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Congresul al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova

Rezoluţia Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova, 4-5 noiembrie
2008, Chişinău
Activitatea Biroului ABRM, comisiilor şi secţiunilor acesteia, consemnează pentru perioada 2005-2008
anumite reuşite şi realizări, având
drept urmare schimbări în funcţionarea profesională a bibliotecilor, dar
mai ales în mentalitatea membrilor
comunităţii profesionale – factori
prioritari în statornicirea instituţiei
în condiţiile edificării Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii.
Raportul preşedintelui ABRM, informaţiile responsabililor de activitatea
comisiilor şi secţiunilor, comunicările
şi prezentările din cadrul şedinţelor
acestora au elucidat clar şi convingător implicaţiile şi contribuţiile ABRM
pentru facilitarea accesului la informaţia profesională şi amplificarea
procesului de comunicare profesională, formarea profesională, susţinerea procesului de modernizare a
bibliotecilor, diversificarea serviciilor
informaţionale bazate pe tehnologii informaţionale şi de comunicare,
susţinerea programelor de incluziune
socială, sporind credibilitatea bibliotecilor în comunităţi, îmbunătăţind
imaginea Bibliotecii şi a Bibliotecarului în societate.
Specificul acestui mandat ţine de
orientarea prioritară a ABRM pentru
centrarea rolului şi locului Bibliotecarului în societate prin încurajarea,
influenţarea şi stimularea instruirii
continue, modernizării şi actualizării
cunoştinţelor şi deprinderilor. ABRM
a oferit o gamă largă de oportunităţi
de învăţare, atât formale, cât şi informale: Proiectul Şcoala de Biblioteconomie, formarea formatorilor, şcoli
de vară, conferinţe, cicluri de ateliere,
editare de manuale, crearea paginii
WEB, culegeri de standarde etc., recunoscând în acelaşi timp necesitatea funcţionării în ţară a politicii oficiale la acest capitol, fapt confirmat
prin cadrul de reglementare existent.
Este vorba şi despre implementarea
prevederilor Declaraţiei IFLA „Dezvoltarea profesională continuă. Principii şi acumularea celei mai bune ex-
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perienţe”. ABRM, acceptând faptul că
problemele majore ale Profesiei sunt
comune, a contribuit la consolidarea,
augmentarea unităţii profesionale,
indiferent de apartenenţa departamentală a bibliotecilor.
În perioada mandatului a continuat implementarea proiectelor internaţionale cu impact local - EIFL-direct, INTAS, acestea lărgind accesul
la resursele electronice şi convertind
comunitatea profesională vizavi de
beneficiile partajării resurselor.
Menţionăm colaborarea eficientă
a ABRM cu Ministerul Culturii şi Turismului, Consiliul Rectorilor, rectorii
universităţilor, Centrul de Resurse Informaţionale al Ambasadei SUA.
Consemnând reuşitele şi realizările, Congresul recunoaşte existenţa
multor probleme, care cer intervenţia ABRM. Chiar în condiţii de criză
economică, de lipsă de resurse materiale şi financiare, ABRM trebuie să influenţeze, în calitatea sa de instituţie
profesională civilă, decalajul existent
dintre nivelul de dezvoltare a bibliotecilor din spaţiile urbane şi rurale în
sensul diminuării acestuia. Este vorba de pârghiile, specifice unei autorităţi civile profesionale: sensibilizarea
organelor de resort, iniţierea de programe, proiecte în cooperare (la nivel
naţional şi internaţional), impulsionarea potenţialului profesional-creativ al bibliotecarilor, promovarea şi
susţinerea iniţiativelor reprezentative în domeniu etc.
Orientarea ABRM pentru revitalizarea Bibliotecii şi a Bibliotecarului
trebuie să fie continuă şi insistentă,
explicită şi transparentă.

Congresul al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica
Moldova hotărăşte :
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A aprecia pozitiv activitatea Biroului ABRM în perioada de referinţă, consemnând caracterul statutar şi
utilitatea implicaţiilor profesionale ale
preşedintelui şi membrilor acestuia.
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A stabili pentru mandatul 20092012 următoarele linii directorii
în activitatea Asociaţiei şi a comunităţii bibliotecare din republică:
1) A contribui la organizarea şi asigurarea logistică a procesului de formare continuă a bibliotecarilor în corespundere cu prevederile cadrului
legal naţional şi ale Declaraţiei IFLA
„Dezvoltarea profesională continuă.
Principii şi acumularea celei mai bune
experienţe” (implicaţii pentru crearea
Centrului Naţional de Formare Continuă a Bibliotecarilor, elaborarea şi
promovarea „Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului”,
Curriculum-ului naţional de formare
continuă a bibliotecarilor – în colaborare cu Ministerul Culturii şi Turismului din Republica Moldova); sprijinirea consultativă şi practică a bibliotecilor pentru elaborarea politicilor
de formare continuă, implementarea
statutului de „bibliotecă care învaţă”,
organizarea acţiunilor de instruire la
locul de muncă);
2) A promova în comunitate şi a
interveni către organele de resort în
scopul implementării prevederilor
Convenţiei privind importul de publicaţii cu caracter instructiv, ştiinţific
şi cultural, întocmit la Florenţa la 22
noiembrie 1950 (în vigoare pentru
Republica Moldova din 3 septembrie 1998) şi a Protocolului anexat la
aceasta, întocmit la Nairobi la 26 noiembrie 1976 (în vigoare pentru Republica Moldova din 3 martie 1999),
adoptate prin hotărârea nr. 70-XIV
din 2 iulie 1998 a Parlamentului Republicii Moldova;
3) A sensibiliza comunităţile şi factorii de decizie în vederea îmbunătăţirii imaginii şi statutului social al
Bibliotecii şi Bibliotecarului (promovarea concursurilor naţionale şi rezultatelor acestora, diversificarea lor;
implicaţii reprezentative ale ABRM
(Continuare în pag. 3)
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privind consemnarea Zilei Bibliotecarului – promovări şi desemnări la
nivel naţional, utilizarea pârghiilor
mass-media, conferinţe de presa);
4) A susţine elaborarea strategiilor,
politicilor pentru dezvoltarea întregului potenţial informaţional, social,
cultural al bibliotecilor;
5) A promova şi a susţine politicile
de finanţare prioritară a activităţilor,
orientate spre oferirea accesului la
resurse electronice şi Internet, pentru asigurarea unei structuri tehnice
adecvate;
6) A încuraja, a susţine şi a dezvolta
parteneriatele între biblioteci la nivel
local şi naţional în vederea partajării
resurselor; între biblioteci şi autorităţile publice locale, naţionale în vederea
facilitării implementării serviciilor informaţionale în Biblioteci, augmentării rolului Bibliotecii în edificarea Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii;
7) A sensibiliza factorii de decizie
în vederea problemelor de salarizare
şi de creare a condiţiilor adecvate de
muncă pentru a putea face faţă rolului
complex al Bibliotecarului în procesul
de edificare şi funcţionare a Societăţii
Informaţionale şi a Cunoaşterii;
8) A amplifica colaborarea internaţională a ABRM prin dezvoltarea unor
proiecte şi programe comune, contracte de colaborare;
9) A îmbunătăţi managementul
ABRM, a amplifica activitatea filialelor ABRM din teritorii în funcţionarea
Asociaţiei;
10) A constitui baza de date a membrilor ABRM şi a asigura gestionarea
acesteia;
11) A amplifica potenţialul informaţional-profesional al paginii WEB
ABRM: liste de discuţii, acces la documentele directorii ale IFLA etc.
În funcţie de priorităţile menţionate, Consiliul şi Biroul ABRM,
filialele ABRM vor elabora şi vor realiza programe anuale de activitate,
informând comunitatea profesională
despre îndeplinirea acestora (prin
intermediul paginii WEB ABRM, intervenţiilor şi comunicărilor la reuniuni
profesionale, conferinţelor anuale
ABRM, publicaţiilor de specialitate).
Aprobată în cadrul
Congresului al VI-lea al Bibliotecarilor din Republica Moldova,
Chişinău, 4-5 noiembrie 2008
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La data de 4 şi 5 noiembrie 2008
a avut loc un eveniment important
în comunitatea biblioteconomică Congresul Bibliotecarilor din Republica Moldova, ediţia a VI-a. În cadrul
Congresului au avut loc reuniuni
metodice după tipurile de biblioteci,
printre care şi Atelierul Profesional
cu genericul: “Bibliotecile şcolare şi
de colegiu în sistemul educaţional:
aliniere la cerinţele şi priorităţile
învăţământului actual”, ce a avut loc
la 4 noiembrie în incinta Bibliotecii
Colegiului de Construcţii din mun.
Chişinău.
La această reuniune profesională
s-au întrunit bibliotecarii din toate
instituţiile de învăţământ, de la bibliotecile publice, universitare, membrii
Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), reprezentanţi
ai Direcţiei Generale Educaţie, Tineret
şi Sport din municipiu, organizatori
fiind secţiunile “Biblioteci şcolare”
şi “Biblioteci de colegiu” din cadrul
ABRM.
Atelierul a început cu cuvinte de
salut din partea direcţiei colegiului,
rostite de dna Tamara Cuhal, director adjunct Asistenţă Didactică, care
i-a informat pe cei prezenţi despre
istoricul şi specialităţile instituţiei,
despre activitatea bibliotecii şi rolul
acesteia în realizarea obiectivelor
educaţionale ale colegiului, urând,
în cele din urmă, succese tuturor în
desfăşurarea lucrărilor.
(Continuare în pag. 4)

Preşedinţii secţiunilor - Ana Safarova, “Biblioteci şcolare”, şi Tatiana
Ambroci, “Biblioteci de colegiu”, au
prezentat câte un scurt raport privind activitatea acestor structuri din
momentul creării (decembrie 2007),
specificând acţiunile de formare
continuă, de promovare şi consolidare în cadrul ABRM a bi-bliotecarilor şcolari şi de colegiu.
Printre preocupările constante ale
Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii
de Stat “A. Russo” din Bălţi este analiza activităţii bibliotecilor şcolare din
republică. Elena Stratan, şef serviciu,
a prezentat un raport privind bibliotecile învăţământului preuniversitar
prin prisma datelor statistice, accentuând în mod deosebit situaţia ce ţine
de personalul bibliotecilor şcolare, de
achiziţii de carte şi dotarea tehnică.
La un an după lansarea campaniei
“A citi e la modă” pentru toate bibliotecile de colegiu din republică
în cadrul Conferinţei anuale ABRM
din vara anului 2007, membrii
secţiunii “Biblioteci de colegiu” au
venit cu informaţii concrete privind
desfăşurarea acţiunilor de promovare
a lecturii în rândul tineretului studios
de către aceste instituţii.
Informaţiile prezentate au demonstrat că campania a fost susţinută
mai activ de bibliotecile de colegiu
din municipiu, cele din teritoriu fiind mai pasive din motivul lipsei
cărţii noi beletristice, lipsa informaţiei
privind desfăşurarea campaniei, dar
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şi susţinerea insuficientă din partea
direcţiei şi a structurilor de învăţământ
din instituţiile respective. O bună parte
din bibliotecile de colegiu s-au limitat
doar la organizarea expoziţiilor de
documente, o formă tradiţională, dar
insuficient de productivă fără o comunicare intensă cu beneficiarii.
Un exemplu elocvent privind desfăşurarea unei campanii de promovare
a cărţii şi a lecturii a dovedit Liuba
Malina, bibliotecar superior la Colegiul de Construcţii, care a împărtăşit
celor prezenţi experienţa bibliotecii
în această direcţie, demonstrând şi
materiale ilustrative, secvenţe foto
de la lansările de carte, întâlniri cu
scriitorii, conferinţe ştiinţifico-literare
etc., o bună parte din aceste acţiuni fiind mediatizate şi în presă. O surpriză
pentru participanţii la această întrunire a fost prezenţa redactorului-şef
al Editurii “Cartier” dl Emilian Galaicu-Păun, care a venit în faţa bibliotecarilor cu noutăţile editurii, dar şi cu
o ghidare în colecţiile acesteia, orientându-i pe cei prezenţi spre autori şi
titluri de carte de valoare, ce merită
să fie pe rafturile bibliotecilor şi recomandate tinerilor spre lectură.
Despre animaţiile culturale ca
metodă efectivă de atragere a cititorului spre lectură şi bibliotecă a vorbit dna Elena Cortac, bibliotecară la
Liceul “George Meniuc”.
Zinaida Slutu, bibliotecară la Liceul
Teoretic “Spiru Haret”, în comunicarea sa a vorbit despre rolul bibliotecarului şcolar în realizarea procesului
educaţional, în instruirea şi educarea
elevilor, ca un partener activ al cadrelor didactice, demonstrând prin
materialele prezentate o experienţă
de colaborare eficientă cu diriginţii
şi structurile instituţiei - experienţă
demnă de urmat. Despre automatizarea şi informatizarea bibliotecilor
de colegiu a vorbit dna Viorica Tanasciuc, şef de bibliotecă la Colegiul
de Informatică, care a adus date ce
confirmă inexistenţa informatizării
în aceste instituţii, acestea din urmă
plasându-se, de rând cu bibliotecile
şcolare, pe ultimul loc din şirul mare
al instituţiilor biblioteconomice.
Această stare de lucruri nu poate
să nu influenţeze asupra procesului
educaţional din instituţie, în situaţia
când biblioteca ca partener şi bun
susţinător al cadrelor didactice în
realizarea programelor educaţionale,
nu este pregătită să răspundă promt
la orice cerinţă de informare şi
documentare a beneficiarilor. Ca să
demonstreze prăpastia care s-a creat
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între bibliotecile şcolare şi de colegiu, pe de o parte, şi cele naţionale,
specializate şi universitare, pe de altă
parte, la compartimentul informatizare, Alla Panici, coordonator executiv al Proiectului Naţional SIBIMOL,
a prezentat comunicarea “SIBIMOL
în proiect şi acţiune”, referindu-se la
informaţii de sinteză privind istoricul,
etapele de dezvoltare, noţiunile generale, partenerii Proiectului SIBIMOL,
precum şi lucrările realizate în cadrul
bibliotecilor participante.
Un subiect aparte de discuţie a creat
comunicarea “Formarea continuă a
bibliotecarilor şcolari şi de colegiu”,
prezentată de Ala Vlasov, şefa bibliotecii
Colegiului Tehnologic, menţionând că
de această problemă nu este preocupat
nici Ministerul Culturii şi Turismului,
dar nici Ministerul Educaţiei şi Tineretului, referindu-se, în acest context şi
la Proiectul Codului Învăţământului,
unde nu este nici un cuvânt despre
formarea şi instruirea bibliotecarilor
din învăţământ.
La iniţiativa Secţiunii “Biblioteci de
colegiu”, Biroul Asociaţiei Bibliotecarilor a înaintat modificările în Proiectul
Codului Învăţământului ce se referă la
bibliotecile din învăţământ şi personalul acestora.
Elena Butucel, director al Bibliotecii
Publice “Ovidius”, a fost prezentă la
această reuniune pentru a convinge
bibliotecarii de colegiu şi şcolari de
necesitatea parteneriatului în societatea cunoaşterii, chemându-i să fie
mai cooperanţi cu bibliotecile publice
din teritoriu în direcţia organizării
acţiunilor de promovare a cărţii şi a
lecturii, în scopul realizării obiectivelor
comune, argumentând cu date con-

crete referitoare la colaborarea cu bibliotecile publice din România: Focşani,
Cluj, Baia Mare, Iaşi, Constanţa, cu
uniuni şi societăţi de creaţie, cu un şir
de biblioteci şcolare şi de colegiu din
municipiu.
O adevărată revelaţie pentru toţi cei
prezenţi a fost comunicarea dnei Ludmila Cereş, şefa Bibliotecii Colegiului
Naţional de Viticultură şi Vinificaţie,
pe tema “Mândria de a fi bibliotecar”, prin care s-a adus un omagiu
profesiei, cuvinte frumoase, care, cu
părere de rău, sunt spuse atât de rar
la adresa bibliotecarilor, dar care au
adus bucurie, optimism şi bunăvoinţă
în auditoriu.
Bibliotecarii prezenţi la această
reuniune au conştientizat faptul că
bibliotecile instituţiilor preuniversitare şi din învăţământul mediu
de specialitate pot supravieţui în
condiţiile unei concurenţe dure pe
piaţa informaţională, se pot menţine
ca verigi importante în sistemul
educaţional capabile să răspundă
provocărilor Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, doar în ccooperare cu bibliotecile din reţea, cu alte
tipuri de biblioteci consolidate în
cadrul Asociaţiei Bibliotecarilor din
Republica Moldova.
În încheiere bibliotecarii au înaintat
şi câteva propuneri noii conduceri a
ABRM printre care: soluţionarea problemei privind suplimentul la salariu
pentru condiţii nocive tuturor bibliotecarilor din învăţământ, asigurarea
bibliotecilor din învăţământul preuniversitar şi mediu de specialitate cu un
soft de bibliotecă în scopul demarării
procesului de informatizare, redeschiderea Şcolii de Biblioteconomie etc.
Tatiana Ambroci
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Agenda bibliotecarului
2009 – Anul promovării imaginii bibliotecii
publice în comunităţile din Republica Moldova
Program-cadru
Activităţi
1. Inaugurarea oficială a Anului promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate în cadrul Seminarului
Naţional al Managerilor de Bibliotecă
2. Crearea grupului de lucru pentru realizarea şi coordonarea programului şi organizarea Concursului
Republican „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”
3. Elaborarea proiectului de Regulament privind Concursul Republican „Promovarea imaginii bibliotecii
publice în comunitate”
4. Elaborarea politicii de promovare a campaniei

5. Promovare WEB www.bnrm.md/club
– regulamentul concursului, politici, programul-cadru, liste de recomandare
6. Elaborarea Planului de acţiuni la nivel de comunitate
7. Inaugurarea Anului promovării imaginii bibliotecii publice în comunitate la nivel de teritoriu: municipii, oraşe,
comune
Organizarea activităţilor de instruire

8. - seminarul Forme şi metode de promovare a imaginii bibliotecii publice în comunitate
- seminarul Modernizarea şi diversificarea serviciilor – factor cheie în sporirea imaginii bibliotecii
- seminarul Relaţiile cu comunitatea (Public relations) şi rolul lor în formarea imaginii pozitive a bibliotecii
- masa rotundă Etica profesională a bibliotecarului şi imaginea bibliotecii
- seminar Servicii redislocate, seminar Activitatea de voluntariat
Forme şi metode de promovare a bibliotecii
9. Elaborarea unui set de materiale pentru reclama bibliotecii şi a serviciilor oferite (pliante, semne de carte,
sacoşe, pixuri, cărţi de vizită, tricouri, brelocuri etc.)
Elaborarea pliantului 50(25) de lucruri pe care le poţi face vizitând biblioteca
Promovare media

Termen
4 noiembrie 2008

BNRM

decembrie 2008

BNRM, BNC ”I.Creangă”,
BM
BNRM, BNC ”I.Creangă”,
BM
BNRM, BNC ”I.Creangă”,
BM
BNRM

octombrie 2008
decembrie 2008
decembrie 2008 decembrie 2009
ianuarie 2009
ianuarie 2009

Bibliotecile publice
Bibliotecile publice
Bibliotecile municipale,
raionale

februarie 2009
martie 2009
aprilie 2009
mai 2009
Bibliotecile publice
ianuarie 2009 decembrie 2009
aprilie 2009
ianuarie 2009 decembrie 2009

Scanarea şi studierea comunităţii

10. Efectuarea sondajului privind nivelul de satisfacţie a utilizatorilor (activitatea bibliotecii în ansamblu sau

Responsabil
Coordonator

Bibliotecile publice
martie 2009

aspecte ale activităţii luate aparte precum: orarul de funcţionare, calitatea resurselor, serviciile oferite etc.)

Efectuarea sondajului printre membrii comunităţii, inclusiv a non-utilizatorilor despre imaginea bibliotecii.
Omniprezenţa bibliotecii în comunitate
11. - lecţii publice Locul bibliotecii în infrastructura informaţională a societăţii, activităţi redislocate, implicarea
membrilor comunităţii în planificarea, oferirea şi evaluarea serviciilor bibliotecare, implicarea membrilor
comunităţii în activitatea de voluntariat: organizarea programelor culturale, oferirea serviciilor redislocate,
numerizarea documentelor, servicii on-line
Mentenanţa spaţiilor bibliotecare
12. - Efectuarea unor lucrări de reamenajare a spaţiului interior, regândirea design-ului, amplasarea
comodă a mobilei şi a fondului de publicaţii, actualizarea şi înnoirea elementelor ce constituie “cultură
vizuală”(despărţitoare, citate, denumiri de expoziţii etc.).

Bibliotecile publice
ianuarie 2009 decembrie 2009

Bibliotecile publice

- Efectuarea unor lucrări de amenajare a spaţiului exterior: indicatoare, standuri pentru afişarea reclamei
bibliotecii, a listei serviciilor oferite, a noutăţilor editoriale, a evenimentelor culturale în primării, şcoli etc.;
faţada; firma bibliotecii; programul de funcţionare etc.

13. Bilanţul şi evaluarea activităţii
- monitorizarea campaniei
- elaborarea dosarelor

Comitetul organizaţional,
comisiile de evaluare
ianuarie 2009 noiembrie 2009
octombrie - noiembrie
2009

- prezentarea dosarelor comisiilor de evaluare raionale/municipale
- evaluarea dosarelor, anunţarea rezultatelor

30 noiembrie 2009
15 decembrie 2009

- prezentarea dosarelor câştigătoare de la etapa locală la comisia de evaluare republicană

15 februarie 2010

- evaluarea dosarelor de către comisia de evaluare republicană

februarie - martie 2010

- anunţarea rezultatelor etapei republicane în cadrul Simpozionului Anul Bibliologic 2009

martie 2010

Durabilitate

Bibliotecile publice
Bibliotecile publice
Comisiile de evaluare
municipale/raionale
Comisiile de evaluare
municipale/raionale
Comisia de evaluare
republicană
Comisia de evaluare
republicană
Bibliotecile publice

14. - comunicări, articole în presa locală, naţională şi de specialitate, schimbări în strategiile de dezvoltare ale
bibliotecilor, în politici, în cadrul de reglementare, extinderea bugetului operaţional, realizarea programelor
naţionale
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2008-AnulLecturii

„Cea mai frumoasă zăbavă este
cetitul cărţilor”
Pentru a obţine studii primare,
gimnaziale, liceale, universitare, profesionale şi a realiza diferite activităţi
spirituale, omul are nevoie mereu de
Bibliotecă, unde îşi cultivă aptitudinile sale prin Cuvântul Cărţii.
Biblioteca Naţională a Republicii
Moldova a propus ca Anul 2008 să fie
declarat Anul Lecturii. În acest context, în raionul Făleşti s-a elaborat
Programul acţiunilor de promovare a
lecturii în bibliotecile publice.
Printre multiplele manifestări incluse în Program este Concursul literar
republican „La izvoarele înţelepciunii”
(ediţia a XVIII-a) consacrat vieţii şi creaţiei scriitorului Ion Druţă (etapa raională), la care au participat 36 de elevi
din clasele a X-XII-a. La etapa republicană, eleva Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Făleşti, Olga Domenti,
s-a învrednicit de locul II.
Elevii liceelor din oraşul Făleşti au
mai participat la Concursul de creaţie
proprie „Cel mai frumos eseu despre
oraşul meu”. Participanţii la acest concurs au venit cu noi idei şi propuneri
pentru a face oraşul mai frumos. La
sărbătoarea Zilei Oraşului, pentru cel
mai reuşit eseu, a fost premiată Corina
Morari, eleva clasei a IX-a, Liceul Teoretic „I. Creangă”, or. Făleşti.
În cadrul Bibliotecii Publice „M. Eminescu” s-a inaugurat Clubul „Romanticii”. Elevii clasei a V-a au fost iniţiatorii
ca anul acesta, noul club să popularizeze bunele maniere cu mottoul
lansat „Manierele sunt o oglindă în
care fiecare îşi arată faţa”. Copiii se întâlnesc lunar la şedinţele Clubului, iar
o dată în trei luni are loc şedinţa mai
lărgită. Ei înscenează fragmente din
piese literare, participă la discuţii intrigante şi toate acestea demonstrează
că noul club este o oglindă ce reflectă
optica de interese ale copiilor. Pentru
acţiunile culturale petrecute în cadrul
Bibliotecii Publice “Mihai Eminescu”,
elevii au cules diferite maxime, proverbe, ghicitori. Cele mai interesante
teme dezbătute: „Sfatul uncheşului
înţelept“, „Când veţi creşte mari” au
răscolit inimile copiilor, umplându-le
cu gânduri mari şi utile. Aceste pagini
au fost spicuite din lecturile: Comorile
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sufleteşti, Bunele maniere, frumoasele istorii despre Salutul lui Ştefan cel
Mare şi Blestemul copiilor needucaţi.
Activităţi menţionate le se înscriu în
imperativul timpului – Anul Lecturii,
Anul Tineretului.
Raionul Făleşti a lansat în lumea
mare mai mulţi oameni talentaţi în
diferite domenii: medicină, artă, literatură etc. În cadrul Proiectului „Scriitorul la baştină”, în raion, au avut loc
întâlniri cu scriitorul, originar din satul Risipeni, raionul Făleşti, Nicolae

Rusu şi colegii săi de condei. Nicolae
Rusu a împlinit 60 de ani şi a sărbătorit evenimentul în satul său natal,
Risipeni, în mijlocul liceenilor şi profesorilor de la baştina sa. A venit acasă, fiind aşteptat, ca şi altă dată, precum este aşteptată ploiţa dătătoare
de viaţă, pentru că opera lui este
citită şi înţeleasă. „Subiectele-i sunt
simple prin supremaţia prozei lui
cu ideile, fapta, detaliul… Volumele
Pânzele babei, Havuzul, Lia, Totul se
repetă, Avem de trăit şi mâine, Ploaia
de aur, Naufragiul ş. a. l-au consacrat
în rândul celor mai înzestraţi prozatori ai generaţiei sale, dar şi ai întregii literaturi dintre Prut şi Nistru”, a
menţionat Vlad Zbârciog. Bibliotecarii au amenajat o expoziţie a tuturor
cărţilor semnate de consăteanul lor,
Nicolae Rusu, iar elevii au prezentat
scenete după povestirile autorului.
Nicolae Rusu împreună cu Ion Iachim şi Vlad Zbârciog au dăruit elevilor un set de carţi. Mereu obsedat de

destinul copiilor din satul de baştină,
Nicolae Rusu întotdeauna vine acasă
cu gânduri noi pentru viitorul lor. Şi
de astă dată a venit cu frumoasa propunere de a înmâna personal la sfârşit de an un Premiu de 100 $ pentru
“Cel mai bun elev al liceului”. Prozatorul Nicolae Rusu are suflet mare şi
propune întotdeauna ajutorul şi susţinerea sa celor din jur. În aceeaşi zi a
continuat întâlnirea cu cei pasionaţi
de lectură şi în satul vecin Izvoare.
În luna aprilie, anul curent, în cadrul Săptămânii Lecturii şi Cărţii pentru Copii, Biblioteca Publică Raională
„M.Eminescu” i-a avut ca oaspeţi pe
scriitorii: Nicolae Rusu, Vlad Zbârciog
şi Vasile Romanciuc. Sala de lectură
era arhiplină, publicul venind să vadă
mărturia celor spuse de Spiridon Vangheli la o întâlnire în satul Pruteni,
Făleşti, cu ani în urmă că „mai sunt şi
scriitori în viaţă, din manualele şcolare îi învăţaţi doar pe cei trecuţi ”. Şi a
avut perfectă dreptate plăsmuitorul
lui Guguţă. Căci şi-au tăiat drumurile
scriitorii noştri prin ţară... Făleşteanul
Nicolae Rusu, scriitorul de la Risipeni,
vine la baştină, la oamenii lui, pe care
ar vrea să-i vadă înălţaţi spiritual. Cei
prezenţi la întâlnire au demonstrat că
au citit multe opere din creaţia scriitorilor veniţi în ospeţie. Au răsunat
poezii, eseuri inspirate din creaţia
scriitorilor prezenţi.
Astfel de întâlniri de suflet, asemenea sărbătorilor, am dori să fie cât mai
multe în bibliotecile din localităţile
noastre.
În luna mai, graţie Proiectului Naţional „Spre cultură şi civilizaţie prin
lectură”, satul Izvoare din raionul Făleşti a fost vizitat de Claudia Balaban,
directorul Bibliotecii Naţionale pentru
Copii „Ion Creangă ”, poeţii Ianoş Ţurcanu şi Claudia Partole, Mariana Ursu,
bibliotecar principal la Biblioteca Naţională pentru Copii „I. Creangă”. Cea
mai mare bucurie pentru copiii mari
şi mici, care au trăit clipe minunate la
această întâlnire, a fost cadoul oferit
bibliotecii şcolii şi Bibliotecii Publice
din localitate: cărţi de literatură artistică şi dicţionare (circa 1000 de titluri
(Continuare în pag. 7)
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de carte, în valoare de 10 000 lei). Din
lipsă de literatură, bibliotecile din localitate nu erau în stare să satisfacă
solicitările, mai ales ale copiilor, acum
odată cu primirea cărţilor noi, ele vor
avea ce să le propună cititorilor săi.
Ianoş Ţurcanu, Claudia Partole le-au
citit versuri atât din cărţile publicate
mai înainte, dar şi din cele recent apărute. Ianoş Ţurcanu i-a îndemnat pe
copii să citească în fiecare zi cât mai
mult, pentru că numai prin carte poţi
afla răspuns la toate întrebările. Oaspeţii au admirat colectivul de dansatori, soliştii şi pe toţi cei care au venit
cu idei interesante la manifestarea
culturală.
„Lectura în familie” - sub acest generic a avut loc şedinţa Clubului „Lumea femeilor” de la Biblioteca Publică
Raională „M.Eminescu”. Activitatea a
fost prilejuită de două evenimente
importante: 15 mai – Ziua Internaţională a Familiei şi 2008 – Anul Lecturii.
La şedinţă au participat părinţi, profesori, copii, bibliotecari. S-a menţionat
că părinţii sunt primii mediatori între
copil şi carte, jucând un rol considerabil în favorizarea şi educarea gustului
pentru lectură. Şcoala şi societatea
continuă această educaţie, fiecare
având specificul său. Motivaţia pentru
lectură depinde de atitudinea perso-

nală a fiecăruia. Unii copii descoperă
foarte devreme plăcerea lecturii. Pentru mulţi lectura nu va deveni nicicând
o plăcere, deoarece condiţiile de viaţă
nu le-au favorizat întâlnirile cu cărţile
necesare, cu emoţiile pozitive trezite
de ele. Dacă copiii îşi văd părinţii citind, vor dori şi ei să trăiască în aceeaşi plăcere. În cadrul discuţiei au fost
aduse argumente în favoarea lecturii.
Profesorii şi-au expus părerile referitor
la lectură şi în postură de părinte, s-a
menţionat faptul că anume în familie
trebuie să fie altoită dragostea pentru
lectură, citind împreună cu copiii, astfel şcoala şi biblioteca ar avea de câştigat în acest domeniu.
O întâlnire captivantă „Lecturile vacanţei” cu elevii claselor primare de la
liceele din oraş a avut loc în Biblioteca
Publică Raională „M.Eminescu”. Micuţii au fost familiarizaţi cu o bogată
expoziţie de carte, printre care şi cele
patru volume ale scriitorului Spiridon
Vangheli Carte de citire şi gândire. În
această adevărată recoltă de cărţi au
fost inseraţi autorii Vasile Romanciuc
(Copilul cu aripi de carte), Ion Druţă (La
poarta vorbelor frumoase), Titus Ştirbu (Ce înseamnă a fi om?) cât şi mulţi
alţi autori de poveşti şi povestiri. În
faţa publicului cititor au apărut elevii
clasei a IV-a cu un fragment înscenat

din povestea Doctorul Aoleu de Kornei
Ciukovski. Copiilor li s-a sugerat să-şi
imagineze că şi cartea e un organism
viu, ce se cere tămăduită de rănile
provocate de neglijenţa unor cititori.
În perioada vacanţei de vară, în Bibliotecă activează Clubul „Ora poveştilor”, unde elevii claselor mici au prilejul
să citească, să deseneze şi să teatralizeze unele pasaje din cele lecturate.
În cadrul activităţilor organizate în
bibliotecile publice, cititorii au posibilitatea să-şi expună opiniile sale referitor la o carte sau alta, să discute cu
semenii săi pe diferite teme.
Pe parcursul anului demarează Concursul „Scriitorul meu preferat” la care
vor participa toţi doritorii, indiferent
de vârstă. Bilanţul acestui concurs se
va efectua în toate bibliotecile publice din raion la sfârşitul anului curent,
urmând apoi ca Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” şi Secţia Cultură şi Turism să evidenţieze autorii
celor mai reuşite eseuri cu diplome şi
suvenire.
Acestea sunt doar câteva activităţi
organizate în reţeaua de biblioteci
publice din raionul Făleşti pe parcursul anului 2008 – Anul Lecturii.
Nina Onciu, directorul
Bibliotecii Publice Raionale
“Mihai Eminescu”, or. Făleşti

“O casă fără cărţi, pare un corp din care a plecat inima…“
“Biblioteca este un loc de sănătate pentru spirit”, ne
spune un dicton elin. Biblioteca este un popas de suflet şi
minte, o microcetate capabilă să-i înalţe pe cititori, precum în poveste, într-o zi cât într-un an, hrănindu-i nu
numai cu acele comori păstrate cu grijă pe rafturile ei,
ci şi cu informaţii noi primite în numerele ziarelor şi revistelor ce le dispune, şi cu noi informaţii descoperite pe
site-uri.
Biblioteca Publică Raională Donduşeni, fiind o instituţie care furnizează servicii şi al cărui succes depinde, în
primul rând, de calitatea serviciilor acordate utilizatorilor, a reuşit în 2008 să marcheze prezenţa sa în peisajul
cultural al oraşului şi raionului prin mai multe acţiuni
culturale, consacrate Anului Lecturii, Anului Ion Druţă,
Anului dinastiei Cantemireşti şi altor evenimente. Sunt
remarcabile în acest sens: Concursul literar “La izvoarele înţelepciunii”, (etapa raională, luna aprilie); şedinţele
Clubului adolescenţilor şi tineretului “Intelect” (o dată în
trimestru); şedinţele Clubului ecologic “Măria sa Natura” (luna aprilie, octombrie), Săptămâna cărţii şi lecturii
pentru copii, Zilele Eminescu, Săptămâna Tineretului,
Druţiana (septembrie), expoziţii de carte, medalioane
literare, Cenaclul “Moldova – gură de rai” (ianuarie,
aprilie, septembrie). Nu poate fi trecută cu vederea nici
(Continuare în pag. 8)
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activitatea Salonului “Măiastra”, activitatea complexă
“Căsuţa cu poveşti” şi în special Tabăra lecturii de vară
( iunie – iulie), frecventată cu mult interes de copii, şi
alte forme de activitate ce contribuie la încurajarea şi
promovarea tinerelor talente a cărţii şi a bibliotecii.
În scopul promovării cărţii şi lecturii, popularizării
literaturii achiziţionate, Biblioteca a organizat un şir de
acţiuni: ora literară “Dor de cuvinte aşternute pe file”
(dedicată lui I. Filip); recital de poezie “Cartea – izvor
de înţelepciune” (luna septembrie); Concursul literar
“În numele poveştilor” (lansări de carte, victorine literare, concursuri, lecturi în glas, recitaluri cu tematici
diferite, lecturi literare), care au menţinut o adeziune
afectivă faţă de tot ce e mai frumos, mai curat şi inedit din această fermecătoare lume a copilăriei. În mod
special, aşi menţiona întâlnirea scriitoarei Claudia Partole şi a directoarei Bibliotecii Naţionale pentru Copii
“Ion Creangă” dna Claudia Balaban, cu cititorii din
oraşul Donduşeni, care s-a desfăşurat în luna octombrie şi s-a bucurat de atenţia publicului. Destul de activ
au fost cititorii la Concursul Republican “Ofrandă pentru biblioteca mea” desfăşurat în perioada noiembrie
– aprilie.
În scopul popularizării creaţiei scriitorului Ion Druţă
şi cu prilejul aniversării sale de 80 ani, Biblioteca a
organizat şi a desfăşurat mai multe acţiuni:

1
2
3
4
5
6

Expoziţie de carte cu genericul Ion Druţă la cumpăna anilor;
Concursul şcolar de creaţie proprie Druţiana – 2008
(eseuri, poezii) – luna martie;
Concursul literar “La izvoarele înţelepciunii” (etapa raională) – luna aprilie;
Concursul elevilor pentru cea mai bună cunoaştere
a creaţiei druţiene – luna septembrie;
Conferinţa raională “Lumânarea recunoştinţei”
– septembrie;
Spectacolul literar-artistic “Povara bunătăţii noastre – octombrie”.

A fost revizuit indicele biobibliografic Ion Druţă
completat cu noi surse bibliografice.
În cadrul Anului dinastiei Cantemireştilor în incinta
Bibliotecii s-a desfăşurat: Simpozionul cu genericul
Dimitrie Cantemir o viaţă trăită la răscruce de veacuri
în luna octombrie; expoziţia de carte pe parcursul întregului an cu genericul “Filosof între regi şi regi între
filosofi”; ora istorică “Dimitrie Cantemir. O viaţă trăită
la răscruce de veacuri” - noiembrie, (clasele a 8-a “A”,
8-a “B”).
Lectura cărţilor, îmbinată cu toate aceste manifestări
culturale, contribuie la educaţia morală şi estetică a tinerei generaţii, cultivându-le afecţiunea pentru adevăr,
bine şi frumos.
Şi după cum spunea Miron Costin: “Nu este altă mai
frumoasă şi mai de folos în toată viaţa omului zăbavă
decât cetitul cărţilor”.
Tamara Mariniuc,
directorul Bibliotecii Publice
Raionale, or. Donduşeni
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În perioada 12-14 noiembrie 2008 comunitatea ialoveneană a fost prezentă la cea de-a XVII-a ediţie a Zilelor
Bibliotecii „P. Ştefănucă”, sărbătorite tradiţional din anul
1992 şi fiind legate de numele marelui nostru folclorist,
etnolog, profesor, savant Petre Ştefănucă.
Numele de „Petre Ştefănucă” Biblioteca îl poartă din anul
1991, când a avut loc prima conferinţă ştiinţifică dedicată celor 85 ani de la naşterea savantului. Două instituţii −
una de învăţământ şi alta de cultură − şi anume Liceul Teoretic şi Biblioteca Orăşenească poartă acest mare nume
al neamului nostru.
În 1991 P. Ştefănucă a fost reabilitat şi recunoscut ca
personalitate şi tot în acelaşi an au apărut primele două
volume Folclor şi tradiţii populare în colecţia „Moştenire”.
În 1992 la prima ediţie a Zilelor Bibliotecii „P. Ştefănucă”
are loc lansarea acestor două volume. Ceva mai târziu, în
cadrul celui de-al III-lea Simpozion Internaţional de Etnologie şi Folclor, organizat la Ialoveni, în incinta Bibliotecii
se deschide Muzeul „P. Ştefănucă”, de altfel primul muzeu
din localitate, şi se instalează o placă comemorativă în
amintirea savantului.
La 14 noiembrie 2006, în cadrul proiectului de promovare a Bibliotecii „P. Ştefănucă – personalitate notorie a
oraşului Ialoveni”, la a XV-a ediţie a Zilelor Bibliotecii, dedicate celor 100 ani de la naşterea folcloristului, au fost
organizate următoarele acţiuni culturale:
- inaugurarea bustului lui Petre Ştefănucă cu sprijinul Primăriei Ialoveni, sculptori: Tudor Cataraga şi Mihai Damian;
- renovarea Muzeului „P. Ştefănucă”;
- organizarea conferinţei ştiinţifice consacrate comemorării profesorului P. Ştefănucă (ediţia a II-a);
- lansarea bibliografiei Petre Ştefănucă. 1906-1942.
Anul acesta, cu sprijinul financiar al Consiliului raional
Ialoveni şi al Secţiei cultură, s-a editat volumul Petre Ştefănucă, Datini şi creaţii populare.
Biblioteca „P. Ştefănucă” este la cea de-a 59-a aniversare
de la fondarea ei (1949), fiind una din cele mai mari institu(Continuare în pag. 9)
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ţii ale cărţii din teritoriu, cel mai mare centru informaţional, cultural şi educaţional din raion.
În 2009 Biblioteca îşi va sărbători jubileul de 60 ani de
la fondare, venind cu realizări notorii, care vor promova
în continuare imaginea bibliotecii în comunitate, fiind
recunoscută atât la nivel local, cât şi internaţional.
În prima zi a programului Zilelor Bibliotecii am asistat
la o oră muzical-literară cu genericul „Ea ne-a cântat dorul şi ţara”, dedicată Doinei Aldea-Teodorovici, care pe
15 noiembrie 2008 ar fi rotunjit frumosul jubileu de 50
ani de la naştere. Manifestarea a fost organizată în colaborare cu Şcoala de Arte, vedete ale scenei fiind elevele
Laura Bodorin, Nicoleta Cotorobai, Cătălina Russu, care
au interpretat cântecele „Răsai”, „Un medalion”, „Pentru
ea”, poezia „Scrisoare către celălalt tărâm” de Gh. Urschi,
cât şi profesorii Şcolii de Arte care au prezentat piesele:
„Reaprindeţi candela”, „Ala-bala”, „Eminescu”, „Trei culori”,
„Bucuraţi-vă, prieteni”. La cei 16 ani de la trecerea Doinei şi a lui Ion în eternitate, se confirmă mottoul vieţii
lor – „Numai Cultura şi Credinţa ar fi în stare să oprească
procesul bestializării societăţii”. Cei prezenţi au mai luat
cunoştinţă cu: expoziţia „Doina Aldea-Teodorovici – o
voce dumnezeiască a muzicii româneşti”, pliantul „Doina Aldea-Teodorovici” (50 ani de la naştere) şi slide-urile
„Viaţa şi activitatea interpreţilor Doina şi Ion”.
La acţiuni am fost onoraţi de prezenţa membrului Consiliului Raional Ialoveni (Natalia Petre, vicepreşedinte), al Secţiei cultură, profesori şi elevi de la toate instituţiile de învăţământ.
A doua zi a programului a fost dedicată Anului Ion Druţă. La 3 septembrie curent prozatorul, dramaturgul, academicianul Ion Druţă a rotunjit 80 ani de la naştere. Celor
de faţă li s-a prezentat o revistă bibliografică cu genericul
„Ion Druţă – oglinda chipului basarabean”, iar elevii Liceului Teoretic „P. Ştefănucă”, împreună cu profesoara de limbă şi literatură română, dna Claudia Ţurcan, au prezentat
un medalion literar „Ion Druţă la cumpăna anilor” însoţit
de prezentarea slide-urilor despre viaţa şi activitatea lui
Ion Druţă.
Cel mai frumos şi mai inedit moment a fost anunţarea
totalurilor concursurilor: concursul de scenarii de teatru,
concursul de eseuri „Cartea mea preferată” şi concursul
„Ofrandă pentru biblioteca mea”.
Elevii care au ocupat locurile de frunte, laureaţii acestor concursuri vor merge la masa rotundă organizată de
Consiliul Raional Ialoveni, cu genericul „Copii dotaţi ai
anului 2008”.
În a treia zi, în incinta Bibliotecii au avut loc acţiuni dedicate totalmente personalităţii remarcabile – Petre Ştefănucă.
În încheiere, administraţia Bibliotecii a mulţumit Consiliului Raional Ialoveni şi Secţiei cultură pentru sprijinul
financiar acordat la editarea volumului Petre Ştefănucă,
Datini şi creaţii populare, Primăriei Ialoveni pentru susţinere morală şi materială la organizarea acţiunilor, profesorilor şi elevilor de la toate instituţiile de învăţământ
pentru colaborare şi parteneriat. Suntem convinşi că aici,
în Cetatea Cărţii, vor avea loc încă multe ediţii interesante ale Zilelor Bibliotecii „P. Ştefănucă”, ce ne vor ajuta să
promovăm şi în continuare imaginea bibliotecii atât la
nivel local, cât şi internaţional.
Larisa Petcu, directorul Bibliotecii
Publice Orăşeneşti „P. Ştefănucă”, Ialoveni

Viaţa bibliotecilor
Filiala de carte
românească la
etapa actuală
Cultura unei naţiuni întotdeauna a fost popularizată de
cei care întruchipează cultura: scriitorii, actorii, pictorii,
muzicienii şi în general toţi
oamenii de artă. În acest şir
se-nscriu profesorii şi bibliotecarii, anume acei care
participă activ la prosperarea
culturii prin dragostea faţă de
cărţi, prin valorificarea lor,
prin organizarea manifestărilor şi activităţilor culturale
dedicate cărţilor şi studiilor
care abordează problemele
lecturii, depistând şi identificând modalităţile de cultivare
prin lectură. Cea mai plăcută
lectură este cea în limba
maternă. Aspectele cultural-naţionale au fost mereu
un subiect controversat, dar
niciodată ignorat. Biblioteca
Naţională îşi aduce aportul
la dezvoltarea continuă şi
consolidarea culturii prin
intermediul unei analize atât
statistice, cât şi textuale a
situaţiei bibliotecilor-filiale
de carte românească. Bibliotecile, în pofida crizelor cu
care se confruntă la etapa
actuală, continuă să fie “acele fântâni de spiritualitate”
din care generaţiile curente
sorb din tezaurul literaturii.
Este important să urmărim
dinamismul dezvoltării colecţiilor de carte românească,
manifestările ce se petrec şi
efectele lor asupra societăţii,
dar şi impactul acestor biblioteci asupra asimilării valorilor naţionale ale neamului şi
asupra spiritului de unitate şi
integritate naţională. Anume
activitatea bibliotecilor influenţează, în mare măsură,
oamenii din comunitatea pe
care o deservesc (ne referim
(Continuare în pag. 10)

la biblioteca publică, mai
ales cea din sate, unde nu
sunt atât de multe locuri de
“alinare a sufletului”). Aceste
biblioteci sunt ca nişte luminiţe care răspândesc lumină
în întuneric şi numai omul
care aspiră spre ideal tinde
spre lumină, celălalt rămâne
în umbră. Bibliotecile-filiale
de carte românească exercită
funcţia de promovare a limbii şi culturii naţionale spre a
consolida integritatea naţională a ţării noastre.
Numărul total al bibliotecilor-filiale de carte
românească constituie 25
de biblioteci, 10 fiind în
Chişinău, iar 15 biblioteci
pe teritoriul republicii. Cele
din capitală sunt: “Transilvania”, “Maramureş”, “TârguMureş”, “Ovidius”, “Liviu
Rebreanu”, “Alba Iulia”,
“Ştefan cel Mare”, “Onisifor
Ghibu”, “Târgovişte”, “Gheorghe Asachi”. Toate aceste
biblioteci au fost deschise şi
finanţate de diferite biblioteci
din judeţele României. Relaţiile de protocol sunt strict
respectate, menţinându-se
contacte strânse bilaterale
între biblioteci.
Filialele de carte românească din republică sunt:
“Nicolae Titulescu”, Ialoveni; “Basarabia”, Soroca;
filiala din Edineţ; “Antim
Ivireanul”, Glodeni; filiala din Hânceşti; filiala din
Briceni; filiala din Făleşti;
“Eugen Coşeriu”, Bălţi; “Dimitrie Cantemir”, Ungheni;
“Timiş”, Căinari; filiala din
Floreşti; biblioteca din Rezina; filiala din Străşeni; “Piatra Neamţ”, Orhei; “Slobozia
Doamnei”, Orhei.
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Deşi multe din aceste instituţii nu sunt finanţate
la fel de bine ca înainte,
ele mai funcţionează,
ceea ce este îmbucurător.
Colecţiile bibliotecilor-filiale de carte românească din Chişinău sunt
mai numeroase decât
ale celor din republică,
datorită câştigării unor
proiecte ce au avut drept
rezultat acumularea şi
dezvoltarea colecţiilor.
Şi în republică sunt realizate unele proiecte,
dar mai puţine decât
în municipiu. Intrările
publicaţiilor în bibliotecile-filiale constituie 290
unităţi materiale pentru
un an, iar în cele din
Chişinău − circa 1365
unităţi materiale (din
păcate se atestă un decalaj proeminent).
Utilizatorii colecţiilor
de carte românească
au constituit în mediu
4097 de persoane în
anul 2007. Din punct de
vedere socio-profesional
deosebim: elevii, studenţii, cercetătorii, profesorii, persoanele cu studii
superioare din diferite
domenii, muncitorii şi
pensionarii.
În filialele din Republica Moldova, numărul
utilizatorilor a atins în
mediu până la 1755 de
persoane în anul 2007,
ceea ce reprezintă de 2,5
ori mai puţin decât în
Chişinău. Cauza acestei
inegalităţi este numărul
scăzut al populaţiei în
mediul rural (elevi, profesori, studenţi, persoane
cu studii superioare,
muncitori şi pensionari)
în comparaţie cu cel
urban.
Automatizarea bibliotecilor-filiale de carte românească din Chişinău
este destul de bună în
comparaţie cu unele filiale din raioane, care nici
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nu au calculatoare. Dotarea tehnico-materială
insuficientă este în mare
parte o problemă a tuturor bibliotecilor, pentru
că din buget sunt alocate
puţine resurse financiare
pentru automatizarea şi
buna funcţionare a bibliotecilor.
Personalul care activează în bibliotecilefiliale din republică e
constituit din 80% specialişti în domeniu şi 20%
specialişti în domenii înrudite, precum filologie,
fizică, geografie, istorie,
limbi moderne. În municipiu 90% din angajaţi
reprezintă specialişti în
domeniu şi numai 10%
au studii în domenii
conexe.
Avantajele bibliotecilor-filiale de carte
românească sunt vaste
atât pentru utilizatori,
cât şi pentru dezvoltarea
societăţii. Unele din ele
le-am sesizat în procesul
analizei:
Dezvoltarea şi consolidarea unităţii şi
identităţii culturale naţionale;
Satisfacerea cerinţelor comunităţii;
Valorificarea colecţiilor bibliotecilor prin
crearea listelor bibliografice, a biobibliografiilor
de diferite genuri;
Popularizarea cunoştinţelor în cadrul
concursurilor, seratelor,
dezbaterilor;
Sensibilizarea publicului faţă de problemele stringente ale
societăţii actuale;
Cultivarea omului inteligent cu un orizont
larg de cunoaştere;
Accesul la resurse tradiţionale şi
electronice, stimulând
activitatea de studiu, cercetare şi evaluare;

1
2
3
4
5
6
7
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Orientarea utilizatorilor în spaţiul
informaţional (un aspect
foarte important, ce relevă aptitudinile bibliotecarilor de a selecta informaţia operativ, exact şi
eficient);
Dragostea faţă de
lectură şi valorile
spirituale ale neamului
nostru.
Dar, din păcate, în realizarea misiunilor sale
fundamentale, bibliotecile se confruntă cu o
mulţime de probleme,
cum ar fi:
Resursele financiare
insuficiente, fapt ce
influenţează direct dezvoltarea colecţiilor şi
desfăşurarea proceselor
în bibliotecă;
Baza tehnico-materială slabă;
Activitatea de reglementare foarte pasivă
a organelor legislative şi
executive;
Lipsa cadrelor în instituţii;
Salariul inadecvat al
bibliotecarilor şi, ca
efect, statutul social scăzut al profesiei;
Lipsa culturii informaţionale a utilizatorilor, ceea ce afectează
dialogul bibliotecar-utilizator;
Procesele îndelungate
în dezvoltarea colecţiilor;
Surse puţine primite
de la bibliotecile ce
patronează filialele de
carte românească, cele
dintâi confruntându-se
şi ele cu probleme financiare;
Indiferenţa – viciu
care afectează în general societatea.
Toate aceste neajunsuri pot fi depăşite printr-o colaborare strânsă şi
prin relaţii nu numai de
protocol, dar şi de unitate profesională.
Irina Cozlov

Noi publicaţii
IFLA în
colecţiile BNR
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De peste patru decenii, periodicul Biblioteconomie: culegere
de traduceri prelucrate încearcă
să aducă în atenţia publicului de
specialitate noutăţile domeniului
biblioteconomic. Cuprinzând traduceri din limbile engleză, franceză, germană şi rusă, publicaţia are
în prezent structura unui caleidoscop. Astfel, traducerile tratează
probleme dintre cele mai variate,
de la impactul noilor tehnologii
informaţionale asupra domeniului
până la prezentarea de noi sisteme
şi programe, de la organizarea serviciilor şi colecţiilor, cu deosebire
a celor neconvenţionale, până la
studii de caz, de la analizarea unor
concepte noi precum micromanagement şi managementul calităţii
până la studierea raportului dintre
bibliologie şi domenii conexe precum socionica şi psihologia. De
asemenea, publicaţia oferă şi liste ale achiziţiilor recente aflate în
colecţiile Cabinetului bibliologic.
Pentru perioada imediat următoare se intenţionează realizarea
unor numere tematice, precum şi
reorganizarea grafică a celor patru
numere anuale.
Sursa: http://www.bibnat.ro/noutati.php
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A doua bibliotecă
de carte moldovenească în Italia
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova a
deschis cea de-a doua bibliotecă de carte moldovenească în oraşul Siena, pentru conaţionalii
noştri, stabiliţi în Italia.
Pe această cale ţinem să le mulţumim preotului
Pavel Hâncu, paroh la Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae” din Orvieto, care a găsit spaţiu de amplasare
a acestei biblioteci; directorului Bibliotecii Comunale degli Intronati din comuna Siena, dlui dr. Daniele
Danesi, care cu mult drag a oferit spaţiu acestei
biblioteci; dlui Hâncu Alexandru, care a găsit posibilităţi de transportare a cărţilor în Italia; scriitorilor,
cititorilor şi colaboratorilor BN care şi-au adus contribuţia la formarea acestui lot de carte.

Proprietatea asupra a 30 de
manuscrise Emil Cioran, judecată
la Tribunalul din Paris
Proprietatea asupra a 30
de manuscrise Emil Cioran,
estimate la peste un milion
de euro, este disputată în
instanţă, la Paris, de Biblioteca Jacques-Doucet şi de
firma de curăţenie a cărei
angajată a găsit, din întâmplare, caietele în mansarda
marelui filosof, a anunţat
presa franceză, citată de
NewsIn.
Manuscrisele conţin atât
declinări literare ale eseurilor Despre neajunsul de a
te fi născut şi Mărturisiri şi
anateme, cât şi însemnări
de jurnal, care acoperă perioada 1972-1980.
Pledoariile în acest proces au început pe 29 octombrie, iar verdictul Tribunalului din Paris va fi dat pe
3 decembrie.
Disputa în jurul însemnărilor lui Cioran a început din
1997, când partenera de
viaţă a filosofului, Simone

Boué, a murit, lăsând bibliotecii Jacques-Doucet “toate
manuscrisele lui Cioran, atât
cele în franceză, cât şi cele
în română, pentru a face
obiectul unei ediţii inedite”.
Problemele au apărut când
reprezentanţii bibliotecii au
încercat să intre în posesia
manuscriselor, dispărute în
mod misterios. Femeia care
curăţase casa celor doi din
rue de l’Odéon şi a cărei
nume poartă iniţialele S.B.
Simone Baulez - îşi însuşise
caietele spiralate, împreună
cu o vază care avea gravat
“Cioran et Simone”. Menajera găsise, de fapt, cinci
versiuni ale Neajunsului de
a te fi născut şi 18 caiete de
jurnal inedit, pe care scria “a
fi distruse”.
În decembrie 2005, când
Simone Baulez a scos manuscrisele la vânzare, la Hotel Drouot, sala de licitaţii
din Paris, Cancelaria univer-

Cognoscere

sităţilor, în a cărei gestiune
se află Biblioteca JacquesDoucet, a înaintat o plângere justiţiei, cerând restituirea
preţioaselor însemnări şi
deschizând, astfel, “afacerea
Cioran”.
Cotidianul francez Le Monde citează pledoariile de debut susţinute de avocaţii celor
două părţi în faţa Tribunalului
de mare instanţă din Paris, pe
29 octombrie. Roland Rappaport, avocatul menajerei, şi-a
construit pledoaria în jurul
ideii că Simone Boué nu a făcut o donaţie legală a caietelor
către Biblioteca Jacques-Doucet, iar reprezentantul Cancelariei universităţilor (subordonată ministrului educaţiei din
Franţa) a susţinut că, oricât de
neregulat ar fi actul de donaţie, caietele lui Cioran trebuie
menţinute în registrul public,
fiind inalienabile.
Astăzi, valoarea celor 30
de caiete este estimată la

peste un milion de euro, în
condiţiile în care menajera
le-ar fi vândut, în 2005, cu
doar 150.000 euro. Decizia
Tribunalului parizian va fi
anunţată pe 3 decembrie.
Născut la Răşinari, într-o
familie de preoţi, Cioran
pleacă în Franţa în 1936, ca
bursier al Institutului Francez din Bucureşti, unde se
stabileşte definitiv, iar din
1945 abandonează scrisul
în limba maternă (Îndreptar pătimaş este ultima
scriere în română, finalizată în 1945) şi face primele
încercări literare în franceză. Precis de decomposition
(Tratat de descompunere)
este prima carte apărută la
Gallimard, după îndelungi
rescrieri şi exerciţii de stil,
pentru care primeşte singurul premiu literar acceptat de-a lungul vieţii, Premiul Rivarol pentru debut.
Emil Cioran a încetat din
viaţă în 1995, la Paris.

11

GAZETA bibliotecarului

Ştiri IT

GAZETA bibliotecarului

Bună seara.

Noiembrie-Decembrie 2008

Sunt un avatar 3D şi vă prezint ştirile
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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
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O nouă tehnologie virtuală înlocuieşte prezentatorii TV cu avataruri 3D pe un
nou website ce colectează ştiri de pe Internet şi le editează automat în format
audio. Dezvoltat de laboratorul Intelligent Information din cadrul Universităţii
de Nord-Vest din Chicago, newsatseven.com îmbină avataruri, imagini, clipuri
video, opinii şi discursuri pregătite pentru prezentatori de ştiri artificiale, se
arată pe nowtoronto.com. Noul site completează articolele strânse cu postări
de pe bloguri, deşi, până acum, transmisiunile în versiune beta abordează doar
divertismentul şi bârfa. Proiectul se află însă în faşă, iar Kristian Hammond, creierul din spatele său, spune că utilizatorii vor ajunge să caute informaţii după
cuvinte-cheie, site-ul urmând a fi adaptat în funcţie de frazele pe care ei le
introduc. Dacă este introdus, de exemplu, cuvântul “Afganistan”, noul sistem
va căuta prin materialele plasate pe web, va extrage informaţiile adecvate, le
va edita şi va transforma textul în discurs vorbit. În acest moment intervin prezentatorii de ştiri virtuali pentru a articula subiectele. Nici elementul comic nu
a fost neglijat: Hammond a conceput şi un peşte vorbitor care ia în derâdere
articolul în cauză. Animaţia este făcută în Flash, iar pentru componenta video,
newsatseven.com scotoceşte prin site-uri de genul YouTube, reuşind să încropească un subiect multimedia în doar 15 secunde.
Există totuşi şi unele probleme: “Frazele sarcastice sunt ucigaşe, însă sistemul
nostru încearcă să găsească ceea ce oamenii apreciază sau urăsc cu adevărat la
un subiect”, explică Hammond. Totodată, va mai dura în jur de şase luni până la
o versiune complet personalizată.
Sursa: http://www.cotidianul.ro/

Google Earth readuce la viaţă Roma Antică
Google Earth este, fără îndoială, una dintre cele mai impresionante aplicaţii
3D disponibile astăzi. O nouă versiune a acestei aplicaţii permite utilizatorului
realizarea unui tur virtual în Roma Antică prin care poate vizita oraşul aşa cum
se crede că arăta acesta în anul 320 d. Hr. când avea aproximativ un milion
de locuitori. Prin masivul proiect digital al Google s-au “reconstruit” 6700 de
structuri şi clădiri create în colaborare cu două mari universităţi americane, iar
pentru 11 dintre ele, inclusiv Coloseumul, este disponibilă şi posibilitatea de
vizitare a arhitecturii interiorului. De asemenea, sunt oferite informaţii istorice
despre monumente. Echipa care a creat proiectul 3D de vizualizare a Romei
Antice lucrează, în continuare, la reconstrucţia oraşului colonial american Williamsburg, dar pe viitor ar putea apărea noi oraşe, cum ar fi Giza Vechiului
Regat Egiptean sau Atena din vremea lui Pericle. Google susţine că proiectul
demonstrează, încă o dată, modul în care tehnologia poate promova cultura şi
diseminarea informaţiei.
Sursa: http://www.hit.ro/
Rubrică susţinută de Natalia Rotaru
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