limbi vorbite pe planetă sunt pe cale să dispară 
 La o întrunire a Asociaţiei Savanţilor Americani s-a făcut auzită opinia că dispariţia unor limbi vorbite pe Pământ 
poate dăuna încercărilor de conservare a biodiversităţii. 
Peste jumătate din cele 7 mii de limbi vorbite pe planetă sunt pe cale să dispară până la sfârşitul acestui secol, iar 
specialiştii consideră că dispariţia lor poate avea consecinţe asupra cunoaşterii speciilor de animale şi plante. 
Lingviştii spun că astăzi mai sunt în viaţă ultimii vorbitori ai peste jumătate din limbile de pe glob. Dar că odată cu 
moartea acestora şi limbile respective vor fi pierdute. Şi odată cu ele ar putea dispărea şi informaţii importante despre 
animale sau plante aşa cum erau ele transmise pe cale orală în limbile respective. 
Cercetătorii spun că 80 de procente din speciile vizibile cu ochiul liber nu au fost clasificate încă după criteriile ştiinţifice 
occidentale. Doctor David Harrison de la colegiul Swarthmore spune că majoritatea informaţiilor pe care oamenii le au 
despre ecosisteme sunt păstrate şi transmise doar pe cale orală şi că păstrarea limbilor poate ajuta şi la păstrarea unor 
specii. „Este evident că ştiind mai multe despre specii şi ecosisteme le şi putem proteja mai bine. Acesta este argumentul 
meu”, spune doctor Harrison.  „Acesta este argumentul meu, iar ştiinţa occidentală are mari goluri. Ştim mult mai puţin 
decât credem că ştim şi subapreciem cunoştiinţele ştiinţifice acumulate în culturile tradiţionale”, spune doctor Harrison. 
El consideră că limbile indigene conţin concepte ştiinţifice complicate. Şi dă drept exemplu un trib din Canada care nu are 
cuvinte separate pentru somon şi păstrăv, considerându-le aceeaşi specie. Iar teste genetice recente au confirmat această 
informaţie.

Revoluţie în lumea computerilor
Firma Guger Technologies din Germania a creat un 
sistem de dirijare a computerului cu ajutorul semnalelor 
emise de creirul uman. El se preatează nu numai la PC-
uri, ci şi la celelalte modele de computere. Funcţionarea 
sistemului se bazează pe “citirea”  electrocefalogramei 
cu ajutorul electrozilor, pe amplificarea semnalelor şi 
pe interpretarea acestora. Este elaborată şi o variantă 
de implantare în organismul uman (locul implantului 

încă nu e stabilit definitiv) a unui mecanism de citire 
a semnalelor hipotalamusului. Astfel, omul va putea 
utiliza computerul “cu gândul”, adică prin decizii, 
comenzi, întrebări etc. formulate în minte. Tastatura, 
şoricelul devin inutile, la fel cum îşi  vor pierde 
actualitatea, chiar rostul alfabetizarea şi şcolarizarea 
utilizatorilor de computere în formă şi în conţinutul 
lor actuale, iar în consecinţă accesul la noile tehnologii 
va deveni simplu (natural) şi cu adevărat general. http:
//www.gizmag.com/go/6971
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În ce condiţii a apărut viaţa pe Pământ?

În ce condiţii au apărut primele forme complexe de 
viaţă de pe Pământ? Geologii au presupus timp de 
mulţi ani că dezvoltarea formelor complexe de viaţă a 
avut loc doar după ce în apele oceanelor concentraţiile 
de oxigen au ajuns la o valoare suficient de mare. 

Au trecut mai bine de trei miliarde până la explozia 
formelor de viaţă complexe în mări şi oceane.

Dar nimeni nu a ştiut cu precizie când s-a întâmplat 
acest lucru şi, mai ales, care a fost nivelul de oxigen care 
a permis dezvoltarea explozivă a vieţii. Recent un studiu 
a oferit răspunsuri acestor întrebări. Dacă primele urme 
primitive de viaţă au apărut pe Terra acum aproape 4 

miliarde de ani, au trecut mai bine de trei miliarde de ani 
până la explozia formelor complexe de viaţă în mări şi 
oceane, care a avut loc acum aproape 600 de milioane de ani. 
Ce a cauzat această dezvoltare explozivă a vieţii?
Şi, mai ales, de ce nu a avut loc mai devreme? 
Cercetătorii au fost unanim de acord că formele complexe 
de viaţă nu s-ar fi putut dezvolta în absenţa unor 
concentraţii suficient de mari de oxigen. Iar oxigenul liber, 
apărut pe planetă acum aproape 2 miliarde şi jumătate 
de ani, s-a găsit timp îndelungat în cantităţi mult prea 
mici. Au fost necesare 2 miliarde de ani pentru ca unele 
genuri de bacterii şi alge primitive să producă suficient 
oxigen. Două articole publicate recent în Science şi Nature 
prezintă rezultatele unor analize sistematice efectuate pe 
roci vechi de aproape 600 de milioane de ani. Analizele 
au identificat indicii ale prezenţei oxigenului în apele 
oceanelor, precum tipul şi concentraţia compuşilor de 
fier. Rezultatele studiilor arată că, acum aproape 600 de 
milioane de ani, la finele unei importante glaciaţiuni, 
apa provenită din topirea gheţurilor, bogată în substanţe 
minerale, a hrănit bacteriile existente în oceane. Acest fapt 
a dus la dezvoltarea masivă a bacteriilor, care, pe parcursul 
a încă aproape 50 de milioane de ani, au produs o 
cantitate suficientă de oxigen care să permită dezvoltarea 
formelor complexe de viaţă. Cercetătorii au determinat şi 
acest nivel critic al oxigenului, care era de aproximativ 15 
la sută din cel actual.

Divertis.net
Internetul ca sală de 
lectură

Am încheiat anul 2006 cu o invitaţie 
la lectura neconvenţională. Editura 
LiterNet a publicat de curând două noi 
volume: un scenariu, America, semnat 
de Florin Şerban, şi un album de fo-
tografii, însoţite de scurte comentarii, 
Chipuri de viaţă monahală, realizat 
de Dragoş Lumpan. Cărţile pot fi des-
cărcate gratuit de pe site-ul LiterNet. 
Editurile Polirom şi Nemira oferă la 
rândul lor cărţi electronice ce pot fi 
citite gratuit.

În luna mai 2006, LiterNet-ul anunţa 
că s-au desemnat finaliştii Concursului 
Naţional de Scenarii HBO, organizat 
de către HBO România în colaborare 
cu APFR, organizatorul TIFF (Festival 
Internaţional de Film din Transilvania). 
Scenariile finaliste vor fi publicate, cu 
acordul autorilor, pe LiterNet. Iată al 
doilea din cele cinci scenarii finaliste 
pe care le va publica redacţia LiterNet. 

- America, adică ţara tuturor posibi-
lităţilor, râvnita destinaţie a lui Anton, 

un tânăr cu educaţie universitară, a că-
rui ultimă speranţă la o viaţă decentă a 
rămas emigrarea ilegală. Anton renunţă 
la terna Românie, la relaţia cu Angela şi 
la prieteni şi alege compania unui con-
tainer rece şi lipsit de lumină, dar care 
promite strălucirea Americii. Din ne-
fericire pentru protagonistul aventurii, 
dar spre bucuria cititorilor scenariului 
şi/sau a spectatorilor posibilei viitoare 
pelicule, care primesc o memorabilă 
lecţie despre destin, decădere umană şi 
chiar involuţie, Florin Şerban, autorul 
scenariului America, pregăteşte un ne-
sfârşit joc al aparenţelor, al oglinzilor 
şi al alternanţei între real şi imaginar. 
Odiseea lui Anton nu împrumută sire-
ne, ciclopi mâncători de oameni sau 
nimfe ademenitoare, dar toţi demonii 
sunt prezenţi acolo, în sufletul şi spi-
ritul celui autocondamnat la anihilarea 
simţurilor. Odată cu îndepărtarea de 
locurile natale, lumina se stinge brusc 
şi eroul pierde contactul vizual, pă-
trunzând adânc în inima întunericului; 
apropierea de America e însoţită de o 
tăcere mormântală – contactul auditiv 
cu cei din exteriorul containerului se 
metamorfozează încet în ecourile unei 

sexualităţi primare pentru a dispărea, 
mai târziu, cu totul; lipsit de posibili-
tatea unei atingeri umane, simţul tactil 
al lui Anton se atrofiază devenind o 
amintire; ultimele două redute, gustul 
şi mirosul, ajung să se dueleze pentru 
supremaţia în bruma de spirit ce i-a 
rămas fostului om şi rezultatul îmbină 
scatologicul cu penitenţa. Redus la sta-
diul de sălbatic, Anton se agaţă de vise 
şi de promisiunea eliberării... Cu toate 
acestea, deschiderea containerului nu 
mai poate aduce decât sfârşitul, poate 
previzibil, cu siguranţă ironic, dar în-
delung aşteptat şi chiar dorit. (recenzie 
de Andrei Creţulescu la volumul Ame-
rica, semnat de Florin Şerban).

Cine citeşte sau măcar răsfoieşte sce-
nariile filmelor lui Andrei Tarkovski 
observă fără recul că regizorul descria 
şi consemna anticipat toate detaliile 
legate de filmări, dialoguri, replici, de-
talii tehnice. Meticulozitatea şi acribia 
cu care Tarkovski îşi elabora filmele 
a devenit paradigmatică, scolastică 
aproape... Puţini maeştri ai imaginii 
din veacul trecut au atins o astfel de 
cotă. Este şi foarte dificil să-i urmezi 
reţetarul. Căci asta impune o maximă 

(continuare  în pag. 27)
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disciplină, o ascetică dăruire meseriei 
şi vocaţiei, o impecabilă cunoaştere a 
datelor şi instrumentelor genului de artă 
abordat. Mai e nevoie şi de o chemare 
pentru ceea ce faci. Procesul de profe-
sionalizare este actualmente într-o mare 
derută, e avariat de amatorism, super-
ficialitate, fast-thinking, ironie globali-
zată. De aceea nu poţi să nu te bucuri 
şi să nu jubilezi (discret şi cu măsură!) 
când întâlneşti tipi pentru care vocaţia 
se plămădeşte în lucruri şi izbânzi ve-
ritabile, autentice, îndelung chibzuite, 
drept socotite. 

Un astfel de tip este artistul vizual 
Dragoş Lumpan. Un fotograf cu studii 
de artă şi teologie a făcut, în timp, ca 
prezenţa sa în mediul artistic să devină 
şi să fie una inconfundabilă şi întot-
deauna tonică. Acum a pregătit un al-
bum cu fotografii cu chipurile (în sens 
fiziognomic, ipostatic şi comportamen-
tal) al monahilor de la Sihăstria Putnei. 
Şirul bogat şi divers de fotografii color 
şi alb-negru, realizat de artist în tim-
pul ultimelor săptămâni ale Postului 
Mare şi în Săptămâna Luminată din 

anul 2006, arată multitudinea şi lumi-
nozitatea vieţii călugăreşti, în răspăr 
cu imaginea posacă şi monotonă pe 
care o avem noi, mirenii, despre ea...
Poate chiar cele mai expresive fotogra-
fii sunt arătate anume în alb-negru, căci 
ceea ce incifrează fotografia monocro-
mă este lipsit de „adaosuri”, „anexe”, 
„înflorituri”, „efecte”. E viaţă nudă, 
directă, neformalizată, e chiar trăirea 
în act. Spre delectarea sufletească şi 
a ochilor nelenevoşi, albumul este un 
document autentic al acestei vieţi întru 
Hristos, trăire din care dispar glosele, 
addenda, digresiunile lirice, proza cea 
largă – este „cronica” abruptă (căci e 
mereu incompletă) a „căii celei strâm-
te” a urcării la ceruri, a acelora care 
şi-au asumat prin jertfă acest drum, cu 
toate urcuşurile şi prăbuşirile. Dragoş 
Lumpan a încercat să ne „ilustreze” 
acest parcurs anevoios, dar însoţit 
mereu de lumină, lacrimi şi speranţă. 
(recenzie de Vladimir Bulat la volumul 
Chipuri de viaţă monahală, de Dragoş 
Lumpan) Cărţile pot fi descărcate gra-
tuit la http://editura.liternet.ro

Pe site-ul Editurii Nemira se află 
câteva cărţi electronice. Ele pot fi par-
curse exclusiv on-line; printre acestea 
se numără şi un Dicţionar SF. Prima 
lucrare exhaustivă de acest gen publi-
cată în România, conţinând aproape 
toate persoanele implicate direct în 
SF-ul românesc de după 1990: scriito-
ri, artişti plastici, animatori, muzicieni, 
reprezentanţi mass-media etc. Alături 
de aceştia, au fost incluse şi douăzeci 
de articole tematice, alcătuind un lexi-
con al preocupărilor SF-ului autohton 
(www.nemira.ro) 

Editura Polirom are de aseme-
nea o bibliotecă virtuală. De aici 
(www.polirom.ro/biblioteca.gci) pot 
fi descărcate gratuit mai multe cărţi, 
printre care: Masca de fiere de Mircea 
Mihăieş, Copacul din câmpie de Gelu 
Ionescu, Formarea legendelor de Ar-
nold Van Gennep, Europa Centrală. 
Nevroze, dileme, utopii – Adriana Ba-
beti, Cornel Ungureanu (coordonatori) 
ş.a. 

Ovidiu DRAGHIA
după „Observator cultural”, 

nr. 352-353, 2006

Colecţia completă de acte ruseşti străvechi datate cu sec.XI-XV, scrise pe coajă de mesteacăn, a devenit accesibilă 
în Internet. Baza colecţiei o constituie documentele descoperite în timpul săpăturilor arheologice din Novgorodul cel 
Mare. Pe site sunt prezentate imaginile numerice ale acestor acte, textele înscrise pe coaja de mesteacăn şi traducerea 
lor în limba rusă modernă, împreună cu istoria descoperirii acestor rarităţi, care au fost luate sub ocrotirea UNESCO.

Site-ul a fost creat în cadrul proiectului Birchbark Literacy from Medieval Rus: „Contents and Contexts”, finanţat 
de  The International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States 
of the Former Societ Union. Îl puteţi vizita pe adresa http://gramoty.ru/
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Alte adrese ce conţin informaţii 
din lumea bibliotecară:

www.bnrm.md

www.hasdeu.md

www.ase.md

www.pll.md

www.ulim.md/library

www.usm.md/bcu/istorie.php
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Primarul Moscovei vrea cluburi de lectură în loc de cazinouri

Iuri Lujkov, primarul Moscovei, a propus înlocuirea celor 2.000 de cazinouri 
pe care le numără capitala rusă cu biblioteci sau cluburi de lectură, a indicat site-
ul oficial al primăriei. În cadrul unei reuniuni a consiliului municipal, Lujkov a 
afirmat: „La Moscova, circa 2.000 de cazinouri şi-au deschis porţile, iar noi sun-
tem pe cale să le închidem. În locul acestor săli de joc vom deschide centre de 
lectură”. Primarul nu a precizat dacă va fi vorba de cluburi de lectură, biblioteci 
sau cafenele literare. La 15 ani de la destrămarea URSS, care se prezenta drept 
„ţara cu cei mai mulţi cititori de cărţi din lume”, aproape 40% dintre moscoviţi 
nu citesc cărţi, iar 50% nu le cumpără, a explicat Vladimir Zamuruev, un respon-
sabil al primăriei. 

În Rusia, există o librărie la 60.000 de locuitori, spre deosebire, de exemplu, 
de Germania, unde există o librărie la 10.000 de locuitori, a indicat Knijnîi Biz-
nes, o revistă specializată în cărţi. La sfârşitul lunii decembrie, parlamentul rus 
a adoptat un proiect de lege care înăspreşte legile pentru cazinouri începând cu 
iulie 2007 şi interzice toate jocurile de noroc în patru regiuni ale ţării începând 
cu iulie 2009.

 Ziare.com
Începând cu 1 martie 2007, Muzeul Naţional de Artă al României şi-a lansat 

oficial pe internet site-ul accesibil pentru public la adresa www.mnar.arts.ro. 
Realizat în colaborare cu Institutul pentru Tehnică de Calcul, site-ul oferă pu-

blicului informaţii variate despre galeriile şi colecţiile muzeului, despre expozi-
ţiile temporare organizate de muzeu, programele pentru public, precum şi despre 
cele trei muzee-satelit: Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul „Theodor Pallady” şi 
Muzeul „K.H. Zambaccian”. 

Secţiunea „Expoziţii temporare” cuprinde informaţii atât despre expoziţiile în 
curs, cât şi despre cele organizate şi găzduite de Muzeul Naţional de Artă al Ro-
mâniei în perioada 2005-2007. 

Accesând „Galerii”, utilizatorul poate afla informaţii despre cele două galerii 
permanente - Galeria de Artă Europeană şi Galeria Naţională, cu cele două sec-
ţiuni ale sale: Galeria de Artă Veche Românească şi Galeria de Artă Românească 
Modernă. Prezentarea galeriilor este însoţită de o selecţie de imagini reprezenta-
tive, grupate în funcţie de şcolile artistice cărora le aparţin, în cazul Galeriei de 
Artă Europeană; în funcţie de tehnică şi suport, în cazul Galeriei de Artă Veche 
Românească sau cronologic, în cazul Galeriei de Artă Românească Modernă. 
Pentru Galeria de Artă Veche Românească şi Galeria de Artă Românească Mo-
dernă se poate efectua turul galeriilor ce cuprinde toate sălile de expunere. 

Secţiunea „Colecţii” conţine prezentări ale colecţiilor din patrimoniul Cabine-
tului de desene şi gravuri, al secţiei de arte decorative şi al Secţiei de artă orien-
tală, care deocamdată nu beneficiază de spaţii de expunere permanentă, fiind 
accesibile publicului doar în cadrul expoziţiilor temporare. 

Cele trei muzee-satelit ale MNAR – Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul 
„Theodor Pallady” şi Muzeul „K.H. Zambaccian” – beneficiază de prezentări în-
soţite de imagini într-o secţiune specială. 

Din rubrica „Educaţie” utilizatorul poate afla informaţii complete despre ti-
purile de programe educative organizate de muzeu – programe pentru şcoli şi 
grădiniţe, programe pentru familii sau programe pentru adulţi „Un ceas pentru 
artă” şi „Rendez-vous cultural” – precum şi calendarul acestor manifestări pe 
luna în curs. 

Site-ul este accesibil deocamdată numai în limba română, urmând ca variante-
le în limbile engleză şi franceză să fie lansate în curând. 

Agora News 

Necrolog

Redacţia Gazetei Bibliotecarului şi colectivul BNRM îşi exprimă sincerele 
sale condoleanţe secretarei de redacţie şi specialistului principal dnei Ecaterina 
Dmitric în legătură cu stingerea din viaţă a tatălui ei, Andrei Toma.  Dumnezeu 
să-l odihnească în pace.


