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GAZETA 
bibliotecarului

L
a 15 ianuarie, anul curent, �n �ala �e �e�ti�it��i a �i�li�tecii �a�i�na��n �ala �e �e�ti�it��i a �i�li�tecii �a�i�na�
le, a a�ut l�c C�n�erin�a ştiin�ific� �e�icat� Anului Tineretului, �r�
ganizat� �e Clu�ul Tineril�r �i�li�tecari, cu genericul: “M��erniza�
rea �i�li�tecii �n �iziunea tineril�r �i�li�tecari”. La acea�t� �ntrunire 

care a c�inci� cu ziua �e naştere a p�etului Mihai Emine�cu, au participat 
t�ate �er�iciile �in ��RM. D�mnul Alexe R�u, �irect�rul general al �i�li��
tecii �a�i�nale, a �alutat ini�iati�a pr��e�i�nal� a tineril�r �i�li�tecari, care 
au ten�in�e �e �pirit creat�r şi �e c�utare pe meri�ianele �i�li�tec�n�mi�
ei.

Pe parcur�ul c�n�erin�ei, au ���t prezentate �i�cur�uri ştiin�ifice ale 
tineril�r �i�li�tecari �in �i�erite �er�icii ale ��RM cu urm�t�arele teme: 
“Mihai Emine�cu – �i�li�tecar”– Cri�tina P�pa, Centrul �e management; 
“�i�li�teca 2.0 şi �i�li�tecarul 2.0” – Diana Lupuş�r, Centrul �e aut�mati�
zare; “Elemente �e c�municare �n rela�iile cu pu�licul” – Ali�na Man�ea, 
Ser�iciul “Lectura pu�lic�”; “�umerizarea c�lec�iil�r: p��i�ilit��i şi pre�cu�
p�ri” – Vi�rica Ant�n��, Ser�iciul “Dez��ltare �n �i�li�tec�n�mie” ş. a.

În c�ntinuare relu�m pe paginile ziarului Gazeta bibliotecarului câte�a 
�ec�en�e ale �i�cur�uril�r tineril�r �i�li�tecari �e la c�n�erin��, care �pe�
r�m c��i ��r intriga şi pe al�i �i�li�tecari atât �in capital�, cât şi �in repu�
�lic�.

                                                  Rai�a Pl�ieşu
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De câte�a �ec�le �e ��r�eşte �e�pre 
„criza in��rma�i�nal�” ca � c�n�ecin�� 
a creşterii cantit��ii �e in��rma�ii şi a 
imp��i�ilit��ii �i�temel�r tra�i�i�na�
le �e�a mai putea �ace �a�� ace�t�ra. 
Aut�matizarea �er�iciil�r �i�li�tecii 
tran���rm� m��ul �e acce� la in��r�
ma�ii, �ucân� la �ez��ltarea �e in�
�trumente per��rmante �e �t�care, 
reg��ire şi �i�uzare a in��rma�iei, iar 
�i�li�teca tre�uie �� �e a�apteze �in 
mer� la n�ile realit��i tehn�l�gice. 

Internetul a pr��u� � a�e��rat� 
�em�cratizare a in��rma�iei şi c��
munic�rii, prin acce�ul la � cantitate 
mare �e in��rma�ii a�unate �ntr�� „�i�
�li�tec�”, acce�i�il� �ricân� şi �ricui, 
eliminân� �arierele �e c�municare 
impu�e �e grani�e fizice, ec�n�mice 
�au ��ciale. 

Web 2.0
C�nceptul �e we� 2.0 a ap�rut �n 

anii 2004�2005. Wikipe�ia �l �efineş�
te a�t�el: „We� 2.0 ca fiin� un termen 
care �e�emneaz� � mul�ime �ntreag� 
�e a�pecte interacti�e şi c�la��rati�e 
ale Internetului, şi aici �n �pecial ale 
W�rl� Wi�e We�, �e natur� ��arte re�
cent�.” Blogurile, wikis�urile, feedu-
rile RSS �unt principalele elemente 
ale We��ului 2.0. Web 2.0 �e �azeaz� 
pe �ncre�ere, pe � n�u� genera�ie �e 
�ez��ltat�ri, pe exi�ten�a Open S�ur�
ce, pe ��rin�a �e c�municare a utili�
zat�ril�r. Aici utilizat�rul e�te cel care 
creeaz� „era in��rma�iei”, prefigurân� 

Biblioteca 2.0 şi Bibliotecarul 2.0
apari�ia un�r �er�icii we� mai capa�i�
le şi mai inteligente, ca we� 3.0. 

Biblioteca 2.0
C�nceptul �e „Li�rary 2.0” a ���t 

in�entat �e Michael Ca�ey pe �l�gul 
��u Li�rary Crunch (2). Ace�t c�ncept 
a pr��enit �in c�nt�pirea lui �u�ine�� 
2.0 şi We� 2.0. Li�rary 2.0 a ���t lan�at 
�n �ct�m�rie 2005 la Conferinţa Inter-
net Librarian 2005, �e c�tre Michael 
Stephen� �e la �i�li�teca Pu�lic� 
“Saint J��eph”. Ca�ey a �ugerat c� �i�
�li�tecile �e a� � la � r��cruce şi tre�u� �e a�� la � r��cruce şi tre�u�
ie �� ela��reze � �trategie �e a�ap�
tare, pentru a aplica elementele We� 
2.0: „De�igur, primul pa� �pre Li�rary 
2.0 �l reprezint� antrenarea �i�li�te�
caril�r �n tehnicile n�ului we�, prin 
ini�ierea un�r pr�grame �e preg�tire 
pentru �i�li�tecari”.

�i�li�teca 2.0 e�te un c�ncept n�u, 
care �pereaz� �n c�nc�r�an�� cu aş�
tept�rile utilizat�ril�r, capa�il� �� a�i�
gure ace�t�ra in��rma�ii cu acce� neli�
mitat, gratuit, la �rice tip �e in��rma�ie, 
�e �riun�e şi �ricân�. Biblioteca 2.0 
�e�emneaz� un m��el �e m��erni�
zare a �er�iciil�r ��erite �e �i�li�tec�, 
iar �i�li�tecile tre�uie ���şi pr�pun� 
�� utilizeze in�trumentele şi mijl�ace�
le �e in��rmare pu�e la �n�emân� �e 
n�ile tehn�l�gii. În c�ntinuare ��i pre�
zenta unele in�trumente ale �i�li�tecii 
2.0: �l�gul, RSS�ul şi Wiki�ul.

Blogul
�l�gul e�te un �ite ce c�n�ine arti�

c�le peri��ice, permanent actualizat, 
ce are �e ��icei un caracter per��nal, 
���e�in�u�şi utilitatea mai ale� �n 
rân�ul c�munit��il�r cu pre�cup�ri 
c�mune. E�te ela��rat şi �ntre�inut �e 
� per��an�, �e��e�in�u��e �e un �ite 
prin anumite particularit��i: �l�gul 
tin�e �� fie mult mai �inamic, �e actu�
alizeaz� regulat cu �n�emn�ri care �e 
��icei c�n�in �ata şi �ra. Prin interme�
�iul �l�gului, utilizat�rii p�t c�menta 
�au trimite re�erin�e şi alte elemente 
�uplimentare. 

RSS-ul
RSS e�te a�re�ierea �e la Really 

Simple Syndication �au �e la Rich 
Site Summary. RSS-ul a ���t in�entat 

�e �et�cape �n anul 1999.  „Un RSS 
�ee� e�te un fişier XML, care �e�crie 
c�n�inutul unui �ite, fiin� actualizat 
��at� cu ace�ta. RSS-ul �ace ca anu�
mite c�ncepte ale Web 2.0 �� �e�in� 
realitate. A�t�el, utilizat�rul are putere 
a���lut� �e �ecizie a�upra a ceea 
ce �rea �� citea�c�, gratuit şi �n timp 
real, in��rma�ii �e pe �i�er�e �ite�uri: 
�e exemplu titlurile ultimel�r ştiri ale 
artic�lel�r �au � parte �in c�n�inutul 
l�r. RSS-ul permite utilizat�rului �� �e 
a��neze an�nim, ��r� a�şi �ace griji �e 
�pam �au �� apeleze la e�mailuri �au 
�ew�lettere.

Wiki-ul
Wiki e�te � aplica�ie we� care per�

mite utilizat�ril�r �� �e implice �n a���
ugarea şi m��ificarea c�n�inutului. 
Acce�ul e�te gratuit �ric�rui utilizat�r 
la c�mpletarea artic�lel�r cu in��rma�
�ii. O cun��cut� şi �al�r�a�� aplica�ie 
e�te Wikipe�ia care a reuşit �n cinci 
ani �e exi�ten�� �� m��ifice ra�ical 
c�nceptul �e encicl�pe�ie. 

Bibliotecarul 2.0
Dez��ltarea tehn�l�gic� şi ne��ia 

�e in��rmare t�t mai acut� a utiliza�
t�ril�r au impact şi a�upra �i�li�te��i�li�te�
caril�r:

1. �i�li�tecarul 2.0 tre�uie �� fie 
�un cun��c�t�r al re�ur�el�r Internet, 
pe care tre�uie �� le �rganizeze a�t�el 
�ncât �� le p�at� rec�man�a utilizat��
ril�r;

2. �i�li�tecarul 2.0 tre�uie �� pr��
pun� �pre c�n�ultare �ite�uri pe �i�e�
rite teme �e intere�, �� �electeze �ur�
�e �e �ncre�ere, �erificate �au ai c�r�r 
e�it�ri �unt men�i�na�i �n �ite;

3. �i�li�tecarul 2.0 nu e�te altcine�
�a �ecât �i�li�tecarul care tre�uie �� 
�in� pa�ul cu me�iul in��rma�i�nal 
a�at �ntr�� c�ntinu� şi rapi�� �chim�
�are, ���şi �ez��lte a�ilit��i �e a lucra 
cu tehn�l�giile multime�ia, �e a lucra 
�n re�ele, �e a acce�a, prelucra şi a ���
l��i re�ur�ele n�i.

Pro şi contra Web 2.0.
Unii �pecialişti care lucreaz� �n IT 

c�n�i�er� c� We� 2.0, �in punct �e 
�e�ere tehnic, reprezint� � e��lu�ie, 
�ar �in punct �e �e�ere ��cial – un 

DIA�A LUPUŞOR
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�en�men care mai mult �tric�, �e�a�
rece We� 2.0 �n�eamn� c� „nu exişti 
�ac� nu eşti pe net”. Accentul e�te 
pu� pe l�cul şi r�lul utilizat�ril�r �e 
in��rma�ii care creeaz� c�n�inutul 
in��rma�i�nal, pentru c� ei a�uc ştiri, 
link�uri c�tre artic�le şi �criu c�men�
tarii, ei �unt cei care �ac t�tul. 

Argumentele pr� ar fi actualizarea 
c�ntinu� a in��rma�iei, acce�i�ilitatea 

În condiţiile în care tehnologiile 
informaţionale devin tot mai perfor-
mante, iar utilizatorii sunt tot mai exi-
genţi, oferirea unor servicii de calitate 
devine o adevărată provocare pentru o 
bibliotecă. În acest context cunoaşterea 
metodelor şi tehnicilor de comunicare 
vine să rezolve într-o oarecare măsură 
această problemă. Doar în acest mod 
vom putea obţine încrederea, simpatia 
şi susţinerea din partea membrilor so-
cietăţii.

Comunicarea eficientă este con-
siderată drept cheia succesului în 
relaţia dintre o instituţie şi publicul ei. 
Aceasta implică crearea unor fluxuri 
de comunicare bidirecţionale: dinspre 
public spre instituţie şi invers, în be-
neficiul reciproc. O instituţie trebuie 
să fie un bun ascultător, sensibil la 
interesele şi necesităţile publicului. În 
acelaşi timp, să fie un bun comunica-
tor, capabil să transmită mesajul său, 
să-şi facă publice serviciile.

În general, comunicarea reprezintă 
interacţiunea socială prin sistemul 
de simboluri şi mesaje. Comunicarea 
umană poate să fie:

Verbală – adică cea care foloseşte 
o singură modalitate de dezvoltare 
– cuvântul.

şi a�un�en�a ei, iar cele c�ntra, �aptul 
c� in��rma�ia p�ate fi uş�r manipula�
t� şi nu mai �n�eamn� calitate, ci can�
titate.

Concluzii
�i�li�teca 2.0 ar tre�ui �� fie �i�p��

ni�il� Internetului �e�chi�, m�t�are�
l�r �e c�utare, �� �in� cu n�i aplica�ii 
şi �er�icii utilizat�ril�r. �i�li�teca 2.0 

�n�eamn� acce�i�ilitate, �n�eamn� � 
�e�chi�ere mai mare c�tre utilizat�ri, 
angajat� �� �er�ea�c� c�munit��i ac�
tuale şi p�ten�iale �e utilizat�ri. �i�
�li�teca 2.0 �aciliteaz� şi �ncurajeaz� 
implicarea per��nalului �i�li�tecil�r 
şi a c�munit��il�r. �i�li�teca 2.0 şi �i�
�li�tecarul 2.0 anticipeaz� un �iit�r cu 
tran���rm�ri  �pectacul�a�e. 

Nonverbală – se realizează prin 
mai multe mijloace: gesturi, mimică, 
priviri etc.

Mai distingem comunicare interper-
sonală şi intrapersonală.

La rândul ei, comunicarea interper-
sonală poate fi:

Directă – în prezenţa ambelor părţi 
sau

Mediată – de un anume suport – (de 
ex. mijloacele mass-media).

În ultima situaţie, alături de comu-
nicarea mediată doar de un anume 
suport (scrisoare, telefon, internet), 
există şi comunicarea de masă, în care 
pot interveni instituţii şi profesionişti 
în comunicare.

Fiecare instituţie bibliotecară îşi 
are propriile sale metode şi tehnici 
de comunicare cu anumite categorii 
ale publicului. Aici pot fi incluse atât 
materialele tipărite (broşuri, buletine 
informative, foi volante, ghiduri), cât 
şi organizarea diverselor expoziţii, 
excursii, lansări de carte.

Dar dincolo de toate acestea, cel 
mai important rol atât în comunicare, 
cât şi în promovarea imaginii unei 
instituţii, îi revine specialistului care 
are contact direct cu utilizatorul, adică 
bibliotecarului de la catedră. Ar fi bine 
ca acesta  să posede un ansamblu de 
calităţi şi abilităţi personale şi profe-
sionale. În plus, să fie sincer interesat 
ca să promoveze imaginea bibliotecii. 
Nu există reţete care să pregătească 
persoana pentru un asemenea rol. Cert 
este faptul că e necesară o cultură 
generală solidă şi abilităţi de comu-
nicare. 

În acelaşi timp, doar cu un compor-
tament adecvat şi o comunicare efici-
entă nu se rezolvă toate problemele. 
Oricât de amabil ar fi bibliotecarul, 
cititorul va pleca nemulţumit dacă nu 
va găsi cartea ce-l interesează sau nu 

va putea scana materialele necesare. 
De aici reiese că  ar fi bine sa luăm 
în calcul  şi alte aspecte care necesită 
îmbunătăţire. De exemplu: 

1. Renovarea bazei tehnico-materi-
ale a bibliotecii;

2. Oferirea noilor servicii;
3. Crearea unui aspect modern al 

sălilor de lectură.
În virtutea funcţiilor sale, Serviciul 

„Lectura publică staţionar” a devenit 
ţinta tuturor reclamaţiilor din partea 
utilizatorilor. Cu sau fără voia noas-
tră, dar deseori, suntem puşi în situ-
aţia de a asculta toate nemulţumirile 
cititorilor, referitoare la deficienţe ale 
fişierului, cele legate de lacunele din 
colecţii sau lipsa condiţiilor adecvate  
de muncă.

În urma unui sondaj efectuat anul 
trecut s-a constatat că aproximativ 
40% din cititori  nu sunt mulţumiţi 
de dotarea tehnică a bibliotecii.

Aproape un sfert din respondenţi 
sunt nesatisfăcuţi de colecţii.

Cei mai mulţi solicită diversifica-
rea materialelor de referinţă şi îmbo-
găţirea fondului audiovideo cu noi 
documente şi note.

De ajutorul bibliografului sunt 
multumiţi doar jumătate din respon-
denţi.

Vreau să menţionez că mulţi citi-
tori solicită prezenţa unui bibliograf 
în sala de calculatoare. Îndeosebi 
întâmpină dificultăţi cititorii care vi-
zitează pentru prima dată biblioteca. 
Aceştia au nevoie de instruire  în ve-
derea accesării bazei de date. În mul-
te cazuri cititorului i se recomandă 
să-şi caute singur informaţia, fără  a i 
se demonstra cum se face acest lucru.

Circa 17% din utilizatori nu sunt 
satisfăcuţi de sistemul de informare 
al bibliotecii. Iar aproximativ 8% 

Elemente de comunicare în relaţiile cu publicul

ALIO�A MA�DEA
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sunt nemulţumiţi de amabilitatea bi-
bliotecarilor.

Toate aceste cifre ne indică foarte 
clar care sunt nemulţumirile utilizato-
rilor şi asupra căror domenii trebuie 
să ne concentrăm atenţia.

În ultimii ani s-a micşorat substanţi-
al şi numărul cititorilor.  

Motivele acestui fenomen sunt mul-
te şi diverse. Evident că majoritatea 
preferă să-şi suplinească necesităţile 
informaţionale cu ajutorul interne-
tului. Alţii scanează sau xeroxează 
publicaţiile.

Cititorul de azi nu prea agreează 
modalitatea de a studia în sala de 
lectură. Probabil, i se pare mult mai 
comod de a sta acasă în faţa calcula-
torului.

Un alt motiv ar putea fi faptul că 
utilizatorul optează pentru o bibliotecă 
modernă, dotată cu tehnologii de ulti-
mă generaţie, ceea ce i-ar permite în 
timp util să-şi rezolve orice problemă.

În această ordine de idei, Clubul 
tinerilor bibliotecari, a elaborat o serie 
de propuneri vizând optimizarea ser-
viciilor oferite utilizatorilor. În conti-
nuare voi enumera câteva din ele:

1. Procurarea unui scaner şi a unei 
imprimante color pentru utilizatori;

2. Promovarea serviciilor cu plată: 
imprimare, scanare, numerizare, re-
staurare, copertare, comanda publica-
ţiilor prin telefon şi e-mail;

3. Asigurarea accesului liber la edi-
ţiile periodice şi la materialul în grup;

4. Accesul on-line la ediţiile perio-
dice;

5. Amplasarea în holul bibliotecii 
a unui ecran ce ar prezenta serviciile 
oferite de bibliotecă;

6. Informarea cititorilor prin telefon 
sau e-mail cu privire la faptul că pu-
blicaţia solicitată este disponibilă;

7. Instalarea unui panou electronic 
în sala de lectură care ar anunţa utili-
zatorul despre îndeplinirea comenzii;

8. Comercializarea biroticii pentru 
utilizatori;

9. Achiziţionarea unui sistem mo-
dern de iluminare a bibliotecii;   

10. Montarea unui sistem de cli-
matizare, care să  permită menţinerea 
temperaturii de 19ºC - 24ºC.

Membrii Clubului tinerilor bibliote-
cari speră ca aceste propuneri nu vor 
ramâne fară atenţie şi vor fi incluse, 
măcar o parte din ele, în Planul stra-
tegic al bibliotecii ce se elaborează în 
prezent.                    

Lumea in��rma�iei e�te lumea cu�
n�aşterii, lumea �e mâine, un �iit�r 
la care lucreaz� �eja mili�ane �e �a�
meni.

�i�li�teca mileniului trei �a fi nu nu�
mai �i�li�teca n�a�tr� �ar şi a genera�
�iil�r �iit�are, care ��r şti ce �n�eamn� 
cartea, mai ale� ��r integra ��l��irea 
calculat�rului �n �ia�a �e zi cu zi.

Tinerii �e azi au �n�ele� c� a �n���a, 
te in��rma cât mai repe�e şi cât mai 
�ine, �n�eamn� a pr�gre�a.

Cerin�a �e in��rmare e�te ��iecti��. 
�i�li�teca tre�uie �� fie apt� pentru a 
r��pun�e ace�tei cerin�e, �� �urnizeze 
fiec�rui utilizat�r in��rma�ia �e care 
are ne��ie �n ��rma pe care ace�ta � 
��reşte.

�e place �au nu, ne��ia �e lectur� 
a cun��cut un a�pect mai pu�in “r��
mantic” �n ultimii ani ai �ec�lului tre�
cut. Se pare c� n�ile genera�ii merg 
�ntr�� �irec�ie �n care, pe primul plan, 
�e �itueaz� mai mult ��rin�a �e c��
municare, c�municarea �e la �i�tan��, 
prin interme�iul c�mputerului. Unii 
�ameni nu mai au timp �� citea�c� 
�eletri�tic�, şi �şi amân� acea�t� 
pl�cere pentru �remea pen�i�n�rii, 
�ar �in p�cate r�mâne un �i� �e�tul 
�e �n�ep�rtat.

De�pre �tarea lecturii, azi, fireşte, 
�e �pune c� “iat�, cân��a… cu �re� 
20�30 �e ani �n urm�, �amenii citeau, 
nu glum�, nu ca acum”! �u ştim cine 
ar putea pune la �n��ial� c� prin anii 
1960�1990 ai �ec�lului  trecut, şi �n 
genere, �n anii �e regim c�muni�t, 
�amenii citeau mai mult �ecât acum. 

Elementar, şi �in m�ti�ul c� nu exi�tau 
�i�e� şi internet, nici m�car tele�iziu�
nea nu �e impu�e�e prin �i�er�itatea şi 
calitatea pr�gramel�r, ca �n prezent. 

A�t�zi �n��, �n prim�plan ie�e ca��n��, �n prim�plan ie�e ca�
litatea lecturii. Dac� a�mitem c� �n 
prezent �e citeşte mai pu�in �ecât cu 
�re� 20�40 �e ani �n urm�, cert  e c� 
�n zilele n�a�tre lecturile �unt mai ca�
litati�e. Pentru c� �mul n��tru citeşte 
prep�n�erent �in anumite nece�it��i: 
pr��e�i�nal�, intelectual�, �u�etea�c� 
şi �in pr�pria ��rin��. 

Utilizat�rul �n ziua �e azi �e a�� �n 
�a�a unei �ileme. Din t�ate p�r�ile 
e�te a�altat �e in��rma�ie, care �m�ra�
c� �i�er�e ��rme:  �up�rt tra�i�i�nal 
(carte, peri��ici), magnetic (ca�ete, 
micr�filme), �up�rt electr�nic (CD�uri, 
ziare şi re�i�te �n�line, catal�agele �e 
c�r�i)  etc.  Ce �� aleag�?  E �e�tul �e 
greu �� �e �prea�c� a�upra unuia fiin� 
in�uen�at �e cul�are, ��rmat, grafic�, 
�implitate etc. In��rma�ia e�te �upra�
�egheat� �e pu�licitate. �u mai exi��
t� un criteriu �e �elec�ie �ine �efinit 
şi, �in p�cate, �al�area nu �n�inge �n�
t�t�eauna.

În m�mentul �e �a��, utilizat�rul 
�ec. al XXI�lea �nc� mai ��l��eşte t�ate 
ace�te elemente �e in��rmare, �ar le 
��l��eşte ha�tic, şi ca atare ac�r�� �e 
cele mai multe �ri imp�rtan�� un�r 
pr��leme min�re, �c�pân� e�en�ialul.

Greşeala pe care � �ac maj�ritatea 
e�te �e a c�n�i�era c�r�ile şi lectura ca 
pe un mijl�c �em��at �e a��i petrece 
timpul, iar �i�li�tecile ca pe un lux. Se 
pare c� am uitat c� �n �ia�a unui �m 
c�r�ile j�ac� une�ri acelaşi r�l, �eci�
�i�, pe care �l are �rag��tea, c�l�t�ria 
�au �ntâlnirea unei mari per��nalit��i. 
Dac� am pri�i �n jur am �e�c�peri �a�
meni care a�t�zi �unt cu �e���ârşire 
altcine�a �ecât ceea ce erau acum 
câ�i�a ani şi a�ta numai �at�rit� unei 
c�r�i.

Lectura reprezint� � �ncercare a �pi�
ritului, un imp�rtant mijl�c �e a câş�
tiga experien�� şi i�ei, �e a cun�aşte 
�ia�a prin interme�iul alt�r �ameni. 
În acelaşi timp, ea p�ate �n�emna un 
leac pentru �rice �tare �u�etea�c� 
– � �ingur� �r� petrecut� �n �i�li�tec� 

LECTURA în era  
INFORMAŢIONALĂ

(Continuare în pag. 5)
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p�ate �� alunge �au �� �in�ece �rice 
�urere �in �u�et.

C�r�ile ar tre�ui �� ai�� un r�l princi�
pal �n �ia�a unui �m şi mai ale� a unei 
na�iuni. Din p�cate, n�i am uitat �� ne 
��l��im �e c�r�ile e�en�iale pentru a 
c�n�trui � �ia�� şi un �iit�r mai �un. 
P�ate c� nici��at� nu am ştiut a�ta, 
�ricum un lucru e cert şi anume c� 
cei mai mul�i �intre n�i �e a�� �ntr�� 
g�an� teri�il�, � c�utare a mijl�acel�r 
financiare, � �n�ep�rtare �e ceea ce 
c�nteaz� şi ce ne p�ate ajuta. �ici nu 
e �e mirare c� ceea ce ne ghi�eaz� �n 
�ia�� �unt i�eile emi�e �e tele�iziune, 
pre��, ra�i�. I�eile purtate �e c�r�i, 
cele care au �chim�at cur�ul i�t�riei, 
cele care au a�u� �mul �n �ta�iul actu�
al �unt l��ate pe planul al ��ilea. Lec�
tura pier�e t�t mai mult teren �n �a�a  
“minunil�r” tehn�l�giei m��erne: te� te�
le�iziunea şi c�mputerul. A�t�zi cea 
mai mare pre�cupare a �pecialiştil�r 
e�te �tu�ierea rap�rturil�r lecturii cu 
au�i��izualul şi n�ua tehn�l�gie elec�
tr�nic�. Atât TV prin �atelit şi ca�lu, cât 
şi in��rmatizarea – am�ele au cun���
cut un pr�gre� accelerat. În�e��e�i 
c�mputerul, apr�ape necun��cut la 
n�i cu un �eceniu �n urm�, a acaparat 
rapi� t�ate �ect�arele �ie�ii pu�lice şi 
a p�trun� �n l�cuin�ele n�a�tre, �e�e�
nin� � prezen�� �rec�ent�.

Se c�n�i�er� c� cea mai imp�rtan�
t� amenin�are �mp�tri�a lecturii �ine 
�n�� �in partea tele�iziunii. Mai t�at� 
lumea petrece azi cu mult mai mult 
timp �ecât �n trecut �n �a�a ecranel�r, 
�n�e��e�i ele�ii şi a��le�cen�ii �unt �n 
primul rân� cei care �e �n�ep�rteaz� 
�e lectur� �n �a��area au�i��izua�
lului. Dar, pretutin�eni �n lume TV a 
reuşit �� �e impun� �n �eprin�erile 

�amenil�r şi �� c�ncureze cu lectu�
ra. Caracteri�tic pentru m��ul actual 
al �izi�n�rii e �chim�area �e pr�gra�
me cu telec�man�a, mixân� la n�r�c 
imaginile, �n c�utarea �e �cene tari, 
��r� a �e pre�cupa �e �en�ul l�r. Iar 
pre�erin�ele pu�licului mare �unt ”�e�
rialele” c�n�inân�: lacrimi, l��ituri �e 
teatru, �i�len��, �u�pan�uri a�il �ntre�
�inute, �cene cu c�n�inut �exual, pân� 
la p�rn�grafie. Din p�cate, �eşi TV 
are imen�e p��i�ilit��i �e a c�mple�
ta �pera in�tructi��e�ucati�� a şc�lii, 
ace�te re�ur�e r�mân, �n �un� parte, 
ne��l��ite.

Şi t�tuşi �� nu ne gr��im �� tragem 
c�ncluzii negati�e. Dac� e a�e��rat c� 
� mare parte �e �ameni c�n�acr� un 
timp mai imp�rtant TV �ecât lecturii 
şi �ac� ��arte mul�i tineri g��e�c t�t 
mai ane��ie �rumul c�r�ii, �e citeşte 
t�tuşi, c�ntinu� �nc� �� �e citea�c� (in�
clu�i� pe micile ecrane şi la calculat�r) 
şi nimic nu pare �� in�ice c� lectura 
ca atare e amenin�at� �e � criz� �e�
�er�. �u e amenin�at�, �up� p�rerea 
n�a�tr�, nici m�car cartea, �eşi, ��r� 
�n��ial�, ea �a tre�ui �� �e a�apteze 
�chim��ril�r pe care le�a a�u� n�ua 
tehn�l�gie a in��rmaticii.

S� ne uit�m la ce �e citeşte şi la �elul 
�n care �e citeşte. Utilizat�rul apelea�
z� �e multe �ri la �er�iciile �i�li�tecii 
�n ultima clip�. Ace�t lucru �e �ntâm�
pl� cel mai �e� �nainte �e examen 
�au cân� are �e re�actat un re�erat. 
Atunci �in carte �unt xer�xate anumi�
te p�r�i �au �unt c�piate anumite ca�
pit�le, care ��r �e�eni �n final re�erate 
pe cin�te.

Apari�ia Internetului rez�l�� pentru 
citit�rul �e azi pr��lema, �e�arece �şi 
p�ate lua re�eratele gata preg�tite, �e 

pe �ite�uri �peciale care c�n�in a�t�el 
�e materiale. Pentru a �ace � pauz�, 
utilizat�rul �şi alege şi � carte �e �e�
letri�tic� �e ultim� �r�, �e�pre care a 
auzit �au a citit �n pre��. De cele mai 
multe �ri cartea nu prea �l intere�ea�
z�, t�tuşi �e apuc� �� � citea�c�, pen�
tru c� aut�rul re�pecti� e la m���.

Utilizat�rul �ec�lului n��tru nu mai 
�rec�enteaz� �i�li�teca exclu�i� pen�
tru �tu�iu, �e�arece �i�li�teca şi�a 
�e�chi� larg p�r�ile. Ea nu e�te numai 
e�ificiul care �ep�ziteaz� �al�rile �pi�
rituale ale culturii şi ale patrim�niului 
uni�er�al. �u mai e�te � cl��ire ce�
nuşie şi ume�� care �i�uzeaz� ace�te 
�al�ri culturale �n rân�ul unui num�r 
�e “n” citit�ri.

Acti�it��ile ei ��au �i�er�ificat, tran��
��rmân��� �ntr�un �rgani�m �iu, care 
�şi �ace �im�it� prezen�a �in plin �n ���
cietatea pe care � �e�er�eşte. Cei care 
� �rec�enteaz� p�t �izita exp�zi�ii �e 
art� c�ntemp�ran� şi nu numai. În 
ca�rul ei �e p�t �ine c�n�erin�e, pre�
zent�ri �e carte etc. �i�li�teca, prin 
ace�te �acilit��i, ��a tran���rmat �ntr�
un �erita�il micr�p�li� cultural. 

E�alu�rile �e ultim� �r�, inclu�i� 
�i�er�e ��n�aje, ���er�a�ii, anchete 
etc., realizate la ��RM, �em�n�trea�
z� c� t�tuşi �e citeşte mult, c� cite�c 
cele mai �ariate categ�rii ��ciale şi �e 
�âr�t� şi, aşa cum am men�i�nat �eja 
putem ��r�i, �e un �p�r al calit��ii 
lecturil�r.  

Prin urmare, nu cre�em c� e cazul �� 
ne neliniştim c� ��ar anun�a � �c��ere 
�ertigin�a�� a citit�ril�r, a c�r�il�r citite.

A�t�el, ne �nt�arcem �e un�e am 
p�rnit: calitatea c�r�ii �electate şi 
nece�itatea lecturii. Pe lâng� ace��
te ��u� �irec�ii, celelalte (criza �e 
timp, pre�urile ex�r�itante ale c�r�i�
l�r, c�ncuren�a internet�ului…) pur 
şi �implu pier� a�e�e�ri �ru�c şi �e�
ri��, �in �emnifica�ie. De aceea  ne�De aceea  ne�
ce�itatea cititului �a mai �icta �nc� 
mult timp �n ��cietatea n�a�tr� şi, 
pr��a�il, �n lumea �ntreag�. Ea �a a�i�
gura perpetuarea lecturil�r, �n p�fi�a 
�pectacul�a�el�r �chim��ri pe care le 
tra�er��m.

În c�ncluzie  men�i�n�m  �aptul c� 
nici c�mputerul, nici TV nu ��r �uce 
la �i�pari�ia c�r�ii, c� lectura �a c�n�
tinua �� j�ace un r�l car�inal �n �ia�a 
�amenil�r. Deci, cartea �a r�mâne 
�nc� �n �eacul n��tru ��iect �e �tu�
�iu. Lectur� pl�cut�, �ragi prieteni!
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Pentru a �ace �a�� ne�
ce�it��il�r �n c�ntinu� 
�chim�are ale utiliza�

t�ril�r, �i�li�teca tre�uie 
���şi actualizeze re�ur�ele şi 
�� �i�er�ifice �er�iciile ��e�
rite, ��l��in� �n ace�t �c�p 
p��i�ilit��ile tra�i�i�nale şi 
mai ale�, p��i�ilit��ile ��e�
rite �e tehn�l�gii m��erne 
�e in��rmare şi c�munica�
re. Pentru a şti �ac� e�ectul 
acti�it��ii e�te cel aşteptat 
şi pe p�tri�a in�e�ti�iil�r 
��cute, �i�li�tecile ��l��e�c 
t�t mai �rec�ent in�icat�rii 
�e per��rman��.

E�aluarea per��rman�el�r 
tre�uie �� inclu�� şi in�ica�
t�ri pentru re�ur�ele şi �er�
�iciile electr�nice şi, �ac� e 
p��i�il, �� c�m�ine ��rmele 
n�i cu cele tra�i�i�nale.

În ��meniul �i�li�tec��
n�mic, c�nceptul �e calita�
te e�te multi�imen�i�nal şi 
inclu�e calitatea in��rma�
�iei; calitatea acti�it��il�r 
�i�li�tec�n�mice, calitatea 
preg�tirii �i�li�tecarului; 
calitatea managementului 
m��ern aplicat etc. 

În ace�t ��meniu, prin 
calitate �e a�igur�: c�rela�ia 
�intre re�ur�e şi in��rma�ii, 
�exi�ilitatea la �chim��ri; 
m��elarea acti�it��ii �n 

c�n��rmitate cu nece�it��i�
le utilizat�ril�r.

Sintetic, prin calitate �e 
�n�elege �ati��ac�ia clientu�
lui, „cu�t�mer �ati��acti�n”, 
ceea ce �n cazul acti�it��il�r 
�i�li�tec�n�mice reprezin�
t� �ati��ac�ia utilizat�rului 
şi ac�perirea nece�it��ii �e 
cun�aştere a ace�tuia, �i��
li�teca ��erin�u�i �er�icii 
per��rmante, �p�rtune şi 
la �u�iect.

Îm�un�t��irea calit��ii re�
prezint� �elul managemen�
tului calit��ii şi e�te un pr��
ce� c�ntinuu �e ���inere a 
per��rman�el�r, acti�it��ile 
�i�li�tec�n�mice tinzân� 
�pre � calitate t�tal� me�
nit� �� r��pun�� pe �eplin 
cerin�el�r utilizat�ril�r.

E�aluarea per��rman�ei 
implic� c�lectarea �atel�r 
�tati�tice şi a alt�r �ate ce 
�e�criu per��rman�a �i�li�
�tecii şi analizarea �ate�
l�r cu �c�pul �e a e�alua 
acea�t� per��rman��. Cu 
alte cu�inte, c�mpararea 
a ceea ce �ace � �i�li�tec� 
(per��rman�a) cu ceea ce 
tre�uie �� �ac� � �i�li�te�
c� (mi�iunea) şi cu ceea ce 
�rea �� realizeze � �i�li�te�
c� (�c�purile). 

În �tan�ar�ul ISO/FDIS 
2789 : 2003 Statistica inter-

naţională de bibliotecă la 
capit�lul Colectarea datelor 
statistice au ���t intr��uşi 
termeni n�i precum ���
cument �igital, carte elec�
tr�nic�, �e�iune Internet, 
�izit� �irtual�, �aze �e �ate, 
utilizat�r acti�, acce�, re�ea, 
�ta�ii �e lucru.

In�icat�rii �e per��rman�
�� �au calitate �e aplic� �e 
câte�a zeci �e ani şi c�n�ti�
tuie �u�iectul mai mult�r 
�tu�ii şi pu�lica�ii

Stan�ar�ul interna�i�nal 
ISO 11620 �efineşte in�ica�
t�rii �e per��rman�� ca „� 
expre�ie numeric�, �im���
lic� şi �er�al�, �eri�at� �in 
�tati�ticile şi �atele ��l��ite 
pentru a caracteriza per��r�
man�a �i�li�tecil�r”. In�ica�
t�rii �e per��rman�� inclu� 
atât numere, cât şi rap�arte 
�ntre numere.

Criteriile pentru in�icat��
rii �e per��rman�� �unt �ta�
�ilite �n Stan�ar�ul interna�
�i�nal ISO 11620. In�icat�rii 
�e per��rman�� ar tre�ui �� 
fie:

- Informativi – ajut� la 
i�entificarea pr��lemel�r 
şi ac�iunil�r ce tre�uie luate 
pentru rez�l�area l�r;

- Siguri – pr��uc aceleaşi 
rezultate cân� �unt ��l��i�i 
�n aceleaşi circum�tan�e;

- Valizi – m���ar� ceea ce 
au ���t crea�i �� m���are;

- Potriviţi – c�mpati�ili cu 
pr�ce�urile şi me�iul �e lu�
cru al �i�li�tecil�r;

- Practici – uş�r �e �n�ele�, 
aplica�ili şi cerân� � can�
titate rez�na�il� �e e��rt, 
�nca�rân�u��e �n timpul 
�e lucru al per��nalului şi 
fiin� ac�peri�i �e calificarea 
ace�tuia, �e �ugetul �i�li��
tecii, �e timpul şi r���area 
utilizat�ril�r;

Utilizarea indicatorilor de performanţă în 
      demersul managerial

- Comparabili – permit 
c�mpararea rezultatel�r 
�intre �i�li�tecile cu mi�i�
une, �tructur� şi clientel� 
�imilare.

In�icat�rii �e per��rman�
�� m���ar�, pe �e � parte, 
eficacitatea �n li�rarea �er�
�iciil�r pentru utilizat�ri, iar 
pe �e alt� parte, eficien�a 
c��turil�r, a�ic� ��l��irea 
eficient� a re�ur�el�r exi��
tente. Calitatea ar tre�ui �� 
�n�emne c� �er�iciul e�te 
�e�p�tri�� „�un” şi ie�tin.

Definirea in�icat�ril�r 
�e per��rman�� pentru 
�i�li�tec�, e�i�en�iaz� ur�
m�t�arele a�pecte calitati�
�e şi cantitati�e:

• Sati��ac�ia utilizat�rului;
• Eficien�a ec�n�mic�, re���a ec�n�mic�, re��a ec�n�mic�, re���, re��, re��

pecti� ��l��irea re�ur�el�r 
�n m�� ra�i�nal, ju�ici��;

• Gra�ul �e penetrare a 
pie�ei;

• Num�rul �e utilizat�ri 
reali �n rap�rt cu num�rul 
�e utilizat�ri p�ten�iali;

• Ni�elul �e acceptare 
�e c�tre c�n�umat�ri a 
�er�iciil�r ��erite;

• Viteza �e reac�ie a 
�i�temului �n punerea la 
�i�p�zi�ia c�n�umat�rului 
�e in��rma�ie a pr��u�el�r 
şi �er�iciil�r �i�li�tecii;

• E�icacitatea;
• Cifra de afaceri, care �n 

ace�t caz �e exprim� prin ���� prin ��� prin ���
lumul �e �mprumuturi reali��mprumuturi reali�mprumuturi reali�
zat şi ��lumul �e in��rma�ii 
��erit;

• Î�cadrarea �a��ri��r �im�nca�rarea �al�ril�r tim�
pului �e aşteptare �n z�na 
�al�ril�r utile �in punct �e 
�e�ere al c�n�umat�rului;

• Gradu� de acura�e�e a 
pr��u�el�r şi �er�iciil�r ��e�şi �er�iciil�r ��e�i �er�iciil�r ��e�
rite;

• Ni�elul �e exactitate;
• Ni�e�u� c�s�uri��r efec�i�

(Continuare în pag. 7)
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�e pentru realizarea ��iec�
ti�el�r pr�pu�e (c��t/�uc., 
c��t/pachet, �er�icii).

Fiecare �i�li�tec� tre�uie 
�� aleag� un �et �e in�ica�
t�ri �e per��rman�� care �� 
c�re�pun�� mi�iunii şi �c��
puril�r in�titu�iei.

Câ�i�a ani �n urm�, �i�li��
tecile na�i�nale au ajun� la 
c�n�en� pri�in� li�ta c�mu�
n� �e in�icat�ri e�en�iali 
pentru e�timarea calit��ii 
�unc�i�n�rii l�r. Sec�ia „�i��
li�teci na�i�nale”, �n ca�rul 
IFLA şi CE�L, a �ncercat �� 
e�alueze utilizarea actual� a 
in�icat�ril�r �e per��rman�
�� �n �i�li�tecile na�i�nale 

şi a �ta�ilit in�icat�rii p��i�
�ili, cu pre�ilec�ie la utiliza�
rea ace�t�ra �n �irecti�ele şi 
�tan�ar�ele exi�tente.

În pr�ce�ul �e e�aluare 
a acti�it��ii �i�li�tecil�r 
na�i�nale, tre�uie luate �n 
c�n�i�era�ie urm�t�arele 
a�pecte:

� �i�li�tecile na�i�nale 
p�t a�ea câte�a �unc�ii; 

� �i�li�tecile na�i�nale au 
� clientel� mult mai �i�er�� 
�ecât �i�li�tecile pu�lice 
�au uni�er�itare; 

� Mi�iunea, ��iecti�ele 
şi �unc�iile �i�er� �ntre ��ri. 
Unii in�icat�ri precum cei 
�aza�i pe cheltuieli financi�

are, nu p�t fi c�mpara�i;
� Unul �intre ��iecti�e�

le �i�li�tecil�r na�i�nale 
e�te c�lectarea şi p��trarea 
m�ştenirii culturale. Un in�
�icat�r intere�ant e�te ca 
urmare, ac�perirea patri�
m�niului.

�i�li�teca �a�i�nal� a Re�
pu�licii M�l���a utilizeaz� 
in�icat�rii �e per��rman�� 
�in ca�rul ace�tui pr�iect 
al IFLA şi CE�L. Pr�iectul 
�c�ate �n e�i�en�� in�i�
cat�rii �e per��rman��, 
care �em�n�treaz� nu atât 
cantitatea, cât, mai ale�, 
calitatea �unc�i�n�rii. Sta�
ti�ticile �e�pre �izite (�izite 
tra�i�i�nale �au �izite we� 

�ite), achizi�ii, �nregi�tr�ri 
�i�li�grafice, �mprumuturi 
şi �mprumuturi inter�i�li��
tecare, e�enimente etc. ar 
putea fi �e�igur utilizate 
pentru c�mparare, �ar ele 
�em�n�treaz� numai rezul�
tatul.

Din m�ti� c� t�ate e��r�
turile �e e�aluare a calit��
�ii unei in�titu�ii ar tre�ui 
�� �nceap� �e la mi�iunea 
in�titu�iei şi ��iecti�ele ei, 
c�nfirmarea mi�iunii gene�
rale şi �arcinile �i�li�tecil�r 
na�i�nale �unt ��erite prin 
c�mpararea cu in�icat�rii 
pr�puşi.

Mi�iunile şi ��iecti�ele 
�i�li�tecil�r na�i�nale:

1. Colectarea
1.1. Colectarea patrimoniului imprimat prin Depo-

zit legal (ambele variante: format tradiţional şi elec-
tronic);   

1.2. Colectarea patrimoniului naţional în formă 
de manuscrise, materiale de arhivă, hărţi, fotografii 
şi documente audiovizuale în forme convenţionale 
sau digitale;

1.3. Colectarea publicaţiilor străine în limba ţării 
şi/sau despre ţară;

2. Accesul
2.1 Crearea înregistrării bibliografiei naţionale;
2.2. Asigurarea accesului la colecţii cu scopul cer-

cetării, studiului precum dezvoltării individuale;
2.3. Asigurarea accesului la colecţie de la distanţă 

prin digitalizarea materialelor relevante;
Asigurarea serviciilor pentru utilizatori (ex. referin-

ţă, bibliografic, împrumut); 

3. Marketing
3.1. Promovarea patrimoniului naţional documen-

tar prin expoziţii şi alte activităţi culturale;

4. Conservarea
4.1. Conservarea şi promovarea patrimoniului 

cultural naţional, inclusiv colecţia electronică;

5. Cooperarea
5.1. Implicarea în activitatea bibliotecilor la nivel 

naţional, cât şi internaţional;
5.2. Alăturarea la studiile biblioteconomice şi de 

informare;

6. Management
6.1. Asigurarea eficacităţii prin tehnologii inova-

toare şi metodele adecvate ale managementului;
6.2. Asigurarea dezvoltării personalului.
În scopul utilizării indicatorilor de performanţă 

ca instrumente de evaluare a calităţii şi eficacităţii 
serviciilor prestate de BNRM, directorul general  a 
emis un ordin cu privire la evaluarea performanţe-
lor conform indicatorilor pentru biblioteci naţionale 
oficializaţi de CENL. Fiecare şef de serviciu este 
responsabil pentru măsurarea şi calcularea indica-
torilor în dependenţă  de serviciu.

Indicatorii de performanţă ai BNRM sunt publicaţi 
la sfârşit de an în Raportul anual. Pentru anul 2007 
putem menţiona indicatorii cei mai atractivi: procen-
tul publicaţiilor naţionale achiziţionate de Bibliote-
ca Naţională ce constituie 92% sau corectitudinea 
aranjării documentelor la raft (în depozitele închise) 
95%, satisfacerea utilizatorilor 83%. 

În condiţiile în care între biblioteci şi alţi furnizori 
de informaţii se desfăşoară o adevărată competi-
ţie, pentru a-şi dovedi utilitatea faţă de beneficiari şi 
faţă de organele finanţatoare, rolul indicatorilor de 
performanţă devine foarte important. Într-o structu-
ră generală de planificare şi organizare ei vizează 
facilitatea dialogului dintre biblioteci, utilizatori şi 
finanţatori, şi constituie un instrument esenţial de 
decizie managerială. 



GAZETA  bibliotecarului

8

xi�t� �n i�t�ria c�r�ii r�mâneşti mul�
te exemple �e pa�iune arz�t�are 

pentru carte, �ar niciunul nu �ntrece 
ar��area şi c�n�tanta iu�ire a �i�li�fi�
lului Emine�cu. Pa�iunea a�ânc� pen�
tru �tu�iu şi eru�i�ie, nep�t�lita �ete 
�e lectur�, intere�ul pentru cr�nici 
��trâne şi pentru in��rma�ia c�utat� �n 
��n�urile arhi�i�tice ale in�titu�iil�r pu�
�lice �au pri�ate c�n�tituie una �intre 
c��r��natele per��nalit��ii emine�ci�
ene. 

Pe lâng� me�eriile �e re�iz�r şc�lar 
şi gazetar, care l�au ajutat �� �upra�ie�
�uia�c� �n m�mentele �ificile ale �ie�ii 
�ale, Mihai Emine�cu a �n�eplinit �e 
patru �ri atri�u�ii �e �i�li�tecar, lucru 
mai pu�in �c�� �n e�i�en��.

În 1865, la Cern�u�i, ca ele� �e gim�
naziu, Emine�cu e�te g�z�uit �n ca�a 
lui Ar�n Pumnul, un�e “se afla şi o 
mică bibliotecă a gimnaziştilor români, 
ferită de ochii profesorilor străini, căci, 

după legile şcolare, elevii nu aveau voie 
să întreţină biblioteci şi ar fi fost con-
fiscată şi această bibliotecă, dacă în 
ochii lumii nu ar fi trecut drept propri-
etate a lui Pumnul. [...] Bibliotecarul era 
totdeauna un elev găzduit de Pumnul, 
care locuia în camera în care se afla şi 
biblioteca.” Astfel, Eminescu “începu să 
trăiască, să doarmă şi să viseze printre 
cărţi”. 

A ��ua �ar� Emine�cu a ���t �i�li��
tecar la Viena, �n �remea �tu�iil�r uni�
�er�itare. La 8 aprilie 1871, ��ciet��ile 
�tu�en�eşti �e atunci “R�mânia” şi “S��
cietatea literar� şi ştiin�ific� a r�mâni�
l�r �in Viena” �e c�nt�pe�c �n “R�mâ�
nia jun�”. În şe�in�a �e �nfiin�are a n�ii 
��ciet��i, Sla�ici a ���t ale� preşe�in�
te, iar “Emine�cu, mem�ru �r�inariu, 
cu 30 �e ��turi, �e alege �i�li�tecar, 
h�t�rât �� �âneze cu �rice chip c�r�ile 
�mprumutate şi nere�tituite”.

În peri�a�a  1 septembrie 1874 
– 1 iulie 1875 a ���t �irect�rul �i�li�
�tecii Centrale �in Iaşi (azi �i�li�teca 
Central� Uni�er�itar� “Mihai Emine�
�cu”). Mul�umirea re�im�it� la primi�. Mul�umirea re�im�it� la primi�
rea ace�tui p��t Emine�cu şi�� expri�
m� �ntr�� �cri��are a�re�at� Ver�nic�i 
Micle (�ept. 1874): “Sunt �ericit – zice 
Emine�cu – c� mi�am ale� un l�c p��
tri�it cu firea mea �inguratic� şi ��rni�
c� �e cercetare. Ferit �e grija zilei �e 
mâine, m� ��i cu�un�a ca un �u�i�t �n 
trecut, mai ale� �n trecutul n��tru atât 
�e m�re� �n �apte şi �ameni...”. În ace�t 
�curt r��timp, Emine�cu a �em�n�trat 
c�n�ec�en�� �n ceea ce şi�a pr�pu� şi, 
cu primul prilej, �nt�cmeşte � li�t� şi 

mai ampl� �e c�r�i �echi, printre care 
Psaltirea în versuri a lui D����tei (1673), 
Divanul sau gâlceava înţeleptului cu lu-
mea �e D. Cantemir (1698), m�ti�ân� 
alegerea l�r: “�et�g��uit� e�te, �n��, 
�al�area l�r �tili�tic� şi lexical�. Stili��
tic�, c�ci nu �unt �cri�e �u� in�uen�a 
lim�el�r m��erne, cel pu�in nu a celei 
�ranceze, şi �e g��e�c �n ele l�cu�iuni 
cari �ncep a �i�p�rea �in lim�a �e a��
t�zi şi �e �nl�cuie�c prin şa�l�ane �e 
�raze �tr�ine �ez��lt�rei �e pân�acum 
a lim�ei n�a�tre; lexical�, prin mul�i�
mea �e cu�inte �riginale pe cari �crii�
t�rii �i�ericeşti şi laici, �ili�i �� recurg� 
la pr�prii mijl�ace, le �ntre�uin�az� �n 
c�mpunerile l�r”. Din p�cate, t�ate 
inten�iile n��ile ale p�etului legate 
�e �m��g��irea c�lec�iil�r şi �e � mai 
�un� �rganizare a �i�li�tecii ieşene 
nu şi�au a�at � �mplinire, el fiin� �e��
tituit �in p��t la 1 iulie 1875, pe m�ti� 
c� ar fi �u�tra� �in �i�li�tec� anumi�
te pie�e �e in�entar. De �apt �u�e�e 
� �n�cenare a un�r li�erali �e��ima�i 
�e c�tre p�et. Mai mult, p�etul e�te 
h�r�uit cu un pr�ce� �iza�i �e �irec�
t�ratul lui, pr�ce� care �e �ncheie ��r� 
urm�ri, nefiin� g��it �in��at. 

A patra �ar�, Emine�cu lucreaz� ca 
�u��i�li�tecar, t�t la �i�li�teca Cen�
tral� �in Iaşi, �n peri�a�a septembrie 
1884 – decembrie 1886, �n�eplinin� 
unele m�runte �arcini �ir�cratice şi 
�er�in� citit�rii �n �ala �e lectur�. P��
etul, ��lna� �eja, a g��it �n �i�li�tec�, 
�nc� � �at�, un liman �e linişte.

Om �e � larg� eru�i�ie şi �e � cul�
tur� �nalt�, Emine�cu e�te pr�t�tipul 
�i�li�tecaril�r r�mâni �e alea�� �inu�
t� intelectual� şi ştiin�ific�, �ituân�u�
�e printre �e�chiz�t�rii �eriei �e emi�
nen�i �i�li�l�gi r�mâni. 

EMINESCU – BIBLIOTECAR

C�l�ura p�eziei lui Mihai Emine�cu a umplut inimile ele�il�r şi pr��e��ril�r  
Liceului Te�retic „Şte�an cel Mare” �in �. �ra�icea, C�l�raşi. Ele�ii au luat cu a�alt 
�i�li�teca Pu�lic� pentru C�pii şi �i�li�teca Pu�lic� „Ge�rge Munteanu”, ac�l� 
un�e Cartea e�te la ea aca��.

Recitalul �e p�ezie emine�cian�, �ict�rina�c�ncur� „Emine�cu – p�etul n��tru 
�n�r�git”, c�ncur�ul gazetel�r �e perete au ���t ��ar câte�a �in acti�it��ile prilejui�
te �e ani�er�area a 159 �e ani �e la naşterea Geniului literaturii r�mâne ce ��au 
�e���şurat �ntr�� l�calitate �in inima c��ril�r, �atul �ra�icea, rai�nul C�l�raşi.

Frum�a�a p�ezie emine�cian� a reuşit �in n�u �� ne a�une �mpreun� pe 
t��i, �n�emnân�u�ne �� me�it�m a�upra un�r m�ti�e �imple şi �echi �e cân� 
lumea: �rag��tea, natura, mama, lim�a şi alte a�e��ruri a�cun�e �n c�r�ile p�e�
tului care �şi aşteapt� citit�rii...

La �ra�icea uşile �i�li�tecil�r r�mân �e�chi�e... iar citit�rii nu �ntârzie �� 
�in�...

Melania Pîrlici, Angela Zatic, s. Bravicea, Călăraşi

CRISTI�A POPA

Popas eminescian la Bravicea
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E păcat că timpul creş-
te-n urma noastră... 
Ca lumina stelei ce a 

apus, Mihai Eminescu ne lu-
minează chiar şi după 119 ani 
de la dispariţia lui tragică şi 
atât de prematură. Eminescu 
este veşnic, cum veşnic este 
şi timpul.

Eminescu nu încetează să 
fie un spirit tutelar al litere-
lor româneşti şi o expresie 
definitorie a culturii şi limbii 
noastre. Fiind un gânditor 
profund şi un Poet cu infini-
te resurse expresive, Mihai 
Eminescu este cel mai mare 
şi mai iubit Poet român, iar 
„fiind foarte român, Emi-
nescu e un poet universal” 
– formula lui Tudor Arghezi.

Astăzi orizonturile artei 
eminesciene s-au deschis pu-
blicului foarte mult, datorită 
tipăririi şi difuzării tot mai 
ample a creaţiei sale, a ope-
relor sale traduse în mai mult 
de 60 de limbi ale lumii. Pe 
Eminescu l-am citit, îl citim 
şi îl vom citi din generaţie în 
generaţie. Eminescu merită 
acum să fie citit şi trebuie să 
fie promovată toată opera sa, 
fiindcă a avut ce spune şi a 
spus adevărul vieţii, în lim-
bajul cel mai expresiv, în 
care fiecare cuvânt, încărcat 
de înţelesuri, vorbeşte adânc 
minţii şi inimii omeneşti.

M i r c e a 
Eliade, în 
a r t i c o l u l 
Momentul 
E m i n e s c u 
( 1 9 3 5 ) , 
a f i r m a : 
„Eminescu 
rezistă vre-
mii, opera 
lui creşte cu 
cât trec anii, 
viaţa lui ne 
ajunge mai 
scumpă cu 
cât se îm-
pu ţ inează 

amănuntele inedite. Se revi-
ne mereu la Eminescu pen-
tru că scrisul său încurajează 
orice punct nou de vedere, 
orice interpretare nouă”. 
Este purul adevăr al zilelor 
noastre. De eternitatea Poe-
tului au grijă deosebită emi-
nescologii, criticii literari, 
traducătorii, scriitorii, picto-
rii, compozitorii, interpreţii 
de muzică, sculptorii, edito-
rii, într-un cuvânt toţi acei ce 
sunt conştienţi de comoara 
lăsată nouă de cel care a fost 
Mihai Eminescu. 

Miile de volume mai vechi 
şi mai noi, fie din opera sau 
lucrările critice, sunt studi-
ate la Centrul Academic In-
ternaţional „M. Eminescu” 
de la mic la mare: elevi, stu-
denţi, profesori, bibliotecari 
etc. Poetul naţional e azi o 
pagină deschisă a culturii 
noastre.

Anul trecut am sărbătorit 
două mari capodopere emi-
nesciene: 125 ani de la publi-
carea Luceafărului şi a Doi-
nei. Nu cred că este vreun om 
de bună-credinţă să nu fi citit, 
recitit sau chiar învăţat pe de 
rost aceste opere de o valoare 
deosebită. 

Şi Uniunea Astronomică 
Internaţională s-a arătat ex-
trem de interesată de per-
sonalitatea lui Eminescu; 

EMINESCU-I VREMEA CARE VINE 
(125 ani de la prima publicare a operelor Luceafărul şi Doină) 

instituţia a decis la 14 ianu-
arie 2008 ca denumirea unui 
crater descoperit de nava 
mesager a NASA, în timpul 
survolării istorice a planetei 
Mercur, să fie „Eminescu”. 
Misiunea a permis observarea 
a 6 milioane de mile pătrate 
din terenul anterior nevăzut, 
cât şi a mii de cratere. Crate-
rele de pe Mercur sunt numi-
te după mari artişti, cum ar fi 
Matisse, Vivaldi, Mozart... şi 
acum Eminescu. Iată o scur-
tă caracteristică ştiinţifică: 
craterul „Eminescu” are 125 
de kilometri în diametru şi 
este interesant din mai multe 
motive: (1) este relativ tânăr; 
ştim asta pentru că are câteva 
alte cratere suprapuse peste 
el; (2) este înconjurat de un 
set impresionant de cratere 
secundare trasând urma im-
pactului; (3) inelul de vârfuri 
de la centrul lui „Eminescu” 
este uşor albăstrui. Pe o pla-
netă preponderent gri cum 
este Mercur, acest lucru este 
foarte ciudat. După cum se 
ştie, omul Eminescu s-a în-
drăgostit de poeta Veronica 
Micle şi în onoarea ei a scris 
unul dintre cele mai mari 
poeme de dragoste din toate 
timpurile: Luceafărul. Acum 
Mihai Eminescu are un loc 
unic pe Mercur, printre aştri.

În fondul CAIE sunt vo-
lume aparte ale operelor lui 
Eminescu, zeci şi zeci de vo-
lume, la care mă voi referi pe 
scurt şi care pot fi consultate 
de către doritori.

Colecţia CAIE deţine Ma-
nuscrisele Mihai Eminescu, 
editate de Academia Ro-
mână, reprezentând volume 
reproduse în condiţii grafi-
ce deosebite, însoţite şi de 
DVD-uri. Aceasta permite 
cititorului să lectureze Lu-
ceafărul şi Doină în original 
cuprinse în manuscrisul 2 261 
– vol. VIII. 

Un alt document deosebit 
de valoros este şi Almana-

chulu Societăţii Academice 
Socialu-Literare „România 
Jună”, apărut la Viena la 24 
aprilie/6 mai 1883, în pagini-
le căruia se publică pentru în-
tâia oară poemul Luceafărul 
– capodoperă a liricii emi-
nesciene şi a literaturii româ-
ne, despre care Tudor Vianu 
spunea: „Dacă moartea ar 
voi ca în noianul vremurilor 
viitoare întreaga operă poeti-
că a lui Eminescu să se piar-
dă (...) şi numai Luceafărul 
să se păstreze, strănepoţii 
noştri ar putea culege din ea 
imaginea esenţială a poetu-
lui”. Studiind acest Almanah 
am rămas... oarecum mirată, 
m-am întrebat: de ce Lucea-
fărul s-a publicat anume la 
pagina 39? Semnifică oare 
poemul Luceafărul destinul 
Poetului? Această coinciden-
ţă nu este deloc întâmplătoa-
re, parcă Luceafărul publicat 
la această pagină i-a prezis şi 
destinul... 

Colecţia CAIE deţine şi 
CD-uri cu aceste opere, ca-
sete audio cu baletul Lucea-
fărul de compozitorul Eugen 
Doga, oferit cu autograf la 
inaugurarea CAIE: „Cu drag, 
pentru Centrul M. Eminescu. 
2000”. Autorul a participat 
la comemorarea eternităţii 
poetului, publicul a rămas 
frapat de muzicalitatea şi fe-
eria interpretării la pian a mai 
multor opere de către maes-
tru. Dumnealui ne-a mărturi-
sit: „Eram atras de subiectul 
Luceafărului, dar nu eram 
pregătit să-l abordez. Faţă 
de clasici am o atitudine... 
aparte. Portretele lor atârnă 
pe pereţi, în rame aurite. Ce 
se întâmplă dacă nu reuşeşti 
să urci la înălţimea lor? Ce 
să mai zic de Eminescu, care 
străluceşte nu ca un portret, 
ci ca un astru pe cer?... To-
tuşi, odată, împreună cu Lo-
teanu, am hotărât să creăm 
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un balet după poemul emi-
nescian. Dar ne doream un 
balet neobişnuit, cu versuri, 
căci cum ne-am putea lipsi 
de verbul lui Eminescu? E 
atât de amplu, de viguros şi 
expresiv, încât e aproape im-
posibil să-i găseşti un echi-
valent adecvat. De la început 
mi-a fost clar că va fi ceva de 
genul balet-operă, balet-ora-
toriu...”. Autorul a început 
să compună baletul încă prin 
anul 1973, dar când a ajuns 
la caracterizarea Luceafă-
rului s-a oprit. Nu era gata, 
nu găsea cuvintele muzicale 
potrivite. Numai după 10 ani 
de meditaţie asupra univer-
sului etern, în care trăia Lu-
ceafărul, într-un timp record, 
de două luni şi jumătate, a 
finisat baletul. Pentru pri-
ma oară, baletul Luceafărul, 
după libretul semnat de Emil 
Loteanu, a văzut lumina ram-
pei la 6 iunie 1983, pe scena 
Teatrului Naţional de Operă 
şi Balet, în coregrafia lui Va-
lerii Covtun din Kiev. Pentru 
acest balet, compozitorul a 
fost distins cu Premiul de 
stat al URSS. Şi lucrarea i-a 
reuşit de minune maestrului 
Eugen Doga. M-am convins 
în calitate de spectator în 
sala arhiplină a Filarmonicii 
Naţionale, la 21 octombrie 
2007, şi am trăit clipe cu 
adevărat fericite şi irepetabi-
le, de parcă totul era un vis, o 
poveste...   

Alte două persoane, îndră-
gostite de Eminescu – doc-
torul în ştiinţe agricole, Ion 
Cotună, şi scriitoarea Eu-
genia Cernei – au înveşni-
cit poemul printr-un soi de 
stânjenel, drept confirmare 
este adeverinţa pentru soi de 
plantă nr. 58.2, cultura stânje-
nel, soiul / hibridul Taina Lu-
ceafărului, eliberată în cores-
pundere cu hotărârea Consi-
liului Naţional al Republicii 
Moldova pentru soiurile de 
plante din 12.01.1998. Dl Ion 
Cotună  are selecţionate mai 
multe soiuri de stânjenei cu 
denumirile: Pecetea Latiniei, 
Veronica Micle, Lia Ciocâr-
lia, Candida, Calea Izvoare-

lor, Grafie Magică, Fulguiri 
Stelare, Doina Dorului, Can-
dela Memoriei, Vraja Lumi-
nii şi a oferit copia acestor 
adeverinţe pentru fondul de 
documente al CAIE. Iar celor 
curioşi nu le rămâne decât să 
vadă aceşti stânjenei la Gră-
dina Botanică (e de dorit în 
timpul înfloririi).

O altă operă, ajunsă la 125 
de ani de la prima publicare 
este Doină – poem politic, 
strigătul de durere al Poetului 
pentru soarta neamului său. 
Cercetătorii creaţiei emines-
ciene, şi în primul rând D. 
Panaitescu-Perpessicius, da-
tează cu certitudine primele 
variante ale ei în anii 1878-
1879. Doină a fost definiti-
vată în iunie 1883 la Iaşi, cu 
prilejul dezvelirii statuii lui 
Ştefan cel Mare. Este publi-
cată în prima ediţie Poesii, 
alcătuită de T. Maiorescu, şi 
a fost citită de poet în ace-
eaşi lună, „în şedinţa ad-hoc 
a «Junimii», în casa lui Iacob 
Negruzzi... cu glasul său grav 
şi muzical, întristat acum şi 
amar, în aplauzele zgomotoa-
se ale celor de faţă...” – măr-
turiseşte G. Călinescu. 

Pe lângă ediţiile apărute 
mai demult, în acest an au 
apărut ediţii noi ale Doinei şi 
despre Doină. Cea mai repre-
zentativă este Doina lui Emi-
nescu – la 125 de ani, autor 
Victor Crăciun, eminescolog, 
preşedintele Ligii Culturale 
pentru Unitatea Românilor 
de Pretutindeni, editată la 
„Semne” şi lansată la CAIE 
în ziua comemorării a 119 
ani de la trecerea în eternitate 
a Marelui Poet. 

Ediţia are un cuvânt-înain-
te de acad. Eugen Simion şi 
fundamentări de: D. Panai-
tescu-Perpessicius, D. Mură-
raşu, G. Călinescu, I. Rotaru, 
D. Vatamaniuc, Gh. Bulgăr, 
C. Popovici, Haralambie 
Corbu, Olivia Nedelcea, 
Ghiţă Florea, M. Cimpoi. 
În volum găsim variantele 
Doinei (notate A-H), odiseea 
Doinei în lume – variante în 
limbile: albaneză, aromână, 
engleză, franceză, germană, 

maghiară, olandeză, portu-
gheză, sanscrită şi bibliogra-
fia cronologică a Doinei în 
anii 1883-1938.

O reuşită a CAIE, BM „B. 
P. Hasdeu” şi Editurii „Gu-
nivas” este şi editarea ediţiei 
jubiliare Legenda Luceafă-
rului, care a fost lansată la 
CAIE. Ediţia omagială în-
truneşte basmul lui Kunisch, 
Fata din grădina de aur, în 
traducerea lui D. Caracos-
tea, basmul versificat Fata-n 
grădina de aur şi poemul 
Luceafărul, păstrând orto-
grafia şi punctuaţia ediţiilor 
din care au fost reproduse 
textele. Mihai Eminescu-i 
Luceafăr veşnic ca timpul, 
luminând pentru noi cu me-
reu alte străluciri.

Pe parcursul anului 2008 
CAIE şi-a pus ca scop re-
alizarea cercetării Lectura 
operei şi despre opera Lu-
ceafărul. În anul de referinţă 
CAIE a decis să promoveze 
zi de zi capodopera lui Mi-
hai Eminescu – Luceafărul. 
Am cercetat colecţia de do-
cumente cu scopul selectării 
tuturor documentelor în care 
este publicată lucrarea şi 
care deţin informaţii despre 
aceasta. Astfel am organizat 
expoziţiile permanente „Lu-
ceafărul – destinul geniului” 
(125 ani de la prima publica-
re), „Prezentul etern emines-
cian”, „Eminescu pe meridi-
anele lumii”, „Ne-a sosit o 
carte nouă”, în cadrul cărora 
am expus 214 exemplare.

Colecţia CAIE deţine în 
total 190 titluri de documen-
te sau 293 exemplare.

Din ele: 
*opera: 104 titluri (172 

ex.);
*critică literară: 86 titluri 

(121 ex.).
După tip:
*cărţi: 184 titluri;
*CD-uri: 5 titluri;
*casete: 1 titlu.
După limbă:
*română: 150 titluri;
*rusă: 16 titluri;
*alte limbi: 24 titluri (en-

gleză, germană, franceză, 
italiană, portugheză, aromâ-

nă, estonă, chineză, armea-
nă, sârbă etc.).

Important pentru noi este 
şi impactul: colecţia CAIE, 
în acest an jubiliar de 125 de 
ani de la prima publicare a 
operei nemuritoare eminesci-
ene Luceafărul s-a îmbogăţit 
cu o pictură cu acelaşi titlu, 
donaţie din partea Liceului 
Internat Republican de Arte 
Plastice „Igor Vieru”. 

Am ţinut în vizor promo-
varea operei prin diferite 
materiale promoţionale, în 
cadrul diferitor programe 
culturale şi al vizitelor colec-
tive pentru toate categoriile 
de cititori. O activitate de 
promovare a ediţiei Alma-
nahului Societăţii „România 
Jună” (în care a văzut lumi-
na zilei Luceafărul, în 1883) 
s-a desfăşurat la DGETS, în 
cadrul expoziţiei „Documen-
te rare”, la care au participat 
profesori, bibliotecari etc.

Impactul promovării poate 
fi evaluat astfel: 

* vizite colective: 78, par-
ticipanţi: 2 599;

* programe: 78, partici-
panţi: 3 722;

* discurs-dezbatere: „Do-
rinţa nebănuită de a pătrunde 
în taina Luceafărului”;

* ore de lectură: „Luceafă-
rul – un mit original”, „Bale-
tul Luceafărul”, „Luceafărul 
în interpretări celebre”, „Lu-
ceafărul şi Doină – 125 ani”, 
„Eminescu pe meridianele 
lumii”, „Cunoaştem pas cu 
pas viaţa şi opera lui Mihai 
Eminescu” etc.;

* ora poveştilor: Fata din 
grădina de aur;

* lansări: M. Eminescu. 
Opere alese, Legenda Lu-
ceafărului. Ediţie omagială;

* prezentări de carte: Lu-
ceafărul – destinul poetului, 
Odiseea luceafărului, Lu-
ceafărul – un mit original, 
Legenda Luceafărului, Se 
revine mereu la Eminescu 
etc.;

* vernisaj: „Eminescu 
– nume sfânt de Luceafăr pe 
pământ”.

La tema de cercetare au 
fost consultate: 18 400 ex. 
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– 28% din numărul total 
de documente eminesciene 
(66 718 ex.). Raportând la 
numărul de utilizatori activi, 
fiecare din ei a consultat de 3 
ori o informaţie despre opera 
Luceafărul, 2 599 de persoa-
ne care au păşit pentru prima 
dată pragul CAIE au fost in-
formaţi despre ediţiile jubili-
are Luceafărul şi Doină, iar 
3 722 de vizitatori au parti-
cipat la programele dedicate 
operei eminesciene. 

În medie, fiecare exem-
plar s-a consultat de 63 ori, 
Almanahul Societăţii „Ro-
mânia Jună” – de 98 ori, au 
fost consultate 10 836 ex. 
conţinând opera propriu-zisă 
a lui Eminescu şi 7 623 ex. 
din lucrările despre opera 
poetului.

Cele mai solicitate docu-
mente despre operă au fost: 
Rosa del Conte, Eminescu 

sau despre absolut – 60 ori; 
Gheorghe Fănucă, Analize 
şi sinteze – 97 ori; George 
Călinescu, Opera lui Mihai 
Eminescu – 688 ori; Rodi-
ca Marian, Lumile Lucea-
fărului – 51 ori; Gheorghe 
Bulgăr, Momentul Eminescu 
în evoluţia literaturii româ-
ne – 41 ori; Caietele Mihai 
Eminescu – 45 ori; Alain 
Guillermou, Geneza inferi-
oară a poeziilor lui Mihai 
Eminescu; Emil Alexandres-
cu, Literatura română în 
analize şi sinteze – 442 ori; 
Dicţionar de istorie şi teorie 
literară – 389 ori; Valentina 
Lupu, Polivalenţa poetului 
– 30 ori; Perpessicius, Ope-
re, vol. 8 – 10 ori; Constan-
tin Cubleşan, Eminescu în 
orizontul criticii – 33 ori; 
Bogdan-Ducă G., Mihai 
Eminescu. Studii şi articole 
– 34 ori; Vasile Gherasim, 

Născut într-o familie ce avea pusă 
la temelie şi piatra muzicală, poetul îi 
mărturisea Veronicăi Micle: “Regret 
amarnic că n-am învăţat muzica, căci 
din copilărie mama, care avea un glas 
fermecător, întrecându-se cu tata, 
care cânta ca un adevărat artist din 
flaut, descoperise în mine şi o ureche 
remarcabilă de muzician”.

Legătura poetului cu muzica în-
cepe din anii copilăriei – prin jocuri, 
singurătatea codrului, sunetul buciu-
mului. Toate aceste imagini poetul le 
recheamă mai târziu în versurile sale, 
iar ele îi vor stimula sensibilitatea şi 
înclinaţia spre muzică. 

Aceste idei le putem găsi şi în scri-
erile contemporanilor lui Eminescu, 
care ne indică dimensiunea spaţiului 
muzicii în preocupările sale. Toate 
acestea ne vor ajuta să înţelegem 
mai bine muzicalitatea poetului. Se 
insistă mult, în general, asupra ma-
rei iubiri a lui Eminescu faţă de mu-
zica populară, pe care a socotit-o 
întotdeauna un produs al geniului, al 
poporului român. De pildă Sara pe 

deal sau unele fragmente din roma-
nul postum Geniu pustiu. Elemente-Elemente-
le magic-folclorice persistă în Floare 
albastră sau Călin, file de poveste. În 
aceste lucrări observăm o integrare 
a peisajului românesc caracteristic şi 
o înălţare sau o înveşnicire spre un 
plan mitic. 

Aflându-se în trupele teatrale (una 
a lui Iorgu Caragiale şi alta a lui Mihai 
Pascaly) poetul se familiarizează cu 
muzica de scenă. În opinia lui Geor-
ge Călinescu, M. Eminescu ar fi scris 
poezia La o artistă, închinată tine-
rei actriţe Mariţa Vasilescu. Ea era 
o excelentă interpretă de cântece 
naţionale, de care poetul s-a arătat 
entuziasmat.

Trăind cinci ani în lumea culturii 
germane, Eminescu a avut posibilita-
tea de a intra în universul muzicii mari 
europene, ca mai apoi să exprime un 
interes sporit şi un profund respect 
măreţului compozitor Beethoven. In-
spirându-şi opera şi din enigmatica 
lume a muzicii, Eminescu a scris: 
“Muzica este totuşi încă aceea dintre 

arte care stă mai aproape de cultu-
ră...”.

Aceste cuvinte ne dezvăluie căldu-
ra şi atitudinea faţă de această artă, 
ca mai apoi o bună parte din creaţia 
marelui geniu să fie pusă pe note 
de către renumiţi compozitori. Să fie 
încadrată în diferite genuri muzicale 
în aşa mod, încât o romanţă pe ver-
surile lui Eminescu să-ţi răscolească 
sufletul. Drept omagiu cu ocazia îm-
plinirii a 159 ani de la naşterea lui M. 
Eminescu Serviciul “Audiovideoteca” 
a organizat o expoziţie cu genericul 
“M. Eminescu şi muzica”. Au fost ex-
puse cărţi, muzică tipărită, materiale 
audiovizuale. Călăuza expoziţiei a 
fost baletul Luceafărul, ce reprezintă 
una din culmile creaţiei componistice 
a lui Eugen Doga.

Eminescu a elogiat muzica prin 
vers, iar muzica l-a ajutat şi mai mult. 
Să-i înveşnicim numele de “Marele 
geniu – M. Eminescu”.

Ala Sârbu, bibliotecar Serviciu 
“Audiovideoteca”    

Mihai Eminescu – 37 ori; 
CD-uri: Mihai Eminescu, 
Opera completă; Mihai Emi-
nescu. Viaţa şi opera (în 7 
limbi); Manuscrisele Mihai 
Eminescu; Eminescu în in-
terpretări celebre (recital de 
George Vraca); Gheorghe 
Cozorici, Un prinţ al poeziei 
– acestea au fost foarte soli-
citate de utilizatori pentru a 
lectura, audia, pentru a face 
înregistrări – 5 413 ori. Mul-
te din ediţii sunt cu autografe 
ale autorilor, traducătorilor, 
eminescologilor etc.

Fondul de rezervă al CAIE 
deţine mai multe volume ale 
lucrării Legenda Luceafăru-
lui, destinate pentru a premia 
învingătorii la diferite con-
cursuri de lectură ori pentru 
alte merite ale cititorilor noş-
tri. Această ediţie a bucurat 
cititorii din raioanele Grigo-
riopol, Nisporeni, Dubăsari.

Concluzii: am reuşit să 
cunoaştem sursele care de-
ţin informaţii despre opera 
genială a lui Mihai Emi-
nescu – Luceafărul, să facem 
publicitatea şi promovarea 
bine-meritate, să valorificăm 
colecţia şi s-o îmbogăţim cu 
noi ediţii reprezentative, care 
să fie lecturate şi studiate, 
memorate şi recitate de dife-
rite categorii de beneficiari. 
Ne angajăm să continuăm în 
viitor evidenţa documentelor 
primite în colecţia CAIE pen-
tru a completa bibliografia te-
matică Luceafărul – destinul 
geniului pentru editare.

Aş dori în final să amintesc 
de spusele lui Geo Bogza: 
„Atât timp cât pe aceste pă-
mânturi soarelui i se va spu-
ne soare, iubirii i se va spune 
iubire şi poeziei – poezie, pe 
el nimeni nu-l va tăgădui!”. 

Elena Dabija, director 
CAI „M. Eminescu”

Eminescu şi muzica
Alături de universul poetic al marelui geniu M. Eminescu ne imaginăm şi un 
copleşitor univers muzical ce are o legătură strânsă cu întreaga operă a marelui 
poet.
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În liniştea lacrimii să-l avem aproape

CARTEA LĂCRIMEAZĂ CĂ A 
PLECAT POETUL  

Plecarea �intre n�i a lui Grig�re 
Vieru, cel mai mare p�et �a�ara�ean, 
e�te � pier�ere irecupera�il�. El �n�� 
a a�ut grij� �� la�e urmaşil�r � ze�tre 
literar� nemaip�menit� �intre cele mai 
pre�i�a�e. Cartea �cri�� �e el �nt�t�eau�
na a ���t luminat� �e razele ��t�t�are 
�e �ia�� ale talentului excep�i�nal şi 
ale unui �u�et curat. Grig�re Vieru a 
���t � per��nalitate exemplar� �n mul�
te pri�in�e, mai ale� �n ceea ce pri�eşte 
ap�rarea cin�tei şi �n�arei citit�ril�r. 
T�ate �i�li�tecile atât �in repu�lic�, 
cât şi cele �in capital� au a�ut marea 
�ericire pe parcur�ul anil�r �e �ia�� ai 
p�etului ���şi c�mpleteze ��n�urile �e 
c�r�i cu tezaurul c�r�il�r �in crea�ia lui 
Grig�re Vieru. 

În ziua �e 18 ianuarie, cân� ��a �tin� 
�in �ia�� p�etul, fiecare �i�li�tec� a 
c�mem�rat ace�t tri�t e�eniment prin 
�rganizarea exp�zi�iil�r �e carte �e�icate marelui p�et. Fiecare �i�li�tecar a aprin� 
can�ela pentru lumina C�r�ii P�etului, pentru �un�tatea �a prin care mereu �e ��ruia 
�amenil�r, pentru �u�area �a p�mântea�c� ce a cântat li�ertatea, in�epen�en�a şi 
integritatea p�p�rului ��u.

În �iminea�a zilei �e 20 ianuarie, anul curent, �nainte �e a�l petrece pe ultimul 
�rum pe Marele P�et, c�lecti�ul �i�li�tecii �a�i�nale a c�mem�rat amintirea �eşnic� 
a lui Grig�re Vieru, aprinzân� fiecare câte � lumânare. Lâng� exp�zi�ia expu�� �n 
h�lul �i�li�tecii �a�i�nale cu genericul: “Să mor aş vrea întâiul, să văd ce-i zice tu”, 
�rganizat� �e Ser�iciul “Pr�grame culturale”, mem�rii c�lecti�ului au recitat �er�uri 
�e�icate p�etului, au p��e�tit crâmpeie �in �ia�a lui, au citit �er�uri �in crea�ia �a, 
au r��tit cu�inte �e a�i�.

Cântecele �cri�e pe �er�urile lui Grig�re Vieru, interpretate �e D�ina şi I�n Al�ea�
Te���r��ici, r��unau �n h�lul �i�li�tecii şi �i �n�emnau pe citit�ri ���şi �prea�c� pe�� 
clip� paşii, �� �e �nchine �n �a�a chipului  Marelui P�et, c�r�il�r lui pentru un m�ment 
�e reculegere. A�t�el citit�rii au a�ut p��i�ilitatea �� �e �amiliarizeze cu urm�t�arele 
ru�rici ale exp�zi�iei: “Taina care m� ap�r�”, “Cântecul şi lacrima”, “P�etul ace�tui 
neam”, “Ghicit�are ��r� ��ârşit”, “C�r�i �e �iminea��”, “Apr�ape”, “Mam�, tu eşti Patria 
mea”, “Ca�� ���u�� şi tri�t� �e pe�� margine �e Prut” etc. Cântecul p�etului a ���t 
lacrima lui, iar pe parcur�ul anil�r �e �ia�� a c�la��rat cu urm�t�rii c�mp�zit�ri şi 
cânt�re�i: I�n şi D�ina Al�ea�Te���r��ici, I�n Suruceanu, Iurie Sa���nic, Sil�ia Gri�
g�re, C�n�tantin Ru�nac, Ian Rai�urg, �ina Crulic���chi, Mihai Ci��anu, Valentina 
C�j�caru, c�rala “V�cile prim��erii” şi al�ii.

C�r�ile p�etului Grig�re Vieru: Rugăciune pentru mama, Aproape, Strigat-am către 
tine, Duminica cuvintelor, Albinuţa, Taina care mă apără, Fiindcă iubesc, Trei iezi, Un 
verde ne vede şi �nc� alte nenum�rate c�r�i �unt şi ��r r�mâne mereu pentru citit�rii 
�e azi şi �e mâine ca nişte �ur�e �e �n�i�rare pentru �u�etele l�r.

Dumnezeu ���l ��ihnea�c� �n pace.
Raisa Plăieşu

ALEXE  RĂU
CÂNTECUL POETULUI
(Grigore Vieru)

Eu sunt Grigore Poetu
Al sântei Dochii băetu
Care-a plâns şi a cântatu
Ce i-a fost neamului datu.
Când eram eu mititelu
Sfătuiam cu-n zărzărelu,
Căci acasă nu era
Nici tata şi nici mama.
Tata la război plecat
Nu s-a mai întors în sat,
Mama pâine căuta
De moarte mă apăra.
De teamă şi de urâtu
Cu-acel pom m-am înfrăţitu,
Iar surori îmi erau mie
Căsuţa şi poezia.
De atunci mă prăpădescu
După verbul românescu,
El m-a scos din satul meu
Şi m-a adus la Chişinău.
De dor mama n-a răbdat, o
Şi-n avion s-a urcat, o,
Cât zbura se zbuciuma
“Ho, nebunule!”- zicea.
M-am dus eu pân-la măicuţa
Şi am înnoit căsuţa
Ca un ou era curată
Şi vie ca altădată.
Of dar moartea cea venit-a
La mama la Pererâta
A plecat maica-n vecie
Şi-a rămas casa pustie.
Pe drumu ce-a plecat mama
Se zăreşte venind doamna,
Năframa-i prinde-a cerni
Şi mă tem că oi muri.

Vă rog, moldovenilor,
Culcaţi-mă dacă mor
Pe un vers de Eminescu
În pământu ce-l iubescu.

Pe piatră să-mi scriţi:
“Poetu, al sântei Dochii băetu
Care-a plâns şi a cântatu
Ce i-a fost neamului datu.”
                       a. 1991
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Încă nu mi s-au uscat 
bine lacrimile de pe obrajii 
mei, nici nu am să pot da 
uitării acea zi senină de 20 
ianuarie 2009, cu mulţimea 
de oameni înmărmurită în 
scuarul Teatrului de Operă, 
venită să-şi ia rămas bun 
şi să-l petreacă în ultimul 
drum spre cele veşnice pe 
omul, poetul Grigore Vi-
eru. N-am să pot da uitării 
nici acele ştiri, transmise de 
câteva posturi de televiziu-
ne din republică, ce în ace-
le momente de doliu luau 
interviuri de la oameni de 
diverse vârste şi preocupări 
aflaţi în librăriile din Chişi-
nău. Oamenii cu mult necaz 
regretau că nu pot să-şi pro-
cure nicio carte de a lui Gr. 
Vieru, librăriile de asemenea 
constatau că nu mai au nicio 
carte pe raft, nici în stoc, din 
cele zece titluri de carte de-a 
regretatului poet.

Menţionez că nu sunt eu 
cea în măsură să apreciez 
acest fenomen, nici să mă 
dau cu părerea, de e bine 
sau e rău. Doar una ştiu – că 
pentru un scriitor în viaţă 
acest fenomen ar fi culmea 
succesului, dar la acel mo-
ment era trist, foarte trist. 
Doar atunci când pierdem 
pe cineva, care a fost sufle-
tul şi candela aprinsă a aces-
tei naţiuni, ne dumirim cât 
de valoros a fost. Dar poate 
că e bine şi aşa, doar nu am 
puterea să-mi judec semenii 
mei, poate e un semn bun 
că ne trezim din neştire, la 
realitate, o privim cu alţi 
ochi, vrem să-i avem cărţile 
lui mai aproape, să cunoaş-
tem mai multe din viaţa lui 
zbuciumată, să pătrundem 
în tainele scrisului, ale ver-
bului melodios şi blajin al 
poetului.

Recitindu-i cărţile lui 
Grigore Vieru, mereu îl 
vom avea alături

Şi la Biblioteca Naţională 
cărţile poetului sunt la mare că-
utare; la rafturile unde mai ieri 
cărţile Domniei Sale erau rân-
duite bine, molcume, astăzi este 
un gol mare, doar formularele 
cărţilor ne pot mărturisi cine 
sunt posesorii, solicitanţii căr-
ţilor. Putem constata cu plăcere 
că atât tinerii studioşi, cât şi cei 
cărunţi doresc să cunoască tot 
mai multe. Este un gest frumos 
şi demn de admirat. Sunt solici-
tate nu doar cărţile în scris latin, 
ci şi în caractere chirilice.

Bănuiesc că şi în multe alte 
biblioteci din urbea noastră, din 
satele Moldovei, oamenii, care 
l-au plâns cu multă jale, ţin să 
tindă, ca mai tot omul, să ci-
tească minunatele versuri din 
poezia Legământ închinată ge-
niului poeziei române – Mihai 
Eminescu:  

„Ştiu: cândva, la mez de 
noapte

Ori la răsărit de Soare,
Stinge-mi-s-or ochii mie
Tot deasupra cărţii Sale”.
Mai tot omul încearcă să 

mediteze asupra celor citite, să 
se dumirească, deoarece nimic 
nu este întâmplător în viaţă. Că 
bunul Dumnezeu anume în acel 
moment al vieţii, când a fost 
comemorată ziua de naştere a 
marelui Eminescu, l-a luat de 
lângă noi.

Mi-a venit un gând nobil şi 
frumos – să conving fiecare om 
că este bine să avem demnita-
tea şi curajul să putem distinge 
bobul bun de neghină, să avem 
mai mare tragere spre carte, să 
studiem, să cunoaştem istoria, 
să cinstim înaintaşii noştri, să 
luăm atitudini oneste. Toate 
aceste calităţi nu ne vin nouă aşa 
din senin, nimeni nu ni le pune 
în straistă, depinde mult de noi, 
de ambiţia noastră. Am certitu-
dinea că avem nevoie de multă 
străduinţă şi voinţă pentru a nu 
dezamăgi tinerele generaţii.

Maria Brînzan

* * *
“Grig�re Vieru e�te un mare şi a�e��rat p�et. El 

tran�figureaz� natura gân�irii �n natura naturii. �e 
�mprim���reaz� cu � t�amn� �e aur. Cartea lui �e 
inim� pul�eaz� şi �mi in�uen�eaz� �er�ul plin �e ��r, 
�e curata şi pura limpezire.”

 Nichita STĂNESCU
* * *

“Lirica lui Grig�re Vieru, �rganic legat� �e tra�i�ia 
emine�cian� şi ��lcl�ric� a literaturii n�a�tre, �ar ne�
�pu� �e �en�i�il� la neliniştile �ec�lului, ne ��er�  
gener�a�a p��i�ilitate �e a ne �nt�arce la iz��are şi, 
t�t��at�, �e a ne cr�i � cale �igur� �e c�municare 
cu ��rmule �e tr�ire şi gân�ire arti�tic� ale p�eziei 
uni�er�ale, mai cu �eam� �n regi�trul tematic al iu�i�
rii, �rag��tei �e mam� şi maternit��ii �eghet�are, al 
�al�ril�r c�pil�riei şi �entimentul Patriei.”

                   Mihai CIMPOI
* * *

“Pentru artiştii pla�tici care practic� grafica �e 
carte p�ezia lui Grig�re Vieru, imaginile pe care le 
c�n�ine ea, e�te ca � man� cerea�c�.”

  Gheorghe VRABIE
* * *

“…Grig�re Vieru e�te mai mult �ecât un p�et, el 
e�te un �e�tin.”

           Nicolae DABIJA
* * *

“Grig�re Vieru… E�te � pier�ere mare pentru 
p�p�rul n��tru. A ���t cel care a luptat cu �u�etul la 
gur� pentru in�epen�en�a neamului n��tru, pentru 
a ne �ace �� fim mân�ri �e n�i. Am cre�cut cu p�e�
zia lui Grig�re Vieru, �ncepân� cu Albinuţa şi p�eziile 
�e�pre mama, t�t a�t�el mi�am cre�cut c�piii cu c�r�ile 
lui. C�r�ile p�etului �n �i�li�teca Pu�lic� «A. D�nici» �e 
�ntrea�� ca pâinea cea cal�� şi �e �ucur� �e un �uc�
ce� extra�r�inar. Dup� p�rerea mea, Mihai Emine�cu 
a a�ut un ele� extra�r�inar �e �un şi nu a mai ���t 
p�et �n �a�ara�ia �e � m�rime ca Grig�re Vieru pân� 
acum. 

Dumnezeu ���l ��ihnea�c� �n pace!”
                                      Silvia TIMOFTI,

Biblioteca Publică  “A. Donici”, Chişinău
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Biblioteca şi activitatea de voluntariat: beneficii bilaterale
În bibliotecile din Republica Moldo-

va cultura voluntariatului este în peri-
oada de constituire. Fiecare instituţie 
infodocumentară trebuie să-şi determi-
ne poziţia faţă de această activitate, să 
recunoască şi să promoveze activ rolul 
infrastructurii date. 

Activitatea de voluntariat este din ce 
în ce mai intens discutată, evidenţiindu-
se sumarul contribuţiilor – formarea ca-
pitalului social. Prin cooperarea dintre 
diverse grupuri se rezolvă problemele 
cu care se confruntă societatea şi se ca-
ută soluţii. Biblioteca fiind o instituţie 
socială, comunitară, începe să aplice, să 
dezvolte voluntariatul, pentru a consoli-
da responsabilitatea civică a cetăţenilor 
şi valorifica potenţialul uman. 

Voluntariatul este o acţiune întreprin-
să pe baza liberei alegeri care nu urmă-
reşte câştig financiar şi este în benefi-
ciul societăţii, instituţiei, contribuind la 
formarea unor valori de interes general. 
Activitatea poate să se manifeste în două 
forme: organizată – munca este oferită 
cu voinţă prin intermediul organizaţii-
lor, grupurilor asociative; neformală − 
ajutorul necompensat este acordat de 
prieteni, familie.

Dimensiunile serviciului voluntar se 
caracterizează prin durată: scurtă (acti-
vitatea în zilele de odihnă şi de sărbătoa-
re, activităţi ocazionale), medie (până 
la şase luni), lungă (de la şase luni şi 
mai mult); tip de plasament: individual 
sau în grup; tip de voluntar: specializat 
(profesionist), nespecializat; vârstă: cu 
cât diversitatea voluntarilor după vârstă 
este mai mare, cu atât avantajele sunt 
mai numeroase.

Potenţialul voluntar nu trebuie recru-
tat pentru a îndeplini munca biblioteca-
rului, ci pentru a acorda valoare activi-
tăţii de informare şi documentare. Arii-
le de implicare sunt diverse şi se extind 
în dependenţă de priorităţile bibliotecii: 
activităţi extramuros; servicii la distan-
ţă; extinderea orelor de funcţionare a 
bibliotecilor pentru utilizatori; servicii 
digitale; activităţi de relaţii publice; ad-
ministrarea şi actualizarea forumurilor 
pe interese; educarea tehnologică a utili-
zatorilor; organizarea lecturii în perioa-
da estivală etc.

Înţelegerea rolului activităţii de vo-
luntariat este importantă pentru a deter-

mina beneficiile bilaterale: favorizarea 
implicării sociale şi a integrării; obţi-
nerea experienţei şi abilităţilor (leader-
ship, comunicare, organizare,  educaţie 
formală şi nonformală); creşterea cali-
tăţii şi cantităţii serviciilor; reconstruc-
ţia instituţiilor ce se confruntă cu pro-
bleme; crearea parteneriatelor de durată 
şi intersectoriale etc.

Cercetările comparative la nivel in-
ternaţional sunt o formă de a recunoaşte 
importanţa voluntariatului:

- în Marea Britanie 23 milioane de 
oameni sunt implicaţi în diverse acti-
vităţi de voluntariat. Munca lor echiva-
lează cu cea a 180 mii de muncitori cu 
normă întreagă sau 65 miliarde de euro 
per an, ceea ce constituie 7,9% din pro-
dusul intern brut;

- în Belgia activităţii de voluntariat 
i se dedică 5 ore per săptămână, ceea 
ce echivalează cu 200 mii de locuri de 
muncă cu normă întreagă;

- în Franţa timpul dedicat activităţii 
de voluntariat se egalează cu peste 700 
mii de locuri de muncă cu normă întrea-
gă;

- în Polonia 18% din populaţia ţării 
oferă servicii de voluntariat cu o valoa-
re estimativă de 124 milioane de euro;

- în Germania 36% din populaţia ţării 
este implicată într-o formă sau alta de 
voluntariat.

În Republica Moldova, pentru a 
promova conceptul de voluntariat şi a 
consolida parteneriatul dintre societa-
tea civilă şi instituţiile publice, anual 
se organizează Săptămâna Naţională a 
Voluntariatului „Hai în gaşca volunta-
rilor”. Astfel, la ediţia din 2008 au fost 
implicaţi peste 30 de deputaţi, miniştri, 
viceminiştri, consilieri, primari şi alte 
persoane publice, oferind comunităţii 
exemple de responsabilitate socială. 
Timpul oferit voluntar de persoanele 
publice a fost aproximativ de 230 ore, 
timpul oferit de voluntari din ONG-uri 
– 1 150 ore. Valoarea muncii depuse a 
constituit minimum 20 700 lei. 

Festivalul voluntarilor este un alt 
eveniment, care se organizează pentru a 
recunoaşte public meritele voluntarilor 
din R. Moldova. În acest an, festiva-
lul s-a aflat la cea de-a VI-a ediţie şi a 
fost organizat de către „Serviciu pentru 
pace” şi alte ONG-uri din Coaliţia pen-

tru promovarea legii şi activităţilor de 
voluntariat, în parteneriat cu Ministerul 
Educaţiei şi Tineretului din Republica 
Moldova, Direcţia generală educaţie, 
tineret şi sport a municipiului Chişinău, 
Asociaţia „Prietenii copiilor” şi Corpul 
Păcii SUA în Moldova.

La concursul organizat în cadrul festi-
valului pot participa: voluntari de orice 
vârstă, ONG-uri ce promovează volun-
tariatul, tineri talentaţi în ale scrisului.

Activitatea de voluntariat valorifică 
interacţiunea socială, economică şi ci-
vică dintre diverse segmente şi grupuri 
din societate. La moment valoarea eco-
nomică a activităţii date în Republica 
Moldova se estimează la 0,07% din 
produsul intern brut. În comparaţie cu 
alte ţări efectul pozitiv al activităţii de 
voluntariat este mic. Acţiunile trebu-
ie îndreptate spre: promovarea legii şi 
activităţilor de voluntariat; determina-
rea poziţiei instituţiei publice faţă de 
voluntariat; studierea documentelor şi 
acţiunilor guvernamentale internaţiona-
le: Rezoluţia despre voluntariat a Par-
lamentului European, 1983; Declaraţia 
38 cu privire la activitatea serviciilor de 
voluntariat; Tratatul de la Amsterdam, 
1999; Manifestul pentru voluntariat în 
Europa etc.; precum şi elaborarea poli-
ticilor interne de integrare a voluntari-
lor.

Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu” 
implementează activităţi de voluntariat. 
La moment în echipa „Hasdeu” sunt 53 
de voluntari. Pe parcursul anului 2008 
biblioteca s-a implicat în acţiunile naţi-
onale – Săptămâna Naţională a Volunta-
riatului, Festivalul voluntarilor.

Beneficiile activităţilor de voluntari-
at sunt evidente. Bibliotecile trebuie să 
coopereze în vederea susţinerii volun-
tariatului prin intensificarea schimbului 
de informaţii şi de experienţe.

      Tatiana Coşeriu, 
director adjunct Biblioteca Muni-

cipală „B.P. Hasdeu”

2009 - Anul promovării imaginii BP

Resurse suplimentare:
1. http://www.youth.md 
2. Centrul Naţional de Voluntariat 
Pro Vobis http://www.voluntar.ro 
3. http://www.credo.md 
4. http://www.cev.be
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STIMATĂ COLEGĂ, 
VALERIA MATVEI,

vă felicităm cu ocazia împlinirii a 
50 de ani de la naştere, eveniment pe 
care îl sărbătoriţi în luna ianuarie.

Este un bun prilej de a ne bucura 
de realizările deosebite în dome-
niul bibliografiei naţionale. Sunteţi 
totodată nu numai un om corect, 
onest, o şefă remarcabilă a Servi-
ciului “Cercetări bibliografice”, ci şi 
o autoare apreciată a mai multor 
articole, prezentări bibliografice, 
inclusiv un alcătuitor şi autor al diferitor ediţii ale Calendarului 
Naţional al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. “Ro-
stul ediţiei Calendarului Naţional este nu numai de a prezenta 
recunoaşterea mondială a unor nume notorii, dar şi de a in-
troduce în patrimoniul nostru utilizabil contribuţiile aduse de 
nume mai puţin cunoscute. Cu toţii, fie că s-a scris mult despre 
ei sau mai puţin, vin cu merite evidente în propăşirea noastră 
culturală”. Aceste cuvinte spuse de dumneavoastră ne conving 
cât de mare este contribuţia, aportul la munca neasemuită asu-
pra acestei ediţii ştiinţifice. Succesele anilor v-au adus bucurii 
profesionale: aţi devenit “Cel mai bun bibliotecar al anului”, 
laureată a Salonului Internaţional de Carte din or. Iaşi cu Pre-
miul “Biblos”, menţiune pentru colaborare activă la Calendarul 
Naţional în cadrul Salonului Internaţional de Carte al BNRM.

Vă dorim sănătate, fericire, noi împliniri şi încă mulţi ani de 
viaţă să urcaţi atât pe treptele Bibliotecii Naţionale, cât şi pe trep-
tele menirii bibliografice.

Filiala Asociaţiei Bibliotecarilor ABRM, 
colectivul Bibliotecii Naţionale, Comitetul sindical

Omagiu jubiliar
anii �e �ia�� le�

ga�i �ntr�un �uchet 
ju�iliar �e lumin� 
ne cucere�c prin 
�un�tate, prin 
zâm�etul c�legial, 
prin inten�a acti�i�
tate pr��e�i�nal� 
care �er�eşte 
�rept exemplu 
inc�mpara�il �e 
�lujire C�r�ii şi 
�i�li�tecii.

Pe parcur�ul anil�r a�i �magiat nenum�rate 
per��nalit��i �in �i�erite ��menii. Da�c�lii şi 
renumi�ii act�ri �e la In�titutul �e Arte „Ga�riil 
Mu�ice�cu” �in Chişin�u, un�e a�i ���t a���l�
�ent� a �pecialit��ii regie, ��au alt�it cele mai 
n��ile calit��i creat�are ca pe�te ani, �n regia 
�umnea��a�tr�, �� lan�a�i pe�te 500 �e ma�
ni�e�t�ri culturale �e ampl�are �n �i�li�teca 
�a�i�nal�. Iat� c� a �enit timpul �� fie �magiat 
şi numele �umnea��a�tr�, care a �e�enit 
cun��cut şi �n ��meniul �i�li�grafic, �ar şi �n 
cel managerial. �u putem �� nu remarc�m 
�ucce�ele anil�r �e �ia�� prin c�ntri�u�ia la 
re��rma ra�ical� a �i�uz�rii culturale �n �i�li��
teca �a�i�nal�, la implementarea unei a�e���
rate arte exp�zi�i�nale şi a unui repert�riu �e 
acti�it��i culturale, care au creat � imagine cu 
t�tul n�u� a �i�li�tecii �a�i�nale. A�i ela��rat 
şi pu�licat Cataloagele expoziţiilor-eveniment, 
ce c�n�tituie � imp�rtant� �ur�� �e in��rmare; 
a�i c�ntri�uit en�rm la �crierea i�t�riei c�r�ii 
na�i�nale prin Hronicul tipografiilor şi editurilor 
din Moldova din 1643 până în 2003, prin c�n�
ceperea p�lipticului cultural�i�t�ric şi ştiin�ific 
Basarabenii în lume (patru ��lume), a calen�a�
rului Cele mai bune zece cărţi ale Moldovei din 
sec. XX, a culegerii Laureaţii Saloanelor Naţio-
nale de Carte, prin �crierea �i�erit�r artic�le, 
�tu�ii, pre�e�e, �e�chi�erea filialel�r �e carte 
r�mânea�c� pe�te h�tare (�raşele: Regi� 
Emilia, Siena, ��lzan�, Or�iet�, R�ma �in Ita�
lia şi Atena �in Grecia), �rganizarea anual� a 
Sal�nului Interna�i�nal �e Carte, �nfiin�area şi 
�rganizarea Ca�enelei fil���fice etc. Succe�ele 
anil�r �e acti�itate ��au �n�re�nicit �e nenu�
m�rate �i�tinc�ii repu�licane şi interna�i�nale, 
�e c�n�erirea �e nenum�rate �ri a titlului �e 
„Cel mai �un �i�li�tecar al anului”, a titluril�r 
�n�rifice pentru acti�itatea �e cercetare şi �r�
ganizare a ac�iunil�r �e ampl�are, �e ��erirea 
�ipl�mel�r �e excelen��.

La ace�t �nceput �e an, �� ��rim ��n�tate, 
lumin��n pri�iri, �ericire, pr��peritate, �ucce�e 
şi mul�i ani �e �ia��!

Filiala Asociaţiei Bibliotecarilor ABRM, 
colectivul Bibliotecii Naţionale, 

Comitetul sindical

STIMATĂ COLEGĂ, 
RAISA MELNIC,

Mai mult de treizeci de ani domnul Serghei Udod lucrează în 
Serviciul “Imprimeria” al Bibliotecii Naţionale. Specialist de califica-
re înaltă în copertare, cum îl mai numeau pe timpuri “meşter faur 
– mâini de aur”, el a activat mulţi ani la Combinatul Poligrafic din or. 
Chişinău. Prin mâinile lui neobosite au trecut zeci, sute de cărţi atât 
noi, cât şi cele mai vechi, având nevoie de o reparaţie curentă. Şi 
cel mai interesant e că dumnealui şi astăzi, la cei 90 de ani ai săi, 
preferă să mai lucreze, şi anume la maşinile sale vechi (lansate 
de firma “Mansfeld” din Leipzig, Germania): tăierea hârtiei, cusutul 
cărţilor, clamarea cărţilor etc. Şi ca lucrul să fie mai calitativ şi bine 
chibzuit, el se străduie să inventeze ceva al său, spre exemplu 
presarea cărţilor, îmbunătăţind şi alte operaţiuni de lucru.

Domnul Serghei Udod s-a născut în or. Chişinău, devine ab-
solvent al Gimnaziului Real “Alecu Russo” în anii ’30 ai secolului 
trecut. Este un om cu o inteligenţă înaltă şi o cultură deosebită. 
Întreaga sa viaţă s-a bucurat de respectul oamenilor, iar succesele 
sale în muncă mereu au fost apreciate, fiind distins cu nenumărate 
diplome.

La aniversarea cea mai frumoasă – a celor 90 de ani împliniţi 
– vă aducem felicitări călduroase, dorindu-vă sănătate, fericire şi 
încă mulţi ani de viaţă!

 E. Bolgarina, şefa Serviciului “Literaturile lumii”

SERGHEI  UDOD LA  90 DE ANI
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Ştiri IT

Google Earth poate aduce benefi-
cii substanţiale celor care îl folosesc, 
dacă îl credem pe Nathan Smith, care 
pretinde că ar fi descoperit o comoară 
folosind acest soft. Un muzician din 
Los Angeles, Nathan Smith, folosea 
într-o zi Google Earth, examinând la 
întâmplare părţi din trecătoarea Aran-
sas din Texas, când deodată a zărit 
o formă cunoscută lângă Barketine 
Creek. Zona i-a atras atenţia, crezând 

Un american 
pretinde că a 
găsit o comoară 
de trei miliarde 
de dolari cu 
ajutorul Google 
Earth

Particule potenţial periculoase emise de imprimantele laser comune au 
fost identificate de o universitate australiană şi de alţi cercetători.

Cercetarea, efectuată de Queensland University of Technology, a studiat 
descoperirile anterioare că aproape o treime din imprimantele laser emit 
un mare număr de particule ultrafine. Aceste particule mici sunt potenţial 
periculoase pentru sănătate deoarece pot penetra adânc în plămâni.

Studiul a descoperit că particulele ultrafine sunt formate din vaporii pro-
duşi atunci când se imprimă imaginea pe hârtie. În procesul de tipărire, 
tonerul este topit, iar atunci când este fierbinte, anumite componente se 
evaporă creând vaporii. Particulele sunt formate atât din hârtie, cât şi din 
toner fierbinte. Cu cât se încălzeşte mai tare imprimanta, cu atât şansa de a 
se forma particule este mai mare, arată studiul.

Cercetătorii au comparat o imprimantă cu emisie scăzută de căldură cu 
una ce emite mai multă căldură. Imprimantele cu o emisie scăzută de căldu-
ră cu controlori eficienţi ai temperaturii emit mai puţine particule. O creş-
tere bruscă a temperaturii poate amplifica problema emiterii de particule, 
au descoperit cercetătorii.

Sursa: http://www.smartnews.ro/Hardware/
Rubrică susţinută de Natalia Rotaru

Cercetătorii au identificat 
particule periculoase emise 
de imprimante

că a identificat epava unui vas spani-
ol despre care se presupune că şi-ar 
fi găsit sfârşitul la sud de Refugion, 
Texas, în 1822.

După ce a consultat câţiva experţi 
a concluzionat că vasul şi comoara 
sa valorează mai bine de trei miliar-
de de dolari. Şi-a luat un detector de 
metale şi a plecat în zona respectivă. 
Din păcate pentru el, însă, acolo este 
o proprietate privată a lui Morgan 
Dunn O’Connor, o personalitate 
marcantă din Texas. A decis prin ur-
mare să apeleze la justiţie.

Avocaţii lui Smith susţin că aco-
lo exista un canal navigabil. Dacă 
au dreptate, legea din Statele Unite 
spune că prima persoană care desco-
peră o comoară are dreptul la o parte 
substanţială din ea. Pe de altă parte, 
dacă se va decide că nu a existat ni-
ciun canal navigabil acolo (aşa cum 
susţin mulţi experţi), atunci Nathan 
Smith va trebui să îşi ia gândul de la 
cele trei miliarde de dolari. Judecă-
torul va stabili luna viitoare cine are 
dreptate.
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