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Comunicat de presă
Utilizatorii au un cuvânt de spus în 
dezvoltarea Bibliotecii Europene

17 Martie 2008, Haga (Olanda)

Biblioteca Europeană anunţă crearea Consiliului Consultativ al Utilizato-
rilor. Membrii Consiliului reprezintă comunitatea bibliotecară şi academică 
internaţională. Sfaturile utilizatorilor vor servi la îmbunătăţirea portalului Bi-
bliotecii Europene şi la concretizarea strategiei, favorizând satisfacerea mai 
bună a necesităţilor utilizatorilor.

Consiliul va oferi consultanţă, în materie de utilizare, pe două căi: va influenţa 
web-design-ul şi funcţionalitatea portalului. Consiliul va informa, de asemenea, 
reţeaua Bibliotecii Europene despre căile prin care necesităţile utilizatorilor 
evoluează la diferite nivele de cercetare.

“Este semnificativ că  mulţi bibliotecari cu renume, cercetători, experţi în tehno-
logii web 2.0 au acceptat invitaţia noastră de a se alătura Consiliului Consultativ” 
– menţiona Linne Brindley, preşedintele Grupului executiv al Bibliotecii Europe-
ne. Crearea lui reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea Bibliotecii Europene. 
Într-un mod foarte practic, Consiliul va oferi cuvânt utilizatorilor. Pe măsură ce 
vom continua să dezvoltăm servicii pentru cercetători şi utilizatori de informaţii va 
trebui să acordăm o atenţie tot mai mare părerilor utilizatorilor.

Membrii Consiliului Consultativ al Bibliotecii Europene sunt:

Peter Suber SPARC and Earlham College SUA
Mathias Schindler Student şi membru al Consiliului 

Wikipedia, Germania
Germania

Zinaida Manzuch Universitatea din Vilnius Lituania
Margus Lääne Arhiva de Stat Estonia
Apurba Kundu Universitatea din Brandford Regatul Unit
Marjeta Gostincar Cerar Institutul pentru Studii Etnice Slovenia
Michael Fingerhut Biblioteca Multimedia şi Biroul de 

Inginerie
Franţa

Max Dohle Scriitor şi editor Olanda
Mel Collier Universitatea Catolică din Leuven Belgia

Şedinţa de inaugurare a Consiliului Consultativ al Utilizatorilor va avea loc în 
timpul întrunirii bibliotecilor naţionale la 20 mai 2008. Agenda include discuţii 
despre site şi despre doleanţele utilizatorilor ce depăşesc cadrul portalului şi se 
referă de exemplu la bloguri, Facebook şi alte medii web 2.0.

Louise Edwards, managerul general al Bibliotecii Europene, mărturiseşte: 
“Noi aşteptăm cu nerăbdare această primă întrunire a Consiliului Consultativ al 
Utilizatorilor. Va fi foarte interesant să vedem cu ce se vor solda discuţiile lor şi 
să aflăm mai multe despre perspectivele utilizatorului”. 

Consiliul Consultativ al Utilizatorilor va avea spaţiul propriu pentru discuţii 
virtuale. Pe măsura necesităţii vor fi organizate întruniri fizice. Iniţial membrii 
Consiliului vor activa doi ani.

www.TheEuropeanLibrary.org
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Simpozion ştiinţific
Anul 
Bibliologic 2007

Printre manifestările care 
au luat naştere chiar odată 
cu începutul reformei biblio-
tecare un loc aparte îi revi-
ne Simpozionului Ştiinţific 
Anul Bibliologic. Această 
activitate ştiinţifică se nu-
mără printre manifestările 
de referinţă organizate de 
Biblioteca Naţională. Ea 
devenit o frumoasă tradi-
ţie şi a fost organizată an 
de an, fără a fi întreruptă 
chiar şi în anii deosebit de 
grei, din punct de vedere 
financiar, pentru instituţie. 
Pe parcursul celor şapte-
sprezece ediţii de la tribuna 
Anului Bibliologic, comu-
nităţii bibliotecare i-au fost 
prezentate cele mai actuale 
probleme şi cele mai avan-
sate experienţe din dome-
niu, atât la nivel naţional, 
cât şi internaţional, mişca-
rea de idei  de actualitate, 
priorităţile de perspectivă, 
schimbarea în toate aspec-
tele ei;  în felul acesta ma-
nifestarea aducând un aport 
incontestabil la dezvolta-
rea profesională, instruirea 
continuă şi perfecţionarea 

calificării bibliotecarilor 
din toate reţelele de bibli-
oteci. Urmărind temele 
puse în discuţie la Anul Bi-

bliologic, putem, practic, 
vedea evoluţia activităţii 
bibliotecare în ţară. Fieca-
re vorbitor pregătindu-şi 
comunicarea, încearcă să 
exploreze la maximum şi 
experienţa altor ţări, şi evo-
luţia activităţii bibliotecare 
şi informaţionale la nivel 
internaţional.

Anul Bibliologic 2007 
şi-a desfăşurat lucrările sub 
genericul: „Implementarea 
tehnologiilor informaţiona-
le în bibliotecile Moldovei: 
situaţia la zi (Relaţia de co-
respondenţă în paradigma 
destinaţie echipament – re-
surse informaţionale – ser-
vicii informaţionale)”. Ca 
şi în anii precedenţi la Sim-
pozion au participat biblio-
tecari din întreaga republi-
că, reprezentanţi ai tuturor 
reţelelor de biblioteci.

Participanţii Simpozio-
nului au fost salutaţi de 
către domnul Victor Cio-
banu, şeful Direcţiei Pro-
grame naţionale a Ministe-
rului Culturii şi Turismului 
din Republica Moldova, 
doamna Sharon Ketchum, 

ataşat pentru Cultură şi 
Presă al Ambasadei SUA 
în Republica Moldova, 
doamna Ludmila Costin, 
preşedintele Asociaţiei Bi-
bliotecarilor din Republica 
Moldova.

Cele opt comunicări pre-
zentate în cadrul Simpozio-
nului au luat în dezbatere 
toată gama de probleme 
specifice temei în discuţie.

O temă mai puţin fami-
liară bibliotecarilor mol-
doveni a fost „Blogurile 
de referinţă”, prezentată 
de doamna Laura Kaspari 
Hohmann, responsabil de 
Resursele Informaţionale 
al Ambasadei SUA în Var-
şovia.

În comunicarea „Evoluţia 
tehnologiilor informaţio-
nale. Integrarea biblioteci-
lor în spaţiul e-Moldova”, 
doamna Alla Panici, şefa 
Serviciului “Catalogare şi 
clasificare” BNRM, a făcut 
o trecere în revistă asupra 
stării de lucruri la Biblio-
teca Naţională, accentuând 
mai ales problemele lega-
te de SIBIMOL şi testarea 
TinRead-ului.

O comunicare cu multe 
elemente de noutate a fost 
prezentată de doamna Li-
dia Kulikovski, directorul 
general al Bibliotecii Mu-
nicipale „B. P. Hasdeu”, 
referindu-se la „Tehnolo-
giile informaţionale – ca-
talizator al inovaţiilor şi 
schimbărilor la BM „B. P. 
Hasdeu”.

În relatările menţionate, 
precum şi în cele prezen-
tate de doamnele: Elena 
Corotenco, directorul BŞC 
„A. Lupan” a AŞM; Ecate-
rina Zasmenco, directorul 

BC a USM; Eugenia Bejan, 
director adjunct al BNC “I. 
Creangă”; Larisa Gologan, 
şef Serviciu “Dezvoltare în 
biblioteconomie”, BNRM; 
domnul Petru Racu, direc-
torul Centrului de Informa-
re şi Documentare în Do-
meniul Proprietăţii Intelec-
tuale, AGEPI au fost puse 
în dezbatere teme de mare 
actualitate pentru bibliote-
cari, precum: modernizarea 
tehnologiilor de informare 
şi comunicare şi influenţa 
lor asupra evoluţiei do-
meniului bibliotecar, rolul 
bibliotecilor în asigurarea 
accesului la infrastructura 
şi serviciile societăţii in-
formaţionale şi societăţii 
cunoaşterii, servicii de re-
ferinţă web, rolul enciclo-
pediilor on-line, digitizarea 
documentelor şi probleme-
lor de copyright, formarea 
culturii informaţionale a 
utilizatorilor, implicarea 
specialiştilor IT în activita-
tea bibliotecară etc.

Întru continuitatea tra-
diţiei, în cadrul Simpozio-
nului au fost de asemenea 
anunţate rezultatele Con-
cursului Republican pentru 
cea mai reuşită lucrare în 
domeniul biblioteconomiei 
şi ştiinţei informaţionale, 
ale Topului bibliotecarilor 
2007 şi premiile Gazetei 
bibliotecarului.

Pentru cei care n-au avut 
posibilitatea să participe 
la lucrările Simpozionului, 
materialele acestuia vor fi 
publicate în revista Maga-
zin bibliologic şi Gazeta 
bibliotecarului.

Vera Osoianu
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Concursul Naţional, or-
ganizat de Asociaţia Bibli-
otecarilor din Republica 
Moldova, oferă un suport 
organizaţional şi logistic 
de cunoaştere a membrilor 
comunităţii profesionale, a 
rezultatelor şi performanţe-
lor acestora, a experienţelor 
reprezentative. În acest an 
Concursul Naţional “Cei 
mai buni bibliotecari ai anu-
lui” consemnează cea de-a 
XVII-a ediţie.

Riscând a fi învinuită 
de banalitate, afirm încă o 
dată: omul este bogăţia for-
te a unei instituţii. Astăzi, 
când instituţia bibliotecară  
este mai puţin competitivă 
la capitolele spaţii funcţio-
nale, acoperire financiară, 
echipament tehnic şi teh-
nologii informaţionale etc., 
„minunile” sunt făcute de 
către Bibliotecari. Ei sunt 
acel element indispensabil, 
care contribuie la  facilitarea 
accesului la informaţie, la 
diversificarea serviciilor in-
formaţional-bibliotecare în 
beneficiul membrilor comu-
nităţii. Avem în comunitatea 
noastră bibliotecari de voca-
ţie, care, în mod exemplar, 
sunt Creatori şi Creativi.

Scriind anul trecut un ar-
ticol pentru prestigioasa şi 

multaşteptata Gazeta bibli-
otecarului, am depistat o in-
formaţie de reper, la părerea 
mea, pentru organizatorii 
şi participanţii Concursului 
Naţional. Iată despre ce este 
vorba. Aristocratul gândirii 
filosofice Arthur Schopen-
hauer în lucrarea sa Asupra 
înţelepciunii în viaţă, spe-
cifică că soarta oricărui in-
divid se întemeiază pe trei 
fundamente: ceea ce este 
cineva (puterea, caracterul, 
inteligenţa etc.); ceea ce are 
cineva (proprietatea şi ave-
rea profesională ori în orice 
înţeles); ceea ce reprezintă 
cineva (ce este el în mintea 
altora, opinia altora despre 
el). 

Noul Regulament al Con-
cursului (pus la dispoziţia 
comunităţii şi tuturor celor 
interesaţi prin intermediul 
paginii web ABRM – www.
abrm.md) a fost elaborat, în 
mare parte, în baza acestor 
rigori şi postulate filosofice, 
stimulând potenţialul creativ 
al bibliotecarilor, amplifi-
când imaginea acestora în 
comunităţi. Promovând şi 
aplicând criterii complexe 
de evaluare (performanţe la 
locul de muncă, creativitate, 
imagine în mediile profesio-
nale şi comunitare), concur-

sul  desemnează  persoanele 
cu implicări şi contribuţii 
deosebite în dezvoltarea bi-
blioteconomiei, în asigura-
rea accesului la informaţie.

În anul curent juriul 
Concursului (componenţa 
acestuia fiind desemnată 
de către biroul ABRM: L. 
Corghenci (vicepreşedinte 
ABRM, director adjunct 
DIB ULIM) - preşedinte; A. 
Andrieş (specialist principal, 
BNRM) - secretar; membri 
ai Juriului: T. Ambroci (di-
rector, Biblioteca Colegiului 
de Construcţii, Chişinău), 
T. Coşeri (director adjunct, 
BMC „B. P. Hasdeu”), T. Zas-
menco, (şef serviciu, Biblio-
teca USMF „N.Testimiţanu”) 
a deliberat asupra a 11 do-
sare. Aria instituţională şi 
geografică a participanţilor la 
Concurs poate fi prezentată 
după cum urmează:

● Biblioteci naţionale - 2 
dosare; 

● Biblioteci universitare, 
specializate - 2 dosare (in-
clusiv din afara capitalei - 
1);

● Biblioteci raionale, oră-
şeneşti, municipale - 4 dosa-
re (inclusiv din afara capita-
lei - 3);

● Biblioteci comunale, 
săteşti - 3 dosare.

 Cu părere de rău, la 
Concurs nu au fost prezenţi 
bibliotecarii din şcoli şi din 
colegii. Este categoria de 
resurse umane, care trebuie 
să fie auzită şi promovată 
în comunitatea profesională 
şi cea externă de către ei 
înşişi. Dar sunt importante 
şi implicările mai insistente 
din partea biroului ABRM. 

 Membrii juriului Concur-
sului Naţional au specificat 
calitatea bună, potenţialul 

informaţional şi conţinutul  
dosarelor prezentate. Din 
acest motiv aducem sincere 
mulţumiri tuturor instituţiilor 
şi persoanelor, care au 
răspuns apelului ABRM, 
promovând bibliotecarii şi 
bibliotecile de performanţă. 

Facem un apel către ma-
nagerii instituţiilor biblio-
tecare, către factorii de re-
sort, către colegii de servi-
ciu: promovaţi experienţele 
bibliotecarilor nominalizaţi, 
oferiţi-ne mai multe infor-
maţii prin intermediul di-
verselor publicaţii, faceţi-i 
cunoscuţi, ştiuţi şi apreciaţi 
în comunitatea profesională, 
dar mai ales în cea, pentru 
care manifestă profesiona-
lism şi competenţă.

Cine sunt cei mai buni Bi-
bliotecari ai Anului 2007? 
Aceşti Bibliotecari au de-
monstrat, că perfecţiunea nu 
a fost obţinută întâmplător, 
că ea nu este o acţiune, ci un 
obicei:

● Nadejda Ciugureanu, 
şef bibliotecă, com. Chişcă-
reni, raionul Sângerei;

● Ecaterina Chiruţa, şef 
bibliotecă, s. Horeşti, raio-
nul Făleşti;

● Veronica Gheţu, direc-
tor, Centrul de Resurse Elec-
tronice şi Tehnologii Infor-
maţionale, DIB ULIM;

● Ludmila Ouş, şef servi-
ciu, Biblioteca Municipală 
„E. Coşeriu”, Bălţi;

● Alla Panici, şef servi-
ciu, Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova;

● Elena Stratan, şef ser-
viciu, Biblioteca Ştiinţifică 
a Universităţii de Stat „A. 
Russo”, Bălţi;

● Zinaida Ursu, şef ser-
viciu, Biblioteca Naţională 
pentru Copii „Ion Creangă”.

Succese şi performanţe în 
continuare! 

Ludmila Corghenci, 
vicepreşedinte ABRM, di-
rector adjunct DIB ULIM

Perfecţiunea nu este o singură acţiune
 (Rezultatele Concursului Naţional 
„Cei mai buni bibliotecari ai anului 2007”)
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Apariţia noilor tehnologii i-a deter-
minat pe unii să facă afirmaţi rigide  în 
legătură cu eventuala dispariţie a hâr-
tiei ca suport documentar tradiţional, 
a bibliotecilor ca instituţii sociale. Pe 
bibliotecari însă  i-a determinat   mereu  
să-şi îmbunătăţească imaginea, să lupte 
pentru un viitor pozitiv al bibliotecilor 
atât în lumea reală, cât şi în cea virtua-
lă. Bibliotecarii întreprind acţiuni con-
crete în vederea dezvoltării colecţiilor 
pe diverse suporturi informaţionale, 
asimilează noile tehnologii, penetrea-
ză spaţiile informaţionale, însuşin-
du-şi rolul de ghizi şi experţi ai celor 
mai autentice surse, creează variate şi 
folositoare instrumente de lucru pentru 
diferite categorii de beneficiari. 

La concursul din 2007 au participat 
12 biblioteci (2006 – 14 instituţii), care 
au prezentat 65 (în 2006 – 66; 2005 
– 99) de documente: monografii, studii 
ştiinţifice, bibliografii, biobibliografii, 
dicţionare, materiale didactice, publi-
caţii periodice, materialele conferin-
ţelor, materiale promoţionale. Cel mai 
mare număr şi diverse tipuri de  lucrări  
au  înaintat la concurs bibliotecile oma-
giate  în anul 2007:   Biblioteca Naţi-
onală (16 titluri);  Biblioteca Munici-
pală “B.P. Hasdeu” (16 titluri );  DIB 
ULIM  (9 titluri); Biblioteca Ştiinţifică 
a Universităţii de Stat  “Alecu Russo” 
(10 titluri), Biblioteca Ştiinţifică a Uni-
versităţii Agrare – 3 lucrări,  Biblioteca 
Ştiinţifică  “A. Lupan” a Academiei de 
Ştiinţe  – 3 lucrări, Biblioteca Ştiinţifi-
că ASEM – 2 studii. La concurs au fost 
înaintate lucrări elaborate de bibliotecile 
raionale (Orhei, Ungheni),  municipale 
(Bălţi), orăşeneşti (Ocniţa) şi comunale 
(Coloniţa). 

Calitatea deosebită a majorităţii do-
cumentelor (tradiţionale şi electronice)  
prezentate la concurs exprimă maturi-
tatea  pe care au atins-o unele biblioteci 
din Moldova,  dau imaginea  culturală 
şi managerială  a  instituţiilor bibliote-
care. Prin aceste lucrări bibliotecarii îşi 
afirmă identitatea lor profesională, îşi 
ridică prestigiul, sporind consistenţa şi 

temeiul mesajului. În aceste lucrări se 
regăseşte efortul intelectual, dăruirea, 
acribia şi acurateţea alcătuitorilor.      

Comisia  (Elena Harconiţa, director 
BŞ a US “A. Russo”, Bălţi – preşedin-
te; membrii – prof. dr. Nelly Ţurcanu, 
Valentina Chitoroagă, director CNC, 
Iulia Tătărescu, BRŞ a UASM, Tati-
ana Coşeri, BM “B. P. Hasdeu”, Lilia 
Tcaci, dir. adjunct BNC “Ion Creangă”, 
Nina Negru, Biblioteca Naţională a Re-
publicii Moldova şi Valentina Malciuc, 
secretar) a supus unei examinări minu-
ţioase fiecare publicaţie din perspectiva 
rigorilor de specialitate, de editare, res-
pectarea standardelor în vigoare, meto-
dologiei aplicate, structurarea materia-
lului, stilistica şi forma de prezentare 
a lucrării (concepţia grafică, calitatea 
editării, design-ul) ş.a. 

Nu au fost supuse evaluării 7 pu-
blicaţii,  care nu au trecut controlul 
bibliografic naţional (absenţa  ISBN / 
ISSN) , au fost înaintate a doua oară,  
nu  corespundeau cerinţelor stipulate în 
Regulament. 

Pentru prima dată în Republica 
Moldova a fost instituit Premiul ION  
MADAN, care va fi acordat anual 
membrilor ABRM pentru remarcabile 
cercetări în domeniul biblioteconomiei 
şi ştiinţa informării. 

PREMIUL  ION  MADAN 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A 

REPUBLICII MOLDOVA
Pentru toate lucrările editate în 

anul 2007 cu prilejul celor 175 de ani 
de la fondarea BNRM 

• Din comorile Bibliotecii Naţio-
nale a Republicii Moldova: Album. 
Tom. I. / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova; 
dir. gen.: Alexe Rău; elab. şi coord.: 
Tatiana Plăcintă. – Ch.: BNRM, 2007 
(Tipogr. “Bons Offices” SRL). – 87 p. 
– ISBN 978-9975-9580-5-9

• Republica Moldova în lume = 
La République de Moldova dans le 
monde = The Republic of Moldova 
in the Word: (Ind. bibliogr.) / Bibl. 
Naţ. a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe 
Rău; elab.: Hermina G.B. Anghelescu. 

– Ch.: BNRM,  2007. – 250 p. – ISBN 
978-9975-9954-7-4

• Imaginea Republicii Moldova în 
străinătate: Almanah, nr. 4, 2005 / Bi-
blioteca Naţională a Republicii Mol-
dova; elab.: Tatiana Luchian, Aliona 
Tostogan; lector Jana Badan. – Ch.: 
BNRM, 2007 (Imprimeria BNRM). 
– 72 p.

• Rău, Alexe. Dialoguri / Alexe 
Rău; alcăt.: Elena Turuta. – Ch.: Muse-
um, 2007 (Tipogr. “Bons Offices” SRL). 
– 122 p. – ISBN 978-9975-906-21-0

• Rău, Alexe. Un fir cu plumb atâr-
nat de un lucru fragil şi înaripat / Alexe 
Rău ; alcăt.: Elena Turuta. – Ch.: Mu-
seum, 2007 (Tipogr. “Bons Offices” 
SRL). – 338 p – ISBN 978-9975-906-
25-8

• Calendar naţional 2007 / Bibl. 
Naţ. a Rep. Moldova; aut.: Valeria Mat-
vei, Maria Şveţ, Elena Perju,…; col. 
red.: Iurie Colesnic,… – Ch.: BNRM, 
2007. – 368 p.

• Rigorile internaţionale actuale ale 
organizării şi funcţionării bibliotecilor 
publice (Expozeu şi comentarii asupra 
Ghidului IFLA – UNESCO) / Bibl. Naţ. 
a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe Rău; 
ed. îngr.: Vera Osoianu. – Ch.: BNRM. 
– 174 p. – ISBN 978-9975-9580-8-0

• Buletin bibliologic nr. 13 / Bibl. 
Naţ. a Rep. Moldova; alcăt.: Alla An-
drieş. – Ch.: BNRM. – 2007 (Imprime-
ria BNRM). – 82 p.

• Buletin bibliologic nr. 14 / Bibl. 
Naţ. a Rep. Moldova; alcăt.: Alla An-
drieş. – Ch.: BNRM. – 2007 (Imprime-
ria BNRM). – 76 p.

• Cronica vieţii politico-adminis-
trative, social-economice şi culturale 
a Moldovei: 2006 / Bibl. Naţ. a Rep. 
Moldova; alcăt.: Elena Perju. – Ch.: 
BNRM, 2007 (Imprimeria BNRM). 
– 204 p.

• Programul studiului sociologic 
“Timpul şi spaţiul lecturii în Republica 
Moldova” / Bibl. Naţ. a Rep. Moldo-
va; dir. gen.: Alexe Rău; coord.: Nina 
Negru. – Ch.: BNRM, 2007. – 74 p. 
– ISBN 978-9975-9580-7-3

• Magazin bibliologic. – 2007. 
• Gazeta bibliotecarului. – 2007.
• Basarabenii în lume. Vol. 3.: (Col. 

de materiale şi doc. prez. la polipticul 
cultural-istoric şi şt. omonim) / Bibl. 
Naţ. a Rep. Moldova; dir. gen.: Ale-
xe Rău; alcăt. şi îngr.: Raisa Melnic. 
– Ch.: BNRM, 2007. – 192 p. – ISBN 
978-9975-9954-9-8

Demersuri ştiinţifice aflate sub semnul 
   pasiunii şi profesionalismului  

Concursul „Cele mai reuşite lucrări în 
domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării, 2007”                 
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•  Basarabenii în lume. Vol. 4.: (Col. 
de materiale şi doc. prez. la polipticul 
cultural-istoric şi şt. omonim) / Bibl. 
Naţ. a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe 
Rău; alcăt. şi  îngr.: Raisa Melnic. – Ch.: 
BNRM, 2007. – 156 p. – ISBN 978-
9975-9580-1-1

• Protoiereu Petru Buburuz: Biobi-
bliografie / Bibl. Naţ. a Rep. Moldova; 
dir. gen.: Alexe Rău; alcăt.  Svetlana 
Miron. – Ch.: S.n., 2007 (Imprimeria 
BNRM). – 96 p. – ISBN 978-9975-
9580-6-6

PREMIUL MARE 
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 

“B. P. HASDEU” 
Pentru lucrările consacrate aniversării 

de 130 ani a Bibliotecii Municipale
• Biblioteca Municipală “B.P. Has-

deu”: Dezvoltare. Progres.Colaborare.
Parteneriate: Culegere de comunicări 
de la Conferinţa internaţională con-
sacrată aniversării a 130-a a BM / ed. 
îngrijită: Lidia Kulikovski; Biblioteca 
Municipală “B.P. Hasdeu” – Ch.: Epi-
graf S.R.L., (F.E.-P. Tipogr. Centrală). 
– 336 p. – ISBN 978-9975-924-89-4

• Biblioteca Municipală „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu” în presă: (2002-
2006): Bibliogr. / Bibl. Mun. „B.P. 
Hasdeu”, Centrul de Informare şi Do-
cumentare Chişinău; ed. îngrijită de 
Lidia Kulikovski; alcăt.: Taisia Foiu. 
– Ch.: S.n., 2007 (Tipogr. „Elan Poli-
graf” SRL). – 234 p. – ISBN 978-9975-
66-007-5 

• Publicaţiile Bibliotecii Municipa-
le „B.P. Hasdeu”: cat./resp. ed.: Lidia 
Kulikovski. – Ch.: Bibl. Mun. „B.P. 
Hasdeu”, 2007 (Tipogr. „Elan Poli-
graf”). – 64 p. – ISBN 978-9975-9665-
7-3

• Cărţi cu dedicaţii: (în col. Bibl. 
Mun. „B.P. Hasdeu”) / ed. îngrijită de 
Lidia Kulikovski; alcăt.: Claudia Trico-
lici; Bibl. Mun. “B.P. Hasdeu”, Centrul 
de Informare şi Doc. Chişinău. – Ch.: 
S.n., 2007 (Tipogr. “Elan Poligraf”). 
– 352 p. – ISBN 978-9975-66-011-2 

• Biblioteca Municipală „B.P. Has-
deu”: Raport de activitate. 2006 / Lidia 
Kulikovski; Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”. 
– Ch.: Elan Poligraf, 2007. – 20 p. – 
ISBN 978-9975-9719-8-0 

• Petru Cocârţă – devotat ştiinţei 
şi naturii: Biobibliografie / Bibl. Mun. 
„B. P. Hasdeu”; Bibl. Publică „Ovi-
dius”, Centrul Inform. şi Docum. Chi-

şinău; alcăt.: Margareta Cebotari, Ele-
na Butucel; red. bibliogr.: Taisia Foiu; 
ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch.: 
Elan Poligraf, 2007. – 86 p. –  ISBN 
978-9975-9665-2-8 

• Ion Cuzuioc: Biobibliografie / 
Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Bibl. Pu-
blică „Ştefan cel Mare”; alcăt.: Natalia 
Ciorbă; resp. de ed.: Lidia Kulikov-
ski. – Ch.: „Elan Poligraf” SRL, 2007. 
– 276 p. – ISBN 978-9975-9817-5-0  

• Moştenirea literar-spirituală a di-
nastiei de cărturari Hîjdău-Hasdeu în 
bibliotecile chişinăuiene: cat.-bibliogr./ 
Bibl. Mun. „B.P. Hasdeu”, Centrul Naţ. 
de Hasdeulogie, Centrul de Informare 
şi Documentare; alcăt.: Clara Balmuş, 
Pavel Balmuş; red.: Claudia Tricolici; 
ed. îngrijită de Lidia Kulikovski. – Ch.: 
S.n., 2007 (Tipogr. „Elan Poligraf” 
SRL). – 189 p. – ISBN 978-9975-9664-
1-2   

• Ghidul bibliotecilor din Chişinău 
/ Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”; 
ed. îngrijită: Lidia Kulikovski; coord.: 
Genoveva Scobioală. – Ch.: Epigraf 
SRL, 2007 (FE-P. Tipogr. Centrală). 
– 152 p. – ISBN 978-9975-924-91-7  

• Dimitrov, Alex. Caricatură / 
Alex Dimitrov; ed. îngrijită de Lidia 
Kulikovski; red.: Vlad Pohilă. – Ch.: 
Epigraf SRL, 2007 (Combinatul Poli-
grafic). – 112 p.: il. color. – ISBN 978-
9975-903-30-1 

• Amuzament cu abonament: (ofe-
rit de Biblioteca Municipală  “B.P. Has-
deu”) / ed. îngrijită: Lidia Kulikovski; 
selecţie: Ion Diviza, Alexandru Frişcu; 
Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”. 
– Ch.: Epigraf SRL, 2007 (F.E.-P. Ti-
pografia Centrală). – 120 p. – ISBN 
978-9975-924-90-0 

• Filip Iulian. Linii şi cuvinte co-
municante. Declaraţii de dragoste / Iu-
lian Filip. – Ch.: Princeps, B.M. “B.P. 
Hasdeu”, 2007 (F.E.-P. „Tipogr. Cen-
trală”). – 128 p.– ISBN 978-9975-78-
551-8

SECŢIUNEA LUCRĂRI BIBLIO-
GRAFICE

PREMIUL I     
Departamentul Informaţional Bi-

blioteconomic ULIM pentru toate pu-
blicaţiile editate în anul 2007 cu prile-
jul aniversării a 15-a de la fondare 

• Publicaţiile Facultăţii de Istorie 
şi Relaţii Internaţionale: bibliografie / 

alcăt.: Ludmila Corghenci, Tatiana Pa-
naghiu; dir. publ.: Andrei Galben; red. 
şt.: Ludmila Corghenci; red. bibliogr.: 
Valentina Chitoroagă; ed. îngrijită de 
Zinaida Sochircă. – Ch.: ULIM, 2007. 
– 148 p. – (Col. „Scriptio”; Fasc. 1). 
– ISBN 978-9975-101-07-3   

• Universitatea Liberă Internaţio-
nală din Moldova: 15 ani de ascensiu-
ne: 1992-2007: bibliografie / dir. publ.: 
Andrei Galben; ed. îngrijită de Z. So-
chircă;  alcăt.: Tatiana Kalguşkin, Ine-
sa Soltan; red. şt.: L. Corghenci; red. 
bibliogr.: V. Chitoroagă. – Ch.: ULIM, 
2007. – 174 p. (Col. „Studiorum”; 
Fasc.1). – ISBN 978-9975-101-09-7      

• Valentin Aşevschi 60 de ani: bio-
bibliografie / Univ. Liberă Int. din Mol-
dova; Dep. Inf. Biblioteconomic; ed. 
îngr.: Z. Sochircă; alc.: T. Panaghiu, 
E. Idrisov; red. bibl.: V. Chitoroagă. 
– Ch.: ULIM, 2007. – 52 p. – ISBN 
978-9975-920-28-5

• Natalia Burlacu: biobibliografie / 
Univ. Liberă Internaţ. din Moldova; Dep. 
Inf. Biblioteconomic; ed. îngr.: Z. Sochir-
că; aut.: Sv. Cârlan, E Ţurcan , T. Kal-
guşkin; red. şt.: L. Corghenci; red. biblio-
gr.: V. Chitoroagă. – Ch.: ULIM, 2007. 
– 42 p. – (Col. “Universitaria”); Fasc. a 
29-a. – ISBN  978-9975-934-35-0    

• Ana Guţu  –  femeia în căutarea 
adevărului: biobibliografie / Univ. Li-
beră Int. din  Moldova; Dep. Inf. Bi-
blioteconomic; ed. îngr.: Z. Sochircă; 
alc.: N. Ghimpu, I. Soltan; red. bibl.: 
V. Chitoroagă. – Ch.: ULIM, 2007. 
– 130 p. – ISBN 978-9975-920-07-0 

• Vladimir Remiş: biobibliografie 
/ Univ. Liberă Int. din Moldova; Dep. 
Inf. Biblioteconomic; ed. îngr.: Z. So-
chircă; alcăt.: L. Corghenci, E. Idri-
sov; red. şt.: L. Corghenci; red. bibl.: 
V. Chitoroagă. – Ch.: ULIM, 2007. 
– 56 p. – ISBN 978-9975-934-33-6 

• Vladimir Valeico: biobibliografie / 
Univ. Liberă Int. din Moldova; Dep. Inf. 
Biblioteconomic; ed. îngr.: Z. Sochircă; 
alcăt.: Sv. Cârlan, E. Ţurcanu; red. şt.: 
L. Corghenci; red. bibl.: V. Chitoroagă. 
– Ch.: ULIM, 2007. – 77 p. – ISBN 978-
9975-934-31-2 

• Bibliotecarii ULIM: Dicţ. bibli-
ogr. / alcăt.: Ludmila Corghenci, Ve-
ronica Gheţu; ed. îngrijită de Zinaida 
Sochircă. – Ch.: ULIM, 2007. – 86 p. 
– ISBN 978-9975-101-06-6  



GAZETA  bibliotecarului

�

• Cărţi rare din colecţiile Depar-
tamentului Informaţional Biblioteco-
nomic: Catalog / Univ. Liberă Int. din 
Moldova; Dep. Inf. Biblioteconomic; 
ed. îngr.: Z. Sochircă, autori: V. Corco-
del, N. Ghimpu; red. bibl.: V. Chitoroa-
gă. – Ch.: ULIM, 2007. – 66 p. – ISBN 
978-9975-101-00-4 

PREMIUL I
Academicianul Boris Găină: Sec-

venţe biobibliografice / Academia de 
Ştiinţe a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifi-
că Centrală „Andrei Lupan”; alcăt.: Li-
dia Zastavniţchi; red. resp.: Elena Co-
rotenco; red.: Dumitru Voicu, Svetlana 
Bronschih. – Ch.: Tipogr. AŞM, 2007. 
– 212 p.

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A AŞM 

PREMIUL II   
Duiliu Zamfirescu – Diptic: Bibli-

ografie / Bibl. Mun. “B.P. Hasdeu”; 
alcăt.: Teodora Fîntînaru, ...; ed. îngri-
jită de Lidia Kulikovski; red.: Ludmi-
la Pânzaru. – Ch.: S.n., 2007 (Tipogr. 
„Elan  Poligraf” SRL). – 202 p. – ISBN  
978-9975-9817-3-6) 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 
“B.P. HASDEU” 

PREMIUL II   
• Contribuţii ştiinţifice ale profeso-

rilor Facultăţii Tehnică, Fizică, Mate-
matică şi Informatică: Bibliogr. select. 
/ Min. Educaţiei şi Tineretului al Rep. 
Moldova, Univ. de Stat „A. Russo” din 
or. Bălţi, Bibl. Şt.: col. de red.: E. Har-
coniţa (red. resp.), D. Caduc, L. Mi-
hăluţa (red. bibl.); alcăt.: M. Fotescu, 
E. Scurtu.– Bălţi: Tipogr. USB, 2007. 
– 447 p. – ISBN 978-9975-50-017-3

• Contribuţii ştiinţifice ale profeso-
rilor Facultăţii de Drept: Bibliogr. se-
lect. / Univ. de Stat „Alecu Russo” din 
Bălţi, Bibl. Şt.; ed. îngr.: Elena Harco-
niţa, alcăt.: Ana Nagherneac, Varvara 
Ganea: red. bibliogr.: Lina Mihăluţă. 
– Bălţi, 2007. – 150 p. – ISBN 978-
9975-50-019-7 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A 
UNIVERSITĂŢII DE STAT „A. RUSSO” 

PREMIUL II   
Bibliografie selectivă a publica-

ţiilor cadrelor didactice şi ştiinţifice 
ale UASM: Facultatea Mecanizarea şi 
Automatizarea Agriculturii (anii 1966-
1995) / Univ. Agrară de Stat din Mol-
dova, Bibl.  Rep. Şt. Agricolă. – Ch.: 
CEP UASEM, 2005. – 308 p. – ISBN 
9975-9855-64

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UASM 

PREMIUL III
Rurac, Ana. Publicaţii electronice 

de referinţă în domeniul agriculturii şi 
ştiinţelor adiacente: Ghid / Ana Rurac, 
Viorica Lupu, resp. ed.: Ludmila Cos-
tin; Univ. Agrară de Stat din Moldova. 
Bibl. Rep. Şt. Agricolă. – Ch.: S. n., 
2007 (CEP UASM). – 47 p. – ISBN 
978-9975-64-033-6 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UASM 

PREMIUL III
Mihail Garaz – o viaţă sub semnul di-

agonalei: Biobibliografie / Bibl. Publ. Ra-
ională „Al. Donici”, Orhei; alcăt.: Elena 
Crudu; resp. ed.: Lidia Sitaru. – Ed. a 2-a, 
rev. şi compl. – Orhei: S.n., 2007. – 136 p. 
– ISBN 978-9975-9585-4-7  

BIBLIOTECA PUBLICĂ RAIONALĂ 
“A. DONICI”, ORHEI 

SECŢIUNEA 
STUDII ŞI CERCETĂRI ÎN DO-
MENIUL BIBLIOTECONOMIEI ŞI 
ŞTIINŢA INFORMĂRII

PREMIUL I
Managementul informaţional în 

instituţiile infodocumentare / Silvia 
Ghinculov; red.: Ala Rusnac. – Ch.: 
Epigraf SRL, 2007. – ISBN 978-9975-
924-24-5          

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ ASEM 

PREMIUL II
Rigorile internaţionale actuale ale 

organizării şi funcţionării bibliotecilor 
publice (Expozeu şi comentarii asupra 
Ghidului IFLA – UNESCO) / Bibl. Naţ. 
a Rep. Moldova; dir. gen.: Alexe Rău; 
ed. îngr.: Vera Osoianu. – Ch.: BNRM. 
– 174 p. – ISBN 978-9975-9580-8-0 

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ 
A REPUBLICII MOLDOVA 

PREMIUL III
Bibliotecile şcolare din Republica 

Moldova / ABRM; Univ. de Stat „A. 
Russo”, Bibl. Şt.; red.-coord.: E. Har-
coniţa; red.: D. Caduc, E. Stratan, Eca-
terina Scherlet, V. Topalo, S. Ciobanu 
(cop./design). – Bălţi: Bibl. Şt. USB, 
2007. – 56 p.: tab. – ISBN 978-9975-
50-007-4 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ 
A US “A. RUSSO”, BĂLŢI 

SECŢIUNEA LUCRĂRII DIDACTI-
CE 

PREMIUL I 
Bazele culturii informaţionale: curs 

univ. / ABRM ; Univ. de Stat „A. Russo”, 
Catedra de electronică şi informatică; 

Bibl. Şt.; dir.: E. Harconiţa, coord. şt.: 
V. Cabac, V. Guţan; col. red.: E. Harco-
niţa, D. Caduc, E. Stratan, E. Scurtu, S. 
Ciobanu (cop. / design). – Bălţi: Presa 
Univ. Bălţeană, 2007. – 155 p. 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A US 
“A. RUSSO”, BĂLŢI 

PREMIUL II 
Stupacenco, Lidia. Lucrul individu-

al – formă de organizare a procesului 
de învăţământ: Abordare metodică / 
Lidia Stupacenco, Elena Scurtu, Maria 
Fotescu; red.: Elena Harconiţa; Univ. 
de Stat „A. Russo”, Fac. Pedagogie, 
Psihologie şi Asistenţă Socială, Catedra 
pedagogie, învăţământ primar şi edu-
caţie preşcolară; Biblioteca Ştiinţifică. 
– Bălţi: Tipogr. USB „A. Russo”, 2007. 
– 92 p. – ISBN 978-9975-9555-8-4

BIBLIOTECA  ŞTIINŢIFICĂ  A US 
“A. RUSSO”,  BĂLŢI

SECŢIUNEA MATERIALE PROMO-
ŢIONALE  

PREMIUL I
Materiale promoţionale: afiş, sem-

ne de carte, pix, carnet, calendar, bre-
loc, maiou, geantă, pungă, chipiu 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
“B.P. HASDEU”

PREMIUL II
• Ghidul utilizatorului / Univ. de 

Stat „A. Russo”, Bibl. Şt.; red.-coord.: 
E. Harconiţa; col. de red.: D. Caduc, E. 
Stratan, S. Ciobanu (coperta/design). 
– Bălţi: Bibl. Şt., 2007. – 48 p. – (Co-
lecţia Cultura informaţională). – ISBN 
978-9975-50-007-4  

• Biblioteca Ştiinţifică a Univer-
sităţii de Stat “Alecu Russo”: Ghid. 
– Bălţi: Bibl. Şt., 2007 

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A US 
“A. RUSSO”, BĂLŢI

SECŢIUNEA LUCRĂRI ÎN  ALTE 
DOMENII

PREMIUL I
Străzile Bălţului / Bibl. Municipa-

lă „Eugeniu Coşeriu”, Bălţi; resp. ed.: 
Zinaida Dolinţă; alcăt. şi red.: Ludmi-
la Ouş. – Ed. a 2-a. – Bălţi: Biblioteca 
Municipală „Eugeniu Coşeriu”, 2007. 
– 75 {1}p. – ISBN 978-9975-9712-4-9 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ 
“E. COŞERIU”, BĂLŢI 

PREMIUL SPECIAL 
ORIGINALITATE 
• Dimitrov, Alex. Caricatură / 

Alex Dimitrov; ed. îngrijită de Lidia 
Kulikovski; red.: Vlad Pohilă. – Ch.: 

(Continuare în pag. 7)
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Epigraf SRL, 2007 (Combinatul Poli-
grafic). – 112 p.: il. color. – ISBN 978-
9975-903-30-1 

•  Amuzament cu abonament: (ofe-
rit de Biblioteca Municipală  “B.P. Has-
deu”) / ed. îngrijită: Lidia Kulikovski; 
selecţie: Ion Diviza, Alexandru Frişcu; 
Biblioteca Municipală “B.P. Hasdeu”. 
– Ch.: Epigraf SRL, 2007 (F.E.-P. Ti-

pografia Centrală). – 120 p. – ISBN 
978-9975-924-90-0 

BIBLIOTECA MUNICIPALĂ
“B.P. HASDEU”

PREMIUL SPECIAL ORIGINALI-
TATE 

Lupu, Viorica. Medicina veterina-
ră: Webliografie / Viorica Lupu, Ana 
Rurac; resp. ed.: Ludmila Costin; Univ. 

Agrară de Stat din Moldova, Bibl. Re-
publicană Şt. Agricolă.– Ch.: S.n., 2007 
(Centrul ed. al UASM). – 19 p. – ISBN 
978-9975-64-087-9

BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ A UASM

Elena Harconiţa,
director BŞ a US  

“A. Russo”, Bălţi

PREMIILE “GAZETEI BIBLIOTECARULUI” PE ANUL 2007
Premiu pentru eseu, Alexei Rău, director general, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;
Premiu pentru articol-problemă, Maria Soltan, şefa Serviciului personal, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova;
Premiu pentru reportaj, Raisa Melnic, şefa Serviciului “Programe culturale”, Biblioteca Naţională a Republicii 
Moldova;
Diplomă de menţiune pentru colaborare remarcabilă, Maria Brînzan, şefa Serviciului “Lectura publică”, Biblioteca 
Naţională a Republicii Moldova;
Diplomă de excelenţă pentru colaborare remarcabilă, Vera Osoianu, director adjunct, Biblioteca Naţională a Republicii 
Moldova;
Premiu special pentru articol de sinteză, Svetlana Barbei, şefa Centrului de management, Biblioteca Naţională a 
Republicii Moldova;
Premiu pentru materiale promoţionale, Liuba Arion, specialist principal, DGETS, mun. Chişinău;
Premiu pentru articol analitic, Elena Harconiţa, director, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo”, Bălţi;
Premiu pentru debut, Ludmila Negri, specialist principal, Secţia raională cultură, Făleşti;
Premiu pentru debut, Ludmila Plopa, director, Biblioteca Publică “Târgovişte”, Chişinău;
Premiu pentru medalion, Elena Corotenco, director, BŞC “Andrei Lupan” a   AŞM;
Premiu pentru informaţie, Maria Gudlenco, director, Biblioteca Publică Crihana Veche, r. Cahul;
Diplomă de menţiune pentru colaborare remarcabilă, Ludmila Corghenci, director adjunct, DIB, ULIM;
Diplomă de menţiune pentru colaborare remarcabilă, Larisa Gologan, şefa Serviciului “Dezvoltare şi cercetare în 
biblioteconomie”, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova.

(Continuare în numărul din aprilie)

CognoscereEcologie
De pe 16 februarie 2008 a intrat în vigoare Protocolul de la Kyoto cu privire la schimbările climatice, semnat la 11 

decembrie 1997. Acest Protocol a fost adoptat în urma recomandărilor Comisiei Interguvernamentale a Naţiunilor Unite 
pentru probleme de mediu. Comisia a recomandat reducerea emisiilor anumitor gaze în atmosferă – acele gaze, care nu 
mai lasă să treacă spre spaţiu căldura în exces de pe suprafaţa planetei, cum ar fi dioxidul de carbon. Se apreciază că de 
la începutul revoluţiei industriale, omenirea a produs şi a pompat în atmosferă cu 30% mai mult dioxid de carbon decât 
exista în mod natural pe pământ în urmă cu doar 200 de ani, de exemplu. Protocolul de la Kyoto obligă ţările semnatare la 
reducerea emisiei de gaze cu efect de seră – dioxidul de carbon (CO2), gazul metan (CH4), protoxidul de azot (N20) şi trei 
gaze fluorate (HFC, PFC, SF6), cu cel puţin 5% sub nivelul emisiilor din 1990, în perioada 2008-2012, în baza unor cote 
stabilite individual. Reducerile variază între ţările industrializate vizate de protocol: de la 0% pentru Rusia, la 6% pentru 
Japonia şi Canada, şi 8% pentru Uniunea Europeană în ansamblu (cele 15 state-membre la data semnării). Între statele UE, 
reducerile merg: de la 0% pentru Franţa, la 6,5% pentru Italia, 12,5% pentru Marea Britanie, 15% pentru Spania şi 21% 
pentru Germania. Ele sunt calculate în valoare medie pentru perioada 2008-2012, comparativ cu nivelul anului 1990 (cu 
excepţia unor ţări cu economie în tranziţie, între care şi România, ce are an de bază 1989). 

Emisiile în atmosferă ale celor trei gaze menţionate mai sus, plus trei tipuri de fluoruri, contribuie la instalarea şi alimentarea 
unui efect de seră care poate avea consecinţe dramatice asupra delicatului sistem climatic al planetei. Temperatura medie 
globală a crescut cu 0,6 grade Celsius în perioada 1900-1990, putând să crească până în 2100 cu încă 5,8 grade, în funcţie de 
cât dioxid de carbon va fi prezent în atmosferă. Intrarea în vigoare a Protocolului de la Kyoto urmează să ducă şi la scăderea 
folosirii energiilor de origine fosilă – cărbune, petrol şi gaze naturale, ce reprezintă sursa a 80% din emisiile cu efect de 
seră. În condiţiile în care nivelul de folosire a acestor resurse devine mai mare odată cu creşterea economică, respectarea 
protocolului constituie un efort considerabil pentru anumite ţări, având în vedere creşterea volumului de asemenea emisii. 
Este cazul Canadei şi al Japoniei, unde începând din 1990 nivelul emisiilor a crescut cu 20%, respectiv cu 8%.

  Alla Andrieş
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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

www.library.utm.md

http://mtc-or.md

http://moldova.cc/bibung

http://cid.from.md

www.sbm.dnt.md

www.youth.md/library.php

www.soros.md

Tipar: Imprimeria BNRM. Com. nr. 6 

Un american a rămas fără aproape toate lucrurile 
din casă după un anunţ fals pe Craigslist.

Americanul Robert Salisbury din Jacksonville, Oregon, a fost victima unei 
fraude mai puţin obişnuite, generată de un simplu anunţ pe popularul site de 
anunţuri gratuite Craigslist.com

Anunţul a apărut într-o 
sâmbătă, spunând că Robert 
Salisbury era nevoit să se 
mute de urgenţă, datorită unor 
circumstanţe nedezvăluite şi 
că, de aceea, toate lucrurile 
sale erau disponibile gratuit 
pentru oricine le-ar fi vrut.

Salisbury nu a ştiut de 
anunţ până când nu a fost 
sunat de o femeie care a vrut 
să verifice dacă acesta era 
autentic. Întorcându-se acasă, 
americanul a observat un 
camion în care a recunoscut 
câteva din lucrurile sale, 
printre care aparatul de tuns 
iarbă şi scările de lucru. El 
i-a spus şoferului că acestea 

erau lucrurile sale şi că nu erau de dat, dar acesta a refuzat să i le returneze, 
arătându-i anunţul tipărit de pe site-ul Craigslist şi afirmând că în consecinţă avea 
tot dreptul să le ia, şi a plecat mai departe. Americanul a plecat în continuare spre 
casă, pe drum observând alte maşini cărând lucruri de-ale sale. Odată ajuns acasă, 
Salisbury a găsit aproximativ 30 de oameni mişunând prin curte, nefiind clar dacă 
aceştia intraseră şi în casă.

Proprietarul a încercat să-i facă pe aceştia să părăsească casa, dar a fost 
ignorat, vizitatorii fluturându-i anunţul printat de pe Internet ca pe o decizie legală. 
“Credeau cu sinceritate că, deoarece apăruse pe Internet, anunţul era şi valid,” a 
afirmat acesta cu stupefacţie. Salisbury a fost nevoit să cheme poliţia deşi, până în 
momentul în care aceasta a ajuns la faţa locului, mulţi dintre vizitatori plecaseră 
cu diverse alte obiecte, astfel încât Salisbury n-a mai putut decât să ofere poliţiei 
informaţiile despre numerele de înmatriculare ale maşinilor acestora.

Interesant este că dintre toţi cei care au răspuns la anunţ, o singură persoană s-a 
gândit să contacteze proprietarul pentru a verifica autenticitatea acestuia. Femeia 
în cauză, Michelle Easley, venise la adresa lui Salisbury deoarece era interesată 
de calul descris în anunţ ca unul abandonat şi care putea fi luat de orice doritor. 
Easley a devenit suspicioasă când a văzut calul, ce nu părea deloc a fi abandonat, şi 
l-a sunat pe proprietar. Frauda a fost posibilă datorită faptului că site-ul Craigslist 
are o politică de anonimitate a celor care postează anunţuri pe site, care nu se află 
la prima situaţie de acest gen. 

Cazul este investigat de către poliţie împreună cu cei de la Craigslist pentru 
a afla cine se află în spatele anunţului. Între timp, Salisbury aşteaptă ca obiectele 
personale să-i fie găsite, el afirmând că va accepta lucrurile care îi vor fi returnate, 
fără întrebări suplimentare.

Sursa: http://www.blitztech.ro

Ce poate face un anunţ online 


